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∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ - ΠΡΟΤΑΣΗ: 

 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΤΥΠΟ ΑΝΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

 
Στα πλαίσια της διαβούλευσης που γίνεται σε επανειληµµένες συνεδριάσεις 
των µελών του ΣΑΤΕ σχετικά µε το σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων, 
καταθέτω την παρακάτω πρόταση, που ανέπτυξα και προφορικά στη 
συνεδρίαση της 18.11.2009: 
 

1. Βασικά σηµεία πρότασης: 
 

• Ελεύθερη συµπλήρωση ανοικτού αναλυτικού τιµολογίου. 
• Ενδεικτικός συνολικός προϋπολογισµός του έργου.  
• Επιτρεπτή η αρνητική έκπτωση στο σύνολο της προσφοράς (επί του 

συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισµού). 
• Μαθηµατικός τύπος ανά προσφερόµενη τιµή του αναλυτικού 

τιµολογίου. Ο ειδικός αυτός µαθηµατικός τύπος ανά τιµή θα εξάγει την 
ελάχιστη παραδεκτή τιµή προσφοράς ανά άρθρο του αναλυτικού 
τιµολογίου. Η ελάχιστη παραδεκτή τιµή θα εξάγεται βάσει των 
προσφερθεισών τιµών των διαγωνιζοµένων, δεν είναι αναγκαίο όµως 
να αντιστοιχεί επακριβώς στον µέσο όρο των προσφερθεισών τιµών. 
Μπορεί π.χ. να ορίζεται ότι παραδεκτές τιµές είναι όσες δεν έχουν 
διαφορά προς τα κάτω άνω του 20% του µέσου όρου. Οι ειδικότερες 
λεπτοµέρειες του µαθηµατικού τύπου θα πρέπει να αποτελέσουν 
αντικείµενο ενδελεχούς µελέτης. 

• Όχι αποκλεισµός, αλλά αναγωγή των υπερβολικά χαµηλών τιµών στην 
ελάχιστη επιτρεπτή βάσει του µαθηµατικού τύπου (π.χ. εάν για µία 
εργασία η ελάχιστη αποδεκτή βάσει του µαθηµατικού τύπου τιµή είναι 
€ 400 και διαγωνιζόµενος έχει προσφέρει € 370, η τιµή για τη 
συγκεκριµένη εργασία της προσφοράς του θα αναπροσαρµόζεται στα 
€ 400). 

• Εκτέλεση του έργου βάσει της προσφερθείσας και όχι της 
αναπροσαρµοσµένης τιµής (Στο προηγούµενο παράδειγµα, αν ο 
συγκεκριµένος διαγωνιζόµενος πάρει τελικά το έργο, θα εκτελέσει τη 
συγκεκριµένη εργασία µε € 370 και όχι µε € 400). 

• Ενδεχόµενη εισαγωγή ποσοστού επιτρεπτών αποκλίσεων επί του 
συνόλου της προσφοράς, η υπέρβαση του οποίου θα επιφέρει 
αποκλεισµό του διαγωνιζοµένου. Π.χ. εάν παρατηρούνται υπερβάσεις 
του κατώτατου επιτρεπτού ορίου σε περισσότερες από το 20% των 
τιµών του τιµολογίου, τότε ο διαγωνιζόµενος θα αποκλείεται. Με τον 
τρόπο αυτό θα περιορισθεί ο κίνδυνος να υπάρχουν παραδεκτές 
υπερβολικά χαµηλές προσφορές. Πάντως, εάν αποκλείονται 
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προσφορές, θα πρέπει να παρέχεται και δικαίωµα αιτιολόγησης, οπότε 
το πλεονέκτηµα της αντικειµενικότητας χάνεται. 

• Ανάθεση του έργου στη µειοδότρια προσφορά µετά την 
αναπροσαρµογή (ανηγµένη µειοδότρια προσφορά). 

• Εκτέλεση του έργου βάσει της πραγµατικής προσφοράς, ώστε να µην 
επωφελούνται της αναπροσαρµογής όσοι υποβάλλουν υπερβολικά 
χαµηλές προσφορές. 

• Ύπαρξη αναλυτικού τιµολογίου µε ανάλυση των επιµέρους τιµών, για 
την πληρωµή των πρόσθετων εργασιών ή των υπερσυµβατικών 
ποσοτήτων. 

 
2. Παραλλαγές - Προσθήκες 

 
• ∆υνατότητα εισαγωγής κριτηρίων για ανάθεση στη συµφερότερη 

προσφορά (τέτοια κριτήρια µπορεί να είναι: εγγυηµένος χρόνος 
εκτέλεσης του έργου, διατιθέµενος για το έργο µηχανολογικός 
εξοπλισµός, διατιθέµενο προσωπικό και στελεχιακό δυναµικό κ.ά.). Τα 
κριτήρια αυτά πρέπει - για να είναι νόµιµα και συµβατά µε το 
κοινοτικό δίκαιο - να αφορούν αποκλειστικά την προσφορά και τα 
στοιχεία εκείνα της επιχείρησης που θα διατεθούν για την εκτέλεση 
του έργου και όχι την επιχείρηση γενικά και ως σύνολο (π.χ. κριτήρια 
όπως, πάγια, χρηµατοοικονοµικά µεγέθη, µηχανολογικός εξοπλισµός 
γενικά - και όχι αυτός που αποδεδειγµένα θα διατεθεί ειδικά για την 
κατασκευή του συγκεκριµένου έργου-, δεν είναι παραδεκτά ως 
κριτήρια ανάθεσης, παρά µόνο ως κριτήρια συµµετοχής). 

• ∆υνατότητα εισαγωγής κριτηρίων συµµετοχής ή/και προεπιλογής, που 
θα βασίζονται στο ανεκτέλεστο καθώς και στη γενική οικονοµική και 
τεχνική κατάσταση της επιχείρησης (πάγια, εξοπλισµός κ.λπ.). 
Κριτήρια εντοπιότητας δεν είναι νόµιµα. 

• ∆υνατότητα απαίτησης πρόσθετης εµπειρίας. Αυτό µπορεί να γίνει µε 
δύο τρόπους: Είτε µε την εισαγωγή όρων πρόσθετης εµπειρίας στη 
διακήρυξη, είτε µε την αναµόρφωση του ΜΕΕΠ και τη µεγαλύτερη 
εξειδίκευση του κλάδου (προτιµότερο). 

 
3.  Προϋποθέσεις εφαρµογής συστήµατος 

 
• Καλές µελέτες και κυρίως ακριβείς προµετρήσεις. 
• Αναλυτικά τιµολόγια µε πραγµατικές αναλύσεις τιµών. 
• Επιτρεπτές ποσοτικές αποκλίσεις µόνο µέχρι ποσοστού ± 10% επί των 

ποσοτήτων της µελέτης υπηρεσίας. 
• Άµεση αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών και καταγραφή των 

προσφεροµένων τιµών. Άµεση και ελεύθερη πρόσβαση όλων των 
διαγωνιζοµένων σ’ αυτές. Λήψη φωτοαντιγράφων. Ενδεχόµενη 
εφαρµογή ηλεκτρονικού συστήµατος, που θα διευκολύνει την άµεση 
καταγραφή όλων των προσφορών και θα αποτρέπει κινδύνους 
αλλοίωσής τους ή παρεµβάσεων στο περιεχόµενό τους. 

• Εκτέλεση των έργων βάσει προτύπων συµβάσεων FIDIC, που είναι 
ιδιαιτέρως αναλυτικές και αποτελεσµατικές όσον αφορά τα θέµατα 
που ανακύπτουν µε τις υπερβάσεις ποσοτήτων, την κατανοµή ευθυνών 
και την επίλυση των σχετικών ζητηµάτων. 



‐3‐ 
 

4. Πλεονεκτήµατα: 
 

• Εξασφαλίζει ότι οι διαγωνιζόµενοι θα µελετούν το έργο και θα 
υποβάλλουν επεξεργασµένες προσφορές, που θα ανταποκρίνονται στα 
πραγµατικά δεδοµένα κόστους του έργου. 

• Περιορίζει τον αριθµό των συµµετεχόντων σε κάθε διαγωνισµό, 
δεδοµένου ότι πλέον η υποβολή προσφοράς θα απαιτεί σοβαρή 
προεργασία, υποβοηθεί δε και την εξειδίκευση του κλάδου, αφού µόνο 
εργοληπτικές επιχειρήσεις εξοικειωµένες µε το τεχνικό αντικείµενο του 
κάθε έργου θα µπορούν να καταρτίζουν σοβαρές και µελετηµένες 
προσφορές. 

• Αποτρέπει τις µεγάλες εκπτώσεις. 
• Περιορίζει τη δυνατότητα οµαδοποιήσεων. 
• Είναι αντικειµενικό, εφόσον δεν απαιτεί αιτιολογήσεις. 
• Είναι συµβατό µε το κοινοτικό δίκαιο και εξυπηρετεί και το δηµόσιο 

συµφέρον, αφού οι προσφορές θα βασίζονται στα στοιχεία κόστους του 
έργου και δεν θα είναι «δουλειές του ποδαριού». 

 
5. Μειονεκτήµατα και τρόποι αντιµετώπισης: 
 
• Κίνδυνος αλλοιώσεων του περιεχοµένου των προσφορών. 

Αντιµετωπίζεται µε άµεση καταγραφή των προσφορών, ηλεκτρονικό 
σύστηµα καταγραφής και άµεσης εξαγωγής της ανηγµένης µειοδότριας 
προσφοράς, χορήγηση αντιγράφων όλων των προσφορών αµέσως και 
επί τόπου. 

• Αυξοµειώσεις ποσοτήτων µετά την υπογραφή της σύµβασης, σε 
συνδυασµό µε παροχή ευαίσθητων πληροφοριών προς συγκεκριµένους 
διαγωνιζόµενους, ώστε να προετοιµάσουν κατάλληλα την προσφορά 
τους. Αντιµετωπίζεται µε απαγόρευση αυξοµειώσεων ποσοτήτων 
πέραν του ± 10%, ηλεκτρονική παρακολούθηση µέσω ανάρτησης στο 
διαδίκτυο της πορείας του έργου. 

• Προβλήµατα από κακές µελέτες, ανακριβείς προµετρήσεις. Το 
µειονέκτηµα αυτό (κατά τη γνώµη µου, το σοβαρότερο) δεν είναι του 
συστήµατος αυτού καθαυτό, αλλά του όλου θεσµικού πλαισίου 
παραγωγής των έργων, κυρίως της νοµοθεσίας περί ανάθεσης των 
µελετών και εκτέλεσης των έργων. Αντιµετωπίζεται µε θέσπιση 
ευθύνης των µελετητών για αποκατάσταση των πληµµελειών της 
µελέτης µέχρι και την ολοκλήρωση του έργου καθώς και µε την 
εισαγωγή των συµβάσεων FIDIC. 

  
 

Με εκτίµηση, 
Σταµάτης Σ. Σταµόπουλος. 

 
  
 
 


