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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 ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (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. 2534/761/1054/25279/3057         ΑΘΗΝΑ, 18 Σεπτεµβρίου 2012 
 
 
             Π Ρ Ο Σ 
             Αναπληρωτή Υπουργό  
             Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,  
                    Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων 
             κ. Σταύρο Καλογιάννη 
 
           ΚΟΙΝ.:Γενικό Γραµµατέα ∆ηµοσίων Έργων 
            κ. Στράτο Σιµόπουλο 
 
 
ΘΕΜΑ: «Εκσυγχρονισµός Τιµολογίων – Αναλύσεις Τιµών – Αντικειµενική 
Αναθεώρηση Τιµών». 
 
Αξιότιµε κύριε Υπουργέ, 
 
Είναι γνωστό ότι σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες αλλά και σε θεωρούµενες 
υποανάπτυκτες, οι ∆ηµόσιες Συµβάσεις υλοποιούνται υπό καθεστώς 
αντικειµενικότητας και διαφάνειας, από την σύλληψη της ιδέας και 
προγραµµατισµού ενός έργου µέχρι την υλοποίηση αυτών και την λειτουργία του. 
 
Βασικοί παράγοντες για την επίτευξη των στόχων αντικειµενικότητας και 
διαφάνειας είναι και η ορθή κοστολόγηση του έργου. Γνωρίζετε κάλλιστα 
(προσωρινά) από το 2004 η κοστολόγηση προς δηµοπράτηση των έργων γίνεται µε 
κάποια αποκαλούµενα «ενιαία τιµολόγια» των διαφόρων κατηγοριών και 
εργασιών. 
 
Τα ανωτέρω τιµολόγια έγιναν µε λανθασµένες αναλύσεις, µε σκοπό να 
προσεγγίσουν τα κοστολόγια της αγοράς και τον περιορισµό «θεωρητικά» των 
εκπτώσεων. 
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Στο προσωρινό (!) αυτό διάστηµα της (8ετίας) έχουν έρθει τα πάνω κάτω, κάτι 
που ήταν δεδοµένο αφού τα υπόψη ενιαία τιµολόγια δεν βασιζόταν σε 
αντικειµενικά και επιστηµονικά στοιχεία. 
 
Παρά ταύτα, η κοστολόγηση (προϋπολογισµοί των έργων) γίνεται µε βάση τα 
υπόψη ενιαία τιµολόγια, τα οποία αναπροσαρµόζονται ανεξέλεγκτα και κατά 
µεγάλες χρονικές περιόδους (2 έως 4 έτη). 
 
Πέραν όµως του αρχικού κόστους του έργου, που καθορίζεται από το τιµολόγιο της 
υπηρεσίας (έστω και µη αντικειµενικό) και την προσφορά του αναδόχου, έχουµε 
στην διάρκεια της σύµβασης διαφοροποίηση των παραγόντων υλοποίησης των 
εργασιών. 
 
Οι παράγοντες υλοποίησης των εργασιών είναι : 
 

• Υλικά 
• Εργατικά 
• Εξοπλισµός 
• Ενέργεια 

 
Οι ανωτέρω παράγοντες καθορίζουν και την εκάστοτε αναθεώρηση των τιµών. 
 
Εδώ δηµιουργείται το δεύτερο µεγάλο πρόβληµα (εκτός από το αρχικό 
αντικειµενικό κόστος των εργασιών). Η Πολιτεία εκπροσωπούµενη από το 
Υπουργείο σας, έχει διαπράξει άθελά της, εν γνώσει της όµως, σοβαρή εκτροπή, αν 
όχι παραβατικότητα αφού : έχει καταργήσει τις αναλύσεις τιµών γενικότερα ως 
προς τον καθορισµό των τιµών δηµοπράτησης, αλλά τις χρησιµοποιεί για τον 
υπολογισµό της αναθεώρησης των τιµών. 
 
Μέσα στην 20ετία έως 30ετία που διαµορφώθηκαν οι παλιές αναλύσεις τιµών, οι 
συσχετισµοί των παραγόντων που διαµορφώνουν τις τιµές µονάδος έχουν 
µεταβληθεί σηµαντικά. Οι καθοριζόµενες έτσι αναθεωρήσεις τιµών είναι εκτός 
πραγµατικότητας. 
 
Οι Εργοληπτικές Οργανώσεις, προς διευκόλυνση της Πολιτείας και καθορισµού  
ενός αντικειµενικού συστήµατος κοστολόγησης των έργων και κατ’ επέκταση της 
αναθεώρησης   
     

      µε ίδιες δαπάνες 
 

Α) προέβησαν στη σύνταξη µεγάλου αριθµού αναλύσεων τιµών µε βάση δυναµική 
εκάστοτε συµµετοχή των παραγόντων διαµόρφωσης των τιµών µε αντικειµενικά 
στοιχεία και διεθνούς µεθοδολογίας. 
Β) τα στοιχεία αυτά υπέβαλαν στο Υπουργείο το οποίο συγκρότησε επιτροπή για 
την επεξεργασία τους (Πρόεδρος Επιτροπής: Γεν. ∆/ντής κ. ∆. Μακρής). 
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Η Επιτροπή απεφάνθη και οµόφωνα υιοθέτησε τις υποβληθείσες προτάσεις των 
Εργοληπτικών Οργανώσεων από το 2010. Το θέµα µετά πάγωσε. Σήµερα 
δηµιουργείται σοβαρότατο πρόβληµα στον υπολογισµό της αναθεώρησης, µετά τα 
µέτρα που επιβάλλουν τα Μνηµόνια ως προς την εργατική δαπάνη. Η κατάσταση 
είναι τραγελαφική και ουδείς γνωρίζει το πρακτέο. 
 
          Προτείνουµε 
 

1. Να εξετασθεί, προωθηθεί και  εγκριθεί άµεσα ο τρόπος υπολογισµού των 
τιµών για τους προϋπολογισµούς των υπό δηµοπράτηση έργων καθώς και 
για την αναθεώρηση των τιµών, που έχει εκπονηθεί και υποβληθεί από τις 
εργοληπτικές οργανώσεις. 

 
2. Να µην καθορισθούν τιµές αναθεώρησης µετά το Α΄ Τρίµηνο του 2012 και 

να ισχύουν αυτές του τριµήνου αυτού στα επόµενα τρίµηνα µέχρι να 
ξεκαθαρίσει το θέµα. 

 
Προφανώς µέχρι το Α΄ Τρίµηνο 2012 θα ισχύουν ότι έχει εκτιµηθεί µε το 

υφιστάµενο σύστηµα έστω και παραβατικά. 
 
 

Με τιµή 
Για τις Εργοληπτικές Οργανώσεις, 

 
 
 
 


