
 
 
 
 

Θεσ/νίκη, 22/01/2010 
 
 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 
 
Επειδή οι απαντήσεις στα αιτήµατα του Υπουργού και ιδιαίτερα για τον προσδιορισµό 

ενός αξιοκρατικού συστήµατος ανάθεσης απαιτούν περισσότερο χρόνο από τον 

διαθέσιµο, για σωστή ανάλυση και επεξεργασία ,  

προτείνουµε 

άµεσα και προσωρινά 

για τον αποκλεισµό των µεγάλων εκπτώσεων και την δίκαιη διασπορά των έργων την 

εφαρµογή συντελεστή ανεκτέλεστου σε συνδυασµό µε απλοποιηµένο µαθηµατικό τύπο 

ως εξής: 

 
1. Να γίνει εφαρµογή ενός απλού µαθηµατικού τύπου σχετικά µε τον µέσο όρο των 

προσφορών, ώστε να απορρίπτονται οι υπερβολικά υψηλές και χαµηλές προσφορές. Οι 

αποµένουσες να αποτελούν την τελική σειρά παραδεκτών προσφορών (ΤΣΠ).  

 

2. Για την επιλογή του προσωρινού µειοδότη µεταξύ αυτών της (ΤΣΠ) να καθοριστεί 

«συντελεστής ανεκτέλεστου» σΑΝ κάθε προσφέροντος ο οποίος θα πολλαπλασιάζεται 

µε την προσφορά και θα αποτελεί κριτήριο επιλογής αναδόχου χωρίς να αλλάζει τον 

προϋπολογισµό προσφοράς.  

Ο συντελεστής σΑΝ να υπολογίζεται από το κλάσµα µε αριθµητή το σύνολο των 

ανεκτέλεστων των έργων (ΑΝ) και παρονοµαστή το όριο του πτυχίου (Ο.Π.)  

(Ο.Π.) Πτυχίου Οριο

(ΑΝ) οΑνεκτέλεστ
=ANσ  

Το σύνολο του ανεκτέλεστου (ΑΝ) θα προκύπτει ως άθροισµα των επιµέρους 

ανεκτέλεστων (αν) των έργων.  

Το ανεκτέλεστο (αν) κάθε έργου για την αποφυγή της επιρροής διαφόρων 

καθυστερήσεων, θα συγκρίνεται µε το «ιδεατό» ανεκτέλεστο που θα προκύπτει 



θεωρώντας ότι έχει εκτελεσθεί έργο ανάλογο του χρόνου που πέρασε και θα επιλέγεται 

αυτό που θα είναι µικρότερο.  

 
α) Για ανεκτέλεστο από µηδέν έως το όριο του πτυχίου να ορισθεί συντελεστής 1 

(µονάδα) σΑΝ = 1 οπότε ο προϋπολογισµός προσφοράς θα παραµένει ως έχει. 

β) Για ανεκτέλεστο από το όριο του πτυχίου και άνω µέχρι το τριπλάσιο του ορίου ο 

συντελεστής να πολλαπλασιάζεται µε τον προϋπολογισµό προσφοράς αυξάνοντας τον 

για την κάθε εταιρεία ανάλογα µε τα υπό εκτέλεση έργα της. 

Σε περίπτωση Κ/Ξ για αναβάθµιση ορίων να εφαρµόζεται ο συντελεστής της κύριας 

εταιρείας, ενώ σε περίπτωση ίσων ποσοστών συµµετοχής ή σε περίπτωση άλλου 

είδους Κ/Ξ (εκτός από αναβάθµιση) ο συντελεστής να εφαρµόζεται κατ’ αναλογία των 

ποσοστών συµµετοχής στην Κ/Ξ.  

ΠΡΟΣΟΧΗ : Η εφαρµογή του σΑΝ  να γίνεται µετά την εφαρµογή του µαθηµατικού τύπου 

ώστε να περιορισθεί η πιθανότητα µεθοδεύσεων. 

Ο συντελεστής αυτός µπορεί να εφαρµόζεται σε πρόσθετη σελίδα στο έντυπο 

οικονοµικής προσφοράς µετά τα µέρη:  

Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ,   

Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και  

Γ. ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Εφαρµογή συντελεστή ανεκτελέστου: 

Πτυχίου Οριο

οΑνεκτέλεστ
=ANσ  = .........

............................

...........................
=  

Σύνολο ∆απάνης Έργου 

κατά τη προσφορά Π2 = ……………………. 

Συντελεστής ανεκτέλεστου: ..………………….. 

Συµφέρουσα προσφορά 

δια την επιλογή αναδόχου: ……………….…… 

 

 

3. Πέραν των ανωτέρω είναι δυνατόν να τεθούν αντικειµενικά κριτήρια µε την εφαρµογή 

και άλλων ανάλογων συντελεστών όπως συντελεστής ειδικής εµπειρίας, συντελεστής 

εξοπλισµού, συντελεστής παγίων, συντελεστής απασχολούµενου µονίµου προσωπικού. 

Με τον όρο ειδική εµπειρία εννοούµε την εκτέλεση όµοιων έργων στον ίδιο φορέα κατά 



τα τελευταία έτη (π.χ. τελευταία 10ετία). Για τον προσδιορισµό των συντελεστών αυτών 

χρειάζεται ειδική επεξεργασία.  

Οι συντελεστές αυτοί θα καθορίζονται µε την ενηµερότητα του πτυχίου.  

Τα µέτρα αυτά να εφαρµόζονται για τις µικρότερες τάξεις εταιρειών µέχρι και της 

4ης τάξης. 

Με τα ανωτέρω επιτυγχάνονται :  

i) ο αποκλεισµός των υπερβολικών εκπτώσεων,  

ii) η δικαιότερη κατανοµή των έργων , 

iii) η κατάργηση της τυχαίας επιλογής του αναδόχου που προκύπτει από τον 

µαθηµατικό τύπο ο οποίος χρησιµοποιείται µόνο για τον αποκλεισµό των 

υπερβολών εφ’ όσον η επιλογή επηρεάζεται από το ανεκτέλεστο. 

 

Ακόµη µε την εφαρµογή των υπολοίπων συντελεστών είναι δυνατόν να ληφθούν υπόψη 

και άλλοι σοβαροί παράγοντες δικαιότερης κατανοµής των έργων. Είναι γεγονός ότι 

πολλοί συνάδελφοι υπέβαλαν ενδιαφέρουσες προτάσεις οι οποίες πρέπει να 

µελετηθούν σε µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα βάσει χρονοδιαγράµµατος κατά περιόδους 

και κατά κεφάλαιο ώστε να προκύψει το καλύτερο νοµοσχέδιο.  

Τώρα όµως είναι αναγκαίο να εφαρµοστούν τα ανωτέρω µέτρα που προτείνουµε για να 

ξεφύγουµε άµεσα από το αδιέξοδο των µεγάλων εκπτώσεων. 

 

 

      ∆ιά την εταιρεία 

 

 

Βασίλειος Αναστ. Παγώνης 


