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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11-3-1997
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Αριθ. πρωτ. Δ17γ/05/23/ΦΝ 382
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜ ΣΥΝΤ ΚΑΙ ΚΩΔ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ: γ

Ταχ. Δ/νση : Χαρ. Τρικούπη 182 ΠΡΟΣ: Τους αποδέκτες του
Ταχ. Κώδικας: 101 78 ΑΘΗΝΑ πίνακα Διανομής
Τηλέφωνο : 6428969

ΘΕΜΑ: Υποχρέωση γνωστοποίησης στα όργανα της Ε. Ε. της απόρριψης των υπερβολικά
χαμηλών προσφορών.

1. Με την παρ. 14 της εγκυκλίου αριθμ. 48/1994 σας είχε τονισθεί η υποχρέωση γνωστοποίησης
στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, των περιπτώσεων που αφορούν την απόρριψη των
προσφορών που θεωρούνται ως υπερβολικά χαμηλές, όταν προβλέπεται στη διακήρυξη ή τα λοιπά
τεύχη δημοπράτησης να ανατεθεί η κατασκευή του έργου στον υποβάλλοντα τη χαμηλότερη
προσφορά (άρθρο 30 παρ. 2 και 5 του π.δ. 23/93).
2. Με μεταγενέστερη εγκύκλιο αρ. 28/1996 (αριθμ. πρωτ. Δ17γ/08/85/ ΦΝ 382/24-9-1996) σας
γνωρίσαμε τη νέα ταχυδρομική διεύθυνση στην οποία πρέπει να γίνεται η γνωστοποίηση αυτή της
απόρριψης των προσφορών τις οποίες η Αναθέτουσα Αρχή θεωρεί ως υπερβολικά χαμηλές, που
είναι:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση XV - Εσωτερική αγορά και χρηματοπιστωτικές
υπηρεσίες - Διεύθυνση μέσω της μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση.
25 RUE MONTOYER
1049 BRUXELLES - BELGIQUE

3. Επειδή σε πρόσφατη συνεργασία στελεχών της ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ με εκπροσώπους της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής διαπιστώθηκε ότι δεν τηρούνται οι ανωτέρω σχετικές οδηγίες, παρακαλούμε
και πάλι όλους τους φορείς του ευρύτερου δημοσίου τομέα, να εφαρμόσουν τις σχετικές αυτές
εγκυκλίους (αριθμ. 48/94 και 28/96) και να γίνεται, χωρίς καθυστερήσεις ή αμέλειες η
γνωστοποίηση της απόρριψης των υπερβολικά χαμηλών προσφορών στα όργανα της Ε. Ε..
4. Με την ευκαιρία αυτή παρακαλούμε να γίνεται κοινοποίηση του σχετικού με τα ανωτέρω
θέματα εγγράφου σας και στην αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα της ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ στην
ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση:

Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων
Γεν. Δ/νση Διοίκησης και Προγράμματος
Δ/νση Προγράμματος Προτύπων και Διεθνών Σχέσεων
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Θεμάτων ΕΟΚ
Χαρ. Τρικούπη 182,   101 78  ΑΘΗΝΑ

5. Της εγκυκλίου αυτής παρακαλούμε να λάβουν γνώση ενυπόγραφα όλοι οι τεχνικοί υπάλληλοι
της υπηρεσίας σας.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
   ΧΡ. ΒΕΡΕΛΗΣ


