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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26-4-1999
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ ΧΩ ΔΕ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Αριθ. Πρωτ. Δ17α/05/35/ΦΝ 402
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΝΟΜΟΘ. ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ

& ΚΩΔ/ΣΗΣ (Δ17)
ΤΜΗΜΑ: α’ ΠΡΟΣ: Τους αποδέκτες του πίνακα
Ταχ. Δ/νση:     Χαρ. Τρικούπη 182   Διανομής
Ταχ. Κώδικας: 101 78 ΑΘΗΝΑ
TELEX:
TELEFAX:
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:      64 29 185 ΚΟΙΝ.:

ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή της διαδικασίας ανάδειξης του
αναδόχου κατασκευής δημοσίου έργου.

1. Με αφορμή προβλήματα που έχουν προκύψει κατά την εφαρμογή της διαδικασίας
ανάδειξης του αναδόχου κατασκευής των δημοσίων έργων, όπως αυτή καθορίστηκε με
τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του ν.2576/98 (Α' 25) και της σχετικής απόφασης του
Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ αριθμ. Δ17α/08/16/Φ.Ν. 402/10.2.1998 (Β' 115), όπως
συμπληρώθηκε με την αριθμ. Δ17α/10/65/Φ.Ν. 402/24.7.98 (Β' 835), σας παρέχουμε τις
παρακάτω οδηγίες προκειμένου να εξασφαλισθεί η ενιαία εφαρμογή των ρυθμίσεων.

2. Επισημαίνουμε ότι έχει καθοριστεί (περίπτωση Β του παραρτήματος της απόφασης
Δ17α/10/65/Φ.Ν. 402/98) ότι τα στοιχεία και μεγέθη που υπεισέρχονται στην εφαρμογή
της παραπάνω διαδικασίας υπολογίζονται χωρίς δέσμευση για συγκεκριμένη προσέγγιση
από την ΕΕΑ και με οδηγό τη μορφή του συγκεκριμένου διαγωνισμού.

3. Επειδή παρατηρήθηκε ότι η ευχέρεια αυτή οδήγησε κάποιες δημοπρατήσεις έργων σε
αδιέξοδο λόγω αμφισβητήσεων σχετικών τόσο με τους μαθηματικούς υπολογισμούς όσο
και με την αμεροληψία της δημοπρατούσας υπηρεσίας κατά την εφαρμογή της
διαδικασίας και την επιλογή των δεκαδικών ψηφίων που θα χρησιμοποιηθούν κατά
περίπτωση, τονίζουμε τα εξής:

4. Δεδομένου ότι η προσέγγιση των μεγεθών της διαδικασίας αποτελεί κρίσιμο και συχνά
αποφασιστικό παράγοντα για την εύρεση του μειοδότη θα πρέπει οι διακηρύξεις
δημοπράτησης των έργων να καθορίζουν το βαθμό προσέγγισης και τα δεκαδικά ψηφία
των στοιχείων που θα γίνουν δεκτά στη διαδικασία και να δίνεται έτσι η δυνατότητα
στους συμμετέχοντες να διαμορφώνουν ανάλογα τις προσφορές τους. Δεν αποκλείεται
βέβαια να επιλεγεί η ρύθμιση της προσέγγισης "εκατοστού" με διατήρηση του τρίτου
δεκαδικού ψηφίου εφόσον αυτό είναι ακριβώς το 5, (και όχι το 5 να προκύπτει από
προσέγγιση δεκάκις χιλιοστού), η οποία θα εφαρμόζεται και σε κάθε περίπτωση που η
διακήρυξη δε ρυθμίζει ρητά το θέμα.

5. Οπως είναι γνωστό η προσέγγιση αυτή υιοθετήθηκε στα παραρτήματα που
δημοσιεύτηκαν μαζί με τις παραπάνω κανονιστικές διατάξεις και αποτελεί σαφή
κατεύθυνση του νομοθέτη των ρυθμίσεων αυτών. Τέλος υπενθυμίζουμε ότι εφόσον



αποφασιστεί η επιλογή μιας προσέγγισης για το μκ (π.χ. χιλιοστού) όλα τα υπόλοιπα
μεγέθη της διαδικασίας πρέπει να προσδιοριστούν με την ίδια προσέγγιση.

6. Τέλος και προκειμένου να επιτευθεί ενιαία αντιμετώπιση του θέματος του
προσδιορισμού του αριθμού των προσφορών που τα στοιχεία τους εμπίπτουν στο
διάστημα μεταξύ δύο ακεραίων, προτείνουμε την παρακάτω διαδικασία:
Σε μία στήλη (ή σειρά) διατάσσονται οι προσφορές σε δραχμές κατά φθίνουσα σειρά

μεγέθους και σε μία άλλη στήλη (ή σειρά) οι αντίστοιχες στις προσφορές "εκπτώσεις εμ"
υπολογισμένες με ελεύθερο μέγεθος προσέγγισης (π.χ. εκατοστού, χιλιοστού κλπ). Αν
από τη δεύτερη στήλη (ή σειρά) διαπιστώνεται συσσώρευση στοιχείων γύρω από κάποια
ακέραιη ή ακέραιες εκπτώσεις, με αποτέλεσμα να είναι δυσδιάκριτος ο αριθμός τ τόσο
στο διάστημα (ε-1, ε) όσο και στο διάστημα (ε, ε+1), προσδιορίζονται οι προσφορές σε
δραχμές που αντιστοιχούν στα στοιχεία ε-1, ε, ε+1 και ακολουθεί η καταμέτρηση των
προσφορών και άρα ο προσδιορισμός τ, με τη βοήθεια της πρώτης στήλης (ή σειράς),
αφού προηγηθεί η εισαγωγή στην πρώτη στήλη (ή σειρά) των "βοηθητικών προσφορών"
που αντιστοιχούν στα στοιχεία ε-1, ε, ε+1. Αν κάποια ή κάποιες από τις υπόψη
βοηθητικές προσφορές συμπέσει να είναι και "πραγματικές προσφορές" δεν
καταμετρώνται ως προσφορές του άρθρου τ (εξαίρεση των ακέραιων άκρων των
διαφόρων διαστημάτων (ε1>ε1 + 1).

7. Η διαδικασία αυτή, με την οποία προσδιορίζονται οι ακέραιοι Τ1 για τους οποίους ισχύει
η σχέση τi>β, εφαρμόζεται πριν καταρτιστεί η 1.Σ, δηλαδή πριν την εφαρμογή του
"πρώτου βήματος" της διαδικασίας προσδιορισμού των τυχόν τ.υχπ. Στο "πρώτο βήμα"
ακολουθεί ο προσδιορισμός των χi που αντιστοιχούν στα τi.
Για την εφαρμογή της παραπάνω διαδικασίας κρίνεται σκόπιμο να σας τονίσουμε ότι

στις δημοπρασίες που εφαρμόζονται τα συστήματα προσφοράς των περιπτώσεων "γ" και
"δ" της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν.1418/1984 (ΦΕΚ 23 Α') οι τιμές του
τιμολογίου και του προϋπολογισμού τόσο της υπηρεσίας όσο και της προσφοράς
αντίστοιχα καθορίζονται και προσφέρονται σε ακέραιο αριθμό δραχμών με σχετική
πρόβλεψη της διακήρυξης. Σε ακέραιες δραχμές προσεγγίζεται επίσης και η δαπάνη των
γενικών εξόδων και του εργολαβικού οφέλους, αν η δαπάνη αυτή διαχωρίζεται από τις
τιμές και προστίθεται στο τέλος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της
παραγράφου 4 του άρθρου 5 του π.δ. 609/1985 (ΦΕΚ 223 Α').

8. Παραθέτουμε στο τέλος της εγκυκλίου παράδειγμα εφαρμογής της διαδικασίας για την
ευκολότερη κατανόηση των παραπάνω οδηγιών.

9. Της εγκυκλίου αυτής να λάβουν γνώση όλοι οι υπάλληλοι.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ
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