Οι Εργοληπτικές Οργανώσεις κατ' αλφαβητική σειρά:
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜ. ΕΡΓΩΝ (ΠΕ∆ΜΕ∆Ε)
Ασκληπιού 23 - 106 80 ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 210-3614978
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ∆ΙΠΛΩΜ. ΜΗΧ/ΓΩΝ ΗΛ/ΓΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜ. ΕΡΓΩΝ (ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε)
Αχαρνών 35 - 104 39 ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 210-8232210
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝ∆ΕΣΜΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΕΣΕ∆Ε)
Θεµιστοκλέους 4 - 106 78 ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 210-3814735
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ (ΣΑΤΕ)
Φειδίου 14-16 - 106 78 ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 210-3301814
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΤΑΞΕΩΝ (ΣΤΕΑΤ)
Πινδάρου 4 - 106 71 ΑΘΗΝΑ - Τηλ. 210-3617321
Αρ. Πρωτ. 1175 / 351 / 397 / 24660 /2991

Αθήνα, 23 Μαρτίου 2012
Προς:
Τον Πρόεδρο του Ι.Ο.Κ.
κ. Γεώργιο Κοντορούπη

Θέµα: Σύνταξη ΠΕΤΕΠ και αντιστοίχων άρθρων αναλυτικών τιµολογίων
Κύριε Πρόεδρε,
Σε συνέχεια της από 9-2-2012 επιστολής σας, µε την οποία µας γνωρίσατε την ένταξη της πράξης για τη
χρηµατοδότηση του έργου του θέµατος, µε την παρούσα σας διαβιβάζουµε τα παραδοτέα πιλοτικού έργου
που εκπόνησαν οι Εργοληπτικές Οργανώσεις σχετικά µε το «Νέο Σύστηµα Ανάλυσης Τιµών για την
Τιµολόγηση ∆ηµοσίων Έργων και την Αναθεώρηση των Συµβατικών Τιµών». Επίσης, σας γνωρίζουµε ότι
έχει εκπονηθεί από τις εργοληπτικές οργανώσεις και µε χρηµατοδότησή τους Επιχειρησιακό Πλάνο
(Business Plan) σχετικό µε τη Σύσταση Παρατηρητηρίου Τιµών Συντελεστών Παραγωγής Τεχνικών Έργων.
Οι Εργοληπτικές Οργανώσεις µε στόχο το βέλτιστο σχεδιασµό και προγραµµατισµό υλοποίησης των
απαραίτητων έργων υποδοµής, προχώρησαν στην εκπόνηση του προαναφεροµένου αυτού έργου που σας
αποστέλλουµε.
Το πιλοτικό αυτό έργο πιστεύουµε ότι πρέπει να αποτελέσει τη βάση ενός ολοκληρωµένου συστήµατος
τιµολόγησης των ∆ηµοσίων Έργων που θα προωθηθεί στο Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων.
Πιστεύουµε ότι η υιοθέτηση της προτεινόµενης µεθοδολογίας και τυποποίησης που προτείνεται από τις
Εργοληπτικές Οργανώσεις στο πλαίσιο του πιλοτικού έργου, πρέπει να αποτελέσει την πλήρη και
ουσιαστική βάση για την ανάπτυξη του έργου που προωθείται µέσω σχετικού διαγωνισµού επιλογής
συµβούλου εκ µέρους του Ι.Ο.Κ.
Παραµένουµε στη διάθεσή σας για συνεργασία µε στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών για το θέµα
αυτό, που είναι εξαιρετικά σηµαντικό για τον κατασκευαστικό κλάδο και που όλοι µας από κοινού
προωθούµε.
Για τις Εργοληπτικές Οργανώσεις

Συνημμένο: CD με τα παραδοτέα του πιλοτικού έργου

