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ΠΡΟΣ
Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών
κ. Χρήστο Σπίρτζη

ΘΕΜΑ: Ασυνήθιστα Χαµηλές Προσφορές (ΑΧΠ) - Αίτηµα συνάντησης.
ΣΧΕΤ.: α) Η από 22.09.2016 επιστολή του ΣΑΤΕ µε θέµα: «Αντικειµενικός προσδιορισµός
των Ασυνήθιστα Χαµηλών Προσφορών – Πόρισµα Οµάδας Εργασίας ΣΑΤΕ».
β) Το υπ' αριθµ. 1352/16-1-2017 έγγραφο του ΤΕΕ µε θέµα: "Κοινή ανακοίνωση για την
απόσυρση προσχεδίου εγκυκλίου για τις Ασυνήθιστα Χαµηλές Προσφορές έργων µελετών και συναφών υπηρεσιών"
γ) Η από 31.01.2017 επιστολή του ΣΑΤΕ µε θέµα: «Απάντηση στο από Κ/11/11.1.2017
«Εγκύκλιος
του
Υπουργού
του
έγγραφο του Προέδρου του Σ∆Ε/Τµ. Κ. µε θέµα:
Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων για την εξειδίκευση των όρων
χαρακτηρισµού µίας οικονοµικής προσφοράς ως ασυνήθιστα χαµηλής (ΑΧΠ) και για την
εκτίµηση των παρεχόµενων κατά τα ανωτέρω εξηγήσεων»».
δ) Η από 03.04.2017 Κοινή Επιστολή των Εργοληπτικών Οργανώσεων ΠΕ∆ΜΕ∆ΕΣΑΤΕ µε θέµα: «Ασυνήθιστα Χαµηλές Προσφορές (ΑΧΠ): Τρόπος ανάδειξης και
τρόπος αντιµετώπισης».
Αγαπητέ κύριε Υπουργέ,
Η κατάσταση που επικρατεί επί οκτώ και πλέον µήνες στις δηµοπρασίες των έργων,
χαρακτηρίζεται από το φαινόµενο µειοδότριες προσφορές να αναδεικνύονται από 15 έως και 20
ποσοστιαίες µονάδες κάτω του κόστους, γεγονός που συνεπάγεται χρονοβόρες διαδικασίες
αποπεράτωσης και αµφιλεγόµενη ποιότητα κατασκευής των έργων, που είναι οι συνέπειες της
ανάθεσης των έργων σε προσφορές κάτω του κόστους, φαινόµενο που τελικώς αποβαίνει εις
βάρος του κοινωνικού συνόλου και των χρηστών των έργων.
Ταυτόχρονα, αυτό το φαινόµενο θα οδηγήσει µε µαθηµατική ακρίβεια σε κατάρρευση των υγιών
επιχειρήσεων, οι οποίες δεν µπορούν να ανταγωνιστούν προσφορές κάτω του κόστους και
µοιραία είτε θα έχουν µηδενικό κύκλο εργασιών είτε θα αναγκαστούν να εµπλακούν σε µία
διαδικασία ζηµιογόνων προσφορών που και πάλι θα τις οδηγήσει σε κλείσιµο.
Το τελικό αποτέλεσµα θα είναι νέα γενιά πτωχευµένων εταιρειών καθώς και µη ποιοτικά και µη
δυνάµενα να εξυπηρετήσουν τους πολίτες δηµόσια έργα.
Οι προβλέψεις του άρθρου 88 του Ν.4412/2016 µε το οποίο θεσπίζεται ο έλεγχος των
αναθετουσών αρχών επί των ασυνήθιστα χαµηλών προσφορών είναι µία θετική παράµετρος, η
οποία ωστόσο έχει και ένα αρνητικό χαρακτηριστικό.
Το θετικό είναι ότι δίδεται η δυνατότητα στις Α.Α. να ελέγχουν προσφορές που "φαίνονται"
ασυνήθιστα χαµηλές. Το αρνητικό είναι ότι δεν προβλέπεται σαφής αντικειµενικός και
παραµετροποιηµένος τρόπος ανάδειξης των ασυνήθιστα χαµηλών προσφορών ή και ελέγχου
των αιτιολογήσεών τους.
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Κατά συνέπεια η προβλεφθείσα στον Νόµο δυνατότητα έκδοσης εγκυκλίου του Υπουργείου
Υποδοµών προκειµένου να δίδονται κατευθύνσεις στις Αναθέτουσες Αρχές για τον αντικειµενικό
και ενιαίο τρόπο ανάδειξης των Ασυνήθιστα Χαµηλών Προσφορών συνιστά µία θετική και
αναγκαία, κατά την άποψη του ΣΑΤΕ, πρόβλεψη του νοµοθέτη αφού η παραχώρηση στις
αναθέτουσες αρχές να αξιολογούν αυτές πότε µία προσφορά είναι ασυνήθιστα χαµηλή και εάν η
υποβληθείσα αιτιολόγηση δικαιολογεί επαρκώς την οικονοµική προσφορά, αποτελεί «λευκή
επιταγή» για αυθαιρεσίες και ανοµίες κάθε µορφής.
Σε αυτό το πλαίσιο και δεδοµένου ότι σύσσωµος ο Τεχνικός Κόσµος απέρριψε την πρόταση
εγκυκλίου της Οµάδας Εργασίας του ΥπΥΜΕ (β-σχετικό) σας αποστείλαµε τις από 22/9/2016 και
31/1/2017 επιστολές του ΣΑΤΕ ενώ επίσης σας αποστείλαµε την από 3/4/2017 κοινή επιστολή
ΣΑΤΕ ΠΕ∆ΜΕ∆Ε (α, γ & δ σχετικά) το περιεχόµενο των οποίων, κατά την άποψη του ΣΑΤΕ,
συνιστά καινοτόµες και εφαρµόσιµες προτάσεις, για τις οποίες µέχρι και σήµερα δεν τύχαµε
απαντήσεως, αν και την υποστηρίζουν και άλλες Οργανώσεις.
Με βάση τα προηγούµενα, και δεδοµένου ότι η παραγωγή των δηµοσίων έργων κινδυνεύει να
απορυθµιστεί πλήρως από την κατάθεση προσφορών συνεχώς κάτω του κόστους, τις οποίες οι
αναθέτουσες αρχές κάνουν αποδεκτές, χωρίς να προχωρούν στον έλεγχο της δυνατότητας
υλοποίησής τους, σας ζητούµε άµεσα συνάντηση προκειµένου από κοντά να
συζητήσουµε τρόπους αντιµετώπισης του φαινοµένου αυτού και επίλυσής του.
Με τιµή,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
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