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ΠΡΟΣ
BHMA MEΛΩΝ ΣΑΤΕ

ΘΕΜΑ : Σχετικά µε τις προτάσεις τού ∆.Σ του ΣΑΤΕ στην 2η επιτροπή του υπουργείου για τις ασυνήθιστα χαµηλές
προσφορές και την αιτιολόγηση

Στο ενηµερωτικό δελτίο της 24/9/2016 πληροφορήθηκα ότι το ∆.Σ απέστειλε επιστολή στον πρόεδρο της συσταθείσας, κατ'
επιταγή τού ν.4412/2016, επιτροπής για την σύνταξη εγκυκλίων και προεδρικών διαταγµάτων µε προτάσεις επί τού µείζονος
θέµατος των ασυνήθιστα χαµηλών προσφορών και κατ' επέκταση των αιτιολογήσεων που προβλέπονται στο νόµο. Οι
προτάσεις αυτές περιλαµβάνουν στο σύνολό τους αυτούσια τα συµπεράσµατα του πορίσµατος της οµάδας εργασίας του
ΣΑΤΕ που εκδόθηκε τον Φεβρουάριο 2016 για τον προσδιορισµό των ασυνήθιστα χαµηλών προσφορών.
Επί του πορίσµατος αυτού είχα ασκήσει εµπεριστατωµένη κριτική και συγκεκριµένες προτάσεις µε την από 18/2/2016
επιστολή µου (συνέχεια τής από 18/12/2015 παρόµοιας επιστολής µου) οι οποίες δηµοσιεύτηκαν στο βήµα µελών του
συνδέσµου.
Για την κριτική και τις προτάσεις µου ουδέποτε έλαβα απάντηση και ουδόλως ελήφθησαν υπ' όψη ως ανέµενα άλλωστε.
Αντιθέτως υιοθετήθηκαν και απεστάλησαν στο υπουργείο σαν απόψεις του συνδέσµου σήµερα, αυτά που η οµάδα εργασίας
έλεγε τον Φεβρουάριο του 2016 και τα οποία τότε και πολύ περισσότερο τώρα είναι ανάξια κριτικής.
Θα αναφέρω µόνο την πρόταση να ισχύει αιτιολόγηση για τα έργα µε προϋπολογισµό άνω του ορίου των κοινοτικών οδηγιών
και µαθηµατικός τύπος σκέτος για τα έργα κάτω του ορίου.
Από τότε τους είχα πεί ότι αυτό σκοντάφτει στην συνταγµατική αρχή της αναλογικότητας γι' αυτό άλλωστε το ελεγκτικό
συνέδριο µε αλλεπάλληλες αποφάσεις του κώλυε συµβάσεις και ζητούσε επεξηγήσεις εφ' όσον έκρινε τις εκπτώσεις
υπερβολικές και για έργα κάτω του ορίου σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 153 του νόµου 3669/08 που όµως
αναφερόταν στα έργα άνω του ορίου.
Σήµερα όµως έχει ψηφιστεί ο νόµος που είναι σαφής ως προς αυτό :αιτιολογήσεις σε ΟΛΑ τα έργα εφ' όσον στην
αναθέτουσα αρχή φαίνονται οι προσφορές ασυνήθιστα χαµηλές.
Οπότε εµείς µε την πρόταση µας τί τούς λέµε: αλλάξτε το νόµο που µόλις ψηφήσατε και βάλτε µαθηµατικό τύπο; Αστειότητες
και γελοιοποίηση του συνδέσµου.
Τα ίδια ισχύουν και για άλλες προτάσεις της οµάδας εργασίας που από τότε είχα αποδείξει πως δεν στέκονται πουθενά.
Το µεγάλο όµως θέµα που προκύπτει είναι ποιος εξουσιοδότησε το ∆Σ να στείλει τέτοιες προτάσεις όπως για παράδειγµα
εφαρµογή µαθηµατικού τύπου για τα έργα κάτω από τα 5 εκατοµµύρια ευρώ περίπου; Το αποφάσισε κάποια Γενική
Συνέλευση µελών, έγιναν ψηφοφορίες µελών στα τοπικά τµήµατα;
Η εταιρία µου και πολλές άλλες πού γνωρίζω από 3η τάξη και κάτω καθώς και πολλές ατοµικές επιχειρήσεις είµαστε
απολύτως αντίθετοι σε µία τέτοια προοπτική.
Σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι οι προτάσεις µου-αν και χρήζουν περαιτέρω επεξεργασίας µετά την ψήφιση του νόµου- όπως
διατυπώθηκαν στις προαναφερθείσες επιστολές µου δίδουν καλύτερες λύσεις από αυτές της οµάδας εργασίας και θα έπρεπε
να κοινοποιηθούν στην επιτροπή του υπουργείου ως άποψη µέλους. Άλλωστε δεν υπήρξαν και άλλες απ' όσο γνωρίζω.
Εν κατακλείδι θεωρώ ότι εφ' όσον το ∆.Σ δεν έχει συγκεκριµένες προτάσεις για το θέµα καλύτερα να εξαντλείται στις
γενικότητες της επιστολής του παρά να προτείνει τις γραφικότητες της οµάδας εργασίας που περιλαµβάνουν εκτός των
άλλων και θέσεις επικίνδυνες και διχαστικές.
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