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    Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2018 

Αριθ.Πρωτ.463 

Προς 

Τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Χρήστο Σπίρτζη 

 

Θέμα : Έκρυθμη κατάσταση στους διαγωνισμούς λόγω  καθυστέρησης στην έκδοση 

εγκυκλίου για τις Ασυνήθιστα Χαμηλές Προσφορές (ΑΧΠ) 

Κύριε Υπουργέ,  

με μεγάλη  έκπληξη  ενημερωθήκαμε από τον έγκυρο ηλεκτρονικό τύπο,  για 

την απόφασή  σας να συστήσετε νέα επιτροπή για το θέμα των  ΑΧΠ, ώστε να 

προβείτε σε νομοθετική πρωτοβουλία για το θέμα. Η έκπληξη μας έγινε δυσάρεστη 

όταν ενημερωθήκαμε για τις βασικές  αρχές και κατευθύνσεις τις οποίες δώσατε, και   

επί των οποίων θα κινηθεί η επιτροπή, ενδεικτικά : - την αξιολόγηση της σκοπιμότητας 

ωφελιμότητας ενός δημοσίου έργου λαμβάνοντας υπόψη το συνολικό κύκλο ζωής του και το 

κόστος του κύκλου ζωής του, - την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς σε περίπτωση 

πολλαπλών κριτηρίων με σκοπό την μεγιστοποίηση της σχέσης κόστους – ωφελειών 

μεγιστοποίηση της ανταποδοτικότητας (value for money)κλπ. 

Ήδη εδώ και 18 μήνες η ΠΕΔΜΕΔΕ σας έχει καταθέσει συγκεκριμένη και 

δοκιμασμένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρόταση τόσο για τον προσδιορισμό των ΑΧΠ 

(πως δηλαδή ορίζεται μια ΑΧΠ) καθώς και τρόπο αντιμετώπισης τους. Την πρόταση 

αυτή, η οποία αποτελεί μέθοδο χρησιμοποιούμενη σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο 

επίπεδο (Παγκόσμια Τράπεζα) την συνυπογράφουν και άλλες εργοληπτικές 

οργανώσεις, ο ΣΑΤΕ,  και η ΠΕΔΜΗΕΔΕ,   μαζί με τις οποίες επί 18 μήνες 

παριστάμεθα στην επιτροπή που έχετε συστήσει και λειτουργεί με στελέχη του 

Υπουργείου σας. Η Επιτροπή είχε καταλήξει σε εισήγηση και αναμέναμε την 

αντίστοιχη απόφαση σας για έκδοση εγκυκλίου, ώστε να επιλυθεί επιτέλους αυτή η 

απερίγραπτη και αυθαίρετη  κατάσταση που επικρατεί από την ψήφιση του νόμου 

4412/2016. 
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 Γνωρίζετε πολύ καλά κ. Υπουργέ, ότι η όποια αναθέτουσα αρχή, εκ του 

νόμου, έχει  το δικαίωμα να χαρακτηρίσει , κατά την κρίση της μια προσφορά ως 

ασυνήθιστα χαμηλή, να ζητήσει αιτιολόγηση από τους διαγωνιζόμενους και να την 

αξιολογήσει με «δικά» της κριτήρια. Σας έχουμε πάρα πολλές φορές καταγγείλει την 

αυθαιρεσία των ΟΤΑ, που κατά  το δοκούν και κατά περίπτωση αποφασίζουν να 

προβούν σε χαρακτηρισμό των προσφορών ως ΑΧΠ, με όλες τις επακόλουθες 

συνέπειες που σας περιγράψαμε. Επίσης γνωρίζετε και τη νομολογία του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου, η οποία τείνει στην υποχρέωση των αναθετουσών αρχών να 

χαρακτηρίζουν υποχρεωτικά τις προσφορές και να ζητούν αιτιολόγηση. 

 Θεωρούσαμε ότι η έκρυθμη κατάσταση έφτανε προς το τέλος της, με την 

υιοθέτηση από εσάς  της προβλεπόμενης εγκυκλίου, βάσει της εισήγησης της 

Επιτροπής που είχατε συστήσει και στην οποία συμμετείχε και η ΠΕΔΜΕΔΕ. 

 Όμως η δημοσίευση της απόφασης  σας να συστήσετε, άλλη, νέα επιτροπή 

για τις ΑΧΠ, έχει άμεσες δυσμενείς συνέπειες καθώς θα παρατείνει την απορρύθμιση 

των δημοπρασιών και την αυθαιρεσία των αναθετουσών αρχών ως προς το 

χαρακτηρισμό των ΑΧΠ, και   θα  δώσει το μήνυμα στις αναθέτουσες αρχές ότι η 

επίλυση του θέματος από τον αρμόδιο Υπουργό παραπέμπεται στις καλένδες…  

 Κύριε Υπουργέ, θεωρούμε την απόφαση σας καταστροφική για τον κλάδο 

και σας καλούμε αντί να συστήσετε νέα επιτροπή να προβείτε στην έκδοση εγκυκλίου 

με βάσει την εισήγηση της υφιστάμενης επιτροπής και να επιλύσετε επιτέλους το 

μείζον πρόβλημα των ΑΧΠ. 

Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

          Ο Πρόεδρος               Ο Γεν. Γραμματέας 

ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ                                                ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Θ. ΚΑΣΣΕΛΑΣ 

 

 

 

 

 


