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(ΠΕ∆ΜΕ∆Ε) 
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Πινδάρου 4  -  106 71  ΑΘΗΝΑ  -   Τηλ. 210-3617321 
 
 
Α.Π.:672/208/139/27171/3412     Αθήνα, 04.02.2014 
 
        ΠΡΟΣ  

1. Τον Πρόεδρο της Επιτροπής 
∆ιαπιστώσεως Τιµών ∆ηµοσίων 
Έργων  
 
2. Τα Μέλη της Ε.∆.Τ.∆.Ε. (δια 
του κ. Προέδρου) 
 

ΚΟΙΝ. Υπουργείο Υποδοµών,  

Μεταφορών & ∆ικτύων 

∆/νση Προγ/τος Προτύπων και  

∆ιεθνών Σχέσεων (∆11) 

Τµήµα Προτύπων Αναλ. Τιµών & 

Ειδικών Κοστολογήσεων (∆11γ) 

 
       ΑΝΑΚ.: Υπουργό Υ.ΜΕ.∆Ι.  
 
       

ΘΕΜΑ:   Πρόσκληση σε Συνεδρίαση της νέας Επιτροπής ∆ιαπίστωσης Τιµών 
∆ηµοσίων Έργων – Χρόνια ανεπίλυτα ζητήµατα κατά τις διαδικασίες 
διαπίστωσης τιµών δηµοσίων έργων – Αίτηµα αναβολής 
συνεδρίασης.   

 
Κύριοι,  
 
Με την ανάληψη των νέων καθηκόντων σας και ενόψει της επερχόµενης συνεδρίασής σας 
την Τετάρτη 5-2-2014 οφείλουµε να σας κοινοποιήσουµε την πλούσια σχετική 
αλληλογραφία των εργοληπτικών οργανώσεων των τελευταίων δύο ετών, στην οποία  
παρατίθενται τα βαθιά και χρόνια ζητήµατα που έχουν οδηγήσει σε αδιέξοδο την 
λειτουργία της Ε∆Τ∆Ε.  
 
Πολύ σύντοµα και επιγραµµατικά σας αναφέρουµε ενδεικτικό κατάλογο των κυριοτέρων 
προβληµάτων που έχουν σωρευθεί και δεν επιτρέπουν την ουσιαστική και σύννοµη 
επιτέλεση του έργου της επιτροπής σας:   
 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ  



1. Οι αναλύσεις τιµών έχουν καταργηθεί από τον Ν.3263/04. Συνεπώς δεν υπάρχει καµία 
νόµιµη βάση ούτε κάποια νόµιµη έγκριση για την χρήση της περιγραφής των βασικών 
τιµών των καταργηµένων αναλύσεων στο πρακτικό διαπίστωσης τιµών. 
 

2. Οι περιγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υλικών και ειδών που αναφέρονται 
στους σχετικούς πίνακες των πρακτικών δεν αντιστοιχούν µε τα υλικά και είδη που 
οφείλουν να ενσωµατώνονται στα έργα  µε βάση τις υποχρεωτικώς ισχύουσες από 
1/10/2012, 440 Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (∆ΙΠΑ∆/ΚΥΑ273/ 17-7-12ΦΕΚ 
Β2221/30-07-2012), και τα υποχρεωτικώς ισχύοντα εναρµονισµένα πρότυπα δοµικών 
υλικών που αναφέρονται στις 24 Κ.Υ.Α., και οι οποίες αφορούν στα Προϊόντα ∆οµικών 
Κατασκευών και την υποχρέωση σήµανσης συµµόρφωσης CE. Επισηµαίνουµε ιδιαίτερα 
ότι η ανωτέρω απόφαση της ∆ΙΠΑ∆ προβλέπει ρητά ότι από 30-9-12 παύουν να 
ισχύουν όσα εθνικά κανονιστικά κείµενα δεν συµµορφώνονται στις ΕΤΕΠ. 

 
3. Η νοµοθεσία προβλέπει την διαπίστωση των µέσων τιµών, ηµεροµισθίων, υλικών, 

µηχανηµάτων κλπ., ανά τρίµηνο. Λόγω της ανεπαρκούς σύνθεσης σε πλήθος και 
ειδικότητες προσωπικού αλλά και µέσων της αρµόδιας διεύθυνσης της ΓΓ∆Ε: α) 
συλλέγονται στοιχεία για απειροελάχιστα από το σύνολο των άρθρων του πρακτικού 
ανά τρίµηνο και β) δεν υπάρχει αποσαφηνισµένη µέθοδος συλλογής, αξιολόγησης και 
στάθµισης του µέσου όρου των στοιχείων που συλλέγονται, µε αποτέλεσµα την πλήρη 
αναξιοπιστία των προκυπτουσών τιµών (π.χ. λαµβάνονται υπόψη τιµές από µη 
αντιπροσωπευτικές επιχειρήσεις µικρού τζίρου, λαµβάνονται υπόψη οι ελάχιστες τιµές 
και όχι οι σταθµισµένος µέσος όρος, χρησιµοποιούνται αυθαίρετες εκπτώσεις κλπ κλπ.) 

 
4. Πληθώρα άρθρων του πρακτικού αντιπροσωπεύουν ειδικότητες προσωπικού, 

µηχανήµατα και υλικά που δεν υφίστανται σήµερα (π.χ. µηχανήµατα και προσωπικό 
ΕΤΜΛΕ, βοηθός χειριστή, χειριστής ρόδας, τρία ζώα µε αγωγέα, τηλεφωνική συσκευή 
µε επιλογικό δίσκο, τσιµέντο ελληνικού τύπου, ST IV, ηλεκτρολογικά PACCO κλπ 
κλπ).∆εν είναι δυνατό να διαπιστώνονται ανύπαρκτες τιµές. 

 

5. Ακόµα και στις τιµές των εργατικών που επηρεάζουν το σύνολο των άρθρων της 
αναθεώρησης δεν γίνεται καµία τιµοληψία κατά ειδικότητα και άρθρο εργατικών όπως 
απαιτείται από τον νόµο. Αντίθετα εφαρµόζεται µια ενιαία ποσοστιαία διαφοροποίηση 
από προηγούµενες τιµές σε όλα τα άρθρα, η οποία διαφοροποίηση διαφέρει τελείως 
από τις αντίστοιχες της ΕΛΣΤΑΤ και συνεπώς ακόµα και το ποσοστό αυτό δεν έχει την 
απαιτούµενη αξιοπιστία. 

 
Κύριοι, 
 
Οι εργοληπτικές οργανώσεις από πολλά έτη έχουν προτείνει νέα ανάλυση τιµών και νέο 
σύστηµα τιµοληψίας, αλλά η πολιτεία παρέλειψε να ενεργήσει µε αποτέλεσµα το σηµερινό 
νοµικό και ουσιαστικό αδιέξοδο. Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις δεν έχουν την παραµικρή 
ευθύνη για την κατάσταση αυτή. 
 
Η συντριπτική πλειοψηφία των εργοληπτικών εταιρειών λόγω έλλειψης χρηµατοδότησης 
των έργων, έλλειψης τραπεζικής χρηµατοδότησης, αυξηµένων τραπεζικών τόκων και 
προµηθειών Ε/Ε, των αυξηµένων φορολογικών βαρών, έλλειψης πιστώσεων των 
προµηθευτών κλπ. ήδη βρίσκεται σε απελπιστική οικονοµική κατάσταση, µε αποτέλεσµα 
τα έργα να παραπαίουν.  
 
Σας καλούµε να αντιµετωπίσετε την εργασία σας στα πλαίσια της επιτροπής, µε περίσσεια 
προσοχής και ενδελέχειας, ανάλογης της κρισιµότητας των σηµερινών συνθηκών, να 
εξετάσετε µε προσοχή τις παραπάνω παρατηρήσεις µας και να τηρήσετε τις επιταγές του 
νοµοθετικού πλαισίου µε αυστηρότητα τόσο επί της ουσίας όσο και επί του τύπου. 



Σηµειώνουµε ότι σε κάθε περίπτωση θεωρούµε άτοπο να χορηγείται η εισήγηση της 
υπηρεσίας για χιλιάδες τιµές µια ηµέρα πριν την συνεδρίαση, χωρίς µάλιστα τα 
υποστηρικτικά της στοιχεία. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω σας καλούµε να αναβάλετε την συνεδρίαση κατά 30 ηµέρες ούτως 
ώστε (α) να επεξεργαστείτε νοµικά ώστε να λάβετε µία βάσιµη απόφαση επί των 
παραπάνω παρατηρήσεων µας και (β) αφού µας παράσχετε άµεσα τα πρωτογενή στοιχεία 
επί των οποίων στηρίζεται η εισήγηση, να µας δώσετε το χρόνο να προετοιµάσουµε και  
παρουσιάσουµε τις επιµέρους παρατηρήσεις µας. 
 
Παραµένουµε στην διάθεσή σας, όπως άλλωστε και οι εκπρόσωποι των Εργοληπτικών 
Οργανώσεων στην Ε.∆.Τ.∆.Ε. για κάθε απαραίτητη διευκρίνιση.  
 
 

Με τιµή, 
Για τις Εργοληπτικές Οργανώσεις, 



ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ  
  
1. Η από 30/12/2013 Κοινή Επιστολή των Εργοληπτικών Οργανώσεων προς τον Πρόεδρο 

και τα Μέλη της Ε∆Τ∆Ε κοινοποιούµενη στον Υπουργό ΥΜΕ∆Ι µε θέµα: «Έλλειψη 
νοµιµότητας πρόσκλησης σε συνεδρίαση». 

 
2. Η από 23/12/2013 Κοινή Επιστολή των Εργοληπτικών Οργανώσεων µε πολλαπλούς 

αποδέκτες κοινοποιούµενη στον Υπουργό ΥΜΕ∆Ι µε θέµα: «Πρόσκληση σε Συνεδρίαση 
της Επιτροπής ∆ιαπίστωσης Τιµών ∆ηµοσίων Έργων – Αρχικές διαπιστώσεις για την 
εισήγηση της Υπηρεσίας για το ∆’ τρίµηνο του 2012». 

 
3. Η από 20/12/2013 Κοινή Επιστολή των Εργοληπτικών Οργανώσεων µε πολλαπλούς 

αποδέκτες κοινοποιούµενη στον Υπουργό ΥΜΕ∆Ι µε θέµα: «Μη νόµιµη συνεδρίαση της 
Επιτροπής ∆ιαπίστωσης Τιµών ∆ηµοσίων Έργων (Ε∆Τ∆Ε) για την ∆ευτέρα, 23-12-2013. 
Αίτηµα αναβολής και χορήγησης στοιχείων». 

 
4. Το από 25.9.2013 Υπόµνηµα των Ε.Ο. µε θέµα «∆ιαπιστώσεις επι των στοιχείων που µας 

χορηγήθηκαν από την ∆11γ και των εισηγήσεων της Υπηρεσίας ∆11 γ προς την Ε∆Τ∆Ε»   
 
5. Η από 02/09/2013 Κοινή Επιστολή όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων  προς τον 

Υπουργό ΥΜΕ∆Ι κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη µε θέµα: «Απαράδεκτη και αντιεπιστηµονική 
Εισήγηση της Επιτροπής ∆ιαπίστωσης Τιµών σχετικά µε τους συντελεστές αναθεώρησης, 
αντίθετη µε τα επίσηµα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. - Συνεχιζόµενη αγνόηση της Πολιτείας των 
ευλόγων αιτηµάτων των Εργοληπτικών Οργανώσεων για θεσµοθέτηση της µη µείωσης 
του συµπεφωνηµένου εργολαβικού ανταλλάγµατος και της επικαιροποίησης της µεθόδου 
υπολογισµού των συντελεστών αναθεώρησης. - Επείγον αίτηµα για προσωρινή αναβολή 
της συνεδρίασης της Επιτροπής ∆ιαπίστωσης Τιµών. - Παράκληση για συνάντηση µε τον 
Υπουργό ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι.». 

 
6. Η από 27/12/2012 Κοινή Επιστολή όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων  προς τον 

Αναπληρωτή Υπουργό ΑνΥπ µε θέµα: «Εκσυγχρονισµός Τιµολογίων – Αναλύσεις Τιµών – 
Αντικειµενική Αναθεώρηση Τιµών – Αναγκαίες Παρεµβάσεις σας» και το συνηµµένο σε 
αυτήν Υπόµνηµα µε θέµα: «Άµεση ανάγκη αντιµετώπισης των προβληµάτων που 
δηµιουργεί η αρνητική αναθεώρηση στα δηµόσια έργα». 

 
7. Η από 18/12/2012 Κοινή Επιστολή όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων  προς τον 

Αναπληρωτή Υπουργό ΑνΥπ µε θέµα: «Εκσυγχρονισµός Τιµολογίων – Αναλύσεις Τιµών – 
Αντικειµενική Αναθεώρηση Τιµών – Επείγουσα Συνάντηση». 

 
8. Η από 18/09/2012 Κοινή Επιστολή όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων  προς τον  

Αναπλ. Υπουργό  Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων και 
τον Γεν. Γραµµατέα ∆ηµοσίων Έργων  µε θέµα: «Εκσυγχρονισµός Τιµολογίων – 
Αναλύσεις Τιµών – Αντικειµενική Αναθεώρηση Τιµών». 

 
9. Η από 28/06/2012 Κοινή Επιστολή όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων  προς το Υπ. 

Υ.ΜΕ.∆Ι./ΓΓ∆Ε/∆11γ και τη Γραµµατεία Επιτροπής ∆Τ∆Ε µε θέµα: «∆ιαπίστωση Βασικών 
Τιµών ∆ηµοσίων Έργων (Ε∆Τ∆Ε) για το ∆’τρίµηνο 2011 και το Α’ τρίµηνο 2012». 

 
10. Η από 14/03/2012 Κοινή Επιστολή όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων  προς τον 

Υπουργό Υ.ΜΕ.∆Ι. µε θέµα: «Εκσυγχρονισµός συστήµατος τιµολόγησης ∆ηµοσίων 
Έργων - «Νέο Σύστηµα Αναθεώρησης Τιµών ∆ηµοσίων Έργων» & «Επιχειρησιακό Πλάνο 
σύστασης Παρατηρητηρίου Τιµών Συντελεστών Παραγωγής Τεχνικών Έργων»».(Βλ. και 
σχετικές Ενηµερωτικές Εκδηλώσεις των ΣΑΤΕ, ΣΤΕΑΤ, ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε). 

 





Η ως άνω πρόσκληση και η τυχόν συνεδρίαση στερούνται νοµιµότητας για τους εξής 

λόγους: 

 

1. ∆ιότι η πρόσκληση, κατά παράβαση του άρθρου 14 παρ. 2 του ν. 2690/1999 

(Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας), δεν συνετάγη ούτε εστάλη από τον Πρόεδρο της 

Επιτροπής ή, εάν αυτός κωλύεται, από τον αναπληρωτή αυτού. Σύµφωνα µε την 

παράγραφο 2 της Υπουργικής Απόφασης ∆17α/10/2/Φ.2.5/12-1-2012 (ΦΕΚ Υπαλλήλων 

Ειδικών Θέσεων κλπ 17/16-1-2012), Πρόεδρος της Επιτροπής έχει οριστεί ο κ. 

Ποτουρίδης Σταύρος µε αναπληρωτή του τον κ. Ζήλια Θρασύβουλο. Η πρόσκληση 

όµως δεν υπογράφεται ούτε από τον έναν, ούτε από τον άλλον. Άρα δεν είναι νόµιµη. 

 

2. Από την αποστολή της πρόσκλησης έως την συνεδρίαση, κατά παράβαση της ίδιας ως 

άνω διάταξης, δεν µεσολαβεί ούτε µια εργάσιµη ηµέρα, ούτε συντρέχει περίπτωση 

κατεπείγοντος, ούτε κάτι τέτοιο αναφέρεται στην πρόσκληση ώστε να καθίσταται νόµιµη η 

σύντµηση στο µηδέν της προθεσµίας ειδοποίησης των µελών της Επιτροπής. 

 

3. Όπως έχουµε ήδη τονίσει µε την από 20-12-2013 επιστολή µας, δεν παρέχεται στα 

µέλη της Επιτροπής επαρκής – εύλογος χρόνος για να µελετηθούν οι 5.500 περίπου τιµές 

µονάδος της εισήγησης.  

 

4. Παρότι ζητήθηκαν, δεν έχουν ακόµη χορηγηθεί τα στοιχεία στα οποία θα βασιστεί η 

κρίση των µελών της Επιτροπής και στα οποία υποτίθεται ότι έχει βασιστεί η εισήγηση.  

 

Κατόπιν αυτών, ζητάµε εκ νέου την παροχή των στοιχείων στα οποία βασίζεται η 

εισήγηση και την αναβολή της συνεδρίασης της Επιτροπής ώστε να µεσολαβούν 

τουλάχιστον 30 εργάσιµες ηµέρες µεταξύ της παροχής των στοιχείων και της συνεδρίασης. 

 

Mε τιµή, 

Για τις Εργοληπτικές Οργανώσεις, 

 





 
Στο σηµείο αυτό σας υπενθυµίζουµε ότι κατά την συνεδρίαση όπου διαπιστώθηκαν από 
την Ε∆Τ∆Ε οι τιµές για τα Β’ και Γ’ τρίµηνα του 2012 (25.09.2013) τα µέλη της Επιτροπής 
είχαν ουσιωδώς και σηµαντικώς µεταβάλλει αρκετές από τις προτεινόµενες από την 
Υπηρεσία τιµές, σε συνέχεια και του πολυσέλιδου υποµνήµατος που οι Εργοληπτικές 
Οργανώσεις υπέβαλλαν µε πολλαπλά δεδοµένα και στοιχεία ανατροπής της εισήγησης της 
Υπηρεσίας. ∆ηλαδή, η Επιτροπή σας, έχοντας δώσει το χρονικό περιθώριο ελέγχου των 
εισηγούµενων από την Υπηρεσία τιµών, είχε αποδεχθεί ορισµένες από τις επισηµάνσεις του 
Υποµνήµατος των Εργοληπτικών Οργανώσεων και είχε τροποποιήσει επί το ορθό την 
εισήγηση της Υπηρεσίας. Χαρακτηριστικά αναφέρουµε τα παραδείγµατα των πλαστικών 
σωλήνων από PVC των τιµών  προϊόντων χάλυβα / σιδήρου κ.ο.κ.  
 

Επιπλέον σας υπενθυµίζουµε ότι η Υπηρεσία είχε δεχθεί την εντολή της Επιτροπής, να µην 
λαµβάνει υπόψη της προσφορές από συγκεκριµένους παραγωγούς / διακινητές υλικών 
που λόγω µεγέθους παραγωγικής / εµπορικής δράσης δεν µπορούν να αξιολογηθούν ως 
αξιόπιστες πηγές  στοιχείων, ενώ παράλληλα στην Υπηρεσία είχε επισηµανθεί να είναι 
σχολαστική και τυπική µε τα εισερχόµενα σε αυτήν στοιχεία και προσφορές από 
παραγωγούς που επικαλέστηκαν οι εκπρόσωποι των εργοληπτικών οργανώσεων και δεν 
βρέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.   
 

∆υστυχώς από έναν πρώτο πρόχειρο έλεγχο των τιµών που εισηγείται η Υπηρεσία προς 
την Επιτροπή διαπιστώνεται ότι ΚΑΜΙΑ από τις ανωτέρω επισηµάνσεις σας και εντολές σας 
προς την Υπηρεσία δεν λήφθηκε υπόψη και διατηρούνται όλα εκείνα τα στοιχεία που η 
Επιτροπή σας στην συνεδρίαση της 25.9.2013 είχε επισηµάνει στην Υπηρεσία να αλλάξει. 
 
Τέλος η Υπηρεσία για µια φορά αγνοεί τα δεδοµένα της ΕΛΣΤΑΤ που είναι τα µόνα 
αξιόπιστα για την εργατική δαπάνη. 
 

∆εδοµένων αυτών, γίνονται εύκολα αντιληπτά δύο δεδοµένα:  
 

Η Υπηρεσία αγνοεί, είτε εκούσια είτε ακούσια, τις συστάσεις και εντολές της Επιτροπής, 
γεγονός ανεπίτρεπτο, κατά την άποψή µας,  
Η εισήγηση της Υπηρεσίας καθίσταται αναξιόπιστη και θα πρέπει να ελεγχθεί στο σύνολό 
της για κάθε ένα αναφερόµενο στοιχείο µε ό,τι δεδοµένο έχει η Υπηρεσία στο αρχείο της.  
 
Κατόπιν αυτών ζητάµε εκ νέου :  
α) Την παροχή των στοιχείων, στα οποία βασίζεται η εισήγηση. 
β) Την αναβολή της συνεδρίασης της Επιτροπής ώστε να µεσολαβούν τουλάχιστον 30 
ηµέρες µεταξύ της παροχής των στοιχείων στα µέλη της Επιτροπής και στη συνεδρίαση 
αυτών. 
γ) Την εκπόνηση επιστηµονικά ορθής, νόµιµης, τεκµηριωµένης και αιτιολογηµένης 
εισήγησης για τη νέα συνεδρίαση της Επιτροπής 
  

Για τις Εργοληπτικές Οργανώσεις, 

 

    

     

 





να µελετήσουν τις περίπου 5.500 τιµές µονάδος της εισήγησης και να κρίνουν αν αυτές 
ανταποκρίνονται στις µέσες τιµές που διαµορφώνονταν στην περιοχή της πρωτεύουσας 
στο ∆’ τρίµηνο 2012 !!!  Αντιλαµβάνεστε ότι αυτό είναι απολύτως αδύνατο. Ο χρόνος 
ειδοποίησης και προετοιµασίας ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΥΛΟΓΟΣ και έτσι παραβιάζεται η νοµιµότητα. 
 
2. Πέραν όµως αυτού, τα µέλη της Επιτροπής καλούνται να αποφασίσουν επί των ως άνω 
τιµών, χωρίς να τους έχουν χορηγηθεί τα στοιχεία στα οποία θα βασιστεί η κρίση τους και 
τα οποία θα πρέπει να έχει συγκεντρώσει η αρµόδια υπηρεσία σχετικά µε το κόστος 
υλικών, ηµεροµισθίων και µηχανηµάτων. Έτσι συντρέχει δεύτερος λόγος παραβίασης της 
νοµιµότητας. Είναι προφανές ότι τα µέλη της Επιτροπής παρεµποδίζονται ουσιωδώς στην 
άσκηση των καθηκόντων τους, στερούµενα των δεδοµένων και στοιχείων που είναι 
αναγκαία για την διατύπωση της κρίσης τους. 
 
3. Από την διανεµηθείσα εισήγηση προκύπτει ότι στις ως άνω 5.500 τιµές περιλαµβάνονται 
πεπαλαιωµένα υλικά και µηχανήµατα που δεν χρησιµοποιούνται πλέον στις κατασκευές. 
Άρα, η εισήγηση είναι παράνοµη, αβάσιµη, χωρίς στοιχεία, αναιτιολόγητη και 
παραπλανητική γι’ αυτά τα ανύπαρκτα µηχανήµατα και υλικά, επηρεάζοντας έτσι 
ουσιωδώς και παρανόµως πλήθος τιµών µονάδος. Περαιτέρω, από την εισήγηση προκύπτει 
ότι δεν έχουν διαπιστωθεί βασικές τιµές για σύγχρονα µηχανήµατα και υλικά, αλλά όµως 
διαπιστώθηκαν τιµές για πλήθος εργασιών στις οποίες αυτά µετέχουν! Αυτό επειδή είναι 
µαθηµατικά και λογικά αδύνατο, επιβεβαιώνει την προχειρότητα, το παράνοµο και το 
αναιτιολόγητο της εισήγησης για τις τιµές αυτές. 
 
4. Τα δηµόσια έργα µετά το 2004 τιµολογούνται και συντάσσονται οι προϋπολογισµοί τους 
βάσει των ενιαίων τιµολογίων του ν. 3263/2004. Οι τιµές αυτών των έργων όµως 
υπολογίζονται από την εισήγηση µε βάση τις παλαιές εγκεκριµένες αναλύσεις τιµών, που 
συνετάγησαν πριν δεκαετίες και που δεν έχουν καµία σχέση µε τα ενιαία τιµολόγια του ν. 
3263/2004. ∆ηλαδή µε άλλες παραδοχές υπολογίζεται ο προϋπολογισµός των 
έργων και µε άλλες παραδοχές και µε άλλα τιµολόγια υπολογίζεται η 
αναθεώρηση. 
 
Χαρακτηριστικό είναι ότι στις παλαιές αναλύσεις τιµών η εργατική δαπάνη είναι από 5 έως 
10 φορές µεγαλύτερη αυτής των ενιαίων τιµολογίων του 2004, µε βάση τα οποία 
τιµολογήθηκαν τα έργα και υπολογίστηκε το κόστος τους! Έτσι και πάλι επηρεάζονται 
παράνοµα οι τιµές µονάδος εκ µέρους της εισήγησης. 
 
Οι αποκλίσεις αυτές συνιστούν µη νόµιµη µονοµερή παρέµβαση στη λειτουργία της 
σύµβασης εκ µέρους της διοίκησης και σε βάρος του αναδόχου διότι επιφέρουν δραµατικές 
αρνητικές και άδικες επιπτώσεις στον τελικό υπολογισµό της αναθεώρησης, κατά 
παράβαση του νόµου. 
 
5. Κατά την κείµενη νοµοθεσία (άρθρο 54 του ν. 3669/2008) η Ε∆Τ∆Ε έχει υποχρέωση 
να διαπιστώσει τις µέσες πραγµατικές τιµές των συντελεστών παραγωγής (εργατικά, 
υλικά, µηχανικό εξοπλισµό) που πληρούν τεκµηριωµένα όλες τις εκ των κειµένων 
διατάξεων προϋποθέσεις για τη διάθεσή τους στην αγορά και για τη χρήση τους στα 
τεχνικά έργα, βάσει πραγµατικών και πρόσφορων αναλυτικών στοιχείων, µε τρόπο 
ώστε να µην υπάρχει η παραµικρή αµφιβολία για τα αποτελέσµατα της έρευνας. 
Ειδικότερα για τις µέσες τιµές των υλικών, αυτές οφείλουν να διαµορφώνονται από 
αντιπροσωπευτικό δείγµα υλικών που µπορούν να κυκλοφορούν νόµιµα στην αγορά και 
να εφαρµόζονται στην κατασκευή των έργων εφόσον διαθέτουν τις προβλεπόµενες 
πιστοποιήσεις. 
 



Το πρακτικό διαπίστωσης τιµών είναι κανονιστικό έγγραφο για τα δηµόσια έργα. Ως εκ 
τούτου για να θεωρηθεί νόµιµο, θα πρέπει (µεταξύ άλλων) να συµµορφώνεται τόσο µε τις 
οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όσο και µε την σχετική ελληνική νοµοθεσία για τις 
σήµερα ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές/πρότυπα/σηµάνσεις/ονοµατολογία των υλικών. 
Συνεπώς το ίδιο το πρακτικό πρέπει να έχει την ισχύουσα ονοµατολογία για τα υλικά, να 
αναφέρει και να βεβαιώνει συγκεκριµένα τις προδιαγραφές όλων των υλικών για τα 
οποία διαπιστώνεται η τιµή, καθώς και ότι στην τιµοληψία ελήφθησαν υπόψη µόνο υλικά 
που συµµορφώνονται µε τα παραπάνω ισχύοντα. Το αυτό ισχύει και για τις αναλύσεις 
τιµών, οι οποίες οφείλουν να περιλαµβάνουν µόνο εργασίες και υλικά που 
συµµορφώνονται στην παραπάνω νοµοθεσία και οδηγίες. 
 
Είναι προφανώς παράνοµο ο υπολογισµός των τιµών να γίνεται µε τις παλαιές 
εγκεκριµένες αναλύσεις τιµών, οι οποίες καταργήθηκαν σιωπηρά, αλλά χωρίς αµφιβολία, 
από το ν. 3263/2004. Άρα αυτές οι αναλύσεις τιµών δεν είναι νόµιµο να χρησιµοποιηθούν 
από την Ε∆Τ∆Ε. 
 
6. Η ενδεχόµενη παράλειψη, εν όλω ή εν µέρει, των ανωτέρω ενεργειών και η παραβίαση 
των ανωτέρω εκ µέρους της Επιτροπής ή/και εκ µέρους της αρµόδιας Υπηρεσίας που 
εισηγείται στην Επιτροπή τα σχέδια των Πρακτικών ∆ιαπίστωσης, όπως και η τυχόν 
αποσπασµατική και τυπική διενέργεια της έρευνας, προφανώς συνιστούν παραβίαση της 
νοµοθεσίας κατά τα ανωτέρω. Εάν γίνουν αποδεκτοί οι πίνακες τιµών της εισήγησης, θα 
προκληθεί τεράστια οικονοµική ζηµία στους αναδόχους δηµοσίων έργων (και µάλιστα σε 
καθεστώς βαριάς και παρατεταµένης οικονοµικής ύφεσης), ζηµία που θα οδηγήσει µε 
βεβαιότητα στο κλείσιµο πολλών επιχειρήσεων και στην ανεργία χιλιάδες εργαζόµενους, 
εξ αιτίας των αποφάσεων της Επιτροπής. 
 
Τίθεται συνεπώς και θέµα προσωπικής ευθύνης των µελών της Επιτροπής σε 
ποινικό και αστικό επίπεδο για εκτεταµένες, συνεχείς και αλλεπάλληλες υπαίτιες 
ζηµίες στο κλάδο εάν δεν τηρηθεί απολύτως η νοµιµότητα, µε την απαιτούµενη 
επιστηµονική σοβαρότητα.  
 
Είναι προφανές ότι η εισήγηση προς την Επιτροπή ωθεί τα µέλη αυτής σε 
παραβίαση του νόµου, µε ότι αυτό συνεπάγεται. Η ευθύνη δε επιτείνεται από το 
γεγονός ότι ήδη µε την παρούσα τόσο η υπηρεσία που εισηγείται, όσο και η Επιτροπή 
έλαβαν γνώση των παρανοµιών, τις οποίες σας επισηµαίνουµε ανωτέρω οπότε δεν 
δικαιολογείται και δεν µπορεί να προβληθεί θέµα άγνοιας των θεµάτων της παρανοµίας. 
 
7. Τέλος υπενθυµίζουµε ότι δεν υφίσταται ούτε στη νοµοθεσία, ούτε στη νοµολογία, 
ούτε στη νοµική ή τεχνική επιστήµη η έννοια της αρνητικής αναθεώρησης, στην οποία 
οδηγεί η εισήγηση. Ουδέποτε εφαρµόστηκε αρνητική αναθεώρηση διότι είναι εκτός του 
πνεύµατος, της λογικής και του σκοπού του νόµου. Εάν υποθέσουµε ότι υπήρχε η έννοια 
της αρνητικής αναθεώρησης, τότε θα επιβραβεύονταν ο ασυνεπής ανάδοχος που 
καθυστερεί υπαίτια το έργο και στον οποίο χορηγείται (βάσει του νόµου) παράταση 
χωρίς αναθεώρηση. Όταν δηλαδή ο νόµος θεωρεί την µηδενική αναθεώρηση ως 
την επιβαλλόµενη ποινή για τον ασυνεπή ανάδοχο, πώς θα εφαρµοστεί αρνητική 
αναθεώρηση για τον συνεπή ανάδοχο; Επισηµαίνουµε επίσης ότι έχει ήδη εκφραστεί 
η κανονιστική βούληση, σχετικά µε την µη εφαρµογή αρνητικής αναθεώρησης, µε 
την Υ.Α. ∆17Γ/05/157/ΦΝ 439.3/18-10-2006 (ΦΕΚ Β’ 1591/2006), όπου ρητά 
αναφέρεται στην παρ. 3, ότι εάν οι συντελεστές είναι µικρότεροι της µονάδας, 
καταβάλλεται στον ανάδοχο η συµβατικά προβλεπόµενη αµοιβή. 
 



Με την παρούσα τονίζουµε τις δραµατικές και παράνοµες συνέπειες της τυχόν απόφασης 
της Επιτροπής βάσει της εισήγησης και ζητάµε: 
 
α) Την παροχή των στοιχείων στα οποία βασίζεται η εισήγηση. 
β) Την αναβολή της συνεδρίασης της Επιτροπής ώστε να µεσολαβούν τουλάχιστον 30 
ηµέρες µεταξύ της παροχής των στοιχείων στα µέλη της Επιτροπής και στη συνεδρίαση 
αυτών. 
γ) Την εκπόνηση επιστηµονικά ορθής, νόµιµης, τεκµηριωµένης και αιτιολογηµένης 
εισήγησης για τη νέα συνεδρίαση της Επιτροπής, σύµφωνα µε όσα ανωτέρω εκθέτουµε. 
 
Με την επιφύλαξη όλων των νοµίµων δικαιωµάτων µας. 
 

Για τις Εργοληπτικές Οργανώσεις, 
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οποίων υπερβαίνουν το καταργηθέν όριο, και εποµένως επιβαρύνονται πλέον µε κατά 

πολύ υψηλότερες εργοδοτικές εισφορές, αυξάνει αντί να µειώνει, όπως προτείνει η 

Υπηρεσία ∆11γ, τις εργοδοτικές επιβαρύνσεις και µάλιστα σε σηµαντικό ποσοστό.   

 

4) Επί των ηµεροµισθίων που εισηγείται η Υπηρεσία διαπιστώνονται ευλόγως τα 
ακόλουθα: 

 

1. Οι διαφοροποιήσεις µεταξύ των ηµεροµισθίων που εισηγείται η Υπηρεσία προς 
την Ε∆Τ∆Ε από τρίµηνο σε τρίµηνο: 

α.  ∆εν συναρµόζουν µε τις διαπιστούµενες διακυµάνσεις που στοιχειοθετεί η 
ΕΛΣΤΑΤ. (ΣΥΝ.5) 

β.  ∆εν συναρµόζουν µε τις µηνιαίες εκθέσεις του ΙΚΑ (ΣΥΝ.5 ΚΑΙ ΣΥΝ.6). 

Σηµειώνεται ότι παρά το γεγονός ότι η Υπηρεσία ∆.11γ µας χορήγησε τα 

εν λόγω στοιχεία του ΙΚΑ που αναδεικνύουν ότι στην περιοχή της 

πρωτεύουσας τα ηµεροµίσθια των οικοδοµοτεχνιτών κατά το Β’ και Γ’ 

τρίµηνο του 2012 µειώνονται κατά 0,3% και 2,0% έναντι των αµέσως 

προηγούµενων, αντίστοιχα, η Υπηρεσία ∆11γ, χωρίς άλλο στοιχείο 

τεκµηρίωσης, εισηγείται στην Επιτροπή µειωµένα ηµεροµίσθια κατά 

11% και 11%, αντίστοιχα ήτοι συνολική µείωση που ξεπερνά το 22% !  

 γ. Οι βεβαιώσεις των ορκωτών ελεγκτών λογιστών, λογιστών-φοροτεχνικών 
και των λογιστηρίων των Μελών µας βεβαιώνουν µηδενικές µεταβολές όχι 

µόνο στα υπόψη τρίµηνα αλλά και σε µεγαλύτερες περιόδους, όπως 

φαίνεται από τον συγκεντρωτικό πίνακα (ΣΥΝ. 7). Οι αντίστοιχες 
βεβαιώσεις είναι διαθέσιµες για έλεγχο (ΣΥΝ. 8) όπως διαθέσιµες είναι και 
οι σχετικές ΑΠ∆.  

 

2. Οι διαπιστωθείσες τιµές του Α’ 2010 είναι προϊόν αναδιαπιστώσεως του ∆’ 

2009 µε την οποία δόθηκαν αυξήσεις σε κατηγορίες εργαζοµένων έως και 

50,37% (χειριστής ελαφρού µηχανήµατος), χωρίς όµως να περάσουν στην 

Αναθεώρηση. Σήµερα, µε την δεδοµένη εισήγηση της Υπηρεσίας ∆11γ για τα 

τρίµηνα 2012/Β, 2012/Γ, 2012/∆, 2013/Α, 2013/Β, η οποία περιλαµβάνει 

σηµαντικές µειώσεις των υπόψη ηµεροµισθίων, µε δεδοµένες τις υψηλές τιµές 

ηµεροµισθίων της αναδιαπιστώσεως του ∆ του 2009 προς Α΄ του 2010, 

µειώνουν σηµαντικότατα τις συµβάσεις, εάν δεν επιλεγεί εκ νέου η 

αναδιαπίστωση προκειµένου να διορθωθεί το σφάλµα του ∆’ τριµήνου του 

2009.  
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ΙΙ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

 
∆εν Υφίστανται τα κάτωθι Μηχανήµατα Έργων:   
 

1) Προωθητήρας D7 ή παρεµφερής 160 ΗΡ 

2) Αυτοκίνητο ανατρεπόµενο 6t 

3) Λιµενικό: 
 ΑΤΛΕ 351 «ΣΑΜΨΩΝ» 

 ΑΤΛΕ 352 «ΣΑΜΨΩΝ» 

 

 ΑΤΛΕ 353 «ΣΑΜΨΩΝ» 

 ΑΤΛΕ 354 «ΤΙΤΑΝ» και «ΑΤΛΑΣ» 

 ΑΤΛΕ 355 «ΠΙΝ∆ΟΣ» 

 ΑΤΛΈ 356 «ΑΙΓΛΗ» 

 ΑΤΛΕ 357 «ΛΕΩΝ» 

 ΑΤΛΕ 358 Φ2 

 ΑΤΛΕ 359 Φ3 

 ΑΤΛΕ 360 Φ4 

     ΜΙΣΘΟΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑ 

 

Ο παραπάνω εξοπλισµός του ΕΤΜΛΕ δεν υφίσταται από πολλά χρόνια η δε 

τεχνολογία έχει αλλάξει τελείως και δεν υπάρχουν συγκρίσιµα.  Οι τιµές αυτές  

όφειλαν σύµφωνα µε τον νόµο (παρ. 17, άρθρο 54 του Ν. 3669/2008) και την 

απόφαση έγκρισης του ΑΤΛΕ να λαµβάνονται από τις υπουργικές αποφάσεις για τις 

τιµές το ΕΤΜΛΕ. Ο ΕΤΜΛΕ  καταργήθηκε µε το άρθρο 1  Ν. 1799/88 συνεπώς δεν 

υπάρχουν τιµές για να διαπιστωθούν (ΣΥΝ.9). 
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ΙΙΙ -  ΥΛΙΚΑ 

 

Α. ΧΑΛΥΒ∆ΟΣΩΛΗΝΕΣ  
ΑΤΥΕ 376.1 έως 376.11 

ΑΤΥΕ 376.12 έως 376.22 

ΑΤΥΕ 398.8 έως 398.12 

 

Οι τιµές της εισήγησης για τα ανωτέρω κονδύλια παρουσιάζουν µείωση από 12% έως 

20% µεταξύ Α’ και Β’ τριµήνου του 2013. 

 

Τα στοιχεία που µας χορηγήθηκαν από την Υπηρεσία ∆11γ είναι τιµοκατάλογοι της 

Εταιρείας «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΘΗΒΩΝ», ένας µε ηµεροµηνία Απρίλιος του 2008, µε 

ένδειξη Α’ ΤΡΙΜΗΝΟ του 2013 (!!!!!)  και ένας µε ηµεροµηνία Απρίλιος του 2013, µε 

ένδειξη Β’ ΤΡΙΜΗΝΟ του 2013. (ΣΥΝ. 10)  
 

Είναι προφανές ότι δεν µπορεί να γίνει αποδεκτός τιµοκατάλογος του 2008 για το Α’ 

τρίµηνο του 2013. 

 

Αυτό αποδεικνύεται και από τα έγγραφα της ίδιας εταιρείας «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ 

ΘΗΒΩΝ» (ηµεροµηνίας 10/9/13) (ΣΥΝ. 11) η οποία βεβαιώνει ότι δεν µετεβλήθησαν 
οι τιµές της από 1/1/13 µέχρι σήµερα, το αυτό βεβαιώνουν και η εταιρεία 

«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ», µε αντίστοιχη επιστολή τους (ηµεροµηνίας 20.9.13) 

(ΣΥΝ. 12).   
 

Πέραν των ανωτέρω, σηµειώνουµε ότι τα πρότυπα που αναφέρονται στον 

τιµοκατάλογο της «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΘΗΒΩΝ» έχουν καταργηθεί και δεν είναι 

σύµφωνα µε τις ΕΤΕΠ που είναι υποχρεωτικές εφαρµογές για τα ∆ηµόσια Έργα 

(ΣΥΝ. 13).  
 

Γι’ αυτό άλλωστε η παραπάνω εταιρεία έχει διαµαρτυρηθεί έντονα µε επιστολές της 

προς την ∆11, ζητώντας να τροποποιηθούν οι ΕΤΕΠ, ώστε να συµµορφωθούν προς 

τα πρότυπα που χρησιµοποιεί η ίδια και όχι προς τα ισχύοντα. 

 

Συνεπώς οι παραπάνω τιµοκατάλογοι δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
καθόλου για διαπίστωση τιµών. 
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Β. ΣΩΛΗΝΕΣ PVC. 
ΑΤΥΕ 371 έως 373, 375A, 375B, 375Γ και 375∆ 

 

Οι τιµές της εισήγησης παρουσιάζουν µείωση περίπου 8% από το Α’ στο Β’ τρίµηνο 

του 2012 και 6% από το Β’ στο Γ’ τρίµηνο του 2012 και ήδη είχαν µειωθεί 5% στο Α’ 

τρίµηνο 2012 ως προς το ∆’ τρίµηνο του 2011. 

 

Τα στοιχεία που µας χορηγήθηκαν από την Υπηρεσία ∆11γ είναι δύο επιστολές της 

ΚΑΡΙΝΑ ΑΒΕΕ, οι οποίες αναφέρουν, η µεν µε ηµεροµηνία 17/1/12, ότι προσφέρεται 

έκπτωση επί του τιµοκαταλόγου της µέχρι 25%, η δε µε ηµεροµηνία 28/5/12 µέχρι 

35% (ΣΥΝ. 14). 
 

Είναι προφανές ότι οι επιστολές αυτές δεν συνιστούν διαπίστωση µέσων τιµών. Για 

να µπορούν να θεωρηθούν ως διαπίστωση µέσων τιµών θα έπρεπε να αναφέρουν ότι 

η µέση έκπτωση είναι κάποιο συγκεκριµένο ποσοστό. Για να γίνει κατανοητό το 

παραπάνω, αν η µέση έκπτωση είναι π.χ. 12,5% (δηλαδή 25%/2) για το Α’ τρίµηνο 

του 2012 και 17,5% (δηλαδή 35%/2) για το Γ’ τρίµηνο του 2012, τότε η διαφορά θα 

ήταν (100%-17,5%)/(100%-12,5%)=0,94 ήτοι µείωση 6% και όχι αθροιστικά 14% 

(=(100%-35%)/(100%-25%) της εισήγησης.  

 

Πέραν των ανωτέρω, η εταιρεία PIPELIFE (κος Παπουτσάκης, τηλ.2262021400), µας 

ενηµέρωσε ότι έχει αποστείλει στην ∆11 επιστολές της που αναφέρουν εκπτώσεις επί 

του τιµοκαταλόγου της του Μαρτίου 2011 (ΣΥΝ.15)  ως ακολούθως: 
α) στην επιστολή της από 26/10/11, έκπτωση 43% 

β) στην επιστολή της από 10/2/12, έκπτωση 42% 

γ) στην επιστολή της από 4/5/12, έκπτωση 40% 

δ) στην επιστολή της από 24/7/12, έκπτωση 42% 

ε) στην επιστολή της από 23/10/12, έκπτωση 40% 

στ) στην επιστολή της από 29/4/13, έκπτωση 40% 

ζ) στην επιστολή της από 24/7/13, έκπτωση 38% 

 

Από τις παραπάνω επιστολές που βρίσκονται εις χείρας της Υπηρεσίας και σύµφωνα 

µε τη συλλογιστική της Υπηρεσίας, προκύπτει αύξηση τιµών κατά 2% από το ∆’11 

στο Β’12, µείωση 2% από το Β’12 στο ∆’12, αύξηση 2% από το ∆’12 στο Γ’13 και 

µείωση 2% από το Γ’13 στο ∆’13. 

 

Επιπλέον η εταιρεία «Γ.ΣΤΑΥΡΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΕΒΕ», βεβαιώνει µε την από 24.9.13 

επιστολή της (ΣΥΝ. 16). ότι επήλθε αύξηση τιµής κατά 2,5% το Β’12 σε σχέση µε 

το Α’12, αντίστοιχα, και ότι παρέµειναν σταθερές οι τιµές το Γ’12 σε σχέση µε το 

Β’12. 



ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ε.∆.Τ.∆.Ε  25.09.2013 

 6

Γ. Α∆ΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ. 
ΑΤΟΕ 051, 052, 056, 057, 058, 061, 062, 065, 081 και ∆.Ο∆ΟΠ 310 

 

Οι τιµές της εισήγησης παρουσιάζουν µείωση περίπου 5% από το Α’ στο Β’ τρίµηνο 

του 2012 και 8% από το Β’ στο Γ’ τρίµηνο του 2012. 

Τα στοιχεία που µας χορηγήθηκαν από την Υπηρεσία ∆11γ είναι µία επιστολή της 

εταιρείας «Λατοµεία Χάλυψ» µε ηµεροµηνία 15.3.12 (ΣΥΝ. 17),  η οποία αναφέρει, 
ότι µπορεί να παρασχεθεί έκπτωση επί του τιµοκαταλόγου της από 2% έως 30% το 

ανώτερο, ενώ η Υπηρεσία έχει χρησιµοποιήσει την µέγιστη έκπτωση 30%. 

Είναι προφανές ότι η επιστολή αυτή δεν συνιστά διαπίστωση µέσων τιµών. Για να 

είναι διαπίστωση µέσων τιµών θα έπρεπε να αναφέρουν ότι η µέση έκπτωση είναι 

κάποιο συγκεκριµένο ποσοστό. Έχει εξηγηθεί το παραπάνω µε αντίστοιχο παράδειγµα 

στους πλαστικούς σωλήνες. 

Επιπλέον οι τιµές των αδρανών νοούνται µε µεταφορά, ενώ ο τιµοκατάλογος της 

εταιρείας «Λατοµεία Χάλυψ» ρητώς αναφέρει ότι οι τιµές είναι επί αυτοκινήτου στις 

εγκαταστάσεις της. 

∆εν υπάρχει επίσης βεβαίωση των Λατοµείων Χάλυψ για το φαινόµενο βάρος των 

αδρανών της. Συνεπώς η µετατροπή της τιµής µονάδος ανά τόνο σε τιµή µονάδος 

ανά κυβικό είναι άκυρη. 

Οι χειρόγραφες σηµειώσεις της Υπηρεσίας αποκαλύπτουν ότι έχουν χρησιµοποιηθεί 

αυθαίρετα 1,64t/m3 για µεν άµµο, 1,4t/m3 για το χαλίκι, 1,45t/m3 για το γαρµπίλι, 

1,3t/m3 για το σκύρα και 1,55t/m3 για το 3Α οδοστρωστροοίας. 

Σηµειώνουµε ότι συγκριτικά φαινόµενα βάρη αναφέρονται στους γενικούς όρους του 

ΑΤΛΕ αντίστοιχα 1,5t/m3 για όλα πλην του 3Α (αµµοχάλικο) που δίνεται 1,6t/m3. 

(ΣΥΝ. 18) 

∆εν έχουν υπάρξει τιµοκατάλογοι ή άλλα στοιχεία για τα ΑΤΟΕ 056, 057, 058 και 081.  

 

Πως διαπιστώνονται οι τιµές στην εισήγηση;  

 

Επίσης σηµειώνεται ότι για το 3Α δεν υπάρχουν ευρωπαϊκές προδιαγραφές, συνεπώς 

είναι ένα προϊόν που δεν µπορεί να περιληφθεί. 

Παρά το ότι ζητήθηκαν δεν µας δόθηκαν στοιχεία για το Α’ τρίµηνο του 2012, ούτε 

για το Γ’ τρίµηνο του 2012, συνεπώς δεν στηρίζονται επί στοιχείων οι µειώσεις του 

Γ΄τριµήνου του 2012, ενώ εµείς δεν µπορούµε να αποφανθούµε επί των σχετικών 

µειώσεων σε σχέση µε το Α’ τρίµηνο του 2012. 

Αντίθετα ο ΣΥ.ΛΑΤ.Ε (Σύνδεσµος Λατοµείων Ελλάδος), που εκπροσωπεί όλα τα 

Ελληνικά Λατοµεία µε την από 24.9.13 επιστολή τους βεβαιώνει ότι από στοιχεία των 

µελών του οι µέσες τιµές πωλήσεως των Αδρανών στην περιοχή της Αττικής δεν 

έχουν µεταβληθεί από 1.1.12 µέχρι σήµερα. (ΣΥΝ. 19) 
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∆. ΜΟΡΦΟΣΙ∆ΗΡΟΣ, ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΟΛΑ. 
ΑΤΟΕ 265, 267 έως 277 και 282. 

ΑΤΥΕ 234.1 έως 234.3 

 

Οι τιµές της εισήγησης παρουσιάζουν µείωση περίπου 13% έως 27% από το Β’ στο Γ’ 

τρίµηνο του 2012 και έως 10% από το Α’ στο Β’ τρίµηνο του 2013.  

 

Τα στοιχεία που µας χορηγήθηκαν από τηΝ ∆11γ είναι δήθεν τιµοκατάλογοι της 
Εταιρείας «Χαλυβοκοπής» (ΣΥΝ. 20)  διότι είναι χειρόγραφες συµπληρώσεις επί 

περιγραφών του πρακτικού και όχι τιµές συγκεκριµένων προϊόντων, συνεπώς δεν 

µπορούν να γίνουν αποδεκτοί. 

 

Οι δήθεν τιµοκατάλογοι αυτοί δεν αναφέρουν καµµία προδιαγραφή, ούτε καν τα 

στοιχειώδη, π.χ. την ποιότητα του χάλυβα S235JR, S275 και S339 κλπ. (βλ. σχετικές 
προδιαγραφές ΣΥΝ.21)  
 

Προκαλούµε την επιτροπή να κάνει τις εξής απλές ερωτήσεις στην «Χαλυβοκοπή»:  

 Έχει την ίδια τιµή για τα προϊόντα αυτά σε διαφορετικές ποιότητες χάλυβα;  

 Οι τιµές της γαλβανισµένης λαµαρίνας είναι ίδια για όλες τις ποιότητες 

γαλβανίσµατος; κλπ.  

 Οι τιµές που συµπληρώνει η «Χαλυβοκοπή» είναι σε όλα τα τρίµηνα µε 

έκπτωση ή χωρίς έκπτωση; 

 

Στις τιµές της «Χαλυβοκοπής» δεν περιλαµβάνονται τιµές για τα άρθρα ΑΤΥΕ234.3, 

ΑΤΟΕ276 και ΑΤΥΕ 235. Πως περιλαµβάνονται στην εισήγηση; 

 

Αντίθετα µε τα παραπάνω οι εταιρείες «ΕΛΑΣΤΡΟΝ» και «ΜΠΗΤΡΟΣ» µας έχουν 

βεβαιώσει ότι δεν υπήρξαν τέτοιες µεταβολές τιµών στα είδη µορφοσιδήρου 

(συνηµµένες βεβαιώσεις) (ΣΥΝ. 22).  
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1: ∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 19/2011 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 2: ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑ∆ΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 05/2012 – 06/2013 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 3: ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ κ.ο.κ.  

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 4: ΜΕΛΕΤΗ Ε.Ο. ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ  ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ κ.ο.κ.  

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 5: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ  ΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΧΩΡΑΣ, ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ∆11γ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ε∆Τ∆Ε ΚΑΙ ∆ΕΙΚΤΗ 
ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ  

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 6: ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΚΑ ΟΠΩΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ 
ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΤΟΥ ΙΚΑ  

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 7: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ / ΜΙΣΘΩΝ 
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 8: ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ Ο.Ε.Λ., ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΩ΄Ν ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ / ΜΙΣΘΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 9:  

- ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΠΟΥ 
∆ΕΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ  

(Α-ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2012)  

- Ν.1799/1988, ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΤΜΛΕ 

- ΑΠΟΦΑΣΗ Γ4/0/1/169/Φ.55/1976 «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 10: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΘΗΒΩΝ»,  

- ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΤΟΥ 2008, ΜΕ ΕΝ∆ΕΙΞΗ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2013 (!!!!!)  ΚΑΙ  

- ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΤΟΥ 2013, ΜΕ ΕΝ∆ΕΙΞΗ Β’ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2013.  

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 11: ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΘΗΒΩΝ» (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 
10/9/13) ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ∆ΕΝ ΜΕΤΕΒΛΗΘΗΣΑΝ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟ 
1/1/13 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ.  

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 12: ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ», ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ 
ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ∆ΕΝ ΜΕΤΕΒΛΗΘΗΣΑΝ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ Β 
ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ 2013  

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 13: ΚΑΤΗΡΓΗΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟ 
ΤΗΣ «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΘΗΒΩΝ» ΚΑΙ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΤΕΠ 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 14: ∆ΥΟ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΗΣ ΚΑΡΙΝΑ ΑΒΕΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ∆11Γ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ 
ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ:  
- Η ΜΕΝ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 17/1/12, ΟΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΤΗΣ ΜΕΧΡΙ 25%,  
- Η ∆Ε ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 28/5/12 ΜΕΧΡΙ 35% 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 15: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ PIPELIFE – ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 16: Η ΑΠΟ 24.9.2013 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ «Γ.ΣΤΑΥΡΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΕΒΕ» ΜΕ 
ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ  ΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΟΤΙ:   
- ΕΠΗΛΘΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΙΜΗΣ ΚΑΤΑ 2,5% ΤΟ Β’12 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ Α’12, ΚΑΙ  
- ΟΤΙ ΠΑΡΕΜΕΙΝΑΝ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΟ Γ’12 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ Β’12 
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 17: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΧΑΛΥΨ» ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
15.3.12 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ∆11 Γ.   
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 18: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΒΑΡΗ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ 
ΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΤΛΕ.  

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 19: Η ΑΠΟ 24/9/2013 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥ.ΛΑΤ.Ε (ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ 

ΕΛΛΑ∆ΟΣ), ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΠΟΥ  ΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΠΟ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΟΙ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ Α∆ΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΒΛΗΘΕΙ ΑΠΟ 1.1.12 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ.  

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 20: «∆ΗΘΕΝ» ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΧΑΛΥΒΟΚΟΠΗΣ»  
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 21: EUROPEAN STRUCTURAL STEEL STANDARD EN 10025:2004 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 22: ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΕΛΑΣΤΡΟΝ» ΚΑΙ «ΜΠΗΤΡΟΣ» - ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 
ΤΙΜΩΝ ΣΤΑ ΕΙ∆Η ΜΟΡΦΟΣΙ∆ΗΡΟΥ.   
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εδραζόμενο στις «παλαιές» αναλύσεις τιμών, οι οποίες πλέον, από το 2004, δεν χρησιμοποιούνται στην 

σύνταξη των προϋπολογισμών των δημόσιων έργων. 

Περεταίρω οι ως άνω αναλύσεις τιμών, των οποίων η σύνταξη ανάγεται 30 έτη προγενέστερα, 

βασίζονται σε μεθοδολογίες κατασκευής πλέον ξεπερασμένες και ανεφάρμοστες, στις οποίες ο 

παράγοντας εργατικό κόστος (ημερομίσθιο και ασφαλιστικές εισφορές) είναι πολλαπλάσιο του 

πραγματικού, σε σχέση με τον σημερινό τρόπο κατασκευής των εργασιών. 

Αποτέλεσμα της λανθασμένης αυτής προσέγγισης, είναι η υπερεκτίμηση της επιρροής τυχόν 

μικρής μείωσης του εργατικού κόστους και ο προσδιορισμός παράλογα αρνητικών συντελεστών 

αναθεώρησης, εξοντωτικών για όλες τις εργοληπτικές επιχειρήσεις, οι οποίες θα υποχρεωθούν 

αναδρομικά, να εισπράξουν σημαντικά (έως και 30%) μειωμένο αντίτιμο για τις εργασίες που έχουν 

εκτελέσει, ενώ το πραγματικό κόστος ήταν αμετάβλητο, ή ακόμη και να κληθούν να καταβάλλουν 

αναδρομικά διαφορά έως και 30%. 

Πέραν όμως αυτού, μετά λύπης μας διαπιστώνουμε, ότι οι εισηγήσεις της Επιτροπής 

Διαπίστωσης Τιμών Δημοσίων Έργων είναι επικίνδυνα λανθασμένες και μάλιστα έρχονται σε πλήρη 

αντίθεση με την θεσμοθετημένη ανεξάρτητη αρχή της ΕΛΣΤΑΤ, κατά τεκμήριο έγκυρης και διεθνώς 

αναγνωρισμένης αλλά και αρμόδιας για την παροχή παρόμοιων στοιχείων στατιστικού χαρακτήρα. 

Όπως σίγουρα γνωρίζετε, η ΕΛΣΤΑΤ ενημερώνει ανά τρίμηνο τον Δείκτη Τιμών Αμοιβής ή 

Κόστους Εργασίας στην Κατασκευή Νέων Κτιρίων Κατοικιών από το 1981 και ένθεν, με τα εξής βασικά 

χαρακτηριστικά: 

α. Ανακοινώνεται ανά τρίμηνο από το 1981. 

β. Παρουσιάζει την εξέλιξη των αμοιβών για τις επιμέρους εργασίας που εκτελούνται για την ανέγερση 

μίας νέας οικοδομής κτιρίου κατοικιών. Οι τιμές αμοιβής εργασίας είναι οι αμοιβές που πραγματικά 

καταβάλλονται από τις κατασκευαστικές επιχειρήσεις στα συνεργεία τεχνικών που χρησιμοποιούν. 

γ. Εμφανίζει μεγάλη αντιπροσωπευτικότητα αφού λαμβάνονται δεδομένα από 420 πηγές 

δειγματοληψίας. 

δ. Αφορά 24 κατηγορίες εργασιών που ομαδοποιούνται σε 11 ομάδες για τις οποίες επίσης 

ανακοινώνονται οι σχετικοί δείκτες εξέλιξης του κόστους εργασίας. 

ε. Ακολουθεί τους μεθοδολογικούς και στατιστικούς κανόνες της επιστήμης, της Eurostat και της 

κατευθυνόμενης δειγματοληψίας - άρα δεν υπάρχουν και δειγματοληπτικά σφάλματα. 

στ. Η συλλογή δεδομένων γίνεται από ειδικευμένους υπαλλήλους τιμολήπτες, μέσω προσωπικών 

επισκέψεων, τηλεφωνικών επικοινωνιών, fax, email . 

ζ. Τα δεδομένα επικυρώνονται μέσω λογικών ελέγχων. 

η. Προέρχονται από Ανεξάρτητη Αρχή.  

Στο σχετικό «ΑΡΧΕΙΟ ΕΛΣΤΑΤ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΜΟΙΒΗΣ 'Η ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2000 - 2013 Β», 

μπορεί εύκολα να διαπιστώσει κανείς, ότι η στατιστική μείωση του κόστους εργασίας στις κατασκευές 

για τα τρίμηνα Β’ και Γ’ 2012 είναι -0,3% και 0% αντίστοιχα (έναντι μείωσης 16% + 16% = 32% που 

εισηγούνται κάποιοι στην Επιτροπή Διαπίστωσης Τιμών). 

Σας διαβεβαιώνουμε, ότι η  παραπάνω προσέγγιση της ΕΛΣΤΑΤ άπτεται της πραγματικότητας 

την οποία βιώνουν οι επιχειρήσεις μας και κάθε άλλη προσέγγιση που καταλήγει σε φανταστικά 

σενάρια, υπέρογκης μείωσης του εργατικού κόστους, είναι εξωπραγματική και εν τέλει επικίνδυνη για 

την υπόσταση των εργοληπτικών επιχειρήσεων συλλήβδην. 
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Κε Υπουργέ, 

 

Πέραν των προαναφερομένων, επαναφέρουμε πάγιο εύλογο αίτημά μας προς την Πολιτεία, 

περί νομοθετικής ρύθμισης ώστε να αποκλείεται η απομείωση του εργολαβικού ανταλλάγματος λόγω 

αυξομείωσης των τιμών, σύμφωνα με τα άρθρα 288 και 388 του Αστικού Κώδικα. 

Το ως άνω θέμα, δυστυχώς δεν ρυθμίζεται από τις διατάξεις του ν. 3669/2008, παρά το γεγονός 

ότι παρόμοιες ρυθμίσεις έχουν ήδη θεσπισθεί ως εύλογες, τόσο για τις προμήθειες, όσο και για την 

παροχή υπηρεσιών (μελέτες δημοσίων έργων κ.α.). 

 

Κε Υπουργέ, 

 

Είναι περιττό να αναφέρουμε ότι ο κατασκευαστικός κλάδος έχει πληγεί ανεπανόρθωτα από 

την οικονομική κρίση των τελευταίων ετών. Είναι επίσης περιττό να αναφέρουμε ότι οι εργοληπτικές 

επιχειρήσεις, από την μικρότερη έως και την μεγαλύτερη, δίνουν μια μάχη επιβίωσης με δύσκολες και 

αντίξοες συνθήκες, παραμένοντας παρά ταύτα, ένας από τους βασικότερους πυλώνες της προσπάθειας 

Εθνικής ανάτασης και ανάπτυξης. 

Είναι κρίμα, η κοινή προσπάθεια, Πολιτείας και Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, να τορπιλίζεται 

από ανεύθυνες εισηγήσεις και αντιεπιστημονικές προσεγγίσεις, που είναι βέβαιο, θα οδηγήσουν για 

μία ακόμη φορά, επιχειρήσεις στην καταστροφή και εργαζόμενους στην ανεργία. 

Σας απευθύνουμε έκκληση, ώστε να αναβληθεί προσωρινώς η  προγραμματισμένη συνεδρίαση 

της Επιτροπής Διαπίστωσης Τιμών Δημοσίων Έργων και να ορίσετε συνάντηση μαζί μας, ώστε να Σας 

εκθέσουμε τις απόψεις μας προς την κατεύθυνση της εξεύρεσης ορθής και επιστημονικά 

τεκμηριωμένης λύσης, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, που προσβλέπει τόσο στην προσπάθεια 

της Κυβέρνησης όσο και των επιχειρήσεων. 

 

 

Παραμένουμε στην διάθεσή Σας. 

 

 

Με εκτίμηση 

Για τις Εργοληπτικές Οργανώσεις 

 





 
β) Άμεση υιοθέτηση από το Β’ τρίμηνο του 2013 των νέων αναλύσεων που σας έχουν προταθεί 
τουλάχιστον για τους συντελεστές αναθεώρησης νέων και παλαιών συμβάσεων. 
 
Παρακαλούμε εκ νέου για τον ορισμό σχετικής συνάντησής μας.  
 

Mε τιμή, 
 Για τις Εργοληπτικές Οργανώσεις, 

 
 



Οι Εργοληπτικές Οργανώσεις κατ'αλφαβητική σειρά: 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ 
(ΠΕΔΜΕΔΕ) 
Ασκληπιού 23 - 106 80  ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 210-3614978 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΔΙΠΛΩΜ. ΜΗΧ/ΓΩΝ ΗΛ/ΓΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ 
(ΠΕΔΜΗΕΔΕ) 
Αχαρνών 35 - 104 39  ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 210-8232210 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΕΣΕΔΕ) 
Θεμιστοκλέους 6 - 106 78  ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 210-3814735 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ (ΣΑΤΕ) 
Φειδίου 14-16  -  106 78  ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 210-3301814 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΤΑΞΕΩΝ (ΣΤΕΑΤ) 
Πινδάρου 4  -  106 71  ΑΘΗΝΑ  -   Τηλ. 210-3617321 

 
ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

 
ΘΕΜΑ: Άμεση ανάγκη αντιμετώπισης των προβλημάτων που 

δημιουργεί η αρνητική αναθεώρηση στα δημόσια έργα. 
 
 

 Ένα από τα μείζονα προβλήματα που έχει προκαλέσει η οικονομική 
κρίση είναι η καθιέρωση της αρνητικής αναθεώρησης ως κανόνα στα 
περισσότερα δημόσια έργα. Αυτό οφείλεται εν μέρει στην πραγματική πτώση 
των τιμών υλικών και εργατικών, κατά μείζονα όμως λόγο, στην πλασματική 
μείωση της εργατικής δαπάνης λόγω της κατάργησης των συλλογικών 
συμβάσεων εργασίας σε συνδυασμό με την αντίθετη προς τα σημερινά 
κατασκευαστικά δεδομένα υπερβολικά μεγάλη συμμετοχή της εργατικής 
δαπάνης στη διαμόρφωση του κόστους της τιμής μονάδας μιας εργασίας στις 
εφαρμοζόμενες αναλύσεις τιμών. Το ενδεχόμενο αρνητικής αναθεώρησης των 
τιμών – ήτοι, μείωσης της αρχικής συμβατικής τιμής μονάδας – προβλέπεται 
στην ισχύουσα νομοθεσία (άρθρ. 54 παρ. 5 του Κ.Δ.Ε.). Ωστόσο, μία σειρά 
παραμέτρων, που δεν μπορούσαν να ληφθούν υπόψη κατά τη θέσπιση των 
σχετικών νομοθετικών διατάξεων, καθιστούν απολύτως ανεπιεική και, 
ενδεχομένως, εκτός του πνεύματος του νομοθέτη, την εφαρμογή αρνητικής 
αναθεώρησης στις εκτελούμενες συμβάσεις έργων, προεχόντως δε, σε όσες 
καταρτίσθηκαν κατά το πρώτο τρίμηνο του 2012. Περαιτέρω, η κατάργηση 
των παλαιών εγκεκριμένων αναλυτικών τιμολογίων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και η 
αντικατάστασή τους από τα περιγραφικά τιμολόγια του άρθρου 8 του Ν. 
3263/2004, των οποίων η εφαρμογή είναι υποχρεωτική στις συμβάσεις 
δημοσίων έργων, καθιστά στην πράξη αδύνατη την αναθεώρηση των τιμών. 
Ακόμη, όμως, και αν γινόταν δεκτή η άποψη περί μη κατάργησης των 
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παλαιών εγκεκριμένων αναλυτικών τιμολογίων, η δομή τους, οι τεχνολογικές 
εξελίξεις που έχουν μεσολαβήσει από τον χρόνο κατάρτισής τους και οι ριζικές 
αλλαγές στον τρόπο εκτέλεσης των διαφόρων εργασιών, καθιστούν σχεδόν 
ανέφικτη την εφαρμογή τους για την εξαγωγή της αναθεώρησης βάσει του 
τύπου της αναθεώρησης. Τέλος, η πρόσφατη θέσπιση των Ελληνικών 
Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) και των εναρμονισμένων ευρωπαϊκών 
προτύπων προϊόντων δομικών κατασκευών, με την υποχρεωτική χρήση 
προϊόντων και υλικών που φέρουν τη σήμανση CE κατά την κατασκευή των 
έργων, καταργεί κάθε δυνατότητα αναθεώρησης των τιμών με το υπάρχον 
σύστημα αναθεώρησης (τύπος αναθεώρησης). 

Με το παρόν υπόμνημα θα επιχειρήσουμε να καταδείξουμε τους 
λόγους για τους οποίους ο θεσμός της αναθεώρησης τιμών υπό τις παρούσες 
περιστάσεις των αρνητικών αναθεωρήσεων είναι κατά πρώτον παράνομος και 
αντισυμβατικός, κατά δεύτερον εμμέσως καταργημένος και κατά τρίτον 
απολύτως ανεφάρμοστος. 
 

Αντίθεση της αρνητικής αναθεώρησης προς τον σκοπό του νόμου και 
το δικαιοπρακτικό θεμέλιο της συμβάσεως δημοσίου έργου. 

 
 Ο θεσμός της αναθεώρησης των τιμών έχει ως σκοπό τη διατήρηση 
της αρχικής οικονομικής ισορροπίας της συμβάσεως δημοσίου έργου καθ’ όλη 
τη διάρκεια της εκτέλεσής της, ώστε αυτή να ανταποκρίνεται στην πραγματική 
συμβατική βούληση των μερών. Η αναθεώρηση των τιμών γίνεται με ένα 
οιονεί αυτοματοποιημένο τρόπο, ώστε οι τιμές να αναπροσαρμόζονται άμεσα, 
χωρίς να υπάρχουν διαφωνίες σχετικά με το ύψος της απαιτούμενης 
αναπροσαρμογής και χωρίς να απαιτείται, σε περίπτωση διαφωνιών, η 
προσφυγή σε διαδικασία διοικητικής ή δικαστικής επίλυσης της διαφοράς, η 
οποία θα είχε ως συνέπεια μεγάλες καθυστερήσεις στην πρόοδο των 
εργασιών και πιθανότατα τον κίνδυνο να μην ολοκληρωθεί το έργο. Η 
αναθεώρηση των τιμών αποσκοπεί κατ’ εξοχήν και πρωτίστως στην 
προστασία του δημοσίου συμφέροντος μέσω της εμπρόθεσμης και άρτιας 
ολοκλήρωσης του έργου. Για τον λόγο αυτό και ο θεσμός της αναθεώρησης 
αποκλείει την εφαρμογή των άρθρων 288 και 388 Α.Κ., που προβλέπουν 
(άρθρ. 388 Α.Κ.) ακόμη και τη δυνατότητα διάλυσης της σύμβασης σε 
περίπτωση απρόοπτης μεταβολής των συνθηκών. 
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 Περαιτέρω, καθίσταται προφανές ότι ο ιστορικός νομοθέτης, κατά τη 
θέσπιση των σχετικών περί αναθεώρησης διατάξεων της ειδικής νομοθεσίας 
περί δημοσίων έργων, δεν διανοείτο την ύπαρξη αρνητικής αναθεώρησης, 
υπό τη μορφή που εμφανίζεται σήμερα: δηλ. της μείωσης των αρχικών 
συμβατικών τιμών, με συνέπεια το συνολικό οικονομικό αντικείμενο της 
εκτελούμενης σύμβασης να καθίσταται μικρότερο από αυτό που συμφώνησαν 
τα συμβαλλόμενα μέρη. Αυτό προκύπτει από σειρά ειδικών διατάξεων της 
νομοθεσίας περί δημοσίων έργων αλλά και δικαστικών αποφάσεων, όπου η 
απαγόρευση αναθεώρησης θεωρείται ποινή σε βάρος του αναδόχου, ενώ 
αντιθέτως η αναθεώρηση, ικανοποίηση δικαιωμάτων του. Ενδεικτικά 
αναφέρουμε τις εξής περιπτώσεις: 
 

α) Χαρακτηριστικότερη όλων είναι η παρ. 8 του άρθρου 48 του 
Κ.Δ.Ε., η οποία διακρίνει μεταξύ παράτασης με αναθεώρηση και 
παράτασης χωρίς αναθεώρηση: 
 

«8. Παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών 

εγκρίνεται: 

α) Είτε «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των 

εργασιών του έργου ή του αντιστοίχου τμήματος δεν οφείλεται σε 

αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού 

συμβατικού αντικειμένου. 

β) Είτε «χωρίς αναθεώρηση», για το σύνολο ή μέρος των 

υπολειπομένων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το 

συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των 

υπολειπομένων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του 

αναδόχου. Σε περίπτωση έγκρισης παράτασης προθεσμίας «χωρίς 

αναθεώρηση» για το σύνολο των υπολειπομένων εργασιών του έργου ή μιας 

τμηματικής προθεσμίας του, επιβάλλονται οι σχετικές ποινικές ρήτρες, 

ανεξάρτητα από την έγκριση της παράτασης αυτής.»  
  
 Η ανωτέρω διάταξη προβαίνει στον εξής σαφέστατο 
διαχωρισμό: Όταν η καθυστέρηση του έργου δεν οφείλεται σε 
υπαιτιότητα του αναδόχου, η παράταση δίδεται με αναθεώρηση, ενώ 
όταν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, η παράταση 
δίδεται χωρίς αναθεώρηση και μόνο εφόσον κριθεί σκόπιμη για το 



-4- 
 

συμφέρον του έργου. Δηλαδή, ο αποκλεισμός της αναθεώρησης 
λειτουργεί ως κύρωση σε βάρος του υπαίτιου για την καθυστέρηση 
αναδόχου, ενώ η χορήγηση αναθεώρησης στον ανυπαίτιο για την 
καθυστέρηση ανάδοχο συνιστά αναγνώριση δικαιώματός του. Με την 
αρνητική αναθεώρηση που προκύπτει σήμερα, η απαρέγκλιτη 
εφαρμογή του τύπου της αναθεώρησης θα οδηγήσει στο άτοπο 
να τιμωρείται ο συνεπής ανάδοχος και να επιβραβεύεται ο 
ασυνεπής! Είναι προφανές, ότι τούτο δεν ήταν η πρόθεση του 
νομοθέτη, ούτε είναι δυνατόν να γίνει αποδεκτό κατά την εφαρμογή του 
νόμου υπό τις σημερινές συνθήκες. 
 
 β) Ενώ η αναθεώρηση υπολογίζεται βάσει των συντελεστών 
που ισχύουν κατά το αναθεωρητικό τρίμηνο εκτέλεσης των εργασιών, 
έχει κριθεί δικαστικώς ότι, εάν ο λογαριασμός για την πληρωμή 
εκτελεσμένων εργασιών υποβάλλεται από υπαιτιότητα του κυρίου του 
έργου μετά την πάροδο του αναθεωρητικού τριμήνου του χρόνου 
εκτέλεσης αυτών, και μάλιστα σε χρόνο που λόγω της επελθούσας 
μεταβολής των τιμών η οφειλόμενη από αυτόν παροχή κατέστη 
υπέρμετρα επαχθής, ο υπολογισμός της αναθεώρησης γίνεται με 
εφαρμογή των ισχυόντων κατά τον χρόνο υποβολής της πιστοποίησης 
συντελεστών, σύμφωνα με τον σκοπό του άρθρου 54 του Ν. 
3669/2008, σε συνδυασμό με τα άρθρα 200, 281 και 288 ΑΚ, τα οποία 
έχουν εφαρμογή και στις συμβάσεις δημοσίων έργων (ΣτΕ 1093/2005). 
Δηλαδή, η εφαρμογή συντελεστών αναθεώρησης μεταγενέστερης 
αναθεωρητικής περιόδου θεωρείται ως ένα είδος αποζημίωσης προς 
τον ανάδοχο για την αδυναμία υποβολής λογαριασμού από 
υπαιτιότητα της Υπηρεσίας. Με τις σημερινές αρνητικές αναθεωρήσεις 
η αποζημίωση αυτή μετατρέπεται σε τιμωρία. 

 
 Τα παραπάνω ενδεικνύουν ότι ο εκάστοτε ιστορικός νομοθέτης καθώς 
και τα δικαστήρια εκλάμβαναν πάντα την αναθεώρηση ως θετική 
αναπροσαρμογή του συμβατικού αντικειμένου και δεν είχαν διανοηθεί το 
ενδεχόμενο η αναθεώρηση να προκαλεί μείωση των αρχικών συμβατικών 
τιμών, καθώς και του συνολικού αρχικού συμβατικού αντικειμένου. 
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 Περαιτέρω, η σύμβαση δημοσίου έργου συνάπτεται επί τη βάσει των 
επιμέρους τιμών μονάδος, καθώς και του συνολικού εργολαβικού 
ανταλλάγματος. Στις συμβάσεις με τιμές μονάδος επί ποσοτήτων 
επιμετρουμένων εργασιών (όπου ισχύει κατ’ αρχήν η αναθεώρηση), 
σύμπτωση βουλήσεων (κυρίου του έργου και αναδόχου) επιτυγχάνεται ως 
προς τις επιμέρους τιμές, είτε των εργασιών είτε των ομάδων εργασιών. 
Ταυτοχρόνως, επιτυγχάνεται σύμπτωση βουλήσεων και ως προς το συνολικό 
εργολαβικό αντάλλαγμα, επί τη βάσει των ποσοτήτων των προμετρηθεισών 
από τη μελέτη της υπηρεσίας εργασιών. Είναι προφανές και αυτονόητο, ότι ο 
ανάδοχος δεν συμφωνεί στην εκτέλεση του ίδιου έργου με χαμηλότερο 
εργολαβικό αντάλλαγμα από αυτό που πρότεινε με την προσφορά που 
κατέθεσε στον διαγωνισμό. Εάν δεν υφίστατο αναθεώρηση των τιμών αλλά 
εφαρμόζονταν οι διατάξεις περί απρόοπτης μεταβολής συνθηκών του Αστικού 
Κώδικα, ο κύριος του έργου ουδέποτε θα επιτύγχανε μείωση των 
συμφωνημένων συμβατικών τιμών, παρά μόνο, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, 
τη λύση της συμβάσεως. Η ίδια, άλλωστε, η μείωση των συμβατικών τιμών θα 
συνιστούσε υπό ορισμένες προϋποθέσεις απρόοπτη μεταβολή συνθηκών, 
που ενδεχομένως να δικαιολογούσε λύση της συμβάσεως.  

Η ανωτέρω υποκείμενη νομική επιχειρηματολογία ισχύει και στην 
περίπτωση της αναθεώρησης των τιμών. Η μείωση των συμβατικών τιμών όχι 
απλώς αντιβαίνει προς τη συμβατική βούληση της αναδόχου εργοληπτικής 
επιχείρησης, αλλά αποτελεί, επιπροσθέτως, μη δυνάμενη να προβλεφθεί από 
τον μέσο επιχειρηματία μεταβολή συνθηκών. Τούτο για δύο λόγους: Πρώτον, 
διότι κατά την κοινή πείρα και τη συνήθη πορεία των πραγμάτων η 
αναθεώρηση ήταν καθ’ όλο το μακρύ χρονικό διάστημα εφαρμογής της θετική˙ 
δεύτερον, διότι, στην οικονομική προσφορά του ο ανάδοχος έχει συνεκτιμήσει 
το ενδεχόμενο να ανακύψουν απρόβλεπτες συνθήκες υπό τη μορφή της 
αύξησης του κόστους εκτέλεσης του έργου, όχι όμως και το ενδεχόμενο να 
μειωθεί το εργολαβικό αντάλλαγμα ένεκα της εφαρμογής ενός πολλαπλά 
ελαττωματικού συστήματος αναθεώρησης, που πλέον σήμερα ουδόλως 
ανταποκρίνεται στις πραγματικές αγοραίες αυξομειώσεις του κόστους 
κατασκευής ενός έργου. 

Για τους παραπάνω λόγους θα πρέπει να θεωρηθεί ότι υπό τις ιδιάζουσες 
σημερινές συνθήκες, σε συνδυασμό με τις τεχνικές αδυναμίες και ελαττώματα 
του τύπου αναθεώρησης, η μείωση του συμφωνηθέντος εργολαβικού 
ανταλλάγματος, επί τη βάσει της προσφοράς της αναδόχου εργοληπτικής 
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επιχείρησης στον διαγωνισμό, δεν είναι επιτρεπτή, διότι παραβιάζει 
θεμελιώδεις αρχές του δικαίου, όπως η αρχή της δέσμευσης των 
συμβαλλομένων μερών από τους όρους της σύμβασης, η αρχή της καλής 
πίστης και της τήρησης των συναλλακτικών ηθών κ.λπ.. 
 
Ανέφικτο εξαγωγής αναθεώρησης λόγω της κατάργησης των παλαιών 

εγκεκριμένων αναλύσεων τιμών και ολικής αντικατάστασής τους από τα 
υποχρεωτικά ενιαία τιμολόγια του άρθρου 8 του Ν. 3263/2004. 

 
Με το άρθρο 8 του Ν. 3263/2004 θεσπίσθηκαν νέα υποχρεωτικά ενιαία 

τιμολόγια δημοσίων έργων. Τα τιμολόγια αυτά αντικατέστησαν τις 
εγκεκριμένες αναλύσεις τιμών που ίσχυαν μέχρι τότε και ισχύουν πλέον 
γενικώς σε όλα τα δημόσια έργα. Από τον σκοπό του νόμου καθώς και από τη 
συνδυαστική ερμηνεία των σχετικών διατάξεων της ειδικής περί δημοσίων 
έργων νομοθεσίας προκύπτει ότι οι παλαιές αναλύσεις τιμών 
υποκαταστάθηκαν πλήρως από τα ενιαία τιμολόγια του Ν. 3263/2004 και 
πλέον έχουν παύσει να ισχύουν. Αυτό προκύπτει και από τη λογική ανάλυση 
του όλου συστήματος τιμολόγησης των έργων. Είναι αντίθετο προς κάθε 
έννοια ορθολογικής τιμολόγησης των έργων να συνυπάρχουν δύο 
διαφορετικά συστήματα τιμολόγησης των επιμέρους εργασιών και, ανάλογα 
με την περίσταση, πότε να εφαρμόζεται το ένα και πότε το άλλο. Δεν είναι 
δυνατόν π.χ. τα έργα να τιμολογούνται προς δημοπράτηση με το σύστημα 
των ενιαίων τιμολογίων του Ν. 3263/2004, οι δε νέες τιμές ή η αναθεώρηση 
των τιμών να εξάγεται επί τη βάσει των παλαιότερων εγκεκριμένων 
αναλύσεων τιμών. Ή το ένα σύστημα θα ισχύει ενιαία ως προς όλες τις 
διαδικασίες τιμολόγησης ενός έργου ή το άλλο.  
 Στο άρθρο 17 παρ. 4 του Κ.Δ.Ε. γίνεται αναφορά ταυτόχρονα σε 
αναλύσεις τιμών και ενιαία τιμολόγια, προκαλώντας ενδεχομένως την 
εντύπωση ότι τα δύο αυτά διαφορετικά συστήματα τιμολόγησης μπορούν να 
ισχύουν εκ παραλλήλου. Κατ’ αρχάς, πρέπει να επισημανθεί ότι τα ενιαία 
τιμολόγια δεν έχουν υποκαταστήσει απλώς τα περιγραφικά τιμολόγια που 
χρησιμοποιούνταν για την περιγραφή μιας εργασίας, αλλά πλέον ο 
καθορισμός των τιμών γίνεται απευθείας από αυτά. Σε κάθε περίπτωση πλέον 
οι τιμές δημοπράτησης είναι αυτές των ενιαίων τιμολογίων και δεν εξάγονται 
από τις αναλύσεις τιμών, όπως ίσχυε παλαιότερα με τα περιγραφικά 
τιμολόγια, αλλά προσδιορίζονται αριθμητικά με υπουργική απόφαση, ενώ το 
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λεκτικό των άρθρων των ενιαίων τιμολογίων (δηλαδή οι εργασίες που 
αντιπροσωπεύουν) παύουν να είναι ταυτόσημες με το λεκτικό (εργασίες) των 
άρθρων των αναλύσεων τιμών που είχαν εγκριθεί παλαιότερα. Οι υπουργικές 
αποφάσεις εγκρίσεως των ενιαίων τιμολογίων προσδιορίζουν για κάθε άρθρο 
τιμολογίου ένα κωδικό αναθεώρησης, χωρίς όμως να προσδιορίζουν από που 
προέρχεται αυτός. Η πρόβλεψη για αναπροσαρμογή των τιμολογίων 
σύμφωνα με την πρακτική του υπουργείου δεν έχει καμία σχέση με την 
αναθεώρηση των τιμών. 
 Υπό την ανωτέρω έννοια, είναι βάσιμο να υποστηριχθεί ότι μετά τον Ν. 
3263/2004 οι παλιές εγκεκριμένες αναλύσεις τιμών του ΥΠΕΧΩΔΕ έχουν 
καταργηθεί πλήρως και έχουν υποκατασταθεί στο σύνολό τους από τα 
εγκεκριμένα ενιαία τιμολόγια. Η παραδοχή περί ολοσχερούς κατάργησης των 
εγκεκριμένων αναλύσεων τιμών οδηγεί αναγκαστικά στο συμπέρασμα ότι η 
αναθεώρηση τιμών υπό το σήμερα ισχύον καθεστώς τιμολόγησης των έργων 
είναι στην πράξη αδύνατη. Τούτο, διότι τα εγκεκριμένα ενιαία τιμολόγια του Ν. 
3263/2004 δεν αναθεωρούνται ως προς τις τιμές τους ανά τρίμηνο, γεγονός 
που καθιστά ανεφάρμοστη την όλη διαδικασία αναθεώρησης των τιμών. 
 

Πρακτικά ανεφάρμοστο των παλαιών αναλύσεων τιμών για την 
εξαγωγή της αναθεώρησης 

 
 Ακόμη, πάντως, και υπό την εκδοχή ότι οι παλαιές εγκεκριμένες 
αναλύσεις τιμών του ΥΠΕΧΩΔΕ εξακολουθούν να ισχύουν και να 
εφαρμόζονται για την εξαγωγή της αναθεώρησης, οι τεράστιες τεχνολογικές 
εξελίξεις που έχουν μεσολαβήσει στις δεκαετίες από τη σύνταξή τους μέχρι και 
σήμερα, οι οποίες έχουν αλλάξει δραστικότατα τις τεχνικές μεθόδους 
εκτέλεσης των εργασιών, αλλά και τις ίδιες τις εργασίες, η χαοτική διαφορά ως 
προς τις τεχνικές προδιαγραφές και αποδόσεις του τότε μηχανολογικού 
εξοπλισμού από τον σημερινό, η σημαντικότατη μείωση της συμμετοχής της 
ανθρώπινης χειρονακτικής εργασίας στο κόστος των περισσότερων εργασιών 
και η αντίστοιχη αύξηση της συμμετοχής του μηχανολογικού εξοπλισμού και 
της τεχνολογίας στη διαμόρφωση του κόστους μιας εργασίας, έχουν 
καταστήσει πρακτικά ανέφικτη την εφαρμογή των απηρχαιωμένων 
αναλύσεων τιμών για την εξαγωγή της αναθεώρησης σύγχρονων εργασιών. 
Πλέον δεν υφίστανται ή έστω είναι ελάχιστα τα άρθρα εγκεκριμένων 
αναλύσεων τιμών που αντιστοιχούν στα άρθρα των ενιαίων τιμολογίων, τα δε 
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οριζόμενα ως παρεμφερή στην ουσία δεν είναι παρεμφερή και οπωσδήποτε η 
διακύμανσή τους δεν αντιπροσωπεύει τη διακύμανση της τιμής του άρθρου 
της συμβάσεως. 

Παραθέτουμε πιο κάτω δύο παραδείγματα που βοηθούν στην 
κατανόηση των παραπάνω: 

 
1ο Παράδειγμα 
 
Το άρθρο 4.01.02 του ενιαίου τιμολογίου υδραυλικών έχει τίτλο: «Καθαιρέσεις 
μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα 
με ιδιαίτερες απαιτήσεις ακριβείας και χρήση ειδικού εξοπλισμού 
αδιατάρακτης κοπής σκυροδέματος (συρματοκοπή, δισκοκοπή, κοπή με 
θερμική λόγχη, υδατοκοπή)» ορίζει κωδικό αναθεώρησης το ΥΔΡ6082.1 και 
έχει τιμή (για έργα >5,0 εκ. €) 100€/κ.μ..  
Ο κωδικός ΥΔΡ 6082.1 στις αναλύσεις τιμών αφορά «Εκσκαφή ορυγμάτων σε 
έδαφος βραχώδες σε κατοικημένη περιοχή»!!! Η δε ανάλυση τιμής του 
περιλαμβάνει εργασία υπονομοποιού, δαπάνη αεροσυμπιεστή, μεταφορές και 
δυσχέρειες λόγω βάθους εκσκαφής εκφρασμένες σε ώρες εργασίας εργάτη 
και δαπάνη εκρηκτικών !!! Δεν χρειάζεται να έχει κανείς οποιαδήποτε 
ειδικότητα στην κοστολόγηση έργων για να αντιληφθεί ότι η μία εργασία κατ’ 
ουδένα τρόπο είναι παρεμφερής με την άλλη. Σημειώνεται, ότι ως καύσιμο 
στον αεροσυμπιεστή αναφέρεται το ακάθαρτο πετρέλαιο!! 

Εξετάζοντας σε περισσότερο βάθος την ανάλυση τιμής του Άρθρου 
ΥΔΡ 6082.1, προκύπτουν τα ακόλουθα, που υπολογίζονται στα συνημμένα 
φύλλα, με συμπλήρωση των βασικών τιμών του Α’ τριμήνου του 2012: 

Στην τιμή του Άρθρου αυτού 105,55€ συμμετέχουν με 96,78€, δηλαδή 
κατά 91,7%, το εργατικό κόστος και 4,81€, δηλαδή κατά 4,5%, η μίσθωση 
ακροσυμπιεστή και πιστολέτου. Είναι προφανές από την περιγραφή του, ότι η 
εργασία του άρθρου 4.01.02 εκτελείται με σύγχρονα μέσα, που η τιμή 
μίσθωσής τους δεν έχει καμία σχέση ούτε διακυμαίνεται ανάλογα με την τιμή 
του αεροσυμπιεστή, ενώ προφανώς το εργατικό κόστος συμμετέχει πολύ 
λιγότερο στην τιμή. Άλλωστε, και η τιμή των ενιαίων τιμολογίων είναι 150€/μ3 
(που ισχύει αναλλοίωτη από Φεβρουάριο 2009 έως σήμερα), ενώ η τιμή του 
ΥΔΡ 6082.1 το Α’ τρίμηνο του 2010 ήταν 105,55€/μ3, ενώ το Α’ τρίμηνο του 
2012 ήταν 107,04€/μ3. 
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2ο Παράδειγμα 
 

Το άρθρο 5.06.01 του ενιαίου τιμολογίου λιμενικών έργων έχει τίτλο: 
«Προκατασκευασμένα κυψελωτά κιβώτια (caissons) από οπλισμένο 
σκυρόδεμα» κατηγορίας C20/25 με ορισμένη τιμή 185€/κ.μ., ενώ ο κωδικός 
αναθεώρησης που ορίζεται είναι ο ΛΙΜ 3300.1  

Ο κωδικός ΛΙΜ 3300.1 στις αναλύσεις τιμών αφορά «κυψελωτούς 
τεχνητούς ογκόλιθους εκ σκυροδέματος».  

Ενώ εκ πρώτης όψεως μοιάζει παρεμφερές το άρθρο αυτό, στην 
πραγματικότητα δεν έχει καμία σχέση, διότι τα μεν κυψελωτά κιβώτια είναι 
μεγάλες κατασκευές άνω των 1000t, οι δε κυψελωτοί ογκόλιθοι είναι σχετικά 
μικρές κατασκευές της τάξεως των 80-100t. Τα κυψελωτά κιβώτια 
κατασκευάζονται είτε σε ναυπηγική κλίνη (σπανιότερα) είτε συχνότερα επί 
ειδικού πλωτού (καισσονιέρα), τα κιβώτια καθελκύονται, επιπλέουν και 
ρυμουλκούνται στο χώρο τοποθέτησης, γεμίζουν με έρμα και νερό και 
κάθονται στη θέση τοποθέτησης, οι δε κυψελωτοί ογκόλιθοι κατασκευάζονται 
στην ξηρά, τους σηκώνει πλωτός γερανός και τους μεταφέρει επί της 
κουβέρτας του στη θέση τοποθέτησής τους, όπου τοποθετούνται με χρήση 
του ίδιου γερανού. Δηλαδή, χρησιμοποιείται τελείως διαφορετικός κύριος 
εξοπλισμός, ενώ φυσικά η συμμετοχή εργατικών, καυσίμων κλπ. δεν έχει 
καμία σχέση μεταξύ των δύο περιπτώσεων. 

Για να γίνει περαιτέρω αντιληπτή η μη ανταπόκριση της ανάλυσης 
τιμής ΛΙΜ3300.1 προς το αντικείμενο του άρθρου 5.06 αλλά και τη σημερινή 
πραγματικότητα σχολιάζονται παρακάτω ορισμένα στοιχεία που συμμετέχουν 
στην τιμή ΛΙΜ 3300.1: 
α5) Ξυλότυποι (714) Εδώ και πολλές δεκαετίες δεν χρησιμοποιούνται 
ξυλότυποι ούτε καν στους τεχνητούς ογκόλιθους στους οποίους 
χρησιμοποιούνται μεταλότυποι πολλών χρήσεων. Στους κυψελωτούς 
ογκόλιθους χρησιμοποιούνται είτε αναρριχώμενοι σιδηρότυποι, είτε 
ολισθαίνοντες που φυσικά έχουν ελάχιστες φθορές σε σχέση με τους 
ξυλότυπους και πολύ λιγότερα εργατικά, αλλά πολύ μεγαλύτερη αρχική αξία 
κτήσης ή μίσθωμα. 
α6) Αναμικτήρ (407) Ο αναμικτήρ της ανάλυσης είναι 250 λίτρων και κινείται 
με βενζίνη. Είναι προφανές ότι για τις μεγάλες και απαιτητικές σκυροδετήσεις 
των κυψελωτών κιβωτίων χρησιμοποιείται αυτοματοποιημένο σκυρόδεμα 
παραγωγής σκυροδέματος, το κοστολόγιο του οποίου διαφέρει (λιγότερα 
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εργατικά, πολύ μεγαλύτερη αξία κτήσης ή μίσθωμα), ενώ παρόμοια η χρήση 
του αναμικτήρα αυτού έχει εγκαταλειφθεί και στους τεχνικούς ογκόλιθους εδώ 
και δεκαετίες. 
α10) Χερσαία μεταφοράς (406) Τα φορτηγά της ανάλυσης είναι ικανότητας 
6t!!!! και χρησιμοποιούν ακάθαρτο πετρέλαιο!! 
β1) Θαλάσσια μεταφορά -Πόντιση- Τακτοποίηση (704 ή 705) 
Χρησιμοποιούνται το ΡΥΜΟΥΛΚΟ ΑΙΓΛΗ και ο γερανός Π/Γ ΤΙΤΑΝ ΑΤΛΑΣ , 
ως αντιπροσωπευτικά. Τα παραπάνω έχουν αποσυρθεί εδώ και πολλές 
δεκαετίες και φυσικά δεν έχουν καμία σχέση με τα σύγχρονα ρυμουλκά και 
γερανούς που χρησιμοποιούνται για τους τεχνητούς ογκόλιθους, ούτε φυσικά 
με τον τελείως διαφορετικό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για τα κυψελωτά 
κιβώτια. Απορώ μάλιστα που βρίσκει η επιτροπή Διαπίστωσης τιμών τιμές 
μισθώματος γι’ αυτά και μάλιστα α10) μισθοτροφοδοσίας βάσει απόφασης 
ΕΤΜΛΕ!!! 

  
Για να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά τα παραπάνω δυσεπίλυτα 

προβλήματα, απαιτείται η καθιέρωση σύγχρονων αναλύσεων τιμών για την 
σωστή τιμολόγηση των έργων και για να προκύπτει η ορθή και δίκαιη 
αναθεώρηση των τιμών. Ήδη με την επιμέλεια και τη χρηματοδότηση 
εργοληπτικών οργανώσεων έχει εκπονηθεί ένα μεγάλο τμήμα αυτού του 
τιτάνιου έργου. Πριν, όμως, την καθιέρωση των νέων σύγχρονων τιμολογίων 
είναι απολύτως ανέφικτη, μη ρεαλιστική και αντίθετη προς τα σύγχρονα 
κοστολογικά και τεχνικά δεδομένα οποιαδήποτε προσπάθεια αναθεώρησης 
των τιμών των σύγχρονων εργασιών με βάση τις απηρχαιωμένες αναλύσεις 
τιμών του ΥΠΕΧΩΔΕ. 
 
Αδύνατο εφαρμογής τύπου αναθεώρησης μετά την εισαγωγή των ΕΤΕΠ 
και των ευρωπαϊκών εναρμονισμένων προτύπων στα δομικά προϊόντα. 

 
 Με την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 
Μεταφορών & Δικτύων με θέμα «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) 
Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε 
όλα τα Δημόσια Έργα» θεσπίσθηκαν ως υποχρεωτικές σε όλα τα δημόσια 
έργα 440 τεχνικές προδιαγραφές, που καλύπτουν τις συνηθέστερες εργασίες 
κατασκευής όλων των κατηγοριών δημοσίων έργων (βλ. Εγκύκλιο 26/20012 
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της Γ.Γ.Δ.Ε.). Στο πλαίσιο της ανωτέρω υπουργικής απόφασης, από 30-9-
2012 παύουν να ισχύουν όσα από τα εθνικά κανονιστικά κείμενα αντίκεινται 
στις 440 Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές. Οι αναλύσεις τιμών του 
ΥΠΕΧΩΔΕ αλλά και τα ενιαία τιμολόγια του Ν. 3263/2004 αντίκεινται προς τις 
ΕΤΕΠ, δεδομένου ότι δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι τελευταίες κατά τη σύνταξή 
τους. Τούτο αποτελεί και παραδοχή της Εγκυκλίου 26/2012 (βλ. παρ. 7, 8, 9, 
10 κ.ά.). Επομένως, οι αναλύσεις τιμών και τα ενιαία τιμολόγια έχουν πλέον 
παύσει να ισχύουν˙ τουλάχιστον, μέχρι την πλήρη προσαρμογή τους προς τις 
ΕΤΕΠ. 
 Εκ παραλλήλου προς την καθιέρωση των ΕΤΕΠ, έχει τεθεί σε ισχύ ο 
Κανονισμός (ΕΕ) 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 «για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων 
εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών και για την 
κατάργηση της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου». Με τον εν λόγω 
Κανονισμό θεσπίζεται η εφαρμογή εναρμονισμένων ευρωπαϊκών προτύπων 
δομικών προϊόντων, τα οποία ισχύουν υποχρεωτικά σε όλα τα έργα (δημόσια 
και ιδιωτικά). Ως είναι αυτονόητο, οι αναλύσεις τιμών και τα ΝΕΤ δεν είναι 
συμβατά με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Ειδικά οι αναλύσεις τιμών, οι οποίες 
εφαρμόζονται για την εξαγωγή της αναθεώρησης, μετά την εισαγωγή των 
εναρμονισμένων ευρωπαϊκών προτύπων δομικών προϊόντων, καθίστανται 
παντελώς ανεφάρμοστες. 
 Από τα παραπάνω συνάγεται ότι οι πρόσφατες θεσμικές εξελίξεις σε 
εθνικό και ενωσιακό επίπεδο – αφενός όσον αφορά τις νέες ελληνικές τεχνικές 
προδιαγραφές, αφετέρου αναφορικά με τα εναρμονισμένα υποχρεωτικά 
πρότυπα δομικών προϊόντων – καθιστούν ανεφάρμοστα τόσο τις αναλύσεις 
τιμών όσο και τα ενιαία περιγραφικά τιμολόγια. Ειδικά οι παλαιές αναλύσεις 
τιμών, που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή της αναθεώρησης, είναι τόσο 
παρωχημένες και ως εκ τούτου ασύμβατες τόσο με τις ΕΤΕΠ όσο και με 
ευρωπαϊκά πρότυπα, που δεν επιδέχονται ούτε κάν βελτίωση ή ενημέρωση̇ 
απαιτείται συνολική εξ υπαρχής ανασύνταξή τους. Ακόμη όμως και αυτό αν 
συνέβαινε και πάλι θα ήταν ανέφικτη η χρήση τους για την εξαγωγή της 
αναθεώρησης. Και τούτο, διότι ο παρονομαστής Αο του κλάσματος Αν/Αο 
συμπληρώνεται με τις βασικές τιμές του χρόνου εκκίνησης της αναθεώρησης, 
κάτι που καθίσταται ανέφικτο εάν οι τιμές θα πρέπει να καθορισθούν βάσει 
προϊόντων που φέρουν τη σήμανση CE. Τέτοια προϊόντα δεν 
χρησιμοποιούνταν κατά τον χρόνο εκκίνησης της αναθεώρησης των 
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περισσοτέρων έργων και, ως εκ τούτου, ο τύπος της αναθεώρησης δεν 
μπορεί να λειτουργήσει. 
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ & ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 
 

 Με όσα προαναφέρθηκαν, θεωρούμε ότι κατέστη σαφές ότι υπό τις 
σημερινές συνθήκες ο θεσμός της αναθεώρησης τιμών δεν μπορεί να 
εφαρμοσθεί. Και δεν μπορεί να εφαρμοσθεί για σωρεία λόγων: διότι είναι 
παράνομος και αντισυμβατικός, διότι οι αναλύσεις τιμών, που αποτελούν το 
νόμιμο και πραγματικό βάθρο της εφαρμογής του, έχουν αντικατασταθεί από 
τα ΝΕΤ, διότι, ακόμη και αν δεν είχαν καταργηθεί οι αναλύσεις τιμών, είναι 
πλέον τόσο παρωχημένες ώστε να καθίσταται αδύνατη η αντιστοίχησή τους 
με τα ισχύοντα περιγραφικά τιμολόγια (ΝΕΤ) και, τέλος, διότι η εφαρμογή των 
ΕΤΕΠ και των εναρμονισμένων ευρωπαϊκών προτύπων δομικών προϊόντων 
καταργεί επί της ουσίας τον τύπο αναθεώρησης. 
 Πλέον οποιαδήποτε προσπάθεια αναθεώρησης των τιμών, εκτός από 
ανεδαφική και παράνομη, εγκυμονεί νομικούς κινδύνους για την εξέλιξη των 
έργων. Πρώτον, τίθεται σε κίνδυνο η δημοπράτηση των έργων, εφόσον 
διακηρύξεις και τεύχη δημοπράτησης που παραπέμπουν σε συντελεστές 
αναθεώρησης ενδέχεται να προσβληθούν από ενδιαφερόμενες εργοληπτικές 
επιχειρήσεις. Δεύτερον, η ομαλή πρόοδος των εργασιών δύναται να 
καθυστερήσει σημαντικά, εφόσον ανάδοχοι ενδέχεται να προσβάλουν 
λογαριασμούς που ενσωματώνουν αναθεώρηση. Τρίτον, με την αναθεώρηση 
να τελεί υπό αμφισβήτηση, εφαρμόζονται αναγκαστικά και άνευ ετέρου οι 
διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί απρόοπτης μεταβολής συνθηκών (ΑΚ 
388), οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν έρεισμα ακόμη και για τη διάλυση 
της σύμβασης. Τέταρτον, οι εργοληπτικές οργανώσεις θα αμφισβητήσουν με 
κάθε νόμιμο μέσο την επιβολή παράνομης αναθεώρησης (προσφεύγοντας 
διοικητικά και δικαστικά κατά του πρακτικού διαπίστωσης τιμών και της 
υπουργικής εγκριτικής απόφασης, προσβάλλοντας τις συναφείς πράξεις της 
Διοίκησης, ασκώντας γενικά κάθε νόμιμο μέσο προς προστασία των μελών 
τους).  

 
 
 
 





 Στη συνέχεια υπέβαλλαν τα στοιχεία αυτά στο Υπουργείο σας, το οποίο 

συγκρότησε επιτροπή για την επεξεργασία τους (Πρόεδρος Επιτροπής Γ/κής 

Δ/νσης κ. Δ. Μακρής), η οποία και υϊοθέτησε τις υποβληθείσες προτάσεις μας 

από το 2010. Το θέμα μετά πάγωσε. 

 Επιπλέον υφίσταται σοβαρότατο πρόβλημα στον υπολογισμό της 

αναθεώρησης, που λόγω του αναχρονισμού των αναλύσεων τιμών λαμβάνεται 

υπόψη υπέρογκη εργατική δαπάνη, ενώ τέλος λόγω αδυναμίας σε αριθμό 

προσωπικού και μέσων της επιτροπής διαπίστωσης τιμών δεν είναι σε θέση να 

διαπιστώνει την απαιτούμενη από το νόμο μέση τιμή των εργατικών δαπανών 

μετά την κατάργηση των κλαδικών συμβάσεων. 

 Σήμερα, παρά την παρέμβασή μας το θέμα εκκρεμεί και μάλιστα η 

κατάσταση δυσχεραίνει μετά και την εγκύκλιό σας (26/4.10.2012) για τις 

Ε.Τ.Ε.Π., και την υποχρεωτική εφαρμογή τους σε όλα τα Δημόσια Έργα. 

 Για τους λόγους αυτούς είναι κατεπείγουσα μία συνάντηση μαζί σας, 

για τα θέματα αυτά, και επαναλαμβάνουμε την πρότασή μας για «πάγωμα» 

της αναθεώρησης με πράξη νομοθετικού περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (για την 

περίοδο μετά το Α’ τρίμηνο του 2012) και την άμεση υϊοθέτησή του ως άνω 

προτεινόμενου τρόπου υπολογισμού τιμών για προϋπολογισμούς των υπό 

δημοπράτηση έργων καθώς και για την αναθεώρηση τιμών. 

Με τιμή 

Για τις Εργοληπτικές Οργανώσεις, 
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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, 
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 Κατά καιρούς έχουν προταθεί στο Υπουργείο σας πλείστες προτάσεις αναµόρφωσης 

του εν λόγω πλαισίου, άλλες σηµαντικές και άλλες λιγότερο σηµαντικές, χωρίς ωστόσο µέχρι 

σήµερα  να υλοποιηθούν εν όλω ή εν µέρει. Αντίθετα οι όποιες παρεµβάσεις  έχουν 

πραγµατοποιηθεί τα τελευταία έτη στο σύστηµα τιµολόγησης των δηµοσίων 

έργων, έχουν συντελέσει στον µεγαλύτερο υποκειµενισµό και αδιαφάνεια.  

Σήµερα, µε ιδιαίτερα περιορισµένους τους πόρους που µπορεί να διαθέσει το Ελληνικό  

∆ηµόσιο, θεωρούµε ότι η αναγκαιότητα αναµόρφωσης του σχετικού πλαισίου είναι πιο 

επιτακτική από ποτέ.  

Προς αυτή την κατεύθυνση, ήδη από το ∆εκέµβριο 2010, έχει υποβληθεί στην 

πολιτική ηγεσία του ΥπΥΜΕ∆Ι, η σχετική οµόφωνη πρόταση-πλαίσιο, που επεξεργάστηκε η 

Επιτροπή «Παρακολούθησης και Βελτίωσης του Συστήµατος Τιµολόγησης Έργων», που 

συστάθηκε στην Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Έργων, ακριβώς µε αυτό το αντικείµενο. 

  Σε αυτήν την πρόταση πλαίσιο περιλαµβάνεται µεταξύ των άλλων αφ’ ενός µεν η 

πρόταση στο σηµείο 3.1 υπό τον τίτλο “Τα βασικά χαρακτηριστικά”: «Το ΙΟΚ, 

αξιοποιώντας την δυνατότητα που του παρέχεται από το ιδρυτικό του νόµου να συστήνει 

Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου (ΝΠΙ∆) µε τη µορφή ανώνυµης εταιρείας (ΑΕ) για την 

εκπλήρωση των σκοπών του, µπορεί να εξυπηρετήσει άµεσα, από κοινού µε το ΤΕΕ, τις 

Μελετητικές και Εργοληπτικές Οργανώσεις και λοιπά ενδιαφέροντα 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»   αφ’ ετέρου δε µέρος του, µέχρι τότε, υλοποιηθέντος πιλοτικού 

έργου, που είχαν αναθέσει οι Εργοληπτικές Οργανώσεις σε εξειδικευµένη Ανάδοχη Σύµπραξη 

µε αντικείµενο την υλοποίηση νέου Συστήµατος Ανάλυσης Τιµών για την Τιµολόγηση των 

∆ηµοσίων Έργων και την Αναθεώρηση των συµβατικών τιµών. 

Αυτό το έργο έχει σήµερα ολοκληρωθεί και παραδοθεί στην προαναφερόµενη 

Επιτροπή. 

Η υιοθέτηση της προτεινόµενης µεθοδολογίας και τυποποίησης, σε πλήρη εναρµόνιση 

µε τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές πρακτικές, αλλά και η προτεινόµενη αξιοποίηση του διαδικτύου 

και της ευρωπαϊκής εµπειρίας, αποτελούν αναγκαία και ικανή συνθήκη για την περαιτέρω 

ανάπτυξη του συστήµατος, παράλληλα µε την ανάπτυξη ενός Παρατηρητηρίου Τιµών 

Συντελεστών Παραγωγής Έργων, το επιχειρησιακό πλάνο του οποίου ήδη ολοκληρώνεται 

µε την χρηµατοδότηση, και πάλι, Εργοληπτικών Οργανώσεων. 

Σηµειώνουµε ότι Εργοληπτικές Οργανώσεις επέλεξαν να χρηµατοδοτήσουν αυτές τις 

κοστοβόρες δράσεις, εις βάρος των εισφορών των µελών τους, θεωρώντας ότι η από 29-12-

2010 οµόφωνη σχετική πρόταση-πλαίσιο αποτελεί τον µοναδικό έγκυρο και κοινά 

αποδεκτό «οδικό χάρτη», βάσει του οποίου δύναται να δοµηθεί ένα αξιόπιστο, 

επιστηµονικά αµερόληπτο και καθολικά αποδεκτό σύστηµα τιµολόγησης τεχνικών έργων στην 

Χώρα. Σε αυτήν την πρόταση-πλαίσιο το Παρατηρητήριο Τιµών Συντελεστών Παραγωγής 

Έργων οφείλει να λειτουργεί ανταποδοτικά, χωρίς καµία επιβάρυνση, αλλά και εξάρτηση, από 
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τον κρατικό προϋπολογισµό, στο πλαίσιο µιας βιώσιµης, ανεξάρτητης, µη-κυβερνητικής, πολύ-

συµµετοχικής, κλαδικής δοµής, όπως άλλωστε συµβαίνει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.   

 

Κύριε Υπουργέ,  

Η πρότασή µας συνιστά µία άµεσα εφαρµόσιµη και υλοποιήσιµη ριζική αναµόρφωση 

ενός πεπαλαιωµένου και αναξιόπιστου µηχανισµού διαµόρφωσης του προϋπολογισµού των 

έργων, αποτύπωσης των τιµών των κατασκευαστικών εργασιών και των συντελεστών 

παραγωγής των τεχνικών έργων. Το µόνο που απαιτείται είναι η πολιτική απόφαση 

υιοθέτησής της, την οποία και Σας ζητούµε να λάβετε.  

        

       Με τιµή  




