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κ. Χρ. Σπίρτζη

ΘΕΜΑ:

Ενεργοποίηση της πρόβλεψης της παρ. 6, του άρθρου 88 του Ν.4412/16
περί έκδοσης εγκυκλίων για την εξειδίκευση των όρων χαρακτηρισµού
µίας οικονοµικής προσφοράς ως ασυνήθιστα χαµηλής (ΑΧΠ) ανά
κατηγορία έργου και µελέτης και ανά εκτιµώµενη αξία σύµβασης 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 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».
(3) Η από 30892/31.1.2017 επιστολή του ΣΑΤΕ µε θέµα: 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".
(4) Η από 03.04.2017 Κοινή Επιστολή των Εργοληπτικών Οργανώσεων ΣΑΤΕ ΠΕ∆ΜΕ∆Ε µε θέµα: «Ασυνήθιστα Χαµηλές Προσφορές (ΑΧΠ): Τρόπος ανάδειξης
και τρόπος αντιµετώπισης».
(5) Η από 31254/10.05.2017 επιστολή του ΣΑΤΕ µε θέµα: «Ασυνήθιστα Χαµηλές
Προσφορές (ΑΧΠ) - Αίτηµα συνάντησης.».

Αξιότιµε κύριε Υπουργέ,
Με τα σχετικά έγγραφα έχουµε αναδείξει τη σηµαντικότητα:


του αντικειµενικού προσδιορισµού των Ασυνήθιστα Χαµηλών Προσφορών,



της αντικειµενικής αντιµετώπισής τους και



της διασφάλισης της αντικειµενικής αξιολόγησης των αιτιολογήσεων αυτών.

∆εδοµένου ότι µέχρι και σήµερα δεν έχει ολοκληρωθεί κάποια από τις αναληφθείσες
πρωτοβουλίες για το ζήτηµα, παρακαλούµε για την έκδοση Απόφασής σας για τη σύσταση
ειδικής οµάδας εργασίας, στην οποία θα µετέχουν και εκπρόσωποι των εργοληπτικών
οργανώσεων, προκειµένου να οριστικοποιηθεί η αντιµετώπιση του σύνθετου αυτού
ζητήµατος είτε µε την έκδοση των προβλεπόµενων εγκυκλίων είτε και µε την τροποποίηση
των σχετικών νοµοθετικών προβλέψεων.
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Συναφώς, επισηµαίνουµε και πάλι ότι η κατάσταση που επικρατεί, σχεδόν ένα έτος τώρα,
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.
Το τελικό αποτέλεσµα, όπως σας έχουµε τονίσει και παλαιότερα, θα είναι νέα γενιά
πτωχευµένων εταιρειών καθώς και µη δυνάµενα να εξυπηρετήσουν τους πολίτες δηµόσια
έργα, προοπτικές που εάν σήµερα δεν αποτραπούν, οι επιπτώσεις τους θα ακολουθούν τον
κλάδο των δηµόσιων υποδοµών της Χώρας για πολλά έτη.
Με τιµή,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

2

