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Π Ρ Ο Σ   Την 

ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

Υπόψη Προέδρου,  

κ. ∆. Ράϊκου 

 

ΚΟΙΝ.: ∆ιεύθυνση Νοµικών Υπηρεσιών  

  Υπόψη  

  ∆ντριας κας Ευανθίας Σαββίδη
  & 

  Προϊσταµένης Τµήµατος Μελετών  

  κας Μίνας Καλογρίδου  

ΑΝΑΚ.:  Υπουργό Οικονοµίας Υποδοµών 
  Ναυτιλίας & Τουρισµού  

  κ. Γιώργο Σταθάκη   

Αναπλ. Υπουργό Υποδοµών & 
Μεταφορών 

  Χρ. Σπίρτζη  

 

ΘΕΜΑ: ∆ιαβούλευση της ΕΑΑ∆ΗΣΥ για την Ενσωµάτωση των Νέων Οδηγών για τις 
∆ηµόσιες Συµβάσεις    

 

 
Κύριε Πρόεδρε,  
 
Το πρόσφατο χρονικό διάστηµα λαµβάνουµε γνώση για τη διενέργεια, µε πρωτοβουλία της 

ΕΑΑ∆ΗΣΥ, µίας άτυπης δηµόσιας διαβούλευσης, µε σκοπό την ενσωµάτωση των νέων 

οδηγιών της Ε.Ε. για τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις.  

Αφού σηµειώσουµε ότι η, ως άνω, πρωτοβουλία κινείται σε θετική κατεύθυνση - και είναι 

σύµφωνη µε την πάγια θέση του Συνδέσµου µας, περί ενσωµάτωσης των ανωτέρω οδηγιών 

στο Εθνικό ∆ίκαιο, θέση, που είχε ευρέως και επανειληµµένως αποτυπωθεί κατά την 

συµµετοχή µας στην ∆ιαβούλευση του µέρους Β' του Ν. 4281/2014 - οφείλουµε να 

επισηµάνουµε, ότι τα χρονικά περιθώρια που τίθενται για συµµετοχή στην άτυπη 

διαβούλευση είναι εξαιρετικά περιορισµένα. Παραδειγµατικά αναφέρουµε ότι το έγγραφό σας  

που αφορά στο σηµαντικότατο ζήτηµα των Κριτηρίων Ανάθεσης της Συµβάσεων και της 
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κοστολόγησης του κύκλου ζωής, µε ηµεροµηνία σύνταξης 22/4/2015, εισήλθε στον 

Σύνδεσµό µας στις 23/4/2015, θέτει ως καταληκτική ηµεροµηνία συµµετοχής την 15η 

Μαϊου! 

 

Με δεδοµένο ότι οι νέες Ευρωπαϊκές Οδηγίες σας είναι γνωστές ήδη από το Μάρτιο του 

2014, δηλαδή για περισσότερο από 12 µήνες, θεωρούµε ανισοβαρές να δίδετε χρόνο 

3 εβδοµάδων στους Φορείς για να εκφράσουν ουσιαστικές θέσεις και απόψεις.  

 

Προτείνουµε να εξετάσετε τις εξής εναλλακτικές ενέργειες, προκειµένου η δηµόσια 

διαβούλευση να πετύχει την στόχο της, δηλαδή να δοθεί στους φορείς ο απαραίτητος χρόνος 

να προετοιµάσουν θέσεις & απόψεις:  

 

Α. ∆ιαβούλευση επί θεµάτων νοµοτεχνικής µεθοδολογίας ενσωµάτωσης των κοινοτικών 

οδηγιών για τις δηµόσιες συµβάσεις στην εθνική νοµοθεσία : έως τις 20.5.2015. 

Β. ∆ιαβούλευση επί συγκεκριµένων θεµάτων, ανά είδος δηµόσιας σύµβασης: από τις 

21.5.2015 έως τις 31.7.2015.  

  

Οφείλουµε να σας υπενθυµίσουµε ότι οι εν λόγω κοινοτικές οδηγίες προορίζεται να 

ρυθµίσουν για τουλάχιστον µία δεκαετία ένα σηµαντικότατο κοµµάτι οικονοµικής 

δραστηριότητας - οι δηµόσιες αρχές δαπανούν κάθε χρόνο περί του 20% του ΑΕΠ για την 

αγορά αγαθών, υπηρεσιών και την εκτέλεση έργων -  κατά συνέπεια η ανά κράτος µέλος 

ενσωµάτωσή τους θα πρέπει να αντιµετωπισθεί µε την ανάλογη σοβαρότητα. 

 

 

  Με τιµή,  

 

       Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ     ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ 


