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Ι. ΓΕΝΙΚΑ 
 

Με την ανωτέρω απόφαση του ΥΠΕΧΩ∆Ε ορίσθηκε κοινή επιτροπή 
υπηρεσιακών παραγόντων και εκπροσώπων εργοληπτικών οργανώσεων µε 
αντικείµενο «Επικαιροποίηση του τρόπου υπολογισµού της αναθεώρησης των 
τιµών εργασιών ∆ηµοσίων ΄Εργων». 
 

Η ανωτέρω επιτροπή παρά την αρχική περιορισµένη προθεσµία (2 
µηνών) εργάσθηκε επί 8µήνο περίπου και εξέτασε όλες τις πλευρές του τρόπου 
Αναθεώρησης των Τιµών. Τόσο στην ανωτέρω επιτροπή, όσο και από επαφές 
που είχαν οι επικεφαλής των εργοληπτικών οργανώσεων µε την πολιτική 
ηγεσία του ΥΠΕΧΩ∆Ε είχε τεθεί ως κύριο θέµα η αναζήτησης µιας 
προσωρινής λύσης επικαιροποίησης του υπόψη θέµατος.  



Η οριστική λύση που θα απαιτήσει και νοµοθετικές ρυθµίσεις θα 
δινόταν µε την σύνταξη και έγκριση των αναλυτικών τιµολογίων, τα οποία 
αποτελούσαν και αποτελούν το πάγιο αίτηµα των Εργοληπτικών Οργανώσεων. 

 
Μετά από αλλεπάλληλες συνεδριάσεις και εξέταση λύσεων που 

τέθηκαν υπόψη στην επιτροπή, διαπιστώθηκε µεταξύ των άλλων ότι : 
Μια προσωρινή λύση του προβλήµατος που θα επέβαλλε και 

τροποποίηση και κάποιων αρχών, που ισχύουν για το τρέχον σύστηµα του 
τρόπου υπολογισµού της αναθεώρησης : 

 
1. Θα απαιτούσε και νοµοθετική ρύθµιση 
2. Κάποια στιγµή όταν θα εγκρινόταν η οριστική λύση, για σηµαντικό 

χρονικό διάστηµα θα ίσχυαν για διάφορες συµβάσεις τρία (3) 
συστήµατα υπολογισµού, ήτοι : 

 
• Το τρέχον 
• Το προσωρινό 
• Το οριστικό 

 
Μετά τα παραπάνω και προς αποφυγή µιας χαοτικής κατάστασης στον 

τρόπο υπολογισµού της αναθεώρησης οι εκπρόσωποι των εργοληπτικών 
οργανώσεων πρότειναν στην επιτροπή να αναζητηθεί προσωρινή λύση που δεν 
θα τροποποιεί το υφιστάµενο καθεστώς αλλά θα το επικαιροποιεί (βελτιώνει) 
όπως αυτό εντέλλεται και η σχετική απόφαση. 

 
Η επιτροπή έπειτα από αυτή την εξέλιξη ζήτησε έγγραφες προτάσεις 

των εργοληπτικών οργανώσεων για την υπόψη επικαιροποίηση. 
 
 
ΙΙ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΏΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ  

 
Οι προτάσεις των Εργοληπτικών Οργανώσεων για την προσωρινή 

επικαιροποίηση του τρόπου υπολογισµού της αναθεώρησης των τιµών 
εστιάζονται στις παρακάτω έξι (6) παραµέτρους : 
 

1. Αλλαγή της ηµεροµηνίας διαπίστωσης των τιµών (που είναι 
σήµερα η 20η του πρώτου µήνα κάθε τριµήνου) 

2. Κατάργηση του µη αναθεωρούµενου µέρους των τιµών 
3. Καθιέρωση µεθοδολογίας για τον προσδιορισµό των µισθωµάτων 

του µηχανολογικού εξοπλισµού 
4. Προσέγγιση µε βελτίωση των υφιστάµενων αναλύσεων τιµών κατ’ 

αρχήν για τα άρθρα των ισχυόντων ενιαίων τιµολογίων  
5. Κατάργηση της τυχόν αρνητικής Αναθεώρησης 
6. Βελτίωση του τρόπου διαπίστωσης των τιµών της τιµαριθµικής. 

 



Για την παράµετρο (1) δηλαδή της ηµεροµηνίας διαπίστωσης των 
τιµών της τιµαριθµικής, προτείνεται να λαµβάνεται υπόψη ο µέσος όρος 
των τιµών του τριµήνου που θα καθορίζεται κατά περίπτωση µε την 
ανάλογη συχνότητα τιµοληψίας (π.χ. για το πετρέλαιο ηµερήσια 
τιµοληψία). 

 
Για την παράµετρο (2) επιβάλλεται η κατάργηση του µη 

αναθεωρούµενου τµήµατος των τιµών που καθορίστηκε σε διαφορετική 
περίοδο προ εικοσαετίας, µε εντελώς διαφορετικές συνθήκες 
πληθωρισµού και σήµερα η ύπαρξη του είναι εντελώς ανεπίκαιρη. 

 
Για τις παραµέτρους (3) και (4) δηλαδή τα µισθώµατα 

µηχανηµάτων και την βελτίωση των υφιστάµενων αναλύσεων µόνο για 
τον υπολογισµό της αναθεώρησης, σχετικές θέσεις περιλαµβάνονται 
στην συνηµµένη πρόταση του Συµβούλου µας κ. ∆. Τουλιάτου. 

 
Για την παράµετρο (5), σύµφωνα µε την ενηµέρωση που έχουµε, 

έχει ήδη γίνει σχετική εισήγηση στην Πολιτική Ηγεσία για την 
κατάργηση της τυχόν αρνητικής Αναθεώρησης. 

 
Για την παράµετρο (6) δηλαδή την αναβάθµιση του τρόπου 

διαπίστωσης των τιµών και του ρόλου της Επιτροπής ∆ιαπίστωσης 
Τιµών προτείνεται η υποστήριξη της ως άνω Επιτροπής, από προεργασία 
συστηµατικής έρευνας αγοράς που θα εφαρµόσουν οι Εργοληπτικές 
Οργανώσεις. 

 
Με τιµή 

 
ΠΕ∆ΜΕ∆Ε ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε ΠΕΣΕ∆Ε ΣΑΤΕ ΣΤΕΑΤ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 
 

Γ. ΡΩΜΟΣΙΟΣ 

 
 
 
ΕΥΣ. ΜΑΝ∆ΗΛΑΡΑΣ 

 
 
 
Γ. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ 

 
 
 

Γ. ΒΛΑΧΟΣ 

 
 
 
 

Γ. ΣΥΡΙΑΝΟΣ 
 

 
 
 
 
 
 
Συν. : Πρόταση κ. ∆. Τουλιάτου (5 σελ.) 
 
 



Αθήνα, 18 Μαΐου 2009 
 
 
 

Προς: τον ΣΤΕΑΤ 
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Υπ’ όψη κ. Γρ. Γρηγορόπουλου, Προέδρου 
 

                    την ΠΕ∆ΜΕ∆Ε 

 Υπ’ όψη κ. Γ. Ρωµοσιού, Προέδρου 

 Την ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε 

 Υπ’ όψη κ. Ευστ. Μανδηλαρά, Προέδρου 

 
 
 

Από: ∆. Τουλιάτο 
 

 

Θέµα: Πρόταση µεταβατικού συστήµατος αναθεώρησης των συµβατικών τιµών, στις 
συµβάσεις δηµοσίων έργων 

 
 
 
 
 

Α. Σκοπός 

Σκοπός του παρόντος είναι η συνοπτική διατύπωση ενός µεταβατικού τρόπου 
προσδιορισµού των συντελεστών αναθεωρήσης των τιµών προσφοράς στις 
συµβάσεις δηµοσίων έργων, µε τον οποίο συµφώνησαν, κατ΄αρχήν και οι 
εκπρόσωποι των εργοληπτικών οργανώσεων που συµµετέχουν στη 
Συντονιστική Επιτροπή. 

Ο όρος «µεταβατικό» έχει υιοθετηθεί από την επιτροπή που συγκροτήθηκε από 
το ΥΠΕΧΩ∆Ε µε σκοπό την εισήγηση µέτρων για την εκλογίκευση και τη 
βελτίωση του τρόπου αναθεώρησης των τιµών, και αναφέρεται στη 
διαµόρφωση ενός τρόπου αναθεώρησης που θα εφαρµόζεται µέχρι την 
επαναφορά εµπλουτισµένων και εκσυγχρονισµένων αναλυτικών 



τιµολογίων (αναλύσεων τιµών), που παραµένει ο απώτερος στόχος και το 
πάγιο αίτηµα όλων των εργοληπτικών ενώσεων. 

Κατά συνέπεια η όποια µεταβατική ρύθµιση, οφείλει να διαµορφωθεί 
λαµβάνοντας υπόψη τη δέσµευση της επαναφοράς αναλυτικών τιµολογίων.   

Στο παρόν σηµείωµα δεν γίνεται αναφορά σε άλλα παράλληλα µέτρα που 
υιοθετήθηκαν από τη Συντονιστική Επιτροπή, προκειµένου να βελτιωθεί ο 
τρόπος αναθέωρησης των τιµών, όπως η κατάργηση του σταθερού, µη-
αναθεωρούµενου µέρους της τιµής, ο προσδιορισµός µόνο θετικών 
συντελεστών, κλπ, και τα οποία θα µπορούσαν να εφαρµοστούν άµεσα.  

       

Β. Οι εναλλακτικές δυνατότητες 

Στην επιτροπή του ΥΠΕΧΩ∆Ε που συγκροτήθηκε για την εισήγηση ενός 
«µεταβατικού» συστήµατος αναθεωρήσης των τιµών, για όσο χρονικό 
διάστηµα θα εφαρµόζονται ακόµη τα ενιαία τιµολογία (τιµοκατάλογοι Σουφλιά), 
διαµορφώθηκαν οι ακόλουθες δύο προσεγγίσεις για τον τρόπο υπολογισµού 
των συντελεστών αναθεώρησης: 

1η προσέγγιση:  Ο υπολογισµός να συνεχίσει να γίνεται «κατ’ άρθρο», µε βάση 
«επικαιροποιηµένη» ανάλυση τιµής, που θα διαµορφωθεί 
αποκλειστικά για το σκοπό αυτό, κατ’ αντιστοιχία µε τα άρθρα 
των ενιαίων τιµολογίων. 

2η προσέγγιση: Οι συντελεστές αναθεώρησης να υπολογίζονται «κατά οµάδες 
οµοειδών εργασιών», όπως π.χ. προβλεπόταν και στο Β. 
∆ιάταγµα 591 του 1968 (ΦΕΚ Α΄200 – 11/09/68). 

Από όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη αναγνωρίζεται ότι κοινός τόπος των δύο 
προσεγγίσεων είναι η ανάγκη περιοδικής - σε τακτική βάση - δαπίστωσης της 
διακύµανσης των τιµών των βασικών συντελεστών παραγωγής (βασικών 
τιµών), ήτοι υλικών µηχανηµάτων και εργατικών που συµµετέχουν είτε στην 
ανάλυση του άρθρου µιας εργασίας (1η προσέγγιση) είτε στο «καλάθι» µιας 
οµάδας οµοειδών εργασιών (2η προσέγγιση). Η ουσιαστική αναβάθµιση του 
µηχανισµού διαπίστωσης και τιµοληψίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη 
βελτίωση του συστήµατος.  

Η 2η προσέγγιση, µε εφαρµογή έτοιµων συναφών στατιστικών δεικτών, που 
δίνονται από την ΕΣΥΕ, δεν είναι αποδεκτή, λόγω του περιορισµένου αριθµού 
δεικτών και του µακρο-οικονοµικού χαρακήρα που έχουν οι δείκτες αυτοί.  

Γ. Η προτεινόµενη προσέγγιση 

Η Συντονιστική Επιτροπή των Εργοληπτικών Οργανώσεων, στη συνεδρίασή της 
στις 14/4/2009 υιοθέτησε την 1η προσέγγιση, κυρίως γιατί συνάδει 
περισσότερο τόσο µε την προοπτική επαναφοράς των αναλύσεων τιµών όσο 
και µε τον τρόπο που λειτουργεί µέχρι σήµερα το σύστηµα µε τη 
µηχανογραφική υποστήριξη του ΥΠΕΧΩ∆Ε, αλλά και γιατί είναι απόλυτα 
συµβατή µε τις κείµενες διατάξεις, που υπενθυµίζονται συνοπτικά στη συνέχεια. 

Ν. 3669/08 – Άρθρο 54 
Παρ. 7:  «Η αναθεώρηση της τιµής κάθε συµβατικού κονδυλίου γίνεται µε βάση τα 

αντίστοιχα άρθρα εγκεκριµένων αναλύσεων τιµών που ορίζονται µε τα 
συµβατικά τεύχη. Όταν πρόκειται για κονδύλια που δεν ταυτίζονται µε άρθρα 



εγκεκριµένων αναλύσεων ή σε περιπτώσεις κατ’ αποκοπή τιµών ή σύνθετων τιµών τα 
συµβατικά τεύχη ή τα πρωτόκολλα νέων τιµών καθορίζουν για την αναθεώρησή τους 
παρεµφερή άρθρα εγκεκριµένων αναλύσεων ή οµάδα τέτοιων κονδυλίων µε τα 
αντίστοιχα βάρη καθενός άρθρου.» 

ΓΓ∆Ε Εγκύκλιος 25 – 22.10.2004 
Παρ. 8: «Ο υπολογισµός της αναθεώρησης γίνεται µε το γνωστό µέχρι σήµερα τρόπο. Η 

υπάρχουσα πλήρης αντιστοίχιση των άρθρων των ενιαίων τιµολογίων µε τα 
άρθρα των εγκεκριµένων αναλύσεων χρησιµοποιείται µόνο για τον υπολογισµό 
της αναθεώρησης.» 

 
Η πρακτική κατάρτισης αναλύσεων τιµών µε αποκλειστικό σκοπό την εφαρµογή 
τους για τον υπολογισµό των συντελεστών αναθεώρησης παράλληλα µε τα 
ενιαία τιµολόγια, έχει ήδη εφαρµοστεί από το ΥΠΕΧΩ∆Ε στην περίπτωση των 
έργων πρασίνου (ΑΤΕΠ). 

Συγκριµένα: 

• Οκτώβριος 2004: 

∆ηµοσιεύεται στο ΦΕΚ 1556 
Β’ η απόφαση Υπ.ΧΩΠΕ:  

Στα τιµολόγια αυτά καθορίζονται µε τρόπο αυθαίρετο και αδιαφανή τιµές 
µονάδος εργασιών, υποχρεωτικής εφαρµογής για τη σύνταξη του 
προϋπολογισµού δηµοπράτησης των έργων. 

• Μάρτιος 2005: 

∆ηµοσιεύεται στο ΦΕΚ 383 Β’ 
η απόφαση Υπ.ΧΩΠΕ:  

Στην απόφαση αυτή ορίζεται ότι:  

    

Σηµείωση 1η: Οι συντελεστές αναθεώρησης συνεχίζουν να βγαίνουν µε το 
παλιό 
ΑΤΠΡΣ !!! 

Σηµείωση 2η: Στην νέα ΑΤΕΠ για τον προσδιορισµό των µισθωµάτων των 
µηχανηµάτων ορίζονται τα ακόλουθα: 

  

 
 
 
 
 
 
∆. Τρόπος Εργασίας 

1/ Καταγράφονται τα άρθρα των αναλυτικών τιµολογίων (ΑΤ) στα οποία 
παραπέµπει κάθε άρθρο των ενιαίων τιµολογίων (ΕΤ) για την αναθεώρησή 
του. Έχει υπολογιστεί ότι το σύνολο των άρθρων των ΕΤ-ΟΙΚ και ΕΤ-Ο∆Ο 



(περί τα 1.800 άρθρα) παραπέµπουν σε 900 περίπου άρθρα ΑΤ (ΟΙΚΟ, 
Ο∆Ο και Υ∆Ρ). 

2/ Αναµορφώνονται αυτές οι ~900 αναλύσεις έτσι ώστε να ενσωµατωθούν 
σύγχρονα µηχανήµατα, υλικά και ρεαλιστικές αποδόσεις. Για το σκοπό αυτό 
γίνεται εκτενής αποδελτίωση και συσχετισµός, µέσω διαδικτύου, µε 
ανάλογες βάσεις δεδοµένων από την Ε.Ε. (π.χ. StLB-Bau, BATIPRIX, κλπ). 
Κάθε ανάλυση είναι αυτοτελής και δεν παραπέµπει σε βοηθητικά άρθρα. 

3/ Με βάση τις αναλύσεις του [2] διαµορφώνονται: 

3.1/ Ο κατάλογος των διαφόρων υλικών που συµµετέχουν στις νέες 
αναλύσεις. Εκτιµάται ότι πρόκειται για 3.500 περίπου υλικά. 

3.2/ Ο κατάλογος µε τα µηχανήµατα που συµµετέχουν στις νέες 
αναλύσεις. Εκτιµάται ότι το πλήθος τους θα είναι περί τα 200 
µηχανήµατα. 

Οι κατηγορίες εργατικών παραµένουν ως έχουν (εργάτης, τεχνίτης, 
χειριστής, βοηθός, κλπ). 

4/ Αποφασίζεται ενιαίο σύστηµα κωδικοποίησης µηχανηµάτων, υλικών και 
άρθρων εργασιών. Για τα µηχανήµατα ακολουθείται η κωδικοποίηση της 
EUROLISTE. 

5/ ∆ιαµορφώνεται ενιαία µεθοδολογία προσδιορισµού του µισθώµατος και της 
ηµερήσιας δαπάνης των µηχανηµάτων, µε βάση την αξία κτήσης σύµφωνα 
µε την διεθνή παρακτική (EUROLISTE-BGL) λαµβάνοντας υπόψη τις 
τοπικές συνθήκες (π.χ. επιτόκια, ΦΠΑ, έτη απόσβεσης, κλπ). 

6/ Για τα υλικά του καταλόγου [3.1] διαµορφώνεται ο τρόπος και η 
µεθοδολογία τιµολοψίας και στατιστικής επεξεργασίας για τον 
προσδιορισµό της «µέσης αγοραίας τιµής» («καλάθια» οµοειδών υλικών).  

7/ ∆ιασφαλίζεται η πλήρης διαφάνεια του συστήµατος και η συστηµατική 
αναφορά σε ανάλογες βάσεις δεδοµένων της Ε.Ε. και στην εγχώρια αγορά. 
Για το σκοπό αυτό εξασφαλίζεται η δυνατότητα διασύνδεσης µε το 
σύστηµα – µέσω διαδικτύου – όλων προµηθευτών ή/και παραγωγών 
δοµικών υλικών και εξοπλισµού. 

8/ Η αξία κτήσης των µηχανηµάτων του καταλόγου [3.2] λαµβάνεται από τον 
γερµανικό κατάλογο και αναπροσαρµόζεται ανά τρίµηνο µε τρόπο που θα 
αποφασιστεί. 

9/ Το όλο σύστηµα αναπτύσσεται και λειτουργεί µέσω διαδικτύου, µε µέριµνα 
και φροντίδα  εξιδικευµένου ελληνικού οίκου, ο οποίος έχει ήδη αναπτύξει 
διαδικτυακό τόπο µε τα υφιστάµενα ΑΤ και στον οποίο ανατίθεται από τις 
εργοληπτικές οργανώσεις (σε ανταποδοτική βάση) η σχετική εργασία. Η 
πρόσβαση στη νέα εφαρµογή είναι γίνεται από κάθε ενδιαφερόµενο µε 
συνδροµή.  

10/ Στο πλαίσιο αυτής της διαδικτυακής εφαρµογής είναι δυνατόν να 
αναπτυχθεί άµεσα και να τηρείται και η βάση δεδοµένων µε «δελτία 
ταυτότητας» των έργων, όπως προτάθηκε από τον ΣΑΤΕ. 



11/ Η Ε∆∆Τ µεταρρυθµίζεται σε όργανο για την επιτήρηση της ορθής 
λειτουργίας του συστήµατος, για την επικύρωση των αναλύσεων και για 
την εισήγηση βελτιώσεων, επεκτάσεων και εµπλουτισµού του συστήµατος.  

12/ Η εργασία επαναλαµβάνεται για τα λοιπά ενιαίια τιµολόγια ή και για τα 
χρησιµοποιούµενα ακόµη Αναλυτικά Τιµολόγια (π.χ. ΑΤΗΕ).    

    

Η υποδοµή που θα αναπτυχθεί είναι δυνατόν στη συνέχεια να υποστηρίξει την 
σταδιακή ανάπτυξη και συντήρηση µιας βιβλιοθήκης σύγχρονων περιγραφικών 
άρθρων και αναλύσεων τιµών (στο πρότυπο π.χ. της StLB-Bau, DBD), που να 
καλύπτουν τις ανάγκες τόσο των µελετητών για την τιµολόγηση κάθε είδους 
έργασίας, όσο και των κατασκευαστών για την κοστολόγηση και την 
αναθεώρηση των προσφερόµενων από αυτούς τιµών.  

 
∆. Τουλιάτος 
18.06.2009 

 
 


