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Αθήνα, 16/01/2017 
Αριθμ. Πρωτ. : 1352

Προς
κ. Αντώνιο Κοτσώνη
Πρόεδρο του Συμβουλίου Δημοσίων
Έργων / Τμ. Κατασκευών
email: antkotsonis@vahoo.gr

Κοινοποίηση:
1. Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών 
κ. Χρήστο Σπίρτζη
email: gram-ypourgou@yme.gov.gr
2. Γενικό Γραμματέα Υποδομών
κ. Γ. Δέδε
email: secretary.ggy@ggde.gr

Σε απάντηση του υπ’ αριθ. Πρωτ. Κ/11/11.1.2017 εγγράφου σας, σας στέλνουμε την κοινή 
ανακοίνωση των ΤΕΕ, ΣΤΕΑΤ, ΠΕΔΜΕΔΕ, ΠΕΣΕΔΕ, ΣΥΝΓΕΜΕ, ΣΜΕΔΕΚΕΜ, ΣΕΓΜ, ΣΑΤΕ και 
ΣΜΥΕ -  ΔΥΠ.

«Κοινή ανακοίνωση για την απόσυρση προσγεδίου εγκυκλίου για τις ασυνήθιστα γαμηλές 
προσφορές έργων - μελετών και συναφών υπηρεσιών.

Το ΤΕΕ και οι εργοληπτικές και μελετητικές οργανώσεις χαιρετίζουν, κατ’ αρχήν, την αναγνώριση του 
προβλήματος των ανεξέλεγκτων εκπτώσεων και την πρόθεση επίλυσης αυτού.
Είναι γεγονός ότι η παρατεινόμενη οικονομική κρίση και η συνεχής μείωση της εγχώριας ζήτησης 
συμβάσεων έργων και μελετών έχει οδηγήσει στη γενίκευση και παγίωση του φαινομένου και έχει 
δημιουργήσει απαράδεκτες συνθήκες νόθευσης του ανταγωνισμού στην αγορά, που λειτουργούν εις 
βάρος του δημοσίου συμφέροντος και έχουν οδηγήσει τον τεχνικό κλάδο σε τροχιά παρακμής, 
αγγίζοντας πλέον τα όρια του ευτελισμού.
Η αναχαίτιση όμως του φαινομένου αυτού απαιτεί λήψη προληπτικών μέτρων και αντικινήτρων και δεν 
μπορεί να επιτευχθεί μέσω της προτεινόμενης εγκυκλίου, η οποία επί της ουσίας ουδόλως εισφέρει, 
καθόσον το σύνολο των υποβαλλόμενων σήμερα προσφορών είναι εκτός των ευλόγων ορίων. Ως εκ 
τούτου ο χαρακτηρισμός μιας προσφοράς ως «ασυνήθιστα χαμηλής» καθίσταται άνευ ουσιαστικού 
νοήματος.
Στο πλαίσιο αυτό, το ΤΕΕ και οι τεχνικοί φορείς ζητούν την απόσυρση του συγκεκριμένου σχεδίου 
εγκυκλίου και την έναρξη ουσιαστικού και γόνιμου διαλόγου για την εξεύρεση ρεαλιστικών λύσεων 
αναχαίτισης του προβλήματος και εξορθολογισμού των εκπτώσεων, υιοθετώντας, μεταξύ άλλων, τη 
βασική και απαρέγκλιτη αρχή της μη αποδοχής προσφορών κάτω του κόστους».
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