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ΘΕΜΑ: Προτάσεις αναµόρφωσης θεσµικού πλαισίου παραγωγής δηµοσίων      

έργων.  
 

Το ∆.Σ. του Συνδέσµου Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων Ν. Καρδίτσας στην 
συνεδρίαση της 12-1-2010 απαντώντας σε σχετική πρόσκληση αποφάσισε να 
προτείνει στο ∆.Σ. της ΠΕΣΕ∆Ε τα παρακάτω, προκειµένου να τα λάβει υπ΄ όψη 
του στις προτάσεις που θα υποβάλει στον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και 
∆ικτύων σχετικά µε την αναµόρφωση του θεσµικού πλαισίου παραγωγής δηµοσίων 
έργων. 

 
Α. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Θεωρώντας ότι απευθυνόµαστε σε συναδέλφους µε µεγάλη εµπειρία στον 
τοµέα ανάληψης και κατασκευής δηµοσίων έργων, αναφέρουµε συνοπτικά τις 
προτάσεις µας για αλλαγές – τροποποιήσεις που αφορούν το θεσµικό  πλαίσιο 
διακήρυξης, ανάθεσης, εκτέλεσης παράδοσης – παραλαβής των δηµοσίων έργων 

1. Κατάργηση των πρόσθετων εγγυήσεων 
2. Μείωση κατά 50% του ανεκτέλεστου 
3. Εφαρµογή αναλυτικών τιµολογίων 
4. Αλλαγή του τρόπου υπολογισµού των αναθεωρήσεων 
5. Κατάργηση απ΄ ευθείας αναθέσεων (ΟΤΑ). 
6. Κατάργηση διενέργειας διαγωνισµών µε προσκλήσεις περιορισµένου 

αριθµού εργοληπτών  
7. Κατάργηση εµπειροτεχνικών πτυχίων  
8. Πληρότητα µελετών µε ευθύνες και των µελετητών  
9. ∆ιαφάνεια και έγκαιρη δηµοσιοποίηση των µελετών και τευχών 

δηµοπράτησης των έργων 
10. ∆ιαφάνεια (µε ανάρτηση στο site κάθε υπηρεσίας) σε όλες τις διαδικασίες 

(διακήρυξη – δηµοπρασία – ανάθεση – εκτέλεση – αποπληρωµή – 
παραλαβή) κατασκευής ενός έργου  

11. Κατάργηση εγγραφής στα ΜΕΚ και ΜΕΕΠ των συνταξιούχων δηµοσίων 
υπαλλήλων 

12. Περιορισµός του συστήµατος ανάθεσης έργων µε µελέτη – κατασκευή σε 
απολύτως αναγκαίες περιπτώσεις (εκεί όπου αποδεδειγµένα υπάρχει know- 
how) 

13. Κατάργηση ανάθεσης µε Σ∆ΙΤ έργων των οποίων η αποπληρωµή γίνεται 
από το δηµόσιο και όχι από τους χρήστες 

 
 
 
 
 
 
 
 



Β. ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΙΚΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 
Έχοντας σαν αφετηρία τις εµπειρίες που έχουµε αποκοµίσει από τα έως σήµερα 
συστήµατα επιλογής αναδόχου και λαµβάνοντας υπόψη τα θετικά  αλλά και 
αρνητικά στοιχεία των συστηµάτων αυτών προσπαθήσαµε να  διαµορφώσουµε µία 
πρόταση  για σύστηµα κατά το δυνατόν σύγχρονο, αξιοκρατικό ,αντικειµενικό και 
κυρίως εφικτό.  
Κεντρικό πυρήνα του συστήµατος αυτού αποτελούν οι παρακάτω θέσεις : 

• Το κύριο κριτήριο επιλογής πρέπει πάντα να είναι η µεγαλύτερη έκπτωση 
• Πρέπει να υπάρχει κάποιου είδους διασφάλιση απέναντι στις υψηλές 

εκπτώσεις καθώς αποδείχθηκαν επιβλαβείς τόσο για την κατασκευή  των 
έργων όσο και για τον κλάδο των εργοληπτών. 

• Πρέπει να υπάρχουν και άλλα κριτήρια επιλογής, όπως συµβαίνει σε όλη τη 
διαδικασία της αγοράς , αλλά και όπως έχει αποδειχθεί από τη διαδικασία 
των έργων 

Τα κριτήρια που θα χρησιµοποιηθούν για να είναι βιώσιµο το σύστηµα θα πρέπει 
να είναι : 

 Εύκολα υλοποιήσιµα ώστε να µην παραχθεί πρόσθετη 
γραφειοκρατία 

 Αντικειµενικά , µε την έννοια ότι δεν θα υπάρχει ανθρώπινη 
παρέµβαση και κρίση. 

 Αντιπροσωπευτικά της γενικής εικόνας των επιχειρήσεων και της 
θέσης τους απέναντι στο δηµοπρατούµενο έργο. 

 Πολλαπλά, ώστε να µην ευνοούν υπερβολικά συγκεκριµένους τοµείς 
στους οποίους πλεονεκτούν κάποιες  επιχειρήσεις. 

 Συµβατά κατά το δυνατόν µε τον υπάρχοντα χάρτη των 
εργοληπτικών επιχειρήσεων, ώστε να αποφευχθούν βίαιες αλλαγές. 

Το παρόν σύστηµα ανάδειξης αναδόχου βασίζεται στην επιλογή της βέλτιστης 
προσφοράς. 
Για τον εντοπισµό της βέλτιστης προσφοράς λαµβάνονται υπόψην οι παρακάτω 
παράµετροι µε το ανάλογο ποσοστό συµµετοχής στη διαδικασία. 
 

1 ΕΚΠΤΩΣΗ 50% 
2 ΜΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 10% 
3 ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ 10% 
4 ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ 5% 
5 ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 5% 
6 ΥΨΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 5% 
7 ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΤΙΜΩΝ 5% 
8 ΜΕΣΟ ΕΤΗΣΙΟΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 5% 

9 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙ 
ΤΡΙΕΤΙΑ 

5% 

 ΣΥΝΟΛΟ   100% 
 
 
1.   ΕΚΠΤΩΣΗ 
Η προσφερόµενη  έκπτωση παίζει τον πιο σηµαντικό ρόλο στη διαδικασία επιλογής 
αναδόχου 
Το ποσοστό της έκπτωσης θα λαµβάνεται υπόψη κατά 50% στη µοριοδότηση για 
την επιλογή του αναδόχου 
Η απόλυτη (θεωρητική) έκπτωση 100% λαµβάνει 500 βαθµούς και οι υπόλοιπες 
ακολουθούν αναλογικά στη σειρά µοριοδότησης. 
Ο τύπος που χρησιµοποιείται είναι 
Έκπτωση /100*500= Αναλογούντα µόρια 
 
 
 



2.   ΜΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Με τη µέθοδο αυτή µοριοδοτούνται  αναλογικά οι προσφορές οι οποίες βρίσκονται 
πιο κοντά στη µέση προσφορά του διαγωνισµού , µε µικρό όµως ποσοστό ώστε να 
µην επηρεάζεται το σύστηµα από το πλήθος των προσφορών κ.λ.π ( φαινόµενα 
µαθηµατικού τύπου). ∆εν αποκλείει καµία προσφορά από τη διαδικασία. 
Η διαδικασία αυτή επηρεάζει την επιλογή του αναδόχου κατά 10 % στο σύνολο. 
Αρχικά υπολογίζουµε το µέσο όρο των προσφορών 
Στη συνέχεια αποκλείουµε τις προσφορές οι οποίες απέχουν +- 10% από το µέσο 
όρο (αποκλείουµε για να έχουµε αντιπροσωπευτικό µέσο όρο και µόνο για τη 
χρήση του υπολογισµού, όχι από το διαγωνισµό) 
Εν συνέχεια επανυπολογίζουµε το µέσο όρο λαµβάνοντας υπόψη τις 
εναποµείνασες προσφορές 
Η µέση προσφορά µοριοδοτείται µε 100 βαθµούς ενώ οι υπόλοιπες µοριοδοτούνται 
αναλογικά µε το πόσο απέχουν από αυτήν. 
Ο τύπος που χρησιµοποιείται είναι: 
ΜΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ/ΠΡΟΣΦΟΡΑ Χ100 για τις µεγαλύτερες από τη µέση 
προσφορά 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ/ΜΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Χ100 για τις µικρότερες από τη µέση προσφορά 
 
3.  ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
Θεωρούµε ότι το µέγεθος του ανεκτέλεστου υπολοίπου αποτελεί ένα ασφαλές 
κριτήριο τόσο για την ευχέρεια της κατασκευής όσο και για τη ρύθµιση της 
ισορροπίας της αγοράς 
Η διαδικασία αυτή επηρεάζει την επιλογή του αναδόχου κατά 10% στο σύνολο. 
Aπό τη διακήρυξη τίθεται ως µέγιστο ανεκτέλεστο το ανεκτέλεστο της τάξης του 
έργου. Γιά έργο 2ης τάξης 4.500.000 κ.λ.π 
Οι επιχειρήσεις µοριοδοτούνται αναλογικά µε το ανεκτέλεστο υπόλοιπο που έχουν 
και έως το παραπάνω όριο. ∆ηλαδή εάν στο διαγωνισµό µετέχει εταιρεία 
µεγαλύτερης τάξης µοριοδοτείται για ανεκτέλεστο έως το όριο της τάξης του 
διαγωνισµού και όχι παραπάνω 
Ο τύπος που χρησιµοποιείται είναι: 
ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ /ΟΡΙΟ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥ ΤΑΞΗΣ  
ΕΡΓΟΥ Χ 100 
Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο µπορεί να προσκοµίζεται µε τη µορφή δήλωσης και µε 
την ενηµερότητα πτυχίου. 
 
4.  ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ 
Το κριτήριο  αυτό επηρεάζει την επιλογή του αναδόχου κατά 5% στο σύνολο. 
Οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν έδρα στο Νοµό ή στους δηλωθέντες στο ΜΕΕΠ 
γειτονικούς Νοµούς λαµβάνουν 50 βαθµούς. Οι επιχειρήσεις µε έδρα άλλους 
νοµούς, δεν βαθµολογούνται. 
 
5.  ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 
Το κριτήριο  επηρεάζει την επιλογή του αναδόχου κατά 5% στο σύνολο. 
Η διακήρυξη θα ορίζει τον ελάχιστο και το µέγιστο χρόνο περαίωσης και η κάθε 
επιχείρηση θα προτείνει το δικό της. 
Η µοριοδότηση θα γίνεται αναλογικά µε το πόσο µικρότερος είναι ο προτεινόµενος 
χρόνος από τον µέγιστο και έως το όριο του ελάχιστου χρόνου . Ο τύπος που 
χρησιµοποιείται είναι: 
(ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ)/(ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) Χ 50 
Ο προτεινόµενος χρόνος περαίωσης µπορεί να δηλώνεται στο έντυπο προσφοράς. 
 
6.   ΥΨΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 
Το κριτήριο αυτό επηρεάζει την επιλογή του αναδόχου κατά 5% στο σύνολο. 



Από τη διακήρυξη θα ορίζεται ως  µικρότερη δυνατή εγγύηση 5% και ως µέγιστη 
δυνατή 20% 
Οι επιχειρήσεις θα µοριοδοτούνται αναλογικά µε το ύψος των εγγυήσεων που θα 
δίνουν και έως το άνω όριο της οριζόµενης από τη ∆ιακήρυξη εγγύησης. 
(ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ – ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) /(ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) Χ 50 
 
7.   ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΤΙΜΩΝ 
Ο χρόνος σταθερότητας των τιµών θα λαµβάνεται υπόψη κατά 5% 
Η διακήρυξη θα δηλώνει µέγιστο χρόνο σταθερότητας των τιµών όµοιο µε το 
µέγιστο χρόνο περαίωσης του έργου 
Η κάθε επιχείρηση έχει δικαίωµα να προτείνει για πόσο χρόνο θα είναι σταθερές οι 
τιµές της προσφοράς της. 
Η επιχείρηση που δηλώνει το µεγαλύτερο χρόνο σταθερότητας τιµών µοριοδοτείται 
µε 50 βαθµούς. 
Οι επιχειρήσεις µοριοδοτούνται αναλογικά µε τον προτεινόµενο χρόνο τους. 
Ο τύπος που χρησιµοποιείται είναι: 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΤΙΜΩΝ/ ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ 
ΤΙΜΩΝ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Χ 50 
Ο προτεινόµενος χρόνος σταθερότητας τιµών µπορεί να δηλώνεται στο έντυπο 
προσφοράς. 
 
8.   ΜΕΣΟ ΕΤΗΣΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
Το κριτήριο αυτό επηρεάζει την επιλογή του αναδόχου κατά 5% στο σύνολο. 
Τίθενται ως οροφή τα 25 άτοµα για τη 2η τάξη, τα 50 άτοµα για την 3η τάξη και τα 
75 άτοµα για την 4η τάξη 
Η επιχείρηση που δηλώνει το µεγαλύτερο απασχολούµενο προσωπικό 
πριµοδοτείται µε 50 βαθµούς. Επιχειρήσεις µε µεγαλύτερο προσωπικό θα 
µοριοδοτούνται επίσης µε 50 µόρια. 
Οι υπόλοιπες επιχειρήσεις µοριοδοτούνται αναλογικά µε βάση  το δηλωθέν 
προσωπικό. 
Ο τύπος που χρησιµοποιείται είναι: 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Χ 50 
Το µέσο ετήσιο εργατουπαλληλικό προσωπικό θα υπολογίζεται µε βάση ετήσια 
βεβαίωση του ΙΚΑ για τον αριθµό των ενσήµων  τα οποία µπήκαν από την 
επιχείρηση και αφορούσαν δηµόσια έργα διά του 100 (θεωρούµε ότι 100 ένσηµα 
ανά έτος µπορούν να αντιστοιχούν σε έναν όχι ευκαιριακά εργαζόµενο). 
 
9.   ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΕΡΓΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ 
Το κριτήριο αυτό επηρεάζει την επιλογή του αναδόχου κατά 5% στο σύνολο. 
Ορίζεται ως οροφή της εµπειρίας ο προυπολογισµός του έργου 
Οι υπόλοιπες επιχειρήσεις βαθµολογούνται αναλογικά µε βάση  αυτόν ενώ 
επιχειρήσεις µε µεγαλύτερη  εµπειρία θα µοριοδοτούνται επίσης µε 50 µόρια.. 
Ο τύπος που χρησιµοποιείται είναι 
∆ΗΛΩΘΕΙΣΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ/ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΡΓΟΥ Χ 50 
Η εµπειρία µπορεί να παρουσιάζεται µε βάση τις σχετικές βεβαιώσεις των 
Υπηρεσιών. 
 
Συνηµµένα ακολουθούν κάποια παραδείγµατα έτσι ώστε να γίνει κατανοητό το 
προτεινόµενο σύστηµα. Είµαστε πρόθυµοι για οποιεσδήποτε επιπλέον 
διευκρινήσεις.  
 
                                                  Για το ∆.Σ. 
      Ο Πρόεδρος                                                               Ο Γραµµατέας  
 
 Γ. Β. Μπαρµπούτης                                                        Αθ. Γριβέλλας                                      



 


