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Θέµα : Λήψη άµεσων µέτρων για την αποφυγή των υπερβολικών εκπτώσεων 
 
Κύριε Υπουργέ, 

 

Όπως γνωρίζετε  το µειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης δηµοσίων έργων, ενώ υιοθετήθηκε µε 

στόχο την επίλυση συγκεκριµένων προβληµάτων της διαδικασίας ανάθεσης, δυστυχώς δεν 

επέφερε τα αναµενόµενα αποτελέσµατα. Αντιθέτως µε τον τρόπο και τα δεδοµένα που 

εφαρµόστηκε χωρίς καµµία βελτιωτική παρέµβαση στις λοιπές παραµέτρους του Συστήµατος 

Παραγωγής ∆ηµοσίων Έργων όξυνε περισσότερο την κατάσταση, δηµιουργώντας  επιπλέον 

προβλήµατα και οδήγησε τις εκπτώσεις σε ύψη, που ξεπέρασαν κάθε όριο, µε ορατές πλείστες 

δυσάρεστες συνέπειες τόσο για τους αναδόχους όσο και για την ποιότητα και αρτιότητα των 

έργων αλλά και παράπλευρες συνέπειες για τους εργαζόµενους και τους προµηθευτές των 

αναδόχων.   

Παρά τις καλές αρχικά προθέσεις, αποδείχθηκε στην πράξη ότι  το σύστηµα της απόλυτης 

µειοδοσίας, σε συνδυασµό και µε την µη ικανοποίηση των λοιπών παραµέτρων του 

συστήµατος Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων, όχι µόνο  δεν εξυγίανε τον τρόπο 

δηµοπράτησης και ανάθεσης των έργων, αλλά οδήγησε  τον κλάδο σε δεινή κατάσταση. 



Παρότι για τα ανωτέρω έχουµε διαµαρτυρηθεί προφορικά και γραπτά  πολλές φορές και προς 

εσάς και προς κάθε άλλη κατεύθυνση, δυστυχώς οι εργολήπτες δηµοσίων έργων οδηγούνται 

προοδευτικά  σε βέβαιη καταστροφή. 

Οι εκπτώσεις που δίδονται στους διαγωνισµούς ανάληψης των  έργων έχουν ξεπεράσει κάθε 

λογική και είναι άµεσος ο κίνδυνος αδυναµίας υλοποίησης άρτιων και λειτουργικών 

κοινωφελών έργων, υποθάλποντας ταυτόχρονα το φαινόµενο των συµπληρωµατικών 

συµβάσεων προκειµένου να µην µείνουν τα έργα ηµιτελή. 

 
Κύριε Υπουργέ,  

µε την παρούσα επιστολή θέλουµε για  πολλοστή φορά να εκφράσουµε την έντονη 

δυσαρέσκεια του κλάδου µας για τις υπέρογκες, εξωφρενικές πλέον εκπτώσεις,  και να 

ζητήσουµε την άµεση λήψη µέτρων προς καταστολή του φαινοµένου, προκειµένου να 

προστατευτεί η ποιότητα των έργων και η εκτέλεσή τους µε εκπτώσεις που καλύπτουν 

τουλάχιστον  το κατασκευαστικό κόστος,  όπως άλλωστε προ πολλού έχετε εξαγγείλει, 

πλην όµως δεν έχετε υλοποιήσει, από της αναλήψεως των καθηκόντων σας στο 

Υπουργείο. 

Ελπίζουµε να λάβετε σοβαρά υπόψιν τα ζητήµατα που συντελούν στον οικονοµικό αφανισµό 

του πλέον παραγωγικού τοµέα της οικονοµίας της χώρας και να επιληφθείτε άµεσα δίδοντας 

εντολές προς κάθε κατεύθυνση για την επιβίωση των εργοληπτικών επιχειρήσεων. 

 
Με Τιµή 

Για τις Εργοληπτικές Οργανώσεις 

 


