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ΘΕΜΑ:

Απάντηση στο από Κ/11/11.1.2017 έγγραφο του Προέδρου του
Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων /Τµήµα Κατασκευών µε θέµα: "Eγκύκλιος
του 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"

ΣΧΕΤ.: (1) Η από 30432/22.9.2016 επιστολή του ΣΑΤΕ µε θέµα: "Αντικειµενικός τρόπος
διαπίστωσης των Ασυνήθιστα Χαµηλών Προσφορών - Πόρισµα Οµάδας Εργασίας
ΣΑΤΕ".
(2) Η από 30440/26.9.2016 επιστολή του ΣΑΤΕ µε θέµα: "Αναλύσεις Τιµών και
Τιµολόγηση ∆ηµoσίων Έργων ".
(3) Η από 16.1.2017 επιστολή του ΤΕΕ προς τον Πρόεδρο του Συµβουλίου ∆Ε/ Τµ.
Κατασκευών µε θέµα: «Κοινή ανακοίνωση για την απόσυρση προσχεδίου εγκυκλίου
για τις ασυνήθιστα χαµηλές προσφορές έργων - µελετών και συναφών υπηρεσιών».

Αγαπητέ κύριε Κοτσώνη,
µε το εν θέµατι έγγραφό σας, ζητείται η υποβολή παρατηρήσεων επί του Προσχεδίου
Εγκυκλίου για τις Α.Χ.Π. που εισηγήθηκαν οι αρµόδιες Oµάδες Eργασίας Kατασκευών και
Mελετών του Υπουργείου Yποδοµών.
Α. Εισαγωγή
Υπενθυµίζουµε ότι για το θέµα σας είχε αποσταλεί η (1) σχετική επιστολή του Συνδέσµου
µας, συνοδευόµενη από 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.
Σε αυτήν την σχετική επιστολή επισηµαίναµε ότι θα πρέπει γρήγορα και συγκροτηµένα να
ρυθµιστεί το ζήτηµα του αντικειµενικού προσδιορισµού των Ασυνήθιστα Χαµηλών
Προσφορών, της 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 δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί µόνο µε το νέο νόµο και µε τις συναφείς
εγκυκλίους.
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Εκτιµούµε ότι µε το προσχέδιο εγκυκλίου που µας κοινοποιήθηκε δεν ικανοποιείται αυτό το
βασικό αίτηµα και κατά συνέπεια όλοι οι φορείς του κλάδου προβήκαµε στην (3) σχετική
ανακοίνωση µε την οποία αναγνωρίζουµε ότι η παρατεινόµενη οικονοµική κρίση και η
συνεχής µείωση της εγχώριας ζήτησης συµβάσεων έργων και µελετών έχει οδηγήσει στη
γενίκευση και παγίωση του φαινοµένου υψηλότατων εκπτώσεων και έχει δηµιουργήσει
απαράδεκτες συνθήκες νόθευσης του ανταγωνισµού στην αγορά, εξελίξεις που
λειτουργούν εις βάρος του δηµοσίου συµφέροντος. Για την αντιµετώπιση του φαινοµένου
αυτού όλοι οι φορείς θεωρούµε ότι το προσχέδιο της εγκυκλίου δεν επιλύει κανένα από
αυτά τα θέµατα και κατά συνέπεια ζητήσαµε να αποσυρθεί. Μάλιστα, όπως θα επισηµανθεί
και κατωτέρω, στο προσχέδιο εγκυκλίου παραλείπεται κάθε αναφορά σε συγκεκριµένα
αναλυτικά και παραµετροποιηµένα στοιχεία πραγµατικών συντελεστών του κόστους των
έργων και ως εκ τούτου η προσέγγιση παραµένει θεωρητική.
Παράλληλα, οφείλουµε να αναγνωρίσουµε ότι το εν θέµατι προσχέδιο εγκυκλίου φαίνεται
ότι είναι αποτέλεσµα σοβαρής δουλειάς, µε υποβολή ερωτηµάτων προς την Επιτροπή
Ανταγωνισµού και την ΕΑΑ∆ΗΣΥ, µε πολύ εµπεριστατωµένη νοµική τεκµηρίωση, µε
εκτεταµένη παραποµπή σε πλούσια νοµολογία του ∆ΕΚ και µε συγγραφή πολύ
συγκροτηµένων κειµένων µε αναλυτική και συνεκτική επιχειρηµατολογία, έρευνα η οποία
όµως δεν κάλυψε συναφείς δόκιµες και προτυποποιηµένες πρακτικές που εφαρµόζονται και
σε άλλες χώρες της Ευρώπης, όπως π.χ. η Γερµανία και η Αυστρία.
Β. Βασική θέση ΣΑΤΕ
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 τον χαρακτηρισµό 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 και προκειµένου να µην εµφανιστούν παρόµοια φαινόµενα και
να διασφαλιστεί η διαφάνεια, η ίση µεταχείριση και ο υγιής ανταγωνισµός, θα πρέπει να
θεσµοθετηθούν κανόνες τόσο για τη διασφάλιση πραγµατικού ανταγωνισµού και
αποτροπής υποβολής προσφορών κάτω του κόστους όσο και για την αντικειµενική και
τεκµηριωµένη κρίση τυχόν – και όχι συνολικά και συστηµατικά – υποβαλλόµενων
ασυνήθιστα χαµηλών προσφορών.
Για τον εντοπισµό και χειρισµό τυχόν
συµφωνηθούν και να προτυποποιηθούν:

υποβαλλόµενων

ΑΧΠ

είναι

αναγκαίο

να

α) ένα αντικειµενικό και παραµετροποιηµένο, σύστηµα εντοπισµού τυχόν ασυνήθιστα
χαµηλών προσφορών και
β) ένα αντικειµενικό και παραµετροποιηµένο σύστηµα αξιολόγησης των υποβαλλοµένων
αιτιολογήσεων.
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Εξυπακούεται ότι οι ανωτέρω προσεγγίσεις θα πρέπει να διαφοροποιηθούν µε την
υιοθέτηση απλούστερων διαδικασιών για τα έργα κάτω του κοινοτικού ορίου, όπως
προτείνουµε στη συνέχεια (σηµείο Γ.Ι.2).
Γ. Προτάσεις ΣΑΤΕ
Γ.Ι. Προτάσεις που απαιτούν νοµοθετικές παρεµβάσεις
Γ.Ι.1. Προϋπολογισµοί έργων
Σήµερα το γενικότερο πλαίσιο διαµόρφωσης του προϋπολογισµού δηµοπράτησης των
έργων και του συστήµατος υποβολής των προσφορών χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα
γνωρίσµατα:
• Οι εργασίες στον προϋπολογισµό δηµοπράτησης ενός δηµοσίου έργου τιµολογούνται
κατά τρόπο αυθαίρετο, µε τιµές µονάδος που έχουν καθοριστεί χωρίς οιαδήποτε
τεκµηρίωση (ΝΕΤ).
• ∆εν ελέγχονται και δεν επικυρώνονται η επάρκεια, η πληρότητα και η συνάφεια του
προϋπολογισµού δηµοπράτησης των έργων, ως προς τα είδη και τις ποσότητες των
εργασιών, σε σχέση µε τις συνθήκες του έργου, τις προβλέψεις της µελέτης και τις
απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών.
• ∆εν προβλέπεται στον προϋπολογισµό µε διακριτό τρόπο η αποζηµίωση για τις δαπάνες
εγκατάστασης, λειτουργίας και αποµάκρυνσης του εργοταξίου.
• Υπάρχει σηµαντικό έλλειµµα στον καθορισµό των συµβατικών υποχρεώσεων κατά τρόπο
µονοσήµαντο διότι δεν υπάρχουν πλήρεις σειρές τυποποιηµένων, σαφώς διατυπωµένων
περιγραφικών άρθρων και πλήρης σειρά εναρµονισµένων τεχνικών προδιαγραφών.
• ∆εν υπάρχει «προς το παρόν συνολικός Ενιαίος Κανονισµός Αναλυτικών και
Περιγραφικών Τιµολογίων µε τον οποίο µπορεί να προσεγγίζεται αξιόπιστα το πραγµατικό
κόστος των έργων» (επισήµανση του Εισηγητή στη σελίδα 4 του Σχεδίου).
Για όλους τους προαναφερόµενους λόγους, η διάγνωση των περιπτώσεων ΑΧΠ και ο
χειρισµός των όποιων εξηγήσεων (αιτιολογήσεων) ζητηθούν µε οδηγίες µέσω
αποσπασµατικών και περιστασιακών εγκυκλίων, είναι πρακτικά ιδιαίτερα προβληµατικός,
αφού οι προβλέψεις του άρθρου 6 του προτεινόµενου Σχεδίου, ακόµη και σε συνδυασµό
και µε το Παράρτηµα 3 του προτεινόµενου Σχεδίου, υστερούν σηµαντικά όχι µόνο σε σχέση
µε αυτό που θα έπρεπε να είναι ένα «ελεγκτικό πρότυπο» αλλά και σε σχέση µε την
παλαιότερη σχετική εγκύκλιο (∆17α/3/1/ΦΝ 402/09-01-2004 Εγκύκλιο 1 του ΥΠΕΧΩ∆Ε,
«Ανάλυση του κόστους του Έργου, Αιτιολόγηση-∆ιευκρίνιση Προσφοράς).
Προτείνουµε τάχιστα να προωθηθεί η ικανοποίηση του χρόνιου αιτήµατος των
Εργοληπτικών Οργανώσεων για την αναµόρφωση του µηχανισµού διαµόρφωσης
των προϋπολογισµών των έργων, αποτύπωσης των τιµών των κατασκευαστικών
εργασιών και των συντελεστών παραγωγής των τεχνικών έργων (βλέπε σχ. (2)).
Η καθιέρωση ενός ολοκληρωµένου, ενιαίου και συνεκτικού, αξιόπιστου και δυναµικού
συστήµατος αποτίµησης των συντελεστών παραγωγής, κοστολόγησης των τεχνικών έργων
και τεκµηρίωσης της δαπάνης κατασκευής τους, θα δηµιουργήσει τις απαραίτητες
προαπαιτούµενες συνθήκες για την αντικειµενικοποίηση και παραµετροποίηση των
αιτιολογήσεων των ΑΧΠ, επιτρέποντας την υιοθέτηση έγκυρων και αντικειµενικών
υποδειγµάτων τυποποιηµένου τρόπου ανάλυσης, τεκµηρίωσης και ελέγχου οικονοµικών
προσφορών για την ανάληψη συµβάσεων δηµοσίων έργων.
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Σηµειώνουµε ότι σχετική πρόβλεψη υπάρχει στο σχέδιο νόµου µε τίτλο: "∆ιαδικασίες
κεντρικού ελέγχου και διαφάνειας στο σύστηµα παραγωγής δηµοσίων και ιδιωτικών
τεχνικών έργων και υποδοµών, δοµές στρατηγικού σχεδιασµού δηµόσιων υποδοµών και
λοιπές διατάξεις" που τέθηκε σε διαβούλευση τον Σεπτέµβριο 2016 και κατά συνέπεια
προτείνουµε να επιταχυνθεί η διαδικασία νοµοθέτησής της, σύµφωνα µε την
υποβληθείσα από τις Εργοληπτικές Οργανώσεις πρόταση (βλ. 2 σχετικό).
Γ.Ι.2. Έργα προϋπολογισµού κάτω του κοινοτικού ορίου
Πρόταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΣΑΤΕ είναι η αλλαγή των σχετικών προβλέψεων
του Νόµου 4416/2016 ώστε να υπάρχει µονοσήµαντη και αυτόµατη ανάδειξη του
αναδόχου βάσει αλγορίθµου, ο οποίος θα αναδεικνύει και εν συνεχεία αποκλείει τις
ασυνήθιστα χαµηλές προσφορές σε έργα προϋπολογισµού κάτω του κοινοτικού ορίου.
Το γραφειοκρατικό κόστος που θα επιφέρει σε έργα χαµηλού προϋπολογισµού η
αναγκαιότητα σύνταξης και αξιολόγησης των αιτιολογήσεων θα είναι δυσανάλογα υψηλό
σε σχέση µε το ενδεχόµενο όφελος από την εφαρµογή των σχετικών προβλέψεων περί
αιτιολόγησης των ΑΧΠ. Άποψη του ∆.Σ. του ΣΑΤΕ είναι ότι η θεσµοθέτηση της δυνατότητας
υιοθέτησης µίας διαδικασίας που θα προβλέπει την µονοσήµαντη ανάδειξη του αναδόχου σε
έργα προϋπολογισµού κάτω του κοινοτικού ορίου µε την ταυτόχρονη µέριµνα για συχνή
αλλαγή / βελτίωση του συστήµατος εντοπισµού των ΑΧΠ και ανάδειξης του αναδόχου
διασφαλίζει το αξιόπιστο του αποτελέσµατος των διαγωνιστικών διαδικασιών έργων και
παράλληλα απελευθερώνει σηµαντικούς πόρους, τόσο για το δηµόσιο όσο και για τις
εργοληπτικές επιχειρήσεις, από τις γραφειοκρατικές διαδικασίες που θα απαιτηθούν για την
σύνταξη και αξιολόγηση των αιτιολογήσεων.
Γ.Ι.3. ∆ιασφάλιση µέσω πρόσθετων εγγυήσεων
Πρόταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΣΑΤΕ είναι να ρυθµιστεί, ακόµη και νοµοθετικά
εάν απαιτείται, η διασφάλιση των αναθετουσών αρχών µε την υποχρέωση καταβολής
πρόσθετων εγγυήσεων από πλευράς του αναδόχου του οποίου η αιτιολόγηση δεν έχει
απορριφθεί.
Γ.ΙΙ. Λοιπές προτάσεις βελτίωσης του προτεινόµενου προσχεδίου εγκυκλίου
Πέραν των ανωτέρω, µε σκοπό τη βελτίωση του προσχεδίου εγκυκλίου προτείνουµε
τα ακόλουθα: :
Γ.ΙΙ.1. Συνθετότερος αλγόριθµος
Ο αλγόριθµος εντοπισµού των ΑΧΠ που το προσχέδιο εγκυκλίου ενσωµατώνει είναι απλός
και εύχρηστος, ωστόσο για αυτόν τον λόγο υπάρχει ιδιαίτερα µεγάλος κίνδυνος
χειραγώγησής του, αφού εικονικές προσφορές που θα επιδιώκουν να παρασύρουν τον
µέσο όρο προς συγκεκριµένα επίπεδα (χαµηλά, υψηλά ή και οπουδήποτε αλλού) θα το
επιτυγχάνουν εύκολα.
Προτείνουµε, την επιλογή συνθετότερου αλγορίθµου µε ταυτόχρονη διασφάλισή του µέσα
από την πρόβλεψη δυνατότητας εύκολης και συχνής αλλαγής του, είτε συνολικά είτε
µερικώς, ώστε να αντιµετωπίζονται γρήγορα και αποτελεσµατικά φαινόµενα αστοχιών,
συνεννοήσεων, εκβιασµών κ.λ.π. (βλ. και περίπτωση του αλγορίθµου που θεσπίστηκε µε
τον Ν.2576/1998 και εν συνεχεία επικαιροποιήθηκε).
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Γ.ΙΙ.2. Τιµή συντελεστή προσαρµογής
Εάν παραµείνει ο προτεινόµενος τύπος εντοπισµού των ΑΧΠ ο συντελεστής 85% που
πολλαπλασιάζει είτε τον µέσο όρο (στην περίπτωση κατάθεσης 5-7 προσφορών), είτε τον
προσαρµοσµένο µέσο όρο (στην περίπτωση κατάθεσης περισσότερων από 7 προσφορές)
προτείνουµε να γίνει 100%.
Γ.ΙΙ.3. Βασική δοµή κόστους - Καθορισµένος Τύπος Αιτιολόγησης
∆υστυχώς ο επιχειρούµενος τρόπος προσέγγισης των παραγόντων σύνθεσης του κόστους
ενός έργου στο προσχέδιο εγκυκλίου κρίνεται ανεπαρκής λόγω και της υστέρησης
θεσµοθέτησης ενός αντικειµενικού και αναλυτικού συστήµατος ανάλυσης προϋπολογισµού
δηµοσίων έργων.
Μέχρι το νέο σύστηµα Αναλυτικών τιµολογίων να πάρει σάρκα και οστά (οπότε και
θα επιτραπεί ο προσδιορισµός των παραµέτρων αντικειµενικής αξιολόγησης των
ασυνήθιστα χαµηλών προσφορών) θα πρέπει να προβλεφθεί ένα (αντικειµενικό) και
προκαθορισµένο σύστηµα ελέγχου των αιτιολογήσεων.
Κατά την άποψη του ΣΑΤΕ οι σχετικές προβλέψεις θα πρέπει να εναρµονιστούν
εννοιολογικά και µεθοδολογικά µε τις δόκιµες διεθνείς πρακτικές, ενώ σε κάθε
περίπτωση θα πρέπει να προβλεφθεί καθορισµένος και υποχρεωτικός τύπος
αιτιολόγησης, µε προκαθορισµένους συντελεστές (ή εύρος αυτών) των παραµέτρων
διαµόρφωσης του κόστους ενός έργου (αποδόσεις µηχανηµάτων, ανθρωπίνου δυναµικού,
µεταφορικών µέσων κ.λ.π.) γεγονός που θα αποτρέψει προσπάθειες εικονικών
αιτιολογήσεων µε µή δόκιµους συντελεστές διαµόρφωσης των στοιχείων κόστους ενός
έργου.
Παράλληλα άµεσα θα πρέπει:
- να δηµιουργηθεί στο Υπουργείο µηχανισµός υποδοχής της πρότασης των Εργοληπτικών
Οργανώσεων για την αναµόρφωση του µηχανισµού διαµόρφωσης των προϋπολογισµών
των έργων, αποτύπωσης των τιµών των κατασκευαστικών εργασιών και των συντελεστών
παραγωγής των τεχνικών έργων (βλέπε (2) σχετικό).
- στο εδάφιο «Β.2.2 Στοιχεία κόστους Μηχανικού Εξοπλισµού» του Παραρτήµατος 3, αντί
των αναφερόµενων απαιτήσεων να υιοθετηθεί η δόκιµη µεθοδολογία υπολογισµού της
δαπάνης του µηχανικού εξοπλισµού που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του πιλοτικού έργου
των ΕΟ για ένα νέο σύστηµα αναλύσεων τιµών, και η οποία έχει υποβληθεί κατ΄επανάληψη
από το 2010 µέχρι σήµερα, στα αρµόδια όργανα και δ/νσεις της ΓΓ∆Ε (βλ. και σχετικό 2),
ενώ θεωρούµε ότι αρκεί υποβολή αναλυτικών στοιχείων υπολογισµού της δαπάνης του
µηχανικού εξοπλισµού σύµφωνα µε την µεθοδολογία που έχουµε προτείνει, χωρίς την
υποχρέωση υποβολής «υπευθύνου δηλώσεως» για την χρησιµοποιούµενη µεθοδολογία.
Γ.ΙΙ.4. Αξιολογητές
Αιτιολογήσεων

αιτιολογήσεων

των

ΑΧΠ

–

Ανεξάρτητη

Επιτροπή

Ελέγχου

Προτείνουµε οι αξιολογητές των αιτιολογήσεων των ΑΧΠ να προέρχονται από ειδικό
Μητρώο Ειδικών Αξιολογητών και να προκύπτουν από ηλεκτρονική κλήρωση. Το Ειδικό
Σώµα Ελεγκτών Αιτιολόγησης 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, µε παρόµοιο
σύστηµα µε αυτό που είχε προβλεφθεί σε παλαιότερο νοµοσχέδιο του ΥΠΥΜΕ∆Ι (άρθρο 19
του σχ.ν. "Ρέππα" για τις µελέτες).
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Γ.ΙΙ.5. Σύµβουλοι Επίβλεψης
Προτείνουµε, για τις περιπτώσεις των αναδόχων που έχουν προκύψει κατόπιν µη
απόρριψης των αιτιολογήσεών τους, να συσταθεί ενισχυµένο Ειδικό Σώµα/Μητρώο
Επιβλεπόντων - Ελεγκτών καθώς και να χρησιµοποιούνται, όταν απαιτείται, Εξωτερικοί
Ειδικοί Σύµβουλοι Επίβλεψης που θα διασφαλίζουν επαρκείς ελέγχους.
Επίσης προτείνουµε να επισπευσθεί η νοµοθετική πρόβλεψη σύστασης Ειδικού Σώµατος
Κοστολόγων-Επιµετρητών.
Γ.ΙΙ.6. ∆ηµοσιότητα
Ο ΣΑΤΕ έχει την πάγια θέση ότι η δηµοσιότητα και η δυνατότητα ελέγχου της κρίσης των
δηµοσίων οργάνων δηµιουργεί τις απαιτούµενες συνθήκες διασφάλισης της διαφάνειας.
Παράλληλα, σηµειώνουµε ότι οι αιτιολογήσεις δεν αποτελούν ούτε απόρρητο ούτε
εµπιστευτικό έγγραφο. Επ’ αυτών ερείδεται η κρίση της αναθέτουσας αρχής για την
αποδοχή ή απόρριψή τους και, ως εκ τούτου, αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα αυτής.
∆εδοµένου ότι η κρίση της Α.Α. επί των υποβληθεισών αιτιολογήσεων αποτελεί διοικητική
πράξη προσβλητή µε διοικητικές και ένδικες προσφυγές, οι υποβληθείσες αιτιολογήσεις,
µετά την έκδοση της πράξης αξιολόγησής τους, πρέπει να γνωστοποιούνται στους λοιπούς
διαγωνιζοµένους, ώστε να καθίσταται δυνατός ο διοικητικός και δικαστικός έλεγχος των
σχετικών αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση, παραβιάζονται οι
αρχές της διαφάνειας και της ίσης µεταχείρισης των διαγωνιζοµένων, κωλύεται ο
αποτελεσµατικός διοικητικός και δικαστικός έλεγχος, παραβιάζονται οι συναφείς
συνταγµατικές και ενωσιακές αρχές, καθώς και οι διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας περί
δικαιώµατος πρόσβασης στα ιδιωτικά και δηµόσια έγγραφα κατά τη διάρκεια ενός δηµόσιου
διαγωνισµού.
Κατά συνέπεια προτείνουµε όλες οι αποφάσεις επί των Αιτιολογήσεων καθώς και οι
κρινόµενες αιτιολογήσεις (πλην των κατοχυρωµένων δικαιωµάτων που αναφέρονται σε
αυτές) να αναρτώνται / δηµοσιεύονται σε σχετικό ιστότοπο, ελεύθερα προσβάσιµο.
Γ.ΙΙ.7. Μη αποδοχή ζηµιογόνου προσφοράς
Εφόσον στη διακήρυξη του έργου δεν περιλαµβάνεται και δεν αναφέρεται ρητά η
υποχρέωση των διαγωνιζοµένων να αναλάβουν και κάποια µορφή «χορηγίας» ή «δωρεάς»
προς το ελληνικό δηµόσιο, και δεν αναφέρεται ρητά ότι για την ανάθεση της σύµβασης θα
ληφθεί υπόψη και η αποτίµηση της αξίας µιας τέτοιας «χορηγίας» ή «δωρεάς», η αποδοχή
προσφοράς µε δηλούµενη οικονοµική ζηµία του προσφέροντος (δηλ. δηλώνει ότι χαρίζει
στο ελληνικό δηµόσιο το ισόποσο ενός τµήµατος του έργου), συνεπάγεται µία συναλλαγή
του δηµοσίου επί ζηµία του αντισυµβαλλόµενου που διεθνώς θεωρείται αθέµιτη πρακτική.
Ταυτόχρονα η αποδοχή ζηµιογόνων προσφορών είναι δυνητικώς επικίνδυνη και σε βάρος
των µικροµεσαίων εργοληπτικών επιχειρήσεων. Οι µεγάλες εταιρείες θα µπορούν να
αντέξουν τόσο τη ζηµιογόνο εκτέλεση ενός έργου όσο και τη δέσµευση του ποσού της
διαφοράς σε τραπεζικό λογαριασµό, οι µικρές όµως όχι. Επίσης, τα κριτήρια αποδοχής
ζηµιογόνου προσφοράς είναι αρκούντως ασαφή, ώστε κάθε αναθέτουσα αρχή να τα
ερµηνεύει κατά το δοκούν και ακολούθως να αποφασίζει την αποδοχή ή µη µιας
ζηµιογόνου προσφοράς κατά τρόπο κατ’ ουσία ανέλεγκτο.
Προτείνουµε να µην γίνονται αποδεκτές αιτιολογήσεις που προβάλλουν ή υποκρύπτουν
ζηµιογόνες προσφορές.
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Γ.ΙΙ.8. ∆ιαδικασία αξιολόγησης των αιτιολογήσεων
Ως προς το διαδικαστικό ζήτηµα της αξιολόγησης όλων των αιτιολογήσεων διά µιας ή
σταδιακώς, θεωρούµε πως η σταδιακή αξιολόγηση, παρόλο που εκ πρώτης όψεως φαίνεται
να απαλλάσσει από όγκο εργασίας την Α.Α., τελικώς θα παρατείνει χρονικώς τη διαδικασία
στις περιπτώσεις απόρριψης της αρχικώς υποβληθείσας αιτιολόγησης, αποδοχής
διοικητικών και ενδίκων προσφυγών κ.λπ.˙αντιθέτως, µε τη συνολική διά µιας αξιολόγηση
όλων των αιτιολογήσεων, η σχετική διαδικασία και όλες οι σχετικές αιτιάσεις θα
υποβάλλονται και θα εξετάζονται σε µία φάση και θα εκδίδεται µία απόφαση, που θα
περιέχει τα πάντα και, ως εκ τούτου, η διαδικασία θα επιταχύνεται.
Προτείνουµε:
- την εξέταση διά µιας όλων των αιτιολογήσεων σε ένα ενιαίο πρακτικό που θα
περιλαµβάνει τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης όλων των ΑΧΠ κατά σειρά µειοδοσίας και
την εισήγηση της ανεξάρτητης Επιτροπής Ελέγχου Αιτιολογήσεων (βλ. Γ.Ι.3 ανωτέρω)
προς την ΑΑ για την ή τις απορριπτόµενες αιτιολογήσεις.
- τη διαγραφή της φράσης του προσχεδίου εγκυκλίου «η αξιολόγηση γίνεται σε
συνεννόηση µε τον προσφέροντα» και την αντικατάστασή της µε την ακόλουθη: «Εφόσον
ορίζεται στην πρόσκληση είναι δυνατόν να κληθούν οι προσφέροντες – µεµονωµένα – να
παρουσιάσουν προφορικά την τεκµηρίωσή τους ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης».
- να περιλαµβάνεται, στο πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης, πλήρης τεκµηρίωση των
λόγων απόρριψης µε ποσοτικά δεδοµένα, στην περίπτωση που κριθεί µία αιτιολόγηση µη
επαρκής.
Γ.ΙΙ 9. Προβλέψεις απόκλισης των Α.Α.
Στον Ν.4412/16, άρθρο 88 παρ. 6 προβλέπεται ότι:
6. Στις δηµόσιες συµβάσεις έργων, µελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών
επιστηµονικών υπηρεσιών, µπορεί να εκδίδονται εγκύκλιοι του Υπουργού Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων για την εξειδίκευση των όρων χαρακτηρισµού µίας οικονοµικής
προσφοράς ως ασυνήθιστα χαµηλής ανά κατηγορία έργου και µελέτης και ανά
εκτιµώµενη αξία σύµβασης και για την εκτίµηση των παρεχόµενων κατά τα ανωτέρω
εξηγήσεων. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποκλίνει από τα οριζόµενα στις ανωτέρω
εγκυκλίους, έπειτα από σύµφωνη γνώµη του αρµόδιου τεχνικού συµβουλίου.
Με το προτεινόµενο προσχέδιο εγκυκλίου δεν διευκρινίζονται τα ακόλουθα σηµεία που
θεωρούµε απαραίτητο να διευκρινιστούν εκ των προτέρων εις όφελος της διαφάνειας και
της ισότιµης αντιµετώπισης των εργοληπτικών επιχειρήσεων:
- Οι περιπτώσεις και το εύρος τυχόν αποκλίσεων των Α.Α από τις σχετικές εγκυκλίους,
- Προϋποθέσεις και όροι υπό τους οποίους χορηγείται σε αυτές τις περιπτώσεις η
σύµφωνη γνώµη από το αρµόδιο τεχνικό συµβούλιο.
- ∆ιαφοροποίηση της εγκυκλίου «ανά κατηγορία έργου» ή και «ανά εκτιµώµενη αξία
σύµβασης».
∆. Σύνοψη
Κατά την άποψη του ΣΑΤΕ τρία σηµεία είναι τα πλέον κρίσιµα ως προς τη διασφάλιση
των Α.Α. από ασυνήθιστα χαµηλές προσφορές:
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- Η τάχιστη θεσµοθέτηση ενός έγκυρου µηχανισµού προσδιορισµού των προϋπολογισµών
των έργων, αποτύπωσης των τιµών των κατασκευαστικών εργασιών και των συντελεστών
παραγωγής των τεχνικών έργων,
- Οι αξιολογητές των αιτιολογήσεων των ΑΧΠ να προέρχονται από ειδικό Μητρώο Ειδικών
Αξιολογητών και να προκύπτουν από ηλεκτρονική κλήρωση, ενώ το Ειδικό Σώµα Ελεγκτών
Αιτιολόγησης να αποτελεί ανεξάρτητο τρίτο φορέα που δεν θα εµπλέκεται επ' ουδενί µε την
εκάστοτε Α.Α. και
- Η µη αποδοχή ζηµιογόνου προσφοράς.
Πέραν αυτών επίσης σηµαντικές παράµετροι που µπορούν να συνεισφέρουν στην
αποτροπή υλοποίησης συµβάσεων µε Α.Χ.Π. είναι:
- Η θεσµοθέτηση πρόσθετων εγγυήσεων από πλευράς του αναδόχου του οποίου η
αιτιολόγηση δεν έχει απορριφθεί,
- Η σύσταση Ειδικού Σώµατος/Μητρώου Επιβλεπόντων - Ελεγκτών καθώς και η
χρησιµοποίηση Εξωτερικών Συµβούλων Επίβλεψης στις περιπτώσεις αναδόχων που έχουν
προκύψει κατόπιν µη απόρριψης των αιτιολογήσεών τους,
- Ο καθορισµός ενός αντικειµενικού και προκαθορισµένου συστήµατος ελέγχου των
αιτιολογήσεων και ο υποχρεωτικός τύπος αιτιολόγησης, µε προκαθορισµένους συντελεστές
(ή εύρος αυτών) των παραµέτρων διαµόρφωσης του κόστους ενός έργου (αποδόσεις
µηχανηµάτων, ανθρωπίνου δυναµικού, µεταφορικών µέσων κ.λ.π.)
- Ένας συνθετότερος αλγόριθµος εντοπισµού των ΑΧΠ µε ταυτόχρονη διασφάλισή του
µέσα από την πρόβλεψη δυνατότητας εύκολης και συχνής αλλαγής του,
- Η δηµοσίευση σε ελεύθερα προσβάσιµο ιστότοπο των αποφάσεων επί των Αιτιολογήσεων
καθώς και των κρινόµενων αιτιολογήσεων.
Επίσης, και προκειµένου να µην υπάρξει εµπλοκή στα έργα κάτω του κοινοτικού ορίου από
το δυσανάλογο γραφειοκρατικό κόστος που θα επιφέρει η αναγκαιότητα σύνταξης και
αξιολόγησης των αιτιολογήσεων, πρόταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΣΑΤΕ είναι η
µονοσήµαντη και αυτόµατη ανάδειξη του αναδόχου βάσει αλγορίθµου, ο οποίος θα
αναδεικνύει και εν συνεχεία αποκλείει τις ασυνήθιστα χαµηλές προσφορές σε έργα
προϋπολογισµού κάτω του κοινοτικού ορίου.
Τέλος, οφείλουµε να σας ενηµερώσουµε ότι το περιεχόµενο της παρούσας
επιστολής θα διαβιβαστεί και στους συµµετέχοντες στην Οµάδα Εργασίας που έχει
συστήσει ο Πρόεδρος του ΤΕΕ, προκειµένου να τύχει της ευρύτερης δυνατής
αποδοχής του, µε όποιες προσαρµογές απαιτηθούν, µε στόχο την κατάθεση κοινού
πορίσµατος και θέσεων των Εργοληπτικών Οργανώσεων.
Με τιµή,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΡΕΚΑΣ
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