
        

Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2016  

Αριθ. Πρωτ.1971 

Προς 

-Το Συντονιστή των Ομάδων Εργασίας του  Υπουργείου  Υποδομών, 

Μεταφορών & Δικτύων για τη σύνταξη προσχεδίων υπουργικών 

αποφάσεων  και εγκυκλίων των Ν. 4412/2016 και 4413/2016 

κ. Κοτσώνη Αντώνιο 

-Την Υπεύθυνη της Ομάδας Εργασίας 1 για τις κατασκευές  

κα Κόντου  Μιλένα 

-Τον Υπεύθυνο της Ομάδας Εργασίας 2 για τις κατασκευές 

κ. Μπακογιάννη Ιωάννη  

-Τον Υπεύθυνο της Ομάδας Εργασίας 1  για τις μελέτες 

κ. Κανελλόπουλο Ιωάννη 

-Τον Υπεύθυνο της Ομάδας Εργασίας 2  για τις μελέτες 

κ. Μπασιούκα Σωτήριο        

 

 

Θέμα : Ασυνήθιστα Χαμηλές Προσφορές – Προσδιορισμός Κοστολογικού  

 Ορίου.  

 

Η Ένωσή μας στα πλαίσια του καταστατικού της σκοπού για την προάσπιση 

των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της  παρέδωσε  κατά τα τέλη 

του μηνός Ιουλίου 2016 στη Βουλή των Ελλήνων και  στον  Τπουργό 

Τποδομών, Μεταφορών & Δικτύων   κ. Χρήστο πίρτζη συγκεκριμένη  

πρόταση  προς αντιμετώπιση του  επίμονου προβλήματος των υψηλών 

εκπτώσεων (προσφορών) στους δημόσιους διαγωνισμούς, την οποία συνέταξε 

Ομάδας Εργασίας, που συστήθηκε  στην ΠΕΔΜΕΔΕ.    

Η μελέτη – πρόταση της Ένωσής μας  αποτελεί μία αντικειμενική μέθοδο 

προσδιορισμού του Κοστολογικού Ορίου του έργου, που βασίζεται στην 

κανονικότητα των εκάστοτε υποβαλλόμενων προσφορών σε συνθήκες υγιούς 

ανταγωνισμού πάνω από το οποίο οι προσφορές θα χαρακτηρίζονται 

Ασυνήθιστα Χαμηλές Προσφορές (Α.Χ.Π.). 

ε περίπτωση προσφοράς που θα ξεπερνά το κοστολογικό όριο του έργου,  

όπως αυτό θα προκύπτει  κάθε φορά από την εφαρμογή της μεθόδου, θα έχει 

ως συνέπεια την εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Οδηγιών, για αντικειμενική 



τεκμηρίωση/ εξήγηση της προσφοράς που υπερβαίνει το κοστολογικό όριο 

(άρθρο 88  Ν. 4412/2016).  

Η προτεινόμενη μελέτη που βασίζεται σε πανευρωπαϊκά αποδεκτούς και 

εφαρμοσμένους επιστημονικούς τύπους  είναι αναλυτική και συνοδεύεται 

από χαρακτηριστικά πραγματικά (επί έργων που έχουν δημοπρατηθεί και 

ανατεθεί) παραδείγματα. 

Για μία ακόμη φορά η Ένωση, θεωρώντας υποχρέωσή της όχι μόνο να κρούει 

τον κώδωνα του κινδύνου αλλά να συνεισφέρει ουσιαστικά, προτείνει λύση 

στην πολιτεία  για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου και για το λόγο 

αυτό  σας παραδίδουμε σήμερα (συνημμένα)  τη μελέτη που εκπονήσαμε, την 

οποία θα θέλαμε να  εξετάσετε, ελπίζοντας πως θα βοηθήσει να αντιμετωπιστεί   

το  πρόβλημα των υψηλών εκπτώσεων. 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για όποια διευκρίνιση ή επεξήγηση κρίνετε 

απαραίτητη. 

 

υνημμένα : -Σεύχος προσδιορισμού Κοστολογικού Ορίου 

                      - Η υπ΄αριθμ. πρωτ. 1707/ 27.07. 2016 επιστολή της Ένωσης προς τον 

                       Τπουργό  Τποδομών, Μεταφορών & Δικτύων    

   

Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

                 Ο Πρόεδρος            Ο Γεν. Γραμματέας 

      ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΛ. ΡΩΜΟΙΟ      ΕΤΑΓΓΕΛΟ  Θ. ΚΑΕΛΑ 

 

 

 

 

 

 

 


