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Αριθ. Πρωτ.:30432/ΣΜ/σβ    ΑΘΗΝΑ, 22 Σεπτεµβρίου 2016  
 
       Π Ρ Ο Σ 
      1) Πρόεδρο Συµβουλίου ∆ηµοσίων  
       Έργων/Τµήµα Κατασκευών 
       κ. Αντώνιο Κοτσώνη 
       
      2) Υπεύθυνο Οµάδας Εργασίας 2 για τις 
       Κατασκευές  
       κ. Ιωάννη Μπακογιάννη 
 
      ΑΝΑΚ.: Γραφείο Υπουργού ΥΜΕ∆Ι 
       κ. Χρ. Σπίρτζη  
 
      ΚΟΙΝ.: ΕΑΑ∆ΗΣΥ 
        
ΘΕΜΑ:  Αντικειµενικός τρόπος διαπίστωσης των Ασυνήθιστα Χαµηλών Προσφορών  
- Πόρισµα Οµάδας Εργασίας ΣΑΤΕ. 
 
ΣΧΕΤ.: 1) Η αριθ. πρωτ. 5996/02-09-2016 Απόφαση  Υπουργού Υ.ΜΕ.∆Ι. µε θέµα «Σύνταξη 

“προσχεδίων” υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων των Ν.4412/2016 και 
Ν.4413/2016, όσον αφορά τις συµβάσεις έργων, µελετών και παροχής τεχνικών 
και λοιπών επιστηµονικών υπηρεσιών, και έργων, παραχωρήσεων, αντίστοιχα 
καθώς και οδηγιών εφαρµογής τους». 

          2) Το υπ’ αριθµ. πρωτ. Κ6/261/6-9-2016 έγγραφο του Προέδρου του Σ∆Ε µε θέµα: 
"Κατανοµή εργασιών, καθορισµός χρονοδιαγράµµατος, γραµµατειακή υποστήριξη 
στις οµάδες εργασίας για  «Σύνταξη “προσχεδίων” Υπουργικών αποφάσεων και 
εγκυκλίων των Ν.4412/2016 και Ν.4413/2016, όσον αφορά τις συµβάσεις έργων, 
µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστηµονικών υπηρεσιών και έργων 
παραχωρήσεων, αντίστοιχα, καθώς και οδηγιών εφαρµογής τους» . 

            
 
Αγαπητοί κύριοι, 
 
Σε συνέχεια των 1) και 2) σχετικών, συνηµµένα σας αποστέλλεται πόρισµα Οµάδας Εργασίας 
του ΣΑΤΕ, που αφορά στον αντικειµενικό προσδιορισµό των Ασυνήθιστα Χαµηλών 
Προσφορών, στην αντιµετώπισή τους και στα θέµατα αιτιολόγησης καθώς και στην ανάδειξη 
αναδόχου. 
 
∆εδοµένου ότι το ζήτηµα των Ασυνήθιστα Χαµηλών Προσφορών στον πρόσφατο 
Ν.4412/2016 αντιµετωπίζεται ως κοµβικό κατά τη διαδικασία ανάδειξης των αναδόχων, 
θεωρούµε ότι θα πρέπει γρήγορα και συγκροτηµένα να ρυθµιστεί το ζήτηµα του 
αντικειµενικού προσδιορισµού των Ασυνήθιστα Χαµηλών Προσφορών, αντιµετώπισής τους  
καθώς και της ανάδειξης αναδόχου, δεδοµένης και της σηµερινής κατάστασης όπου όλες οι 
δηµοπρατήσεις αναδεικνύουν µειοδότες µε εξοντωτικά χαµηλές προσφορές (από 15% έως 
20% τουλάχιστον κάτω του κόστους), κατάσταση που επιτέλους ο νέος νόµος µε την 
ενσωµάτωση των κοινοτικών οδηγιών πρέπει να σταµατήσει, αφού είναι εις βάρος της 
ποιότητας και της αποπεράτωσης των έργων.  
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Οφείλουµε ωστόσο να σας επισηµάνουµε ότι ο ΣΑΤΕ παγίως υποστηρίζει σε όλους τους 
τόνους και σε κάθε ευκαιρία διαβούλευσης των σχετικών κανονιστικών κειµένων ότι είναι 
ριζικά αντίθετος στην παροχή ευρύτατης διακριτικής ευχέρειας στις αναθέτουσες αρχές / 
αναθέτοντες φορείς κατά τον καθορισµό των κριτηρίων επιλογής και ανάθεσης, άρα και 
κρίσης τους τόσο για την ανάδειξη των ΑΧΠ όσο και για την αιτιολόγηση αυτών, αφού σε 
αυτήν την περίπτωση θα εµφανιστούν τα πολύ δυσάρεστα φαινόµενα του προηγούµενου  
συστήµατος των υποκειµενικών αιτιολογήσεων του Ν. 2229/1994, το οποίο έχει συνδεθεί µε 
µνήµες φαυλότητας, αυθαιρεσίας και διαφθοράς. Κατά το σύστηµα εκείνο η αναθέτουσα 
αρχή αποφάσιζε µε δικά της, απολύτως ανέλεγκτα εν τοις πράγµασι κριτήρια, πρώτον ποιο 
ήταν το όριο της έκπτωσης πέραν του οποίου µία οικονοµική προσφορά χαρακτηριζόταν ως 
υπερβολικά χαµηλή και, δεύτερον, εάν θα γινόταν µία αιτιολόγηση αποδεκτή ή µη. Η άκρα 
υποκειµενικότητα και το κατ’ ουσία ανέλεγκτο της άσκησής της οδήγησε το σύστηµα αυτό σε 
παταγώδη αποτυχία, µε συνέπεια να αντικατασταθεί άρον άρον από τον Ν. 2576/1998.  
 
Κατά την άποψη του ΣΑΤΕ είναι βέβαιο ότι το ίδιο θα συµβεί και τώρα, εάν δεν 
θεσµοθετηθούν κανόνες αντικειµενικής και ελέγξιµης κρίσης ως προς τα δύο ουσιώδη 
ζητήµατα του ελέγχου των ασυνήθιστα χαµηλών προσφορών: α) Της µεθόδου εντοπισµού 
των ασυνήθιστα χαµηλών προσφορών και β) της διαδικασίας και των κριτηρίων αξιολόγησης 
των υποβαλλοµένων αιτιολογήσεων. 
 
Κατά τη άποψή µας, πρέπουσα λύση, που θα διασφαλίσει τη διαφάνεια, την ίση µεταχείριση 
και τον υγιή ανταγωνισµό, αφορά στην θέσπιση ενός αντικειµενικού, παραµετροποιηµένου 
συστήµατος προσδιορισµού του ορίου των ασυνήθιστα χαµηλών προσφορών και 
αξιολόγησης των υποβαλλοµένων αιτιολογήσεων. Επίσης κατά την άποψή µας θα πρέπει να 
συσταθεί Ειδικό Σώµα Ελεγκτών Αιτιολόγησης που θα αποτελεί ανεξάρτητο τρίτο φορέα που 
δεν θα εµπλέκεται επ' ουδενί µε την εκάστοτε Α.Α. Τα µέλη του θα απαρτίζουν τις Επιτροπές 
Ελέγχου Αιτιολογήσεων και θα προκύπτουν µε κλήρωση από όλη την Περιφέρεια. Τα 
πορίσµατα επί των αιτιολογήσεων καθώς και οι αιτιολογήσεις, πλην των κατοχυρωµένων 
δικαιωµάτων που αναφέρονται σε αυτές, θα αναρτώνται σε συγκεκριµένο ιστότοπο, 
ελεύθερα προσβάσιµο.  
 
Προτείνουµε, µέχρι τον προσδιορισµό των παραµέτρων αντικειµενικής αξιολόγησης των 
ασυνήθιστα χαµηλών προσφορών, τη διασφάλιση των αναθετουσών αρχών από την 
υπογραφή συµβάσεων υψηλού ρίσκου, όπως χαρακτηρίζεται στο συνηµµένο πόρισµα µία 
σύµβαση που συνάπτεται στη βάση µίας υπερβολικά χαµηλής προσφοράς, µε την πρόβλεψη 
πρόσθετων προβλέψεων, οι οποίες φυσικά θα αναγράφονται στις διακηρύξεις των έργων, 
όπως αυξηµένες εγγυητικές καλής εκτέλεσης, αυστηρούς ελέγχους από Ειδικό Σώµα 
Ελεγκτών ή και από Εξωτερικό Σύµβουλο Επίβλεψης κ.α. 
 
Ο ΣΑΤΕ είναι στην διάθεσή σας για κάθε απαιτούµενη συµπλήρωση και διευκρίνιση.  
 
 

Με τιµή, 
 Ο   ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
 
 
     ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ       ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ  
 
 
Συνηµµένο: Πόρισµα Οµάδας Εργασίας ΣΑΤΕ για τις ασυνήθιστα χαµηλές προσφορές. 
   
















































































