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ΘΕΜΑ : Υπερβολικές εκπτώσεις : σκέψεις και προτάσεις  
 
 

1) Είναι φανερό σε όλους ότι η παρατεταµένη οικονοµική κρίση στη χώρα µας έχει 
πλήξει καίρια και τον κλάδο των κατασκευών γενικά και ειδικότερα τις 
εργοληπτικές επιχειρήσεις µικρές, µεσαίες και µεγάλες.  

Η λήξη του ΕΣΠΑ, η αδυναµία εκκίνησης του CES (νέο ΕΣΠΑ) και η 
ελαχιστοποίηση του εγχώριου Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων έχει 
οδηγήσει σε δραµατική µείωση του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεών µας. 
Αυτό έχει σαν φυσική συνέπεια την διόγκωση του ανταγωνισµού για την αναδοχή 
των ελάχιστων έργων που δηµοπρατούνται , ο οποίος εσχάτως έχει πάρει άγριες 
διαστάσεις µε τις εκπτώσεις να έχουν εκτιναχθεί για την ώρα στην δεκάδα του 
εξήντα και άνω.  
 Για το νοσηρό αυτό φαινόµενο πέραν της ανεργίας ευθύνεται το διάτρητο 
θεσµικό πλαίσιο(µελέτης-δηµοπράτησης-επίβλεψης) των δηµοσίων έργων και το 
οποίο καµία ρύθµιση εδώ και πολλά χρόνια δεν κατάφερε επί της ουσίας να θίξει. 
Ούτε η πολιτεία αλλά ούτε και οι εργοληπτικές οργανώσεις δεν κατάφεραν ποτέ , 
ούτε καν και σήµερα που τα πάντα κλυδωνίζονται σ’αυτή τη χώρα , να σταθούν 
στο ύψος των περιστάσεων για τολµηρές ρήξεις και αλλαγές στο θεσµικό πλαίσιο 
παραγωγής δηµοσίων έργων. 
 ∆εκαετίες ολόκληρες , όσο τουλάχιστον εγώ θυµάµαι , η νοµοθεσία κινείται 
ρουσφετολογικά , κοµµατικά , αποσπασµατικά, διχαστικά µε αδιαφάνεια και 
πάντα για εξυπηρέτηση συµφερόντων µικρών ή µεγάλων.  
 Ένα παράδειγµα όχι το µοναδικό αλλά χαρακτηριστικό . Οι µελέτες – 
κατασκευές τις οποίες όπως µαθαίνω ο κ. Υπουργός µας θέλει να τις επεκτείνει , 
θεός φυλάξει , σε όλα τα έργα. 
 Όλοι πια αναγνωρίζουν ότι πιο σάπιο , αδιαφανές  και διαπλεκόµενο 
σύστηµα δεν υπάρχει.Βοά όλη η Ελλάδα για στηµένες επιτροπές , για 
οικονοµικές προσφορές που αφού µένουν ένα και δύο χρόνια στα συρτάρια 
δήθεν «φυλαγµένες» , ανοίγουν κρυφά και αντικαθίστανται µε άλλες µε 
αποτέλεσµα , ω του θαύµατος , οι εκπτώσεις να κυµαίνονται από 0% συν κάτι 
έως 6-7% το πολύ. 
 Και ενώ η συνέλευση των µελών του ΣΑΤΕ αποφάσισε να προτείνει την 
κατάργηση του συστήµατος το ∆.Σ. επιµένει στην διατήρηση και βελτίωση του . 
Στις προτεινόµενες «βελτιώσεις» όµως δεν αναφέρθηκε ποτέ στην µία και 
µοναδική τροποποίηση που θα περιόριζε σε σηµαντικό βαθµό τη διαπλοκή: ΤΗΝ 
ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ 
ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Έτσι θα απεκαθίστατο σε σηµαντικό 
βαθµό ο υγιής ανταγωνισµός , πολύ δύσκολα η κάθε επιτροπή  θα απέκλειε για 
ασήµαντη αφορµή µια οικονοµικά συµφέρουσα προσφορά και ο κάθε 
συνάδελφος  θα εξαντλούσε τα περιθώρια κόστους στην προσφορά του χωρίς να 
προσµένει ότι θα «αλλάξει» την προσφορά του στην πορεία ανάλογα µε το 



 

 

 «ξεσκαρτάρισµα» . Και µην ακούσω «θεωρίες»  ότι η επιτροπή θα επηρεάζεται 
από τις οικονοµικές προσφορές εφόσον όλοι γνωρίζουµε πως και γιατί 
επηρεάζονται οι επιτροπές . 
 

2) Επανέρχοµαι στο θέµα των υπερβολικών εκπτώσεων για τις οποίες      πέραν 
των προαναφερθέντων αιτίων ευθύνονται και οι συνάδελφοι που τις προσφέρουν 
διότι ενώ γνωρίζουν  πολύ καλά ότι οι προσφορές τους είναι πέραν πάσης 
λογικής και κοστολογίου (ακόµα και υπερβολικά «διεσταλµένου») επιµένουν 
σ’αυτές. Υπολογίζοντας – που αλλού- στην αδυναµία των µελετών και των 
υπηρεσιών να ασκήσουν αποτελεσµατική επίβλεψη. 

Αυτό όµως έχει σαν συνέπεια πέραν της πιθανότατης δικής τους 
καταστροφής  , πέραν των προβληµάτων που θα ανακύψουν στην κατασκευή 
των έργων και στα συµφέροντα του δηµοσίου , την καταστροφή και των 
υπόλοιπων υγιών και σοβαρών επιχειρήσεων που αδυνατώντας να µπουν στο 
«σπιράλ» του θανάτου των µεγάλων εκπτώσεων οδηγούνται ταχύτατα στην 
ανεργία. 

Γι’ αυτό πέραν και κυρίως των γενικότερων µεταρρυθµίσεων του θεσµικού 
πλαισίου για τις οποίες πρέπει επί τέλους να ξεκινήσει συζήτηση και να 
υποβληθούν σοβαρές προτάσεις από τις εργοληπτικές οργανώσεις, προτείνω τις 
ακόλουθες άµεσες ρυθµίσεις για την ανακοπή τουλάχιστον του φαινοµένου των 
εξαιρετικά υπερβολικών εκπτώσεων χωρίς να ισχυρίζοµαι ότι µε τις προτάσεις 
αυτές θα υπάρξει ριζική αντιµετώπιση του προβλήµατος . 

Εννοείται ότι οι προτάσεις αυτές κινούνται έξω από κάθε σκέψη 
επαναφοράς κάθε είδους µαθηµατικού τύπου ανάδειξης µειοδότη ο οποίος για 
τους γνωστούς λόγους έχει οριστικά τεθεί στο “χρονοντούλαπο της ιστορίας” . 

α) Επαναφορά του θεσµού των πρόσθετων εγγυήσεων ως εξής : 
 Όριο εφαρµογής η έκπτωση 32% (πάντα επί του ποσού της 
σύµβασης)  

 Για εκπτώσεις από 32%-42% µισή µονάδα εγγύησης ανά µονάδα 
έκπτωσης  

 Για εκπτώσεις από 42%-52% µιάµιση (1 ½) µονάδα εγγύησης ανά 
µονάδα έκπτωσης  

 Για εκπτώσεις από 52%-62% τρείς µονάδες εγγύησης ανά µονάδα 
έκπτωσης  

 Για εκπτώσεις από 62% και άνω πέντε µονάδες εγγύησης ανά 
µονάδα έκπτωσης µέχρι οι πρόσθετες εγγυήσεις να φτάσουν 
οροφή το 100% της σύµβασης (αντιστοιχεί σε έκπτωση 72%) 

Με την ρύθµιση αυτή θεσπίζονται πρόσθετες εγγυήσεις εκλογικευµένες 
και κλιµακούµενες για τις υπερβολικά µεγάλες εκπτώσεις π.χ. για έργο 
προϋπολογισµού 1.000.000€ χωρίς Φ.Π.Α. και έκπτωση 65% οι 
πρόσθετες εγγυήσεις θα είναι 227.500€ ενώ µε το παλαιό σύστηµα θα 
ήταν 400.000€     

                      β) Εξετάζονται οι έγκυρες υποβληθείσες προσφορές ως εξής : 
 Eξάγεται ο µέσος όρος εκπτώσεων  όλων των προσφορών 
 Από αυτόν τον µέσο όρο αφαιρούνται δέκα (10) ποσοστιαίες 

µονάδες έκπτωσης και όσες προσφορές είναι µικρότερες από την 
προκύπτουσα µετά την αφαίρεση µέση έκπτωση παραλείπονται 
από το επόµενο στάδιο 

 Εξάγεται νέος µ.ο. µε τις εναποµείνασες ως ανωτέρω προσφορές  
                           Στο νέο αυτό µέσο όρο προστίθεται συντελεστής ν= 0 έως 25 ως εξής: 



 

 

                             - Αν ο νέος µ.ο. είναι <25 : ν=25 
                            - Αν ο νέος µ.ο. είναι 25 - 30: ν=20 
                            - Αν ο νέος µ.ο. είναι 30 - 35: ν=15 
                            - Αν ο νέος µ.ο. είναι 35 - 40: ν=12 
                            - Αν ο νέος µ.ο. είναι 40 - 45: ν=10 
                            - Αν ο νέος µ.ο. είναι 45 - 50: ν=7 
                            - Αν ο νέος µ.ο. είναι 50 - 55: ν=4 
                            - Αν ο νέος µ.ο. είναι 55 - 60: ν=2 
                            - Αν ο νέος µ.ο. είναι > 60: ν=0 
 Έτσι διαµορφώνεται µία οριακή έκπτωση : Ε=νέος µ.ο.+ν και στην µειοδότρια 
προσφορά εφόσον είναι µεγαλύτερη από την οριακή έκπτωση και οπωσδήποτε >45% 
επιβάλλονται σωρευτικά οι εξής συνέπειες.  

 Να µην καταβάλλεται προκαταβολή όπου ο νόµος το επιτρέπει 
 Να γίνονται υποχρεωτικά κρατήσεις στις πιστοποιήσεις 10% 

(πέραν του 5% που προβλέπει ο νόµος) µέχρι να συµπληρωθεί το 
65% του συµβατικού ποσού (χωρίς αναθεώρηση) τότε οι 
κρατήσεις αυτές θα επιστρέφονται σταδιακά τουλάχιστον 20% σε 
κάθε πιστοποίηση µέχρι εξαντλήσεως για τις υπόλοιπες 
πιστοποιήσεις ή συνολικά σε ενδεχόµενο πρόωρο τελικό 
λογαριασµό. 

Για τις υπόλοιπες πλην της µειοδότριας προσφορές που είναι µεγαλύτερες από την 
οριακή έκπτωση ως ανωτέρω θα επιβάλλεται πρόστιµο (µε αντίστοιχο ποσόν 
κατάπτωσης από την εγγυητική επιστολή συµµετοχής) ίσο µε το 0,3%ο του 
προϋπολογισµού του έργου χωρίς Φ.Π.Α επί της διαφοράς έκπτωσης πάνω από το 
όριο για τις υπερβολικά χαµηλές προσφορές (υ.χ.π.)                  
 
Στόχος των προτάσεων αυτών είναι να διατηρείται το δικαίωµα αναδοχής στον µειοδότη 
αλλά αυτός να αναλαµβάνει και τη ευθύνη της προσφοράς του και ταυτόχρονα το 
δηµόσιο να έχει επαρκείς εγγυήσεις για την ολοκλήρωση του έργου. 
 
Επίσης οι προτάσεις κινούνται απολύτως στη σφαίρα της λογικής και της εµπειρίας εφ’ 
όσον στη πράξη οι εκπτώσεις κάτω από 10% από τον αρχικό µ.ο. των έγκυρων 
προσφορών  είναι πλέον λίγες και δεν πρέπει να  επηρεάζουν τον µέσο όρο των 
ανταγωνιστικών προσφορών γι’ αυτό αφαιρούνται µειώνοντας έτσι τον κίνδυνο 
χειραγώγισης του µ.ο. των προσφορών προς τα κάτω. 
 
Οι προσφορές πάνω από τον νέο αυξηµένο µ.ο. των ανταγωνιστικών προσφορών 
προσαυξηµένο µε συντελεστή προσαύξησης ν=0-25% κινούνται ως επί το πλείστον σε 
επίπεδο εκπτώσεων µεγαλύτερο από 50%-60% (ανάλογα µε τον µέσο όρο των 
προσφορών) και είναι πράγµατι κατά βάση υπερβολικές. 
 
Σηµασία έχει ούτε να τιµωρούνται µεγάλες εκπτώσεις που όµως είναι κοντά στον µέσο 
όρο ούτε πάλι αν ο µ.ο. είναι υψηλός να δικαιολογούνται υπερβολικές εκπτώσεις πολύ 
µεγαλύτερες από τον ανωτέρω µέσο όρο. 
 
∆ιότι µπορεί κάποιοι συνάδελφοι να ξέφυγαν αλλά η µεγάλη πλειοψηφία, τουλάχιστον 
µέχρι σήµερα συγκρατείται. Άλλωστε αν οι περισσότερες εκπτώσεις είναι µεγάλες τότε 
και ο µ.ο. είναι µεγάλος και έτσι πιθανόν καµία προσφορά δεν θα τιµωρείται. 
 



 

 

 Πιθανότητες χειραγώγισης προσφορών µε εκπτώσεις προς τα πάνω προκειµένου να 
ανεβάζουν το µέσο όρο είναι µικρές διότι προβλέπεται τιµωρία και των προσφορών 
αυτών.     
Εννοείται ότι θέτω τις προτάσεις αυτές στην κρίση των συναδέλφων. 
Πάσα βελτίωση απολύτως δεκτή. 
Πάσα απόρριψη επίσης δεκτή αλλά να είναι αιτιολογηµένη (Ας κάνουν παραδείγµατα οι 
συνάδελφοι θα δουν ότι η πρόταση βασικά δουλεύει δίκαια).  
ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ : Πρόκειται για µέτρα µερικής ανακοπής του φαινοµένου και όχι 
εξάλειψης αυτού. 
    

                                                               ΠΑΤΡΑ  18/12/2015 
                                                                         Με εκτίµηση 

                                                                                             Για την Εταιρεία  
 
 
 

                                                                                   Στάθης Παρασκευόπουλος     
  Υ.Γ. Επισυνάπτω τα παρακάτω παραδείγµατα : 
 
 
 
Παράδειγµα 1ο  
Υποβληθείσες προσφορές  : 
17%,19%,23%,27%,33%,37%,41%,45%,48%,49%,51%,53%,57%,58%,59% 
Πλήθος προσφορών : 15 
Μειοδότης : 59%  
Μ.ο. προσφορών :  
17+19+23+27+33+37+41+45+48+49+51+53+57+58+59=41,13%-10%=31,13% 
                                             15 
Αφαιρούνται οι προσφορές <31,13 ήτοι οι 17%,19%,23%,27% 
Νέος µ.ο. 33+37+41+45+48+49+51+53+57+58+59=48,27% 
                                             11 
Προστίθεται ν=7% : 55,27% άρα υ.χ.π =57%,58%,59% 
 
 
Παράδειγµα 2ο  
Υποβληθείσες προσφορές  : 28%,35%,39%,45%,49%,55%,59% 
Πλήθος προσφορών : 7 
Μειοδότης : 59%  
Μ.ο. προσφορών :  
28+35+39+45+49+55+59=44,28%-10%=34,28% 
                  7 
Αφαιρούνται οι προσφορές <34,28% ήτοι η προσφορά 28% 
Νέος µ.ο. 35+39+45+49+55+59=47% 
                              6 
Προστίθεται ν=7% : 54% άρα υ.χ.π =55%,59% 
 
 
 
 



 

 

 Παράδειγµα 3ο  
Υποβληθείσες προσφορές  : 32%,38%,41%,42%,45%,49%,51%,53%,54% 
Πλήθος προσφορών : 9 
Μειοδότης : 54%  
Μ.ο. προσφορών :  
32+38+41+42+45+49+51+53+54=45%-10%=35% 
                          9 
Αφαιρούνται οι προσφορές <35% ήτοι η προσφορά 32% 
Νέος µ.ο. 38+41+42+45+49+51+53+54=46,62% 
                                        8 
Προστίθεται ν=7% : 53,62% άρα υ.χ.π =54% 
 
 
Παράδειγµα 4ο  
Υποβληθείσες προσφορές  : 41%,45%,47%,49%,53%,55% 
Πλήθος προσφορών : 6 
Μειοδότης : 55%  
Μ.ο. προσφορών :  
41+45+47+49+53+55=48,33%-10%=38,33% 
                6 
∆εν αφαιρείται καµία προσφορά 
υ.χ.π. >48,33 +7 =55,33%       άρα υ.χ.π =0 
 
 
Παράδειγµα 5ο  
Υποβληθείσες προσφορές  : 17%,28%,37%,45%,51%,56%,58%,59%,61%,63%,65% 
Πλήθος προσφορών : 11 
Μειοδότης : 65%  
Μ.ο. προσφορών :  
17+28+37+45+51+56+58+59+61+63+65=49,09%-10%=39,09% 
                           11 
Αφαιρούνται οι προσφορές <39,09% ήτοι οι 17%,28%,37%  
Νέος µ.ο. 45+51+56+58+59+61+63+65=57,25% 
                                     8 
Προστίθεται ν=2% : 59,25% άρα υ.χ.π =61%,63%,65% 
 
 
Παράδειγµα 6ο  
Υποβληθείσες προσφορές  : 5%,7%,12%,17%,21%,46% 
Πλήθος προσφορών : 6 
Μειοδότης : 46%  
Μ.ο. προσφορών :  
5+7+12+17+21+46=18%-10%=8% 
              6 
Αφαιρούνται οι προσφορές <8% ήτοι οι 5%,7%  
Νέος µ.ο. 12+17+21+46=24% 
                          4 
Προστίθεται ν=25% : 49% άρα υ.χ.π =0 


