
 
 

 

Ακινα 09/11/2009 

 

ΠΡΟ: ΒΗΜΑ ΜΕΛΩΝ ΑΣΕ 

 

ΘΕΜΑ: ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 

 

Σο διοικθτικό ςυμβοφλιο του ΑΣΕ ζχει λάβει απόφαςθ να προτείνει ςτο 

Τπουργείο τθν κατάργθςθ του ςθμερινοφ ςυςτιματοσ ανάκεςθσ ζργων με αίτθμα  

τθν μειοδοςία ςτο οριακό κόςτοσ εργαςιϊν και μάλιςτα ςε 2 διακριτζσ φάςεισ.  

Θζλοντασ να ςυμβάλουμε ςτθν προϊκθςθ αυτοφ του αιτιματοσ μασ πιραμε 

τθν πρωτοβουλία να αναλφςουμε περιςςότερο αυτιν τθν πρόταςθ του ΑΣΕ προσ 

το Τπουργείο. 

  Η ανάδειξθ του μειοδότθ να γίνεται με κριτιριο το οριακό κόςτοσ εργαςιϊν 

(το οποίο κα αναλφςουμε ςτθ ςυνζχεια) και θ διαδικαςία του διαγωνιςμοφ να 

γίνεται ςε 2 διακριτά ςτάδια ςε διαφορετικζσ θμερομθνίεσ 

1ο ςτάδιο κατάκεςθ δικαιολογθτικϊν, εκδίκαςθ τυχόν ενςτάςεων 

2ο ςτάδιο υποβολι οικονομικϊν προςφορϊν των διαγωνιηομζνων που πζραςαν το 

πρϊτο ςτάδιο, επιτόπου αποςφράγιςθ των οικονομικϊν προςφορϊν και ανάδειξθ 

του μειοδότθ ςτο οριακό κόςτοσ εργαςιϊν 

Τπολογιςμόσ του οριακοφ κόςτουσ εργαςιϊν: 

Βιμα πρϊτο 

Τπολογιςμόσ του μζςου όρου των εκπτϊςεων των προςφορϊν που κατατζκθκαν 

Αποκλειςμόσ πολφ υψθλϊν και πολφ χαμθλϊν προςφορϊν προσ αποφυγι 

ομαδοποιιςεων κλπ.  

Προτείνουμε τθν αποδοχι προςφορϊν οι οποίεσ είναι μεγαλφτερεσ του 0,80 του 

μζςου όρου και μικρότερεσ του 1,15 του μζςου όρου. Οι υπόλοιπεσ προςφορζσ 

απορρίπτονται. (Οι ςυντελεςτζσ 0,80 και 1,15 μποροφν να αυξομειωκοφν)



 

 

 

Βιμα δεφτερο 

Τπολογιςμόσ του μζςου όρου των εκπτϊςεων των προςφορϊν που απζμειναν,  ο 

οποίοσ ορίηει το οριακό κόςτοσ εργαςιϊν του ζργου. 

Βιμα τρίτο 

Ο μειοδότθσ ςτο οριακό κόςτοσ εργαςιϊν  είναι ο ανάδοχοσ του ζργου 

 

Σα ανωτζρω βιματα μποροφν να βελτιωκοφν με επιπλζον ελζγχουσ προσ αποφυγι 

ομαδοποιιςεων, οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται ςτο ςυνθμμζνο αρχείο 

παραδείγματοσ, για τθν ευκολότερθ κατανόθςι του. 

Η μειοδοςία ςτο οριακό κόςτοσ εργαςιϊν κεωροφμε ότι είναι μονόδρομοσ 

για τον περιοριςμό των εκπτϊςεων. Αφενόσ μεν αντιμετωπίηει τισ υπερβολικζσ 

εκπτϊςεισ, αφετζρου ξεπερνά το πρόβλθμα των αιτιολογιςεων αφοφ ςφμφωνα με 

το ςθμείωμα επί των αποφάςεων του Δικαςτθρίου τθσ Ευρωπαϊκισ Κοινότθτασ          

ΔΕΚ C-147/06 & 148/06 του νομικοφ ςφμβουλου του ΑΣΕ κ. ταμόπουλου 

«Παρζχεται κατ' αρχήν η δυνατότητα εξαίρεςησ ςε περίπτωςη που ο αριθμόσ 

(ΠΡΟΟΧΗ)  των προςφορϊν υπερβαίνει ζνα εφλογο όριο αριθμοφ προςφορϊν 

πάνω από το οποίο, λόγω του υπερβολικά υψηλοφ αριθμοφ των προςφορϊν, η 

αναθζτουςα αρχή θα υποχρεωνόταν να εξετάςει, κατόπιν ακροάςεωσ των 

ενδιαφερομζνων, τόςο πολλζσ προςφορζσ ϊςτε η εξζταςη αυτή θα υπερζβαινε τισ 

διοικητικζσ τησ δυνατότητεσ ή επειδή, λόγω τησ καθυςτερήςεωσ που θα 

ςυνεπαγόταν η εξζταςη αυτή, θα ετίθετο ςε κίνδυνο η υλοποίηςη τησ ςυμβάςεωσ.» 

Η παραπάνω απόφαςθ αφοροφςε δθμοπραςία ςτθν Ιταλία με ςυμμετοχι 5 

εταιριϊν. Λογικό λοιπόν ιταν κατά το δικαςτιριο να ηθτιςει θ Τπθρεςία 

αιτιολογιςεισ από 1 ι 2 εταιρίεσ. τθν Ελλάδα όμωσ, ςε περίπτωςθ που εφαρμοςτεί 

θ μειοδοςία ςτο οριακό κόςτοσ εργαςιϊν, οι αιτιολογιςεισ κα είναι περιςςότερεσ 

από 20 ι 30 ι 40 κατά ςυνζπεια να παρζχεται θ δυνατότθτα εξαίρεςθσ ςφμφωνα με 

τθν παραπάνω απόφαςθ.   

Ακολουκεί ςυνθμμζνο αρχείο με παράδειγμα 

          Για τθν ΗΡΩΝ ΑΣΕ 

 

Παναγιϊτθσ Μαυροδάκοσ 
Διευθφνων φμβουλοσ  


