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ΚΟΙΝ.: Πρόεδρο Συµβουλίου ∆ηµοσίων 

Έργων – Τµήµα Κατασκευών,  
κ. Αντώνη Κοτσώνη 

 
Θέµα :  Πρόταση  προσθήκης ρύθµισης στο άρθρο 116 του ν. 4412/2016 που αφορά στις ΑΧΠ.  
 
Κύριε Υπουργέ,  
        Στο πλαίσιο της εφαρµογής της εθνικής  νοµοθεσίας  δίδεται η δυνατότητα, υπό προϋποθέσεις, 
στον Έλληνα νοµοθέτη, να προβεί σε ρυθµίσεις που αφορούν στην εσωτερική του αγορά, κάτω του 
ορίου (κατωφλίου) εφαρµογής των Ενωσιακών Οδηγιών.  
        Οι Εργοληπτικές Οργανώσεις, στο πλαίσιo των καταστατικών τους σκοπών και για την 
προάσπιση των συνθηκών υγιούς ανταγωνισµού, κατά την άσκηση της εργοληπτικής 
επιχειρηµατικότητας των Μελών τους, σε µια ιδιαιτέρα δυσµενή οικονοµική συγκυρία, προτείνουν 
µια διαφορετική προσέγγιση των ΑΧΠ, για τους διαγωνισµών έργων µε προϋπολογισµούς κάτω 
από το όριο (κατώφλι) εφαρµογής των Ενωσιακών Οδηγιών. 
         Με την προτεινόµενη προσθήκη  εισάγεται διαδικασία για τις διαδικασίες σύναψης δηµοσίων 
συµβάσεων κάτω των ορίων εφαρµογής των Ενωσιακών Οδηγιών, που αφορά αποκλειστικά τα 
δηµόσια έργα και η οποία αποσκοπεί στον περιορισµό του φαινοµένου του αθέµιτου 
ανταγωνισµού.  
         Με τη ρύθµιση αυτή, και αυστηρά µε τις συγκεκριµένες προϋποθέσεις, δηλαδή η ρύθµιση να 
αφορά αποκλειστικά στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιων έργων κάτω του ορίου (κατωφλίου) 
εφαρµογής των Ενωσιακών Οδηγιών, µετά τον  εντοπισµό των προσφορών που είναι ασυνήθιστα 
χαµηλές προσφορές (ΑΧΠ), αυτές θα αποκλείονται αυτοµάτως, χωρίς να παρέχεται, στους 
διαγωνιζόµενους, η  δυνατότητα παροχής εξηγήσεων ως προς το ύψος της προσφερθείσας 
έκπτωσης. 
         Κατά την διαβούλευση που προηγήθηκε στις οµάδες εργασίας που συστήσατε για την 
παραγωγή της δευτερογενούς νοµοθεσίας για το νόµο 4412/2016, στελέχη µας που συµµετείχαν 
στις Οµάδες εργασίας, έθεσαν το ζήτηµα και ανταλλάχθηκαν θετικές απόψεις για την 
αναγκαιότητα  ύπαρξης της συγκεκριµένης ρύθµισης. 
         Επισηµαίνεται ότι η συγκεκριµένη ρύθµιση είναι απόλυτα συµβατή µε την πάγια νοµολογία 
του ∆ικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων  (∆ΕΚ) ,  δηλαδή ο διαγωνισµός του δηµόσιου  έργου : 



α) να είναι βέβαιου µη διασυνοριακού ενδιαφέροντος και β) ο αριθµός των έγκυρων  
συµµετεχόντων να είναι τουλάχιστον πέντε (5) . 
         Τα δεδοµένα από τους δηµόσιους διαγωνισµούς,  για ανάθεση έργων κάτω των ορίων, που 
έθεταν διαδοχικά οι ευρωπαϊκές Οδηγίες, που διενεργήθηκαν στην Ελλάδα από το 2002 έως και το 
2011 (περίοδος ένταξης στα µνηµόνια) και έως σήµερα, αποδεικνύουν ότι καµία εταιρεία 
(οικονοµικός φορέας) κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είχε συµµετάσχει σε 
παρόµοιους διαγωνισµούς. Προκύπτει, δηλαδή, το συµπέρασµα ότι όλα τα δηµόσια έργα (κάτω 
του ορίου –κατωφλίου-) που δηµοπρατήθηκαν στην Ελλάδα, µε διαγωνιστικές διαδικασίες, κατά 
την ως άνω χρονική περίοδο, δεν είχαν διασυνοριακό ενδιαφέρον, αφού δεν συµµετείχαν εταιρείες 
που είχαν την έδρα τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τόσο οι ανάδοχοι, όσο και όλοι οι 
διαγωνιζόµενοι ήταν ελληνικές εργοληπτικές επιχειρήσεις. 
          Εποµένως, θα µπορούσε να γίνει δεκτό ότι σε διαγωνισµούς κάτω των ορίων  (κατωφλίου) 
που θέτουν οι Ενωσιακές Οδηγίες, είναι δυνατόν να µην εφαρµοστεί η δυνατότητα αιτιολόγησης 
µιας ΑΧΠ και να αποκλείεται η προσφορά αυτή αµέσως και άνευ ετέρου, µε τις προϋποθέσεις που 
έχει, ερµηνευτικά, εξειδικεύσει  το ∆ΕΚ . 
          Η αναγκαιότητα της ρύθµισης είναι προφανής, καθώς οι εργοληπτικές επιχειρήσεις (πολύ 
µικρές, µικρές και µεσαίες) που έχουν ως πεδίο επαγγελµατικής δραστηριότητας τους 
διαγωνισµούς έργων κάτω του ορίου (κατωφλίου) εφαρµογής των Ενωσιακών Οδηγιών, δεν  
δύνανται να αντιµετωπίσουν το οικονοµικό και διοικητικό φορτίο που απαιτεί µια διαδικασία 
εξηγήσεων – αιτιολογήσεων. 
         Η προτεινόµενη προσθήκη είναι  η εξής :  
«Στο άρθρο 116 προστίθεται παράγραφος, η οποία λαµβάνει τον αριθµό 3,  η οποία έχει ως 
ακολούθως: 
«Στις διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων δηµοσίων έργων κάτω των ορίων εφαρµόζεται αντικειµενική 
µέθοδος εντοπισµού των ασυνήθιστα χαµηλών προσφορών. Οι προσφορές που εντοπίζονται βάσει της εν λόγω 
αντικειµενικής µεθόδου ως ασυνήθιστα χαµηλές, κατά παρέκκλιση από τις ανωτέρω διατάξεις του άρθρου  88,  
αποκλείονται χωρίς την προηγούµενη τήρηση της διαδικασίας παροχής εξηγήσεων. Για την εφαρµογή της 
παραγράφου πρέπει  να συντρέχουν σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις : α) Το συγκεκριµένο έργο να µην   
είναι βεβαίου διασυνοριακού ενδιαφέροντος και β) ο αριθµός των αποδεκτών προσφορών στον διαγωνισµό να 
είναι τουλάχιστον (5) πέντε .  
Οι λεπτοµέρειες και τα ειδικότερα θέµατα των ανωτέρω διαδικασιών θα εξειδικευθούν µε απόφαση του 
Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών ή/και µε εγκύκλιο του ανωτέρω αρµοδίου Υπουργείου».   

Ελπίζοντας στην ικανοποίηση του δίκαιου αιτήµατος µας, παραµένουµε στην διάθεσή σας 
για κάθε διευκρίνιση. 

Mε τιµή, 
 Για τις Εργοληπτικές Οργανώσεις, 

   
     Ο Πρόεδρος της ΠΕ∆ΜΕ∆Ε     Ο Πρόεδρος του ΣΑΤΕ 
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  Ο Γενικός Γραµµατέας της ΠΕ∆ΜΕ∆Ε Ο Γενικός Γραµµατέας του ΣΑΤΕ 
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