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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ             Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2017 

2ας Νοεμβρίου & Ξενοφώντος                 Αρ. Πρωτ.:1465 
(Στοά Ηλία Καραπατή) 
Βόλος  Τ.Κ. 38333 
Τηλ. 24210-26173, 26574   
Fax: 24210-21944  
email: tee_vol@tee.gr 
Website:www.teemag.gr 

 

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών 
               κ. Χρήστο Σπίρτζη 
 
ΚΟΙΝ.1. Βουλευτές Μαγνησίας 
            2. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 
                 Πρόεδρο κ. Γιώργο Στασινό 
             3. Περιφερειακά Τμήματα ΤΕΕ 
 
ΘΕΜΑ: Υπερβολικές εκπτώσεις σε Δημόσια Έργα και Μελέτες 

 

 

Κύριε Υπουργέ,  

 

Όπως έχετε διαπιστώσει από την εφαρμογή του τελευταίου νόμου 4412/16  

που αφορά τα Δημόσια Έργα, έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο των 

υπερβολικών εκπτώσεων σε κατασκευές και μελέτες, με αποτέλεσμα να 

οδηγούμαστε με μαθηματική ακρίβεια στην απαξίωση τους και τη μη 

ολοκλήρωσή τους.  

 

Επιβεβαιώνοντας τα προαναφερθέντα, σας ενημερώνουμε ότι έχουν 

αναφερθεί σε πανελλαδικό επίπεδο, εκπτώσεις για έργα έως και 85% και για 

μελέτες έως και 90%. 

 

Το θέμα απασχόλησε τη Μόνιμη Επιτροπή Δημοσίων Έργων του Τοπικού μας 

τμήματος, που ασχολήθηκε με το θέμα, η οποία ενημέρωσε τα μέλη της 

Διοικούσας Επιτροπής 

 

Όπως πληροφορήσαμε δε, αντίστοιχη παρέμβαση – ενημέρωση για το θέμα 

πραγματοποίησε και η Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ, η οποία κρούει τον κώδωνα του 

κινδύνου. 

 

Το συμπέρασμα  -  λύση που έχει προκύψει, ώστε τα δημόσια έργα και οι 

μελέτες να ξεφύγουν από το προβληματικό περιβάλλον που διέπονται, από 

την εφαρμογή του Ν. 4412/16, είναι: 

http://www.teemag.gr/
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α) Να ενεργοποιηθεί η παρ.6 του άρθρου 88 του Ν. 4412/16, δηλαδή να 

εκδοθούν εγκύκλιοι του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για 

την εξειδίκευση των όρων χαρακτηρισμού μιας οικονομικής προσφοράς ως 

ασυνήθιστα χαμηλής ανά κατηγορία έργου και ανά εκτιμώμενη αξία 

σύμβασης και για την εκτίμηση των παρεχόμενων κατά τα ανωτέρω 

εξηγήσεων.  

 

β) Να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια στη διαδικασία εκτέλεσης των 

Δημοσίων Έργων. Ένα μέτρο διαφάνειας που προτείνεται είναι να 

δημοσιοποιείται απαραίτητα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ τόσο το σώμα των 

Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων, όσο και η Αιτιολογική Έκθεση, αλλά και τα 

Πρωτόκολλα Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδας που συνοδεύουν τον 

Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.). 

 

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 

 
 
 

Για τη Διοικούσα Επιτροπή 
   
 
 

   Η Πρόεδρος                     Η Γ. Γραμματέας 

                                 
     Νάνσυ Καπούλα                      Θεοδώρα Παπάζογλου                 

 

 


