
 
 

Αθήνα, 2 Μαρτίου 2017 

Αριθ.Πρωτ.749 

Προς  

Σο Δήμαρχο Χαλανδρίου 

κ. υμεών Ρούσσο 

 

Κοινοποίηση: 

-Περιφερειάρχη Αττικής 

 κα Ειρήνη  Δούρου 

-Γενική Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Αττικής 

 κα Καλλιόπη Καρδαμίτση 

 

Θέμα: Πρόσκληση για αιτιολόγηση των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών για την 

ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο  «Κατασκευή αγωγών ομβρίων 

υδάτων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Χαλανδρίου»   

 

 Κύριε Δήμαρχε, 

 μέλη της Ένωσής μας, εργολήπτες δημοσίων έργων,  διαμαρτύρονται για την 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου σας, να αιτηθεί  εκ μέρους των 

διαγωνιζομένων  του διαγωνισμού «Κατασκευή αγωγών ομβρίων υδάτων σε 

διάφορες περιοχές του Δήμου Χαλανδρίου» αιτιολόγηση της οικονομικής 

προσφοράς τους, όταν δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο αξιολόγησης των αιτιολογήσεων 

που θα υποβληθούν. 

Συγκεκριμένα , ενώ, τόσο η Οδηγία 2014/24/ΕΕ όσο και το άρθρο 88 του Ν.  

4412/2016 δίδουν τη  δυνατότητα στις αναθέτουσες αρχές να απαιτούν επεξηγήσεις 

επί των υποβληθεισών προσφορών, η παράγραφος 6 του άρθρου 88 του ως άνω 

Νόμου  περιορίζει χρονικά το δικαίωμα αυτό, έως την έκδοση εγκυκλίων του 

αρμόδιου Υπουργείου, η οποία θα επιλύσει / αποσαφηνίσει  τα δυο βασικά 

ζητήματα : α) πότε και με ποια κριτήρια «φαίνεται» μια προσφορά ασυνήθιστα 

χαμηλή και β) ποια είναι τα αντικειμενικά κριτήρια με τα οποία όλες ανεξαιρέτως οι 

αναθέτουσες αρχές θα κρίνουν / βαθμολογούν τις υποβληθείσες επεξηγήσεις για την 

προσφορά του εκάστοτε διαγωνιζομένου. 

Έως σήμερα, παρά τις διαβουλεύσεις μεταξύ του αρμόδιου Υπουργείου και των 

Εργοληπτικών Οργανώσεων δεν έχει εκδοθεί το ως άνω ερμηνευτικό πλαίσιο. Το 

γεγονός αυτό αφενός καθιστά τουλάχιστον αόριστη και ασαφή την πρόσκλησή σας, 

προς τους διαγωνιζόμενους,  και αφετέρου ακυρώσιμο το όποιο αποτέλεσμα της, 

καθώς  τουλάχιστον δυο σημεία της πρόσκλησής σας βρίσκονται εκτός νομοθετικού 

πλαισίου : α) με ποιο κριτήριο  κρίνατε ως ασυνήθιστα χαμηλές τις συγκεκριμένες 



προσφορές, και σε ποια νόμιμη πρόβλεψη στηρίξατε την κρίση σας και β) με ποια 

κριτήρια θα κρίνετε την αξιολόγηση, ιδίως, όταν δεν έχετε γνωστοποιήσει αυτά τα 

κριτήρια εκ των προτέρων στους διαγωνιζομένους. 

Τέλος πρέπει  να επισημανθεί ότι και το ελάχιστο περιεχόμενο  που η απόφαση σας 

ζητάει να περιλαμβάνεται στην «….. έκθεση αιτιολόγηση των προσφορών των 

διαγωνιζομένων,  … με σκοπό να  αξιολογηθούν από την ΕΔΔ » δεν βρίσκει νόμιμο 

έρεισμα  στις κείμενες διατάξεις περί ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών.  

Για τους λόγους αυτούς σας καλούμε να αποσύρετε την πρόσκληση για αιτιολόγηση 

των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών, που έχετε απευθύνει στους διαγωνιζόμενους 

του ως άνω έργου και να προχωρήσετε στη συνέχιση  του διαγωνισμού για  την 

ανάδειξη προσωρινού μειοδότη με τα πραγματικά δεδομένα που έχετε ενώπιον σας, 

δεδομένου ότι η σπουδή σας  να επιλέξετε τη μέθοδο της αιτιολόγησης στην παρούσα 

χρονική στιγμή είναι τουλάχιστον παρεξηγήσιμη και δημιουργεί εύλογα 

ερωτηματικά.  

Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

          Ο Αντιπρόεδρος       Ο Γεν. Γραμματέας 
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