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 6 - 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

Αριθ. Πρωτ. 1453/445/ 529 /24828/3013

ΑΘΗΝΑ, 02 Μαΐου 2012
ΠΡΟΣ:
Ινστιτούτο Οικονοµίας των Κατασκευών
Υπόψη
Προέδρου και Μελών του ∆.Σ.
Κοιν.:

Θέµα:
ΣΧΕΤ.

Πρόεδρο της Επιτροπής
Παρακολούθησης και Βελτίωσης του
Συστήµατος Τιµολόγησης των Έργων,
Γεν. ∆/ντή Συγκ/κών Έργων
κ. ∆. Μακρή

Η υπ’ αριθµ. 3712/6-4-2012 επιστολή του Προέδρου του ΙΟΚ µε θέµα
Αναλυτικά Τιµολόγια Εργασιών ∆ηµοσίων Έργων
(α) Η υπ’αριθµ. 1175/351/397/24660/2991/23-3-2012 κοινή επιστολή των
Πανελλήνιων Εργοληπτικών Οργανώσεων ΠΕ∆ΜΕ∆Ε, ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε, ΠΕΣΕ∆Ε,
ΣΑΤΕ και ΣΤΕΑΤ προς το ΙΟΚ
(β) Η υπ’αριθµ. 843/345/390/24475/2989/21-3-2012 κοινή επιστολή των
Πανελλήνιων Εργοληπτικών Οργανώσεων ΠΕ∆ΜΕ∆Ε, ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε, ΠΕΣΕ∆Ε,
ΣΑΤΕ και ΣΤΕΑΤ προς το ΙΟΚ
(γ) Η υπ’αριθµ. 1081/321/359/24515/2984/14-3-2012 κοινή επιστολή των
Πανελλήνιων Εργοληπτικών Οργανώσεων ΠΕ∆ΜΕ∆Ε, ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε, ΠΕΣΕ∆Ε,
ΣΑΤΕ και ΣΤΕΑΤ προς τον Υπουργό Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων κ. Μ.
Βορίδη

Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε,
Σε συνέχεια της εν θέµατι επιστολής σας, την οποία µας απευθύνατε µετά την (α) σχετική
κοινή επιστολή των Πανελλήνιων Εργοληπτικών Οργανώσεων και αφού σας ευχαριστήσουµε
για την πρόθεσή σας να αξιοποιήσετε την εργασία Εργοληπτικών Οργανώσεων για ένα νέο
σύστηµα αναλύσεων τιµών, ώστε αυτή να αποτελέσει υλικό αναφοράς για τους
ενδιαφερόµενους που θα συµµετέχουν στο διαγωνισµό του ΙΟΚ, οφείλουµε να σηµειώσουµε
και τα εξής:
1.

Η εργασία που ανέθεσαν και χρηµατοδότησαν Εργοληπτικές Οργανώσεις έχει
κοινοποιηθεί – ήδη από τον ∆εκέµβριο του 2010 σε ενδιάµεσο στάδιο (χωρίς τις
αναλύσεις οικοδοµικών εργασιών) αλλά και στην τελική της µορφή µε το (γ) σχετικό στον Πρόεδρο και στα Μέλη της «Επιτροπής του Υπ.Υ.ΜΕ.∆Ι. παρακολούθησης και
βελτίωσης – τροποποίησης του συστήµατος τιµολόγησης και αναθεώρησης τιµών των
εργασιών ∆Ε», στην οποία µετείχε και εκπρόσωπος του ΙΟΚ.

2.

Η εν λόγω εργασία σας έχει παραδοθεί και πάλι σε ψηφιακή µορφή (CD) µε την (α)
σχετική κοινή επιστολή όλων των Πανελλήνιων Εργοληπτικών Οργανώσεων.

3.

Τα βασικά λειτουργικά χαρακτηριστικά του, προτεινόµενου από τις Ε.Ο., νέου
συστήµατος και η προτεινόµενη µεθοδολογία και τυποποίηση έχουν περιληφθεί και
περιγράφονται και στην Πρόταση-Πλαίσιο που διαµορφώθηκε και συµφωνήθηκε από
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κοινού µε όλα τα µέλη της παραπάνω Επιτροπής – µεταξύ των οποίων και εκπρόσωπος
του ΙΟΚ – και η οποία Πρόταση-Πλαίσιο υποβλήθηκε µε την από 29-12-2010 επιστολή
στην τότε ηγεσία του ΥπΥΜΕ∆Ι.1
Πέραν της ανωτέρω ενηµέρωσης, επισηµαίνουµε, προς άρση των όποιων αµφιβολιών, για την
εγκυρότητα και την επιστηµονική ορθότητα του πιλοτικού έργου των Εργοληπτικών
Οργανώσεων, ότι:
α.

Το εν λόγω πιλοτικό έργο πραγµατοποιήθηκε µε µέριµνα και δαπάνη Εργοληπτικών
Οργανώσεων από ειδικούς Έλληνες εµπειρογνώµονες-µηχανικούς. Έχει βασιστεί σε
σύγχρονες αντιλήψεις, διαδικασίες, πρότυπα και εναρµονισµένες πρακτικές που
εφαρµόζονται διεθνώς, και ειδικότερα στην ΕΕ, για την τιµολόγηση και την κοστολόγηση
των τεχνικών έργων.

β.

Ενδιάµεσα στάδια και παραδοτέα του πιλοτικού έργου κατατέθηκαν στο πλαίσιο της
παραπάνω Επιτροπής, από το φθινόπωρο του 2010 ενώ, όπως έχει αναφερθεί, η εν λόγω
εργασία µετά την ολοκλήρωσή της υποβλήθηκε εκ νέου στην ίδια Επιτροπή του
Υπ.Υ.ΜΕ.∆Ι. για διαβούλευση, σχολιασµό και γνωµοδότηση.

γ.

Το εν λόγω πιλοτικό έργο έχει ελεγχθεί και παραληφθεί στο πλαίσιο σχετικής σύµβασης
που ανέθεσαν Εργοληπτικές Οργανώσεις, από Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής
του έργου κατά τα προβλεπόµενα στη σχετική σύµβαση.

4.

Επί τη ευκαιρία υπενθυµίζουµε ότι ανταποκριθέντες στο µε αρ. 3690/15-2-2012 έγγραφό
σας, ορίσαµε ήδη τον κοινό εκπρόσωπο των Εργοληπτικών Οργανώσεων και τον
αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής της Πράξης µε τίτλο
«Σύνταξη Προσωρινών Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΠΕΤΕΠ) και αντίστοιχων
άρθρων Αναλυτικών τιµολογίων Εργασιών ∆ηµοσίων Έργων».

Πέραν των ανωτέρω επισηµαίνουµε την πεποίθησή µας ότι η µεθοδολογία και η τυποποίηση
που προτείνεται στο πλαίσιο του ως άνω πιλοτικού έργου, αποτελούν αναγκαία και ικανή
συνθήκη για την περαιτέρω ανάπτυξη ενός σύγχρονου συστήµατος αναλυτικών τιµολογίων
και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη ως πλαίσιο αναφοράς για την υλοποίηση του έργου που
προωθείται, προκειµένου να αξιοποιηθούν καλύτερα οι διαθέσιµοι πόροι και να συντµηθεί ο
χρόνος υλοποίησης.
Ως εκ τούτου, θεωρούµε ότι το υλικό που σας έχει υποβληθεί σε ψηφιακή µορφή ως
συµπληρωµατικό του υλικού που έχει παραχθεί από το ΙΟΚ στο πλαίσιο του Action Plan
2002-2004 µπορεί να αξιοποιηθεί επικουρικά, στις διαγωνιστικές διαδικασίες που προωθείτε.
Παραµένουµε στην διάθεσή σας προκειµένου να συµβάλλουµε στην βελτιστοποίηση του
παραγόµενου αποτελέσµατος εις όφελος της αποδοτικότητας των διατεθειµένων πόρων για
την υλοποίηση του έργου.
Mε τιµή,
Για τις Εργοληπτικές Οργανώσεις,

1

[1] Παράρτηµα 6, § 3.1 «Το ΙΟΚ, αξιοποιώντας τη δυνατότητα που του παρέχεται από τον
ιδρυτικό του νόµο να συστήνει Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου (ΝΠΙ∆) µε τη µορφή
ανώνυµης εταιρίας (ΑΕ) για την εκπλήρωση των σκοπών του, µπορεί να εξυπηρετήσει άµεσα, από
κοινού µε το ΤΕΕ, τις Μελετητικές και Εργοληπτικές Οργανώσεις και λοιπά ενδιαφερόµενα µέρη,
την ανάγκη συγκρότησης και θεσµικής κατοχύρωσης του απαιτούµενου συµµετοχικού κλαδικού
σχήµατος (φορέα), για την ανάπτυξη και διαχείριση του συστήµατος, σε ανταποδοτική, βιώσιµη
και µη-κερδοσκοπική βάση».
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