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1. Εισαγωγή 

Το ζήτημα των υψηλών εκπτώσεων – ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών (ΑΧΠ) – αποτελεί έντονο και 

δισεπίλυτο πρόβλημα του κλάδου. Το υπάρχον σύστημα δημοπράτησης δημόσιων έργων και οι υπερβολικά 

υψηλές εκπτώσεις εκ μέρους των εργοληπτικών επιχειρήσεων δημιουργούν δομικές στρεβλώσεις στον 

κατασκευαστικό κλάδο, ενώ διαμορφώνουν ένα επιχειρηματικό περιβάλλον αθέμιτου ανταγωνισμού. 

Άλλωστε έχει διεθνώς αναγνωριστεί ότι το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης οδηγεί σε 

στρεβλώσεις καθώς επηρεάζεται από μία σειρά παραμέτρους: αβεβαιότητα για το τελικό κόστος του έργου 

εξαιτίας διεκδικήσεων εκ μέρους του Αναδόχου (claims), μη τήρηση χρονοδιαγραμμάτων και κακή ποιότητα 

του προς παράδοση φυσικού αντικειμένου.  

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι ο προσδιορισμός του Κοστολογικού Ορίου του έργου, δηλ. μίας μεθόδου 

για τον εντοπισμό «μη ομαλών» κατανομών για το σύνολο των υποβληθεισών προσφορών σε έναν 

διαγωνισμό όπου το σύστημα προσφοράς ορίζεται με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης. Θα πρέπει να τονιστεί 

ότι ο εντοπισμός μίας ή περισσοτέρων προσφορών που δεν πληρούν μία σειρά κριτηρίων ελέγχου 

ομαλότητας δεν σημαίνει ότι ο προσφέρων αποκλείεται αυτομάτως από την διεκδίκηση του έργου. Η 

προτεινόμενη μεθοδολογία όμως αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τον προσδιορισμό αυτών των 

προσφορών για τις οποίες ο προσφέρων (εργοληπτική επιχείρηση) θα κληθεί να τεκμηριώσει / εξηγήσει την 

προσφορά του. 

 

2. Ποιο είναι το διεθνές status για το θέμα; 

Η υποβολή μίας υπερβολικά χαμηλής προσφοράς (δηλ. με πολύ μεγάλο ποσοστό έκπτωσης) επηρεάζει 

αρνητικά τόσο την ομαλή εξέλιξη της διαδικασίας ανάθεσης όσο και την διαδικασία κατασκευής του. Όμως 

δεν υπάρχει κοινά αποδεκτός τρόπος για τον εντοπισμό και τον αποκλεισμό τέτοιων προσφορών. Οι 

Δημοπρατούσες Αρχές, αν και παραδέχονται ότι το πρόβλημα είναι υπαρκτό και έντονο, δεν φαίνεται να 

διαθέτουν τα κατάλληλα εργαλεία για να αποκλείσουν υπερβολικά χαμηλές προσφορές.  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη από το 1999 είχε εντοπίσει το πρόβλημα των Ασυνήθιστα Χαμηλών Προσφορών 

(ΑΧΠ) και σύστησε σχετική ομάδα εργασίας. Το αποτέλεσμα ήταν η έκδοση μίας ενημερωτικής αναφοράς με 

τίτλο «Αποτροπή, Εντοπισμός και Εξάλειψη Υπερβολικά Χαμηλών Προσφορών» (“Prevention, Detection and 

Elimination of Abnormally Low Tenders”) όπου δίνεται και ο ορισμός της ΑΧΠ: 

«Συγκρίνοντας μία συγκεκριμένη προσφορά με τον προϋπολογισμό του ΚτΕ και όλες τις υπόλοιπες 

προσφορές, συμπεραίνουμε ότι η προσφορά είναι υπερβολικά χαμηλή εάν δεν προκύπτει ένα λογικό 

περιθώριο κέρδους για τον εργολάβο» 

«Ακόμη, μία προσφορά είναι υπερβολικά χαμηλή εάν ο προσφέρων δεν μπορεί να τεκμηριώσει την έκπτωση 

με βάση τις αρχές της οικονομικής θεωρίας, την κατασκευαστική μεθοδολογία, την επιλεγμένη τεχνική λύση, 

τις (ευνοϊκές) συνθήκες εκτέλεσης του έργου και την καινοτομίας του προγράμματος εκτέλεσης». 
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3. Μεθοδολογία 

Ο υπολογισμός του κοστολογικού ορίου αποτελεί ένα εργαλείο για τον προσδιορισμό των ασυνήθιστα 

χαμηλών προσφορών σε ένα διαγωνισμό. Η μεθοδολογία εύρεσης αυτού του ορίου απαρτίζεται από δύο 

στάδια: α) τον έλεγχο ομαλότητας των δεδομένων, και β) τον προσδιορισμό των ασυνήθιστα χαμηλών 

προσφορών. 

Έχει παρατηρηθεί ότι η κατανομή των προσφορών σε έναν διαγωνισμό μπορεί να προσομοιάζει στην 

κανονική (Gaussian) κατανομή, όπως περιγράφεται στην θεωρία πιθανοτήτων. Όπως είναι γνωστό, η 

κανονική κατανομή είναι μία πολύ συνηθισμένη συνεχής κατανομή πιθανότητας. Στους διαγωνισμούς η 

κανονική κατανομή είναι χρήσιμη λόγω του κεντρικού οριακού θεωρήματος, το οποίο ορίζεται ως εξής:  

Αν από έναν πληθυσμό που ακολουθεί οποιαδήποτε κατανομή με μέση τιμή μ και διασπορά σ2, 

επιλέξουμε τυχαία δείγματα μεγέθους n και υπολογίσουμε τους μέσους τους, τότε, για μεγάλα n 

(θεωρητικά n → ∞ ) η κατανομή αυτών των μέσων (των δειγματικών) είναι κατά προσέγγιση κανονική 

κατανομή με μέση τιμή επίσης μ και διασπορά σ2/ n. 

Βασική στατιστική προϋπόθεση για να ισχύουν τα παραπάνω είναι το γεγονός ότι το δείγμα θα πρέπει να 

αποτελείται από ανεξάρτητες και όμοια κατανεμημένες τιμές (independent and identically distributed). Το 

πρώτο στάδιο της μεθοδολογίας αποτελείται από τον έλεγχο των προσφορών ενός διαγωνισμού σχετικά με 

την κανονική κατανομή του δείγματος. Ο έλεγχος αυτός πραγματοποιείται μέσω τριών από τους πιο κοινά 

διαδεδομένους και επιστημονικά αποδεκτούς ελέγχους κανονικότητας: D’Agostino’s K-squared, Shapiro-

Wilk και Kolmogorov-Smirnov. Η έλεγχος θεωρείται επιτυχής μόνο εάν το δείγμα ανταποκριθεί θετικά και 

στους τρεις αυτούς ελέγχους κανονικότητας. 

Εάν ο έλεγχος κανονικής κατανομής είναι επιτυχής, η διαδικασία προχωράει στο δεύτερο στάδιο, δηλ. τον 

προσδιορισμό των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών. Ένα λογικό, από μαθηματικής άποψης, όριο για αυτόν 

τον προσδιορισμό είναι ίσο με τον μέσο όρο μείον μία τυπική απόκλιση (σ), διότι το τελευταίο 

αντιπροσωπεύει ένα μέτρο που χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει το ποσό της απόκλισης ενός δείγματος 

τιμών από την αναμενόμενη τιμή τυχαίων μεταβλητών. Να σημειωθεί ότι αυτό είναι και το όριο που 

χρησιμοποιείται στις Ευρωπαϊκές οδηγίες, σε διεθνείς Οργανισμούς καθώς και στη διεθνή επιστημονική 

βιβλιογραφία. Συνεπώς, ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές θα θεωρούνται οι προσφορές σε έναν διαγωνισμό 

που βρίσκονται χαμηλότερα από αυτό το όριο (�̅� − 𝜎). 

�̅� =
1

𝑛
∑ 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

=
1

𝑛
(𝑥1 + ⋯ + 𝑥𝑛) 

𝜎 = √
1

𝑛
∑(𝑥𝑖 − �̅�)2

𝑛

𝑖=1

 

Στο παρακάτω γράφημα βλέπουμε μια σχηματική απεικόνιση της κανονικής κατανομής δεδομένων. Το 

κοστολογικό όριο ορίζεται ως μέσος όρος μείον μία τυπική απόκλιση, όπως παρουσιάζεται στο γράφημα με 

την αριστερά (πράσινη) διακεκομμένη γραμμή. Όσες προσφορές βρίσκονται κάτω αυτού του ορίου 

θεωρούνται ασυνήθιστα χαμηλές (κόκκινος αστερίσκος), και όσες βρίσκονται άνω του ορίου χαρακτηρίζονται 

αποδεκτές (πράσινες βούλες). 
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Σε περίπτωση που ο έλεγχος κανονικής κατανομής δεν είναι επιτυχής, θα γίνεται εναλλάξ εξάλειψη των 

ακραίων προσφορών από το δείγμα έως ότου αυτό περάσει τον έλεγχο. Πιο αναλυτικά, αρχικά αφαιρείται η 

μικρότερη προσφορά και ο έλεγχος επαναλαμβάνεται. Εάν είναι επιτυχής, η διαδικασία προχωράει στο 

δεύτερο στάδιο με τον μειωμένο αριθμό προσφορών ως το νέο δείγμα. Εάν δεν είναι επιτυχής, αφαιρείται η 

μεγαλύτερη προσφορά και ο έλεγχος επαναλαμβάνεται. Η διαδικασία προχωράει με την ίδια λογική έως 

ότου το δείγμα περάσει επιτυχώς από τον έλεγχο κανονικής κατανομής. Οι προσφορές οι οποίες 

εξαλείφθηκαν, και συγκεκριμένα αυτές που βρίσκονται στην πλευρά των χαμηλότερων προσφορών (δηλ. 

υψηλά ποσοστά έκπτωσης), θα χαρακτηρίζονται και αυτές ως ασυνήθιστα χαμηλές.  

Οι τρεις έλεγχοι κανονικότητας αναλύονται παρακάτω: 

i. D’Agostino’s K-squared 

 

 Ο συγκεκριμένος έλεγχος είναι μία ενσωμάτωση δύο άλλων ελέγχων: ασσυμετρία και κύρτωση. 

 Ασσυμετρία 

o Η κανονική κατανομή έχει μηδέν ασσυμετρία και το τεστ αυτό εξετάζει εάν η ασσυμετρία των 

δεδομένων είναι στατιστικά διάφορη από το μηδέν. 

o Το τεστ βασίζεται στην ακόλουθη παραδοχή: όταν τα δεδομένα είναι κανονικά 

κατανεμημένα το στατιστικό του τεστ 𝑧𝑠 = 𝑠𝑘𝑒𝑤 𝑠. 𝑒.⁄  έχει κανονική κατανομή, όπου skew 

είναι η ασσυμετρία των δεδομένων και το 𝑠. 𝑒. = √
6𝑛(𝑛−1)

(𝑛−2)(𝑛+1)(𝑛+3)
. 

 Κύρτωση 

o Η κανονική κατανομή έχει μηδέν κύρτωση και το τεστ αυτό εξετάζει εάν η κύρτωση των 

δεδομένων είναι στατιστικά διάφορη από το μηδέν. 

o Το τεστ βασίζεται στην ακόλουθη παραδοχή: όταν τα δεδομένα είναι κανονικά 

κατανεμημένα το στατιστικό του τεστ 𝑧𝑘 = 𝑘𝑢𝑟𝑡 𝑠. 𝑒.⁄  έχει κανονική κατανομή, όπου kurt 

είναι η κύρτωση των δεδομένων και το 𝑠. 𝑒. = √
6𝑛

(𝑛−2)(𝑛−3)(𝑛+3)(𝑛+5)
. 

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (€)

μ -1σ
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 Ο συγκεκριμένος έλεγχος βασίζεται στο εξής: όταν τα δεδομένα είναι κανονικά κατανεμημένα το 

στατιστικό του τεστ 𝑧𝑘
2 + 𝑧𝑠

2 έχει 𝑥2 κατανομή με 2 βαθμούς ελευθερίας, δηλαδή 

𝑧𝑘
2 + 𝑧𝑠

2~𝑥2(2) 

 Τα δεδομένα είναι κανονικά κατανεμημένα εάν 𝑝𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 > 0.05 = 𝛼. 

 

ii. Shapiro-Wilk 

 

 Ταξινομούμε τα δεδομένων σε αύξουσα σειρά έτσι ώστε 𝑥1, … , 𝑥𝑛. 

 Υπολογίζουμε το SS ως εξής: 

𝑆𝑆 = ∑(𝑥𝑖 − �̅�)2

𝑛

𝑖=1

 

 Εάν το n είναι ζυγό, τότε 𝑚 = 𝑛 2⁄ , ενώ εάν είναι μονό τότε 𝑚 = (𝑛 − 1) 2⁄ . 

 Υπολογίζουμε το b ως εξής, χρησιμοποιώντας τα βάρη αi (βασισμένοι στην τιμή n) από τον Πίνακα 1 

των Shapiro-Wilk Πινάκων. 

𝑏 = ∑ 𝑎𝑖(𝑥𝑛+1−𝑖 − 𝑥𝑖)

𝑚

𝑖=1

 

 Υπολογίζουμε την στατιστική τιμή 𝑊 = 𝑏2 𝑆𝑆⁄ . 

 Βρίσκουμε την τιμή από τον Πίνακα 2 των Shapiro-Wilk Πινάκων, που είναι πιο κοντά στην τιμή W, 

παρεμβάλλοντας εάν χρειάζεται. Αυτή είναι η τιμή p για το τεστ. 

 Εάν 𝑝𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 > 0.05 = 𝛼, τα δεδομένα είναι κανονικά κατανεμημένα. 

 

iii. Kolmogorov-Smirnov 

 

 Ορίζουμε 𝑆𝑛(𝑥) για προσφορές διαγωνισμών ως εξής: 

𝑆𝑛(𝑥) = {
0,

𝑘 𝑛⁄ ,
1,

     

𝑥 < 𝑥1

𝑥𝑘 ≤ 𝑥 < 𝑥𝑘+1

𝑥 ≥ 𝑥𝑛

 

 Ας υποθέσουμε ότι το δείγμα των δεδομένων προέρχεται από έναν πληθυσμό με αθροιστική 

συνάρτηση κατανομής 𝐹(𝑥) και ορίζουμε 𝐷𝑛 ως εξής: 

𝐷𝑛 = max
𝑥

|𝐹(𝑥) − 𝑆𝑛(𝑥)| 

 Το 𝐷𝑛 δεν εξαρτάται από το F. Αφού το 𝑆𝑛(𝑥) εξαρτάται από το επιλεγμένο δείγμα, τότε το 𝐷𝑛 είναι 

ανεξάρτητη μεταβλητή. Για τον συγκεκριμένο σκοπό το σημαντικό κομμάτι της κατανομής είναι οι 

κρίσιμες τιμές, οι οποίες μπορούν να βρεθούν στον Kolmogorov-Smirnov Πίνακα. 
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 Εάν το 𝐷𝑛,𝛼  είναι η κρίσιμη τιμή από τον πίνακα, τότε 𝑃(𝐷𝑛 ≤ 𝐷𝑛,𝛼) = 1 − 𝛼 . Το 𝐷𝑛  μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για να επαληθεύσει την υπόθεση ότι ένα τυχαίο δείγμα προέρχεται από έναν 

πληθυσμό με συγκεκριμένη συνάρτηση κατανομής 𝐹(𝑥). 

 Εάν max
𝑥

|𝐹(𝑥) − 𝑆𝑛(𝑥)| ≤ 𝐷𝑛,𝛼, τότε το δείγμα δεδομένων είναι καλή προσαρμογή στο 𝐹(𝑥). 

 Εάν τα δεδομένα είναι κανονικά κατανεμημένα τότε 𝐷𝑛,𝛼 > 𝐷𝑛. 

 Όπως και πριν, χρησιμοποιούμε 𝑎 = 0.05. 

 

Η προτεινόμενη μεθοδολογία αναλύεται σχηματικά στα ακόλουθα στάδια: 

 

Κατάταξη των προσφορών σε 
σχέση με την μέση έκπτωση

ΕΝΑΡΞΗ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Έλεγχος ομαλότητας των 
δεδομένων

D’Agostino’s K-squared test
Shapiro-Wilk test

Kolmogorov-Smirnov test

Έλεγχος 
επιτυχής;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Προσδιορισμός των 
Ασυνήθιστα Χαμηλών 

Προσφορών (ΑΧΠ)

Εξάλειψη από το δείγμα 
(εναλλάξ) των ακραίων 

προσφορών

Επανάληψη των στατιστικών 
ελέγχων

ΛΗΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Εντοπισμός προσφορών που 
απέχουν μία τυπική απόκλιση 

(σ) από τον μέσο όρο του 
δείγματος 

 

 

 

  



ΠΕΔΜΕΔΕ 

Σύνταξη: Ζησιμόπουλος Σ. / Πάνας Α. / Ρωμοσιός Α.                                                                    Σελίδα 6 από 14 
 

4. Ανάλυση – Case Studies 

Στη συγκεκριμένη μελέτη χρησιμοποιήθηκαν 46 διαγωνισμοί τεχνικών έργων διαφόρων κατηγοριών 

(κτιριακά, οδοποιίες, υδραυλικά κλπ.), οι οποίοι χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες ανάλογα με την τάξη 

προϋπολογισμού. Στην πρώτη ομάδα ξεχωρίζουμε τα έργα με προϋπολογισμό κάτω του 1,500,000 € (Α1, Α2, 

1η, 2η) (8 διαγωνισμοί). Η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει έργα με προϋπολογισμό μέχρι τα 7,500,000 € (3η, 

4η)(14 διαγωνισμοί) και η τρίτη όλα τα υπόλοιπα άνω αυτού του ποσού (5η, 6η, 7η) (24 διαγωνισμοί). Η 

μεθοδολογία εφαρμόστηκε σε όλα τα έργα, αλλά πρώτα ας δούμε κάποιους διαγωνισμούς αναλυτικά. 

 

Case 1 

Έργο:     Συντηρήσεις-Επισκευές-Βελτιώσεις & Εξοπλισμός σχολικών κτιρίων –  
Δήμος Αγ. Παρασκευής 

Προϋπολογισμός:   399,810.00 €  (Κατηγορία 1) 
Ημερομηνία:    2016 
Αριθμός συμμετεχόντων:  17 

Ποσοστά εκπτώσεων:  66% 65% 64% 61% 61% 59% 59% 57% 55%  

    54% 54% 52% 45% 42% 41% 40% 37% 

Εφαρμόζοντας τον έλεγχο κανονικής κατανομής, το συγκεκριμένο δείγμα είναι επιτυχές. 

Εφαρμόζοντας το κοστολογικό όριο: �̅� − 𝜎 = 147,873.10 €   (63.01%) , 

συμπεραίνουμε ότι οι 3 πρώτες προσφορές (66%, 65% και 64%) θεωρούνται ασυνήθιστα χαμηλές και πρέπει 

να ερευνηθούν περαιτέρω. 

 

Case 2 

Έργο:     Αποχέτευση Λεωνιδίου και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων 
Προϋπολογισμός:   6,007,000.00 €  (Κατηγορία 2) 
Ημερομηνία:    2015 
Αριθμός συμμετεχόντων:  25 

Ποσοστά εκπτώσεων:  52.20% 52.05% 49.56% 48.20% 47.76% 47.09% 44.61% 42.44% 42.05%  

    41.93% 41.10% 39.65% 38.97% 33.39% 32.75% 32.00% 31.09% 30.73% 

    29.44% 28.65% 26.47% 25.39% 21.47% 20.75% 15.79% 

Εφαρμόζοντας τον έλεγχο κανονικής κατανομής, το συγκεκριμένο δείγμα είναι επιτυχές. 

Εφαρμόζοντας το κοστολογικό όριο: �̅� − 𝜎 = 3,184,616.74 €   (46.98%) ,  

συμπεραίνουμε ότι οι 6 πρώτες προσφορές (52.20%, 52.05%, 49.56%, 48.20%, 47.76% και 47.09%) 

θεωρούνται ασυνήθιστα χαμηλές και πρέπει να ερευνηθούν περαιτέρω. 
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Case 3 

Έργο:     Κατασκευή Έργων Μεταφοράς & Διανομής Νερού Άρδευσης από Δίκτυα  
Ανάβαλου 

Προϋπολογισμός:   25,900,000.00 € (Κατηγορία 3) 
Ημερομηνία:    2014 
Αριθμός συμμετεχόντων:  29 

Ποσοστά εκπτώσεων:  51.88% 51.18% 49.30% 47.10% 45.79% 45.70% 44.91% 44.53% 43.63%  

    43.00% 42.60% 42.13% 41.39% 40.51% 39.83% 39.52% 38.88% 38.74% 

    37.52% 36.99% 36.06% 35.52% 35.21% 35.12% 35.01% 34.83% 33.49% 

    26.63% 14.85% 

Εφαρμόζοντας τον έλεγχο κανονικής κατανομής, το συγκεκριμένο δείγμα δεν είναι επιτυχές. Αρχίζουμε να 

αφαιρούμε τις ακραίες προσφορές ξεκινώντας από την πιο χαμηλή, δηλαδή το μεγαλύτερο ποσοστό 

έκπτωσης που είναι 51.88%, και επαναλαμβάνουμε τον έλεγχο. Ο έλεγχος δεν είναι επιτυχής, οπότε 

αφαιρούμε την υψηλότερη προσφορά, δηλαδή το 14.85%, και εφαρμόζουμε πάλι τον έλεγχο. Το νέο δείγμα 

είναι πλέον επιτυχές.  

Εφαρμόζοντας το κοστολογικό όριο �̅� − 𝜎 = 14,055,975.71 €   (45.73%) ,  

εντοπίζουμε 4 (51.18%, 49.30%, 47.10% και 45.79%) προσφορές θεωρούνται ασυνήθιστα χαμηλές. 

Συμπεραίνουμε ότι οι 5 πρώτες προσφορές (51.88%, 51.18%, 49.30%, 47.10% και 45.79%) θεωρούνται 

ασυνήθιστα χαμηλές και πρέπει να ερευνηθούν περαιτέρω. 

 

Case 4 

Έργο:     Πάτρα – Πύργος Τμήμα ΙΙ 
Προϋπολογισμός:   58,400,000.00 € (Κατηγορία 3) 
Ημερομηνία:    2016 
Αριθμός συμμετεχόντων:  14 

Ποσοστά εκπτώσεων:  55.32% 49.33% 45.50% 43.11% 41.51% 41.24% 38.57% 38.43% 37.23% 

    35.18% 28.20% 26.46% 26.12% 21.16% 

Εφαρμόζοντας τον έλεγχο κανονικής κατανομής, το συγκεκριμένο δείγμα είναι επιτυχές. 

Εφαρμόζοντας το κοστολογικό όριο  �̅� − 𝜎 = 30,802,412.26 €   (47.26%) , 

συμπεραίνουμε ότι οι 2 πρώτες προσφορές (55.32% και 49.33%) θεωρούνται ασυνήθιστα χαμηλές και πρέπει 

να ερευνηθούν περαιτέρω. 

 

  



ΠΕΔΜΕΔΕ 

Σύνταξη: Ζησιμόπουλος Σ. / Πάνας Α. / Ρωμοσιός Α.                                                                    Σελίδα 8 από 14 
 

Τα αποτελέσματα εφαρμογής της μεθόδου στους 46 διαγωνισμούς παρουσιάζονται στα επόμενα γραφήματα 

χωρισμένα στις τρεις κατηγορίες ανάλογα με τον προϋπολογισμό. Κάθε στήλη των γραφημάτων 

αντιπροσωπεύει έναν διαγωνισμό, ενώ ο προϋπολογισμός του σημειώνεται στο υπόμνημα. Οι προσφορές 

που έχουν εξαλειφθεί λόγω του αποτυχημένου ελέγχου κανονικότητας παρουσιάζονται με πορτοκαλί χρώμα 

και οι προσφορές που έχουν θεωρηθεί ασυνήθιστα χαμηλές παρουσιάζονται με κόκκινο χρώμα. Όπως 

φαίνεται και από τις μελέτες περίπτωσης, σε έναν διαγωνισμό οι ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές 

περιλαμβάνουν και τις χαμηλές εξαλειμμένες τιμές στις περιπτώσεις που ο έλεγχος κανονικής κατανομής δεν 

είναι επιτυχής. Οι υψηλές εξαλειμμένες προσφορές (δηλ. μικρά ποσοστά έκπτωσης) δεν χρειάζονται κάποια 

εξήγηση, καθώς δεν έχει ουσιαστική σημασία. Οι πράσινες γραμμές στα γραφήματα αντιπροσωπεύουν τις 

αποδεκτές προσφορές, οι οποίες δεν χρειάζεται να ερευνηθούν περαιτέρω.  
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5. Συμπεράσματα – Προτάσεις  

Σε περίπτωση εντοπισμού ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών θα πρέπει να εφαρμοστούν τα οριζόμενα στην 

Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/24/ΕΕ (που αντικατέστησε την 18/2004/ΕΚ) και ορίζει τα εξής: 

«Άρθρο 69 – Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές 

1. Όταν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με τα έργα, τα αγαθά ή τις υπηρεσίες, οι 

αναθέτουσες αρχές απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 

προτείνουν στην προσφορά. 

2. Οι εξηγήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορούν να αφορούν ιδίως:  

α) τα οικονομικά χαρακτηριστικά της μεθόδου κατασκευής, της διαδικασίας παρασκευής ή των παρεχόμενων 

υπηρεσιών· 

β) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την 

παροχή των προϊόντων ή των υπηρεσιών ή για την εκτέλεση του έργου· 

γ) την πρωτοτυπία του έργου, των αγαθών ή των υπηρεσιών που προτείνονται από τον προσφέροντα· 

δ) τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις του άρθρου 18 παράγραφος 2· 

ε) τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις του άρθρου 71· 

στ) το ενδεχόμενο χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα. 

3. Η αναθέτουσα αρχή αξιολογεί τις παρεχόμενες πληροφορίες, σε συνεννόηση με τον προσφέροντα. Μπορεί 

να απορρίψει την προσφορά μόνο εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το 

χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους που προτείνεται, λαμβανομένων υπόψη των στοιχείων που 

αναφέρονται στην παράγραφο 2. Οι αναθέτουσες αρχές απορρίπτουν την προσφορά, εάν διαπιστώσουν ότι 

η προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή, διότι δεν συμμορφώνεται με τις ισχύουσες υποχρεώσεις του άρθρου 

18 παράγραφος 2. 

4. Εάν η αναθέτουσα αρχή διαπιστώνει ότι μια προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή λόγω χορήγησης 

κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα, η προσφορά μπορεί να απορρίπτεται αποκλειστικά για αυτόν τον 

λόγο μόνο μετά από διαβούλευση με τον προσφέροντα και εφόσον αυτός δεν είναι σε θέση να αποδείξει, 

εντός επαρκούς προθεσμίας την οποία ορίζει η αναθέτουσα αρχή, ότι η εν λόγω ενίσχυση είναι σύμφωνη με 

την εσωτερική αγορά κατά την έννοια του άρθρου 107 της ΣΛΕΕ. Σε περίπτωση όπου η αναθέτουσα αρχή 

απορρίπτει προσφορά υπό τις συνθήκες αυτές, ενημερώνει σχετικώς την Επιτροπή. 

5. Εφόσον τους ζητηθεί, τα κράτη μέλη θέτουν στη διάθεση άλλων κρατών μελών, στο πλαίσιο διοικητικής 

συνεργασίας, κάθε πληροφορία που έχουν στη διάθεσή τους —όπως νόμους, κανονισμούς, συλλογικές 

συμβάσεις καθολικής ισχύος ή εθνικά τεχνικά πρότυπα— σχετικά με τα δικαιολογητικά και τα έγγραφα που 

προσκομίζονται σε σχέση με τις λεπτομέρειες που αναφέρονται στην παράγραφο 2.» 
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Ενδεικτικά, οι διαγωνιζόμενοι που έχουν υποβάλει Ασυνήθιστα Χαμηλές Προσφορές (ΑΧΠ) θα πρέπει να 

τεκμηριώσουν/εξηγήσουν την προσφορά τους (κατ’ ελάχιστον) με τα ακόλουθα παραδοτέα: 

1. Σχέδιο Υλοποίησης του Έργου, που θα περιλαμβάνει τον τρόπο προσδιορισμού του βασικού κόστους του 

έργου καθώς και του οφέλους του εργολάβου, κατασκευαστικές μεθόδους που ενέχουν στοιχεία 

πρωτοτυπίας ή καινοτομίας κτλ.  

2. Βασικό Χρονοδιάγραμμα Εργασιών με ανάλυση των μέσων παραγωγής που θα απασχοληθούν ανά 

εργασία και ανά εργατο-ημέρα.  

Ένα διάγραμμα παραμετροποίησης του κόστους ενός έργου μπορεί να έχει την ακόλουθη μορφή: 

1. Γενικά έξοδα εργοταξίου

ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΟΥ 2. Γενικά έξοδα έργου

3. Γενικά έξοδα

4. Άμεσο κόστος

1.1. Έξοδα εργοταξιακής 
εγκατάστασης

1.2. Δαπάνη προσωπικού

2.1. Κόστος εγγγυητικών

2.2. Διάφορες κρατήσεις

2.3. Ασφάλιση έργου

2.4. Ασφάλιστρα μηχανημάτων

2.5. Διάφορα έξοδα

2.6. Ειδικές απαιτήσεις

2.7. Προστασία περιβάλλοντος

2.8. Έρευνες - Μελέτες

3.1. Έξοδα έδρας επιχείρησης

4.1. Εργατικά

4.2. Υλικά

4.3. Μηχανήματα

4.4. Υπεργολαβίες

 

Κάθε συνιστώσα του παραπάνω διαγράμματος θα πρέπει να προσδιοριστεί μετά από εκτενή μελέτη της 

διεθνούς πρακτικής και επικαιροποίησης σχετικών παλαιότερων κανονιστικών διατάξεων. Σε περίπτωση 

που η τεκμηρίωση/εξήγηση εκ μέρους του διαγωνιζόμενου γίνει αποδεκτή, θα πρέπει να εξεταστεί η 

δυνατότητα αντικατάστασης των υπαρχόντων συμβατικών τευχών με αυτά της τεκμηρίωσης/εξήγησης, 

στα σημεία που είναι σχετικά, έτσι ώστε η τεκμηρίωση/εξήγηση να είναι δεσμευτική προς την Αναθέτουσα 

Αρχή.  
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