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ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΥΠΟΥΡΓΟ  
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ 

 
κατατίθεται στη Γραµµατεία  

της Επιτροπής ∆ιαπιστώσεως Βασικών Τιµών  (Ε.∆.Τ.∆.Ε.) 
 

ΕΝΣΤΑΣΗ 
 

1. Της Πανελλήνιας Ένωσης ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών Εργοληπτών 

∆ηµοσίων Έργων (ΠΕ∆ΜΕ∆Ε) που εδρεύει στην Αθήνα (Ασκληπιού 23) και 

εκπροσωπείται νόµιµα   

2. Της Πανελλήνιας Ένωσης ∆ιπλωµατούχων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων 

Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων (ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε) που εδρεύει στην Αθήνα 

(Αχαρνών 35) και εκπροσωπείται νόµιµα   

3. Της Πανελλήνιας Ένωσης Συνδέσµων Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων 

(ΠΕΣΕ∆Ε) που εδρεύει στην Αθήνα (Θεµιστοκλέους 6) και εκπροσωπείται 

νόµιµα   

4. Του Πανελληνίου Συνδέσµου Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ) που εδρεύει στην 

Αθήνα (Φειδίου 14-16) και εκπροσωπείται νόµιµα. 

5. Του Συνδέσµου Τεχνικών Εταιριών Ανωτέρων Τάξεων (Σ.Τ.Ε.Α.Τ.), που 

εδρεύει στην Αθήνα (οδός Πινδάρου 4) και εκπροσωπείται νόµιµα. 

 
ΚΑΤΑ 

 
Του µε αριθµό 156 /13-2-2014 Πρακτικού ∆ιαπιστώσεως Βασικών Τιµών για 

το ∆’ Τρίµηνο του 2012  της Επιτροπής ∆ιαπιστώσεως Τιµών ∆ηµοσίων 

Έργων (Ε.∆.Τ.∆.Ε.). 

 

--------------- 
 

Με την µε αρ. πρωτ. ∆11γ/ο/12/2/14-2-2014 επιστολή του Τµήµατος 

Προτύπων Αναλύσεων Τιµών και Ειδικών Κοστολογήσεων της Γενικής 

Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων, µας κοινοποιήθηκε το ανωτέρω 

προσβαλλόµενο Πρακτικό, µε το οποίο διαπιστώθηκαν οι βασικές τιµές του ∆΄ 
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Τριµήνου 2012, σε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 10 του Ν. 1418/84 

και του άρθρου 41 του Π.∆. 609/85 (ήδη άρθρου 54 παρ. 16 και επ. του Ν. 

3669/2008). 

 

Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις ανωτέρω διατάξεις και νοµιµοποιούµενοι προς 

άσκηση του σχετικά προβλεπόµενου νοµίµου δικαιώµατός µας, ασκούµε την 

παρούσα ένσταση κατά του Πρακτικού αυτού, για τους εξής νόµιµους, 

βάσιµους και αληθινούς λόγους: 

 

Το προσβαλλόµενο Πρακτικό στερείται νοµιµότητας και δεν παράγει έννοµα 

αποτελέσµατα λόγω µη νόµιµης συγκρότησης και µη νόµιµης λειτουργίας της 

Επιτροπής, λόγω  µη νόµιµης λήψης απόφασης και λόγω µη νόµιµης 

αιτιολογίας. Ειδικότερα: 

 

1. Μη νόµιµη (πληµµελής)  συγκρότηση της Επιτροπής. 
 

Με το άρθρο 6 του Ν.889/1979 συνεστήθη για τη διαπίστωση των βασικών 

τιµών των ηµεροµισθίων, των υλικών και των µισθωµάτων µηχανηµάτων και 

αυτοκινήτων για τον υπολογισµό της αναθεώρησης, η Επιτροπή ∆ιαπίστωσης 

Τιµών ∆ηµοσίων Έργων (Ε∆Τ∆Ε). 

 

Η εν λόγω Επιτροπή διατηρήθηκε και µετά την κατάργηση του Ν.889/79 µε 

την µε αρ. πρωτ. Ε∆2α/01/35/Φ.2.5/26-4-1982 Απόφαση των Υπουργών 

Προεδρίας της Κυβέρνησης και ∆ηµοσίων Έργων και στη συνέχεια µε το 

άρθρο 9 της   µε αρ. 80885/5439/6-8-1992 κοινής απόφασης των Υπουργών 

Προεδρίας της Κυβέρνησης και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων 

Έργων. 

 

Στην παρ. 1 του άρθρου 9 της ως άνω κοινής Υπουργικής απόφασης ορίζεται 

ότι διατηρείται η Επιτροπή ∆ιαπιστώσεως Τιµών ∆ηµοσίων Έργων (Ε∆Τ∆Ε) 

που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 889/1979 και 

λειτουργεί σύµφωνα µε αυτές.  
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Σύµφωνα µε το άρθρο 13 παρ. 1 του Ν.2690/1999 για τη νόµιµη συγκρότηση 

συλλογικού οργάνου απαιτείται ο ορισµός, µε πράξη, όλων των µελών 

(τακτικών και αναπληρωµατικών) που προβλέπει ο νόµος. 

 

Από τις διατάξεις της άρθρου 6 του Ν.889/79 προβλέπεται ρητά ότι η 

Επιτροπή συνέρχεται εγκύρως και εάν δεν έχουν ορισθεί  τα µέλη  της τα 

προερχόµενα από το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος,  το Εµπορικό και 

Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθηνών και τους εργολήπτες δηµοσίων έργων. Εξ 

αντιδιαστολής  συνάγεται ότι η Επιτροπή δεν συνέρχεται νοµίµως σε 

περίπτωση που δεν έχουν ορισθεί τα λοιπά  µέλη αυτής, ήτοι δύο ανώτεροι 

υπάλληλοι της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων  Έργων του Υ.ΥΠ.ΜΕ.∆Ι., ένας 

ανώτερος υπάλληλος του Υπουργείου Εµπορίου, ένα ανώτερος υπάλληλος 

του Υπουργείου Οικονοµικών, ένας ανώτερος υπάλληλος του Υπουργείου 

Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και ένας ανώτερος υπάλληλος του 

Υπουργείου Εργασίας. 

 

Στο υπόψη 156ο Πρακτικό αναγράφεται ότι η Επιτροπή ∆ιαπίστωσης Τιµών 

∆ηµοσίων Έργων  συγκροτήθηκε µε την µε αρ. ∆17γ/02/4/Φ.2.5/7-1-2014 

απόφαση του Υπουργού Υ.ΜΕ.∆Ι. 

 

Όµως, όπως προκύπτει από την απόφαση αυτή στη σύνθεση της Επιτροπής 

δεν περιλαµβάνεται  εκπρόσωπος του Υπουργείου  Οικονοµικών και της 

Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας. 

 

Επισηµαίνουµε ότι η παρουσία του εκπρόσωπου  της Γενικής Γραµµατείας 

Βιοµηχανίας στην Επιτροπή έχει ιδιαίτερη σηµασία για τη σύννοµη λειτουργία 

της Επιτροπής διότι η υπόψη ∆/νση είναι η πλέον αρµόδια να αποφαίνεται για 

την νοµιµότητα της κυκλοφορίας µη σύµµορφων δοµικών προϊόντων  και κατά 

συνέπεια για την διαπίστωση από την Επιτροπή των τιµών αυτών. 

 

Συνεπώς µε βάση τα ανωτέρω η Επιτροπή δεν συγκροτήθηκε νόµιµα, δεν 

συνήλθε νόµιµα και άρα το προσβαλλόµενο Πρακτικό στερείται νοµιµότητας.   
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2. Μη νόµιµη αιτιολογία 
 

Σύµφωνα µε το άρθρο 17 παρ. 1 και 2 του Ν. 2690/1999 η ατοµική διοικητική 

πράξη πρέπει να περιέχει αιτιολογία, η οποία να είναι σαφής, ειδική και 

επαρκής και να προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου. 

 

Το προσβαλλόµενο Πρακτικό στερείται της απαιτούµενης ειδικής αιτιολογίας 

ανά άρθρο (κωδικό). ∆εδοµένης µάλιστα της οικονοµικής κατάστασης και της 

παρατεταµένης ύφεσης, παρίσταται απολύτως αναγκαία η, κατά νόµον, ειδική 

αιτιολόγηση της απόφασης της Επιτροπής ανά άρθρο (κωδικό). 

 

Το προσβαλλόµενο Πρακτικό στερείται της ειδικής και επαρκούς αιτιολογίας 

ανά άρθρο και άρα δεν είναι νόµιµο. 

 

3. Έλλειψη νοµιµότητας του προσβαλλόµενου Πρακτικού 
 

3.1. Με το άρθρο 8 του Ν.3263/2004 προβλέφθηκε η εφαρµογή των ενιαίων 

τιµολογίων εργασιών για ενιαία χρήση τους από τους φορείς που 

δηµοπρατούν τα δηµόσια  έργα. ∆ηλαδή τα ενιαία τιµολόγια εργασιών µε 

βάση τα οποία δηµοπρατούνται τα έργα,  αντικατέστησαν τις παλαιές 

εγκεκριµένες αναλύσεις τιµές (ΑΤΟΕ, ΑΤΗΕ, ΗΛΜ κλπ), οι οποίες  

θεωρούνται πλέον καταργηµένες (βλ. και Εγκύκλιο 24/20-10-2004 ΥΠΕΧΩ∆Ε 

στην οποία αναφέρεται σαφώς ότι µε το άρθρο 8 του 3263/2004, τα σχετικά 

εδάφια της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν.1418/1984 όπως αυτά 

προστέθηκαν µε την παρ. 2 του άρθρου 5 του ν.2940/2001 θεωρούνται 

καταργηµένα). 

 

Εν προκειµένω η Επιτροπή ∆ιαπίστωσης Τιµών ∆ηµοσίων Έργων (Ε∆Τ∆Ε) 

στο προσβαλλόµενο Πρακτικό  χρησιµοποιεί τους πίνακες µε  κωδικούς και 

περιγραφές των βασικών τιµών ηµεροµισθίων, υλικών και µισθωµάτων  που 

περιλαµβάνονται  στις  παλαιές εγκεκριµένες αναλύσεις τιµών (ΑΤΟΕ, ΤΗΕ, 

ΗΛΜ κλπ), που, όπως προαναφέραµε, µε το άρθρο 8 του Ν.3263/2004, έχουν 

αντικατασταθεί από τα ενιαία τιµολόγια εργασιών.     
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Συνεπώς το προσβαλλόµενο Πρακτικό στερείται νοµιµότητας εκ του λόγου ότι 

η Επιτροπή  προχώρησε σε διαπίστωση βασικών τιµών που αναφέρονται σε 

καταργηµένες αναλύσεις τιµών, παραβιάζοντας µε τον τρόπο αυτό τις 

νοµοθετικές προβλέψεις (άρθρο 41 παρ. 6 του Π∆ 609/85, άρθρο 54 παρ. 16 

του Ν.3669/08).  

 

3.2. Με την µε αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/273/17-7-2012 απόφαση Αν. Υπ. 

Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων (ΦΕΚ 

Β΄2221/30-7-2012), (η ισχύς της οποίας αρχίζει  µετά την παρέλευση δύο 

µηνών από την δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 

1-10-2012), εγκρίθηκαν, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 176 του 

Ν.3669/08,  440 Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) µε υποχρεωτική 
εφαρµογή σε όλα τα ∆ηµόσια Έργα. 
 

Στην παράγραφο 3 της ανωτέρω απόφασης προβλέπεται ότι όσα από τα 

εθνικά κανονιστικά κείµενα αντίκεινται στις εγκρινόµενες µε την απόφαση αυτή 

Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), παύουν να ισχύουν από την 

ηµεροµηνία εφαρµογής των ΕΤΕΠ. 

 

Το προσβαλλόµενο  Πρακτικό διαπίστωσης τιµών είναι κανονιστικό έγγραφο 

για τα δηµόσια έργα. Ως εκ τούτου για να θεωρηθεί νόµιµο, θα πρέπει µεταξύ 

άλλων να συµµορφώνεται προς τις  παραπάνω Ελληνικές Τεχνικές 

Προδιαγραφές. ∆ηλαδή  το προσβαλλόµενο 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.    

 

Εν προκειµένω, στο προσβαλλόµενο Πρακτικό   διαπιστώνονται βασικές τιµές 

υλικών και ειδών που δεν συµµορφώνονται στις υποχρεωτικώς ισχύουσες 

ΕΤΕΠ, µε αποτέλεσµα και εκ του λόγου αυτού το προσβαλλόµενο Πρακτικό 

να στερείται νοµιµότητας. Επισυνάπτεται (ΣΥΝ.1) πίνακας µε ενδεικτικές 

περιπτώσεις υλικών, των οποίων η περιγραφή ή/και µονάδα µέτρησης κατά 
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το πρακτικό διαπίστωσης, δεν είναι η δέουσα ως όφειλε µε βάση τα ισχύοντα 

πρότυπα και τις ΕΤΕΠ. 

 

3.3. Σύµφωνα µε την πρόβλεψη του άρθρου 41 παρ  7 του Π∆ 609/85 και του 

άρθρου 54 παρ. 17 του Ν.3669/08, η Ε∆Τ∆Ε υποχρεούται να διαπιστώσει τις 

µέσες πραγµατικές τιµές των συντελεστών παραγωγής (εργατικά, υλικά, 

µηχανικό εξοπλισµό) που πληρούν  τεκµηριωµένα  όλες τις εκ των κειµένων 

διατάξεων προϋποθέσεις για την διάθεσή τους στην αγορά και για τη χρήση 

τους στα τεχνικά έργα, µε τρόπο ώστε να µην γεννάται η παραµικρή 

αµφιβολία για τα αποτελέσµατα της έρευνας. Ειδικότερα για τις µέσες τιµές 

των υλικών, αυτές οφείλουν να διαµορφώνονται από αντιπροσωπευτικό 

δείγµα υλικών που κυκλοφορούν νόµιµα στην αγορά και να εφαρµόζονται 

στην κατασκευή των έργων. 

 

Εν προκειµένω, στο προσβαλλόµενο Πρακτικό περιλαµβάνονται κωδικοί που 

αντιπροσωπεύουν µη υφιστάµενες σήµερα ειδικότητες προσωπικού, 

µισθοτροφοδοσίες, µηχανήµατα και υλικά, κατά σαφή παράβαση των 

προβλέψεων   του άρθρου 54  παρ. 17 του Ν. 3669/2008. 

 

Από  το Πρακτικό και την σχετική εισήγηση της υπηρεσίας προκύπτει ότι στις 

περιληφθείσες σε αυτά τιµές περιλαµβάνονται τιµές για πεπαλαιωµένα υλικά 

και µηχανήµατα που δεν χρησιµοποιούνται πλέον στις κατασκευές, καθώς και 

για ειδικότητες προσωπικού που δεν υφίστανται πλέον. 

 

Ειδικότερα στο Πρακτικό περιλαµβάνονται οι ακόλουθες ειδικότητες 

προσωπικού, µηχανήµατα και υλικά που δεν υφίστανται σήµερα µε τους 

αντίστοιχους κωδικούς: 
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ΜΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑ Α’  - ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ  

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΣ
ΜΟΝ. ΑΤΟΕ ΑΤΕΟ Υ∆Ρ ΑΤΛΕ ΠΡΣ ΑΤΑΕ ΑΤΗΕ Ν. ΑΤΕΠ

           

3 Βοηθός χειριστή  ελαφρού 
µηχανήµατος 

ηµ    119     

4 Βοηθός χειριστή βαριού 
µηχανήµατος 

ηµ  118 118 117 118 118  118 

11 Τρία ζώα µε αγωγέα (σύν.) ηµ 006        
12 ∆ίτροχο µε αγωγέα (σύν) ηµ 007        
13 Οδηγός δύτη ηµ    121     
14 Χειριστής ρόδας ηµ    122     

           

 

ΜΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑ Γ’ : ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΠΟΥ ∆ΕΝ 
ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ  

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΤΟΕ ΑΤΕΟ 
(**) Υ∆Ρ ΑΤΛΕ ΠΡΣ ΑΤΑΕ

2 Προωθητήρας (BULLDOZER) τύπου D7 ή παρεµφερής 
160 HP 017 402 402  402 402 

9 Αυτοκίνητο ανατρεπόµενο ωφελίµου φορτίου 6 t  409 409 317 409  
72 Πλωτός γερανός - εκσκαφέας "ΣΑΜΨΩΝ" για εκσκαφές    351   
73 Πλωτός γερανός "ΣΑΜΨΩΝ" για άρση και βύθιση 

τεχνητών ογκολίθων    352   
74 Πλωτός γερανός "ΣΑΜΨΩΝ" για άρση και βύθισηφυσικών 

ογκολίθων    353   
75 Πλωτός γερανός "TITAN" ή "ΑΤΛΑΣ" για άρση και βύθιση 

τεχνητών ογκολίθων    354   
76 Βυθοκόρος "ΠΙΝ∆ΟΣ"    355   
77 Ρυµουλκό "ΑΙΓΛΗ"    356   
78 Ρυµουλκό "ΛΕΩΝ"    357   
79 Φορτηγίδα Φ2    358   
80 Φορτηγίδα Φ3    359   
81 Φορτηγίδα Φ4    360   

        
 

∆' ΜΙΣΘΟΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑ Α.Τ.Λ.Ε. – ∆ΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ 
ΑΡΘΡΑ ΑΤΛΕ: 501 - 510 

 
ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ Υ∆Ρ: 
233.2 - Χαλύβδινο δοµικό πλέγµα οπλισµού σκυροδέµατος (ST. IV) 
 

ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΑΤΗΕ:  

582.2 - Χυτοσιδήρους σωλήνες αποχέτευσης Φ100,  

621.1 - Καζανάκι ΝΙΑGARA, 621.1 
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842.3.2 - ∆ιακόπτες PΑCCO 3 Χ 25 εντός χυτ. κιβωτίου,  

842.1.2 - ∆ιακόπτες PΑCCO 1 Χ 25 εντός χυτ. κιβωτίου,  

885.1.2 - Τηλεφωνική συσκευή δίσκου επιλογής  

 

Εποµένως το προσβαλλόµενο Πρακτικό και  η σχετική εισήγηση της 

υπηρεσίας είναι µη νόµιµα, αβάσιµα, αυθαίρετα, αναιτιολόγητα και πλήρως  

παραπλανητικά όσον αφορά τα ανωτέρω ανύπαρκτα µηχανήµατα, υλικά, 

ειδικότητες κλπ.  

 

Περαιτέρω, από το προσβαλλόµενο Πρακτικό και την σχετική εισήγηση της 

υπηρεσίας προκύπτει ότι για σύγχρονα µηχανήµατα και υλικά, καθώς και για 

ορισµένες ειδικότητες προσωπικού, έχουν αναγραφεί τιµές χωρίς να 

προκύπτει η διαπίστωσή τους, επειδή δεν προσκοµίσθηκε κανένα σχετικό 

αποδεικτικό στοιχείο (βλ. αναλυτικά παρακάτω παράγρ. 6).  

 

 Συγκεκριµένα έχουν τεθεί τιµές χωρίς διαπίστωση για τις παρακάτω 

ειδικότητες: 

 

ΜΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑ Α’ – ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ∆ΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΗΚΕ 
ΚΑΝΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΙΜΟΛΗΨΙΑΣ  

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΣ
ΜΟΝ. ΑΤΟΕ ΑΤΕΟ Υ∆Ρ ΑΤΛΕ ΠΡΣ ΑΤΑΕ ΑΤΗΕ Ν. ΑΤΕΠ

           
5 Υπονοµοποιός ηµ  116 116 115 116   116 

8 Χειριστής ελαφρού 
µηχανήµατος 

ηµ 005 115 115 118 115   115 

9 Χειριστής βαριού 
µηχανήµατος 

ηµ 004 114 114 116 114 114  114 

10 Οδηγός αυτοκινήτου, 
ελκυστήρα 

ηµ 008 117 117 120 117 117  117 

15 ∆ύτης ηµ    123     

 

 Η Επιτροπή δεν έχει λάβει υπόψη της στοιχεία για τους εργάτες, βοηθούς και 

τεχνίτες των στεγασµένων επαγγελµάτων, ήτοι των υδραυλικών, 

ηλεκτρολόγων κλπ που θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη για τον προσδιορισµό 

των µέσων µεσοσταθµικών ωροµισθίων των κάτωθι κωδικών µε α/α 1,2,6 και 

7 του Πίνακα Α της εισήγησης. 
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ΜΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑ Α’  - ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΗΚΑΝ 
ΕΛΛΕΙΠΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΣ
ΜΟΝ. ΑΤΟΕ ΑΤΕΟ Υ∆Ρ ΑΤΛΕ ΠΡΣ ΑΤΑΕ ΑΤΗΕ Ν. ΑΤΕΠ

           
1 Εργάτης ανειδίκευτος ηµ 001 111 111 111 111 111 001 111 

2 Βοηθός (ειδικευµένος 
εργάτης) 

ηµ 002   114   002 112 

6 Εργάτης ειδικευµένος ηµ  112 112 112 112    
7 Τεχνίτης ηµ 003 113 113 113 113  003 113 

 

Ειδικότερα η Επιτροπή θα έπρεπε να λάβει υπόψη της στοιχεία για  τους    

ηλεκτροτεχνίτες, βοηθούς ηλεκτροτεχνίτες και ειδικευµένους εργάτες 

(ενδεικτικοί  κωδικοί ΙΚΑ 727010, 727020, 744010, 744020) δεδοµένου ότι το 

ποσοστό των ηλεκτροµηχανολογικών έργων στο σύνολο των εκτελούµενων 

έργων κατά το επίδικο χρονικό διάστηµα (∆΄τριµ. 2012) ήταν ιδιαίτερα 

αυξηµένο σε σχέση µε το παρελθόν, λόγω της εκτέλεσης µεγάλου αριθµού 

έργων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας. 

 

Η Επιτροπή λαµβάνει υπόψη της  για τη διαπίστωση των µέσων τιµών ένα 

πολύ µικρό αριθµό  στοιχείων, ενώ ελλείπει η έγκριτη µεθοδολογία συλλογής, 

αξιολόγησης  και στάθµισης του µέσου όρου των στοιχείων που συλλέγονται. 

Λαµβάνονται υπόψη τιµές από µη αντιπροσωπευτικές επιχειρήσεις µικρού  

«τζίρου», λαµβάνονται υπόψη οι ελάχιστες τιµές και όχι ο σταθµισµένος µέσος 

όρος, χρησιµοποιούνται αυθαίρετες εκπτώσεις κλπ. 

 

Η ανωτέρω παράλειψη οφειλόµενων ενεργειών καθώς και η αποσπασµατική 

διενέργεια της έρευνας συνιστούν παραβίαση της σχετικής νοµοθεσίας, µε 

αποτέλεσµα να παρίσταται µη νόµιµο το προσβαλλόµενο Πρακτικό.  

 

3.4. Σύµφωνα µε το άρθρο 10 παρ. 1 του Ν.1418/84 (άρθρο 54 παρ. 1 του 

Ν.3669/08) σε συνδυασµό µε το άρθρο 41 παρ. 7 του Π∆ 609/85 (άρθρο 54 

παρ. 17 του Ν.3669/08) οι συµβατικές τιµές κάθε σύµβασης δηµοσίου έργου 

αναθεωρούνται ενιαία για όλη τη χώρα κατά ηµερολογιακό τρίµηνο και µε 

βάση τα στοιχεία και δεδοµένα της εικοστής ηµέρας του πρώτου µήνα της 

περιόδου αυτής. 
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Η Επιτροπή ∆ιαπίστωσης Τιµών (Ε∆Τ∆Ε) οφείλει στο πλαίσιο του ανωτέρω 

άρθρου σε συνδυασµό µε το  άρθρο 41 παρ. 7 του Π∆ 609/85 (άρθρο 54 

παρ. 17  του ν.3669/08) να διαπιστώσει τις  µέσες τιµές ηµεροµισθίων, 

υλικών, µηχανηµάτων για την 20η ηµέρα της κάθε αναθεωρητικής περιόδου,  

µε βάση πραγµατικά και πρόσφορα αναλυτικά στοιχεία ανά κωδικό .  

 

Στο προσβαλλόµενο  Πρακτικό η Επιτροπή, ενεργώντας αυθαίρετα και καθ΄ 

υπέρβαση  της διακριτικής ευχέρειας που της παρέχει ο νόµος, λαµβάνει 

υπόψη της τα Πρακτικά προγενέστερων συνεδριάσεών της εφαρµόζοντας τις 

τιµές τους αυτούσιες ή µε ενιαία ποσοστιαία διαφοροποίηση από τιµές 

προηγούµενων πρακτικών σε ολόκληρες οµάδες κωδικών. Συγκεκριµένα, η 

Επιτροπή εφάρµοσε αυτή την µη νόµιµη µεθοδολογία  στις εξής περιπτώσεις, 

κατ΄ελάχιστον:  

• Οριζόντια µείωση στις Μέσες Βασικές Τιµές Ηµεροµισθίων κατά 4% σε 

σχέση µε το προηγούµενο τρίµηνο Γ’ τρίµηνο 2012 (ΠΙΝΑΚΑΣ 3.Α: Πίνακας 

Μέσων Βασικών Τιµών Ηµεροµισθίων) 

• Αµετάβλητη η Μέση Εργοδοτική Επιβάρυνση (καταγγελία σύµβασης, 

υπερεργασία κ.λ.π.) επι των ηµεροµισθίων καθώς και η Μέση ∆ιάρκεια σε 

ώρες Ηµερήσιας Εργασίας ανάλογα µε την ειδικότητα του εργαζοµένου σε 

σχέση µε το προηγούµενο τρίµηνο Γ’ τρίµηνο 2012 [ΠΙΝΑΚΑΣ 3.Α1: Μέση 

Εργοδοτική Επιβάρυνση επι των Ηµεροµισθίων (ΙΚΑ, ∆ώρα)]. 

• Αµετάβλητο το προτεινόµενο κόµιστρο (Κ) για λόγους οµαλής λειτουργίας 

του υπολογιστικού συστήµατος έναντι του προηγούµενου τριµήνου Γ΄ 

τρίµηνο 2012.  

• Αµετάβλητα τα Ηµερήσια Μισθώµατα (Η.Μ.) Μηχανηµάτων και 

Αυτοκινήτων σε σχέση µε το προηγούµενο τρίµηνο, Γ΄ τρίµηνο του 2012 

(Πίνακα 4.Γ – Μέσες Βασικές Τιµές Ηµερησίων Μισθωµάτων Μηχανηµάτων 

και Αυτοκινήτων) 

• Αµετάβλητες οι Βασικές Τιµές Κτήσης Μηχανηµάτων και Αυτοκινήτων της 

Ν.ΑΤΕΟ, σε σχέση µε το προηγούµενο τρίµηνο, Γ’ τρίµηνο 2012.  (Πίνακας 

4.Γ1.1-Βασικές Τιµές Κτήσεως Μηχανηµάτων και Αυτοκινήτων Ν.ΑΤΕΟ).  
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• Αµετάβλητες οι Βασικές Τιµές Μισθοτροφοδοσίας  Α.Τ.Λ.Ε. σε σχέση µε το 

προηγούµενο τρίµηνο, Γ’ τρίµηνο 2012. (Πίνακας ∆- Βασικές Τιµές 

Μισθοτροφοδοσίας  Α.Τ.Λ.Ε.). 

 

4.  ∆ιαχρονικές Στρεβλώσεις - Αναδιαπίστωση (ΣΥΝ.2)  
Η Ε∆Τ∆Ε υπό την νέα σύνθεσή της αποφάσισε να µην ακολουθήσει την 

τακτική των προηγούµενων Ε∆Τ∆Ε, οι οποίες αντιλαµβανόµενες τις 

υφιστάµενες στρεβλώσεις της διαδικασίας τιµοληψίας και διαπίστωσης των 

τιµών για τους κωδικούς του πρακτικού είχαν επιλέξει να παρακολουθούν τις 

ποσοστιαίες µεταβολές των τιµών των υλικών, των ηµεροµισθίων και των 

µισθωµάτων κάθε τρίµηνο και να εφαρµόζουν αυτές τις µεταβολές στις τιµές 

του προηγούµενου τριµήνου ώστε να προκύπτουν οι τιµές του νέου τριµήνου.  

Αυτή η τακτική είναι φανερό ότι έχει µεταβληθεί µε την νέα σύνθεση της 

Επιτροπής ∆Τ∆Ε, η οποία πλέον σε αρκετές περιπτώσεις υλικών επιλέγει να 

λαµβάνει υπόψη της τις απόλυτες τιµές των υλικών που περιλαµβάνονται στις 

προσφορές των προµηθευτών, δηµιουργώντας οξύτατες αποκλίσεις µεταξύ 

των τιµών των τριµήνων Γ 2012 – τελευταίο τρίµηνο που διαπίστωσε η 

Ε∆Τ∆Ε υπό την προηγούµενη σύνθεσή της - και ∆’ του 2012 – το πρώτο 

τρίµηνο που διαπιστώνει τιµές η Ε∆Τ∆Ε υπό τη νέα σύνθεσή της. 

Με αυτό το δεδοµένο η Ε∆Τ∆Ε οφείλει να αναγνωρίσει ότι η εφαρµογή 

διαφορετικών µεθοδολογιών στην διαπίστωση τιµών σε δύο συνεχόµενα 

τρίµηνα στρεβλώνει σε σηµαντικότατο βαθµό τα παραγόµενα αποτελέσµατα 

και ως εκ τούτου θα πρέπει να διαπιστωθούν εκ νέου οι σχετικές τιµές του Γ 

τριµήνου του 2012.  

Η Ε∆Τ∆Ε  οφείλει, στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης  και της νοµοθετικής 

εξουσιοδότησης που της παρέχει ο νόµος για την έκδοση του Πρακτικού, να 

προχωρήσει σε  ΑΝΑ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΗ των σχετικών βασικών τιµών του 

προηγούµενου τριµήνου, όπως άλλωστε, κατά την πάγια τακτική της, έχει 

εφαρµόσει και στα προηγούµενα Πρακτικά. Συνεπώς πρέπει να προχωρήσει 

σε αναδιαπίστωση των υλικών που εµφανίζονται αναλυτικά στην παρακάτω 

ενότητα 6. Οι ΑΝΑ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ θα ισχύουν µόνο για την αναθεώρηση των 

βασικών τιµών του εξεταζόµενου τριµήνου.  Οι πιο πάνω διαπιστώσεις 

ισχύουν για το ∆’ ηµερολογιακό τρίµηνο 2012 για το σκοπό που αναφέρεται 

στην εισαγωγή του Πρακτικού 156. 
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5.  Μεθοδολογικά ζητήµατα – Αξιοπιστία τιµοληψίας, επάρκεια 
δείγµατος κ.λ.π. 
 
Από το σύνολο των υποστηρικτικών της εισήγησης της  Υπηρεσίας στοιχείων 

αλλά και τον τρόπο λειτουργίας και λήψης αποφάσεων της Επιτροπής 

∆ιαπίστωσης Τιµών ∆ηµοσίων Έργων προκύπτει ένα τραγικό έλλειµµα 

έγκυρης και επιστηµονικής µεθοδολογίας συλλογής, επεξεργασίας, 

στάθµισης, επαλήθευσης και επιβεβαίωσης των στοιχείων επι των οποίων θα 

όφειλε η Ε∆Τ∆Ε να διαπιστώνει τις τιµές του Πρακτικού.  

Στα χρόνια λειτουργίας της Επιτροπής δεν έχει καταγραφεί ούτε µία φορά µία 

προτεινόµενη -µε δική της πρωτοβουλία - προς την Υπηρεσία µεθοδολογία – 

επιστηµονικά έγκυρη και στατιστικά αποδεκτή – για την επιλογή του δείγµατος 

των ερωτώµενων για τις τιµές των υλικών, ηµεροµισθίων και µισθωµάτων 

µηχανηµάτων, για τις µεθοδολογίες λήψης των πρωτογενών στοιχείων 

(δοµηµένα ερωτηµατολόγια, τηλεφωνικές συνεντεύξεις, επι τόπου 

προσωπικές συνεντεύξεις) καθώς και για την στατιστική επεξεργασία αυτών 

που θα οδηγήσει, σε αξιόπιστα µη συστηµατικά εσφαλµένα αποτελέσµατα. 

Η σηµερινή κατάσταση βρίθει υποκειµενισµού, προχειρότητας και αδιαφορίας 

ως προς την πληρότητα, την αντιπροσωπευτικότητα και την εγκυρότητα των 

χορηγούµενων προς την Υπηρεσία στοιχείων, ενώ επίσης λείπει εντελώς µία  

µεθοδολογία έλεγχου των εισηγήσεων της Υπηρεσίας από την Ε∆Τ∆Ε.   

Φαινόµενα όπως χειρόγραφες αναιτιολόγητες σηµειώσεις επι των 

προσφορών των ερωτώµενων να καθορίζουν την διαπιστούµενη τιµή 

(ΣΥΝ.3), µεταφορά απαντήσεων εταιρειών σε επόµενα ή προηγούµενα 

τρίµηνα κατά το δοκούν (ΣΥΝ.4), άκριτη αποδοχή των απαντήσεων των 

ερωτώµενων ως προς την εγκυρότητά τους (ΣΥΝ.5) και άλλα πολλά σχετικά, 

συνεπάγονται πασιφανώς και προδήλως την πλήρη απαξίωση του 

µηχανισµού διαπίστωσης βασικών τιµών και αναθεώρησης των συµβατικών 

τιµών,  που συνεχίζει να εφαρµόζεται κατά τρόπο αδιαφανή και αυθαίρετο 

καταστρατηγώντας κάθε έννοια  χρηστών συναλλακτικών ηθών και σε πλήρη 

αναντιστοιχία µε δόκιµες πρακτικές, µε σύγχρονες τεχνολογίες και µε τις 

τρέχουσες οικονοµικές συγκυρίες. 
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Είναι επιτακτική ανάγκη άµεσης και πλήρους εγκατάλειψης του υφιστάµενου  

συστήµατος και προσφυγής – προσωρινά µέχρι την ανάπτυξη του νέου 

Εθνικού Συστήµατος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιµολόγησης ΤΕ , όπως 

έχει προταθεί από τις Εργοληπτικές Οργανώσεις – σε ένα σύστηµα δεικτών 

ανά κατηγορία εργασιών οι οποίοι θα υπολογίζονται µε βάση «καλάθια» 

πρωτογενών δεικτών της ΕΛΣΤΑΤ λαµβάνοντας υπόψη και το χρηµατο-

οικονοµικό κόστος.  

Επισηµαίνεται ότι τα  στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ  έχει πλέον υιοθετήσει και το 

Υπ.Υ.ΜΕ∆Ι. µε την Εγκύκλιο 4 (αρ. πρωτ. ∆17γ/02/24/ΦΝ. 439.6/17.2.2014) 

µε την οποία αναπροσαρµόσθηκε  ο συντελεστής (τκ) του άρθρου γεν 3 του 

Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών Μελετών και Υπηρεσιών ως 

ακολούθως: 

«Ο συντελεστής (τκ) που αναφέρεται στο άρθρο ΓΕΝ.2 ορίζεται για κάθε έτος 

ως ο λόγος του επίσηµου γενικού δείκτη τιµών καταναλωτή του ∆εκεµβρίου 

του προηγούµενου έτους προς τον επίσηµο γενικό δείκτη τιµών καταναλωτή 

του ∆εκεµβρίου του έτους 2004…..»  

 
6. Ειδικότερα ως προς τις  µέσες τιµές του προσβαλλόµενου Πρακτικού 

ενιστάµεθα για τους εξής λόγους : 

ΕΙ∆ΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΣΚΕΠΤΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΚΑΙ ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

156 /13-2-2014,  ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟ 11.2.2014 ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΠΟΥ ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΜΗ ΝΟΜΙΜΗ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ 

1.  Σκεπτικό – ∆εδοµένα (εφ’ εξής «Σ∆») και ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ (εφ’ εξής 

«ΕΙΣ») της εισήγησης της υπηρεσίας. 

1.1 Επί της παρ. α  του Κεφαλαίου  Σ∆  της εισήγησης (µέσες βασικές τιµές 

ηµεροµισθίων):  

Από τα στοιχεία των αναφερόµενων ως πηγών τιµοληψίας (ΙΚΑ, Γεν. 

∆/νση  Αναλογιστικών Μελετών και Στατιστικής, Τµήµα Αναλογιστικό) 

δεν είναι δυνατή η διαπίστωση των τιµών των συγκεκριµένων 

ειδικοτήτων  εργαζοµένων . 

Συγκεκριµένα: 
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α) Για τον εργάτη, βοηθό τεχνίτη και τεχνίτες (α/α 1, 2, 6 και 7 του 

πίνακα Α της εισήγησης) υπάρχουν στοιχεία µόνο για τους οικοδόµους, 

αλλά δεν υπάρχουν στοιχεία για αντίστοιχες ειδικότητες των 

στεγασµένων επαγγελµάτων (υδραυλικών, ηλεκτρολόγων κ.λπ.) που 

εµπεριέχονται επίσης στα κωδικούς αυτούς, προκειµένου να ληφθούν 

υπόψη για τον προσδιορισµό των µέσων µεσοσταθµικών ωροµισθίων. 

∆ηλαδή, για τις παραπάνω κατηγορίες προσωπικού δεν έχουν ληφθεί 

στοιχεία που αφορούν σε ειδικότητες, όπως οι ηλεκτροτεχνίτες, βοηθοί 

ηλεκτροτεχνίτες κ.λ.π. (ενδεικτικοί κωδικοί ΙΚΑ 727010, 727020, 

744010, 744020) (βλ. ανωτέρω παραγρ. 3.3).  

 

ΜΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑ Α’  - ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΗΚΑΝ 
ΕΛΛΕΙΠΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΣ
ΜΟΝ. ΑΤΟΕ ΑΤΕΟ Υ∆Ρ ΑΤΛΕ ΠΡΣ ΑΤΑΕ ΑΤΗΕ Ν. ΑΤΕΠ

           
1 Εργάτης ανειδίκευτος ηµ 001 111 111 111 111 111 001 111 

2 Βοηθός (ειδικευµένος 
εργάτης) 

ηµ 002   114   002 112 

6 Εργάτης ειδικευµένος ηµ  112 112 112 112    
7 Τεχνίτης ηµ 003 113 113 113 113  003 113 

 

β) Στο Πρακτικό αναγράφονται  για ειδικότητες προσωπικού τιµές  που 

δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθούν  -  αφού δεν υφίστανται πλέον οι 

ειδικότητες αυτές,  ήτοι: (βλ. ανωτέρω παραγρ. 3.3).  

 

ΜΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑ Α’  - ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ  

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΣ
ΜΟΝ. ΑΤΟΕ ΑΤΕΟ Υ∆Ρ ΑΤΛΕ ΠΡΣ ΑΤΑΕ ΑΤΗΕ Ν. ΑΤΕΠ

           

3 Βοηθός χειριστή  ελαφρού 
µηχανήµατος 

ηµ    119     

4 Βοηθός χειριστή βαριού 
µηχανήµατος 

ηµ  118 118 117 118 118  118 

11 Τρία ζώα µε αγωγέα (σύν.) ηµ 006        
12 ∆ίτροχο µε αγωγέα (σύν) ηµ 007        
13 Οδηγός δύτη ηµ    121     
14 Χειριστής ρόδας ηµ    122     
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Ακολούθως στο Πρακτικό αναγράφηκαν τιµές παρά το γεγονός ότι δεν 

προσκοµίσθηκε κανένα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο για τις παρακάτω 

ειδικότητες προσωπικού, ήτοι: (βλ. ανωτέρω παραγρ. 3.3). 

 
ΜΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑ Α’ – ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ∆ΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΗΚΕ 

ΚΑΝΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΙΜΟΛΗΨΙΑΣ 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΣ
ΜΟΝ. ΑΤΟΕ ΑΤΕΟ Υ∆Ρ ΑΤΛΕ ΠΡΣ ΑΤΑΕ ΑΤΗΕ Ν. ΑΤΕΠ

           
5 Υπονοµοποιός ηµ  116 116 115 116   116 

8 Χειριστής ελαφρού 
µηχανήµατος 

ηµ 005 115 115 118 115   115 

9 Χειριστής βαριού 
µηχανήµατος 

ηµ 004 114 114 116 114 114  114 

10 Οδηγός αυτοκινήτου, 
ελκυστήρα 

ηµ 008 117 117 120 117 117  117 

15 ∆ύτης ηµ    123     

 

∆ηλαδή για τις 11 από τις 15 κατηγορίες ειδικοτήτων για τις οποίες η 

Επιτροπή  «διαπίστωσε» τιµές δεν υπάρχουν ούτε πρωτογενή ούτε 

δευτερογενή στοιχεία για την τεκµηρίωσή τους.  

 

γ)  Τα µόνα στοιχεία που αφορούν σε συγκεκριµένες ειδικότητες 

περιλαµβάνονται σε απάντηση του ΙΚΑ σχετικά µε συγκεντρωτικά 

στοιχεία συγκεκριµένων τεχνικών εταιρειών που εκτελούν και δηµόσια 

έργα.  

Σηµειώνουµε ότι ενώ ζητήθηκαν από την Υπηρεσία στοιχεία για 7 

κωδικούς – ειδικότητες του ΙΚΑ, το ΙΚΑ έδωσε στοιχεία µόνο για 3, 

αποδεικνύοντας ότι δεν υπάρχουν καθόλου στοιχεία για τις άλλες, 

ζητούµενες από την Υπηρεσία,  ειδικότητες.  

 

Από αυτά τα στοιχεία προκύπτουν τα εξής:  

κωδικός   Ειδικότητα  Μεταβολή Μέσου Ηµεροµισθίου ∆’ /Γ’ 2012  

933110  Τεχνίτης     -2,3%  

933120      Βοηθός Τεχνίτη    -2,48% 

933130  Εργάτης      -5,53% 
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δ) Τα ανωτέρω στοιχεία που έδωσε το ΙΚΑ δεν αφορούν σε 

εκτελούµενα έργα της περιοχής της πρωτεύουσας, όπως απαιτεί ο 

νόµος, αλλά είναι πανελλήνιας εµβέλειας και δεν περιλαµβάνουν όλες 

τις ειδικότητες τεχνιτών, βοηθών και εργατών, όπως αναλύσαµε 

ανωτέρω. 

 

ε) Όµως, υπερβαίνοντας ακόµη και αυτά τα επιλεγµένα στοιχεία που 

έχει στην διάθεσή της η Υπηρεσία, η Επιτροπή τελικώς επέβαλε 

οριζόντια µείωση σε ΟΛΕΣ τις ειδικότητες σε ποσοστό  4%!  

 

στ) Τα λοιπά στοιχεία είναι εντελώς άσχετα και χωρίς καµία 

αιτιολόγηση αφού είτε δεν αφορούν σε συγκεκριµένες ειδικότητες, ως 

θα έπρεπε, είτε δεν αφορούν καθόλου στον κλάδο των τεχνικών έργων 

αφού:  

i) Η αναφερόµενη επιχειρησιακή σύµβαση της εταιρείας ΠΡΩΤΕΑΣ 

Α.Τ.Ε. δεν αφορά σε εκτελούµενα τεχνικά έργα περιοχής 

Πρωτεύουσας, και δεν είναι αντιπροσωπευτική για τη διαπίστωση των 

µέσων πραγµατικών τιµών, αφού πρόκειται για  εταιρεία 2ης τάξης - µε 

έδρα στο Ηράκλειο Κρήτης - από τις συνολικά 9.000 περίπου 

επιχειρήσεις του ΜΕΕΠ εκ των οποίων 1.525 στην 2η τάξη. Άρα δεν 
πρέπει να ληφθεί υπόψη  

ii) Η υπογραφείσα σύµβαση µεταξύ ΟΣΕΤΕΕ – ΣΤΥΕ και ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε 

δεν έχει ισχύ για τα µη - µέλη της ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε δηλαδή, για το σύνολο 

των εργοληπτικών επιχειρήσεων αφού στην ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε εγγράφονται 

φυσικά πρόσωπα - ∆ιπλ/χοι  Μηχ/γοι -Ηλεκ/γοι Εργολήπτες ∆ηµοσίων 

Έργων, ενώ η εν λόγω σύµβαση δεν καλύπτει τις ειδικότητες των 

τεχνιτών, οικοδόµων, χειριστών µηχανηµάτων, δυτών, υπονοµοποιών, 

δηλαδή το σύνολο των ειδικοτήτων που οφείλει να διαπιστώνει η 

Ε∆Τ∆Ε. ∆ηλαδή, η σύµβαση αυτή καλύπτει αποκλειστικά και µόνο 

διοικητικά και τεχνικά στελέχη επιχειρήσεων- µελών της ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε, 

δηλαδή δεν έχει ισχύ για επιχειρήσεις – µέλη των ΣΤΕΑΤ, ΣΑΤΕ, 

ΠΕΣΕ∆Ε και ΠΕ∆ΜΕ∆Ε  που αντιπροσωπεύουν το 98% περίπου του 

εργοδοτικού δυναµικού των εργοληπτικών επιχειρήσεων δηµοσίων 
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έργων. Πέραν αυτών οι Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας δεν 

αποτελούν στατιστικά αξιοποιήσιµο στοιχείο διότι ορίζουν τις ελάχιστες 

καταβαλλόµενες αµοιβές και όχι τις µέσες αµοιβές. ΄Αρα δεν πρέπει 
να ληφθεί υπόψη . 

iii) Η ετήσια έκθεση του ΙΝΕ / ΓΣΕΕ δεν έχει καµία ειδική αναφορά 

στον κλάδο ή σε ειδικότητες αυτού. Άρα δεν πρέπει να ληφθεί 
υπόψη.  

iv) Το έγγραφο του ΣΕΠΕ δεν έχει καµία ειδική αναφορά στον κλάδο ή 

σε ειδικότητες αυτού. Άρα δεν πρέπει να ληφθεί υπόψη.  

v) Το ∆ελτίο Τύπου του ΣΕΠΕ δεν έχει καµία ειδική αναφορά στον 

κλάδο ή σε ειδικότητες αυτού. Άρα δεν πρέπει να ληφθεί υπόψη.  

vi) Τα επιλεκτικά επικαλούµενα στοιχεία των µηνιαίων καταστάσεων 

οικοδοµοτεχνικών έργων του ΙΚΑ, δείχνουν µεν µικρή µείωση του 

µέσου ηµεροµισθίου όλων των ειδικοτήτων των οικοδοµοτεχνικών 

έργων στην περιοχή της Αθήνας πλην όµως η µείωση αυτή δεν αφορά 

κατά το ίδιο µέγεθος όλες τις σχετικές ειδικότητες, παρά µόνο τρεις (3) 

ειδικότητες (βλ. παραπάνω παραγρ. α) και γ) της παρούσας). Όπως 

φαίνεται και από τα ανωτέρω στοιχεία της παραγράφου γ) στους 

εργάτες είναι µεγαλύτερη, ενώ στις άλλες δύο σχετικές ειδικότητες 

πολύ µικρότερη. Σηµειώνουµε ότι τα γενικά στοιχεία του ΙΚΑ έχοντας 

ενσωµατώσει και τις ΑΠ∆ µη δηµοσίων έργων αντανακλούν πολύ 

εντονότερες µεταβολές από αυτές που πραγµατικά συνέβησαν στα 

δηµόσια έργα. Τα εν λόγω στοιχεία δεν πρέπει να ληφθούν υπόψη 
λόγω και της στρέβλωσης που προκαλείται στο ΙΚΑ από την 
εφαρµογή των υποχρεωτικών ποσοστών εργοδοτικής δαπάνης 
στα δηµόσια έργα.   

Πέραν του ανωτέρω στα οικοδοµοτεχνικά επαγγέλµατα κατά την 
ορολογία του ΙΚΑ δεν περιλαµβάνονται οι µισθωτοί πχ χειριστές, 
οδηγοί, ηλεκτρολόγοι ηλεκτροσυγκολλητές, µονταδόροι, 
υδραυλικοί κλπ [βλ. παραπάνω παραγρ. α) και β)] 

ζ) ∆εν ελήφθησαν  υπόψη τα στοιχεία που υπέβαλαν µε υπόµνηµά 

τους στις 25.9.2013 οι Εργοληπτικές Οργανώσεις και τα οποία έχουν 

ως εξής:  
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i) Στην περίπτωση των ∆υτών στοιχεία τιµολογίων που αναδεικνύουν 

ηµερήσια δαπάνη ανά δύτη της τάξης των 300 € έναντι της εισήγησης 

της Υπηρεσίας για 151,58€ (ΣΥΝ. 6).  

ii) Στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ που αφορούν σε µεταβολή του ∆είκτη αµοιβής 

εργασίας κατά την κατασκευή νέων κτιρίων κατοικιών το ∆’ τρίµηνο του 

2012 έναντι του Γ΄ τριµήνου  του 2012 κατά  -0,4% . (ΣΥΝ. 7). 

Επισηµαίνεται και πάλι ότι τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ έχει πλέον 

υιοθετήσει και το Υπ.Υ.ΜΕ∆Ι. µε την Εγκύκλιο 4 (αρ. πρωτ. 

∆17γ/02/24/ΦΝ. 439.6/17.2.2014) µε την οποία αναπροσαρµόσθηκε  ο 

συντελεστής (τκ) του άρθρου γεν 3 του Κανονισµού Προεκτιµώµενων 

Αµοιβών Μελετών και Υπηρεσιών ως ακολούθως: 

«Ο συντελεστής (τκ) που αναφέρεται στο άρθρο ΓΕΝ.2 ορίζεται για 

κάθε έτος ως ο λόγος του επίσηµου γενικού δείκτη τιµών καταναλωτή 

του ∆εκεµβρίου του προηγούµενου έτους προς τον επίσηµο γενικό 

δείκτη τιµών καταναλωτή του ∆εκεµβρίου του έτους 2004…..» (ΣΥΝ.8). 

 

Συµπέρασµα επί της παρ. α των Σ∆ της εισήγησης:   

Γίνεται αντιληπτό ότι η Υπηρεσία στη προσπάθειά της να 

αντιµετωπίσει την εγγενή αδυναµία διαπίστωσης τιµών ηµεροµισθίων 

για τις 15 αναφερόµενες στο Πρακτικό Ε∆Τ∆Ε ειδικότητες 

παρασύρθηκε από άσχετες πληροφορίες και στοιχεία που δεν 

αντιπροσωπεύουν στο παραµικρό τις εξελίξεις στις αµοιβές του κλάδου 

δηµοσίων έργων  που όπως φαίνεται από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ 

είχαν απειροελάχιστες µειώσεις στο σύνολό τους για την επίδικη 

περίοδο. 

Εν όψει αυτών, στο προσβαλλόµενο Πρακτικό θα έπρεπε: 

- ∆εδοµένου ότι σε όλες τις ειδικότητες  δεν έχουν διαπιστωθεί 

τιµές, να τεθεί στο Πρακτικό της Ε∆Τ∆Ε κενή τιµή λόγω αδυναµίας 

διαπίστωσης τιµής σε όλες τις Ειδικότητες µε α/α 1 έως και 15 του 

Πίνακα Α της εισήγησης και του Πρακτικού.  

- Όλως επικουρικά: Στις 11 από τις 15 ειδικότητες που δεν 

υπάρχει κανένα στοιχείο να τεθεί στο Πρακτικό της Ε∆Τ∆Ε κενή τιµή 
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λόγω αδυναµίας διαπίστωσης τιµής. Ενώ στις υπόλοιπες για τις οποίες 

υπάρχουν ελλιπή στοιχεία (λείπουν στοιχεία για ηλεκτρολόγους, 

ηλεκτροσυγκολλητές  κλπ), να ληφθεί υπόψη ο µέσος όρος της 

ποσοστιαίας µεταβολής των τιµών του δείγµατος του ΙΚΑ και της 

ΕΛΣΤΑΤ δηλαδή:   

κωδικός   Ειδικότητα Μέση τιµή µεταβολών ∆’ /Γ’ 2012  

933110  Τεχνίτης     -2,30% - 0,4% / 2 = -1,35% 

933120      Βοηθός Τεχνίτη    -2,48% - 0,4% / 2 = -1,44%  

933130  Εργάτης      -5,53% - 0,4% / 2 = -2,97% 

 

Οφείλουµε να επισηµάνουµε ότι οι απόλυτες τιµές των ηµεροµισθίων, 

όπως τις είχε διαµορφώσει στο παρελθόν µε Αναδιαπίστωση η Ε∆Τ∆Ε 

δηµιούργησαν µία στρέβλωση υψηλών τιµών στο Πρακτικό χωρίς 

όµως οι αυξήσεις τιµών, λόγω του µηχανισµού της Αναδιαπίστωσης, 

να επηρεάσουν καθοιονδήποτε τρόπο τους Συντελεστές 

Αναθεώρησης. Το ορθότερο είναι και η Ε∆Τ∆Ε οφείλει να εξετάσει την 

αναδιαπίστωση των τιµών αυτών, ώστε να άρει τις στρεβλώσεις.  

 

1.2 Επί της παρ. β των Σ∆ (µέση εργοδοτική επιβάρυνση): 

Η παραποµπή στο Πρακτικό 140/13-4-2010, δεν συνιστά διαπίστωση της 

Μέσης Εργοδοτικής Επιβάρυνσης (καταγγελία σύµβασης, υπερεργασία 

κ.λ.π.) επί των ηµεροµίσθιων και τη Μέση ∆ιάρκεια σε ώρες Ηµερησίας 

Εργασίας ανάλογα µε την ειδικότητα του εργαζοµένου για την επίδικη 

περίοδο.  Συγκεκριµένα και µε βάση πλήρως αιτιολογηµένη επιστηµονική 

ανάλυση που υπέβαλαν οι εκπρόσωποί µας (ΣΥΝ.9) οι εν λόγω 

επιβαρύνσεις που υφίστανται οι εργοληπτικές επιχειρήσεις είναι σε πολύ 

υψηλότερο επίπεδο απ΄ ό,τι «διαπιστώνει» η Επιτροπή.   

Ζητάµε την αποδοχή των ποσοστών εργοδοτικών επιβαρύνσεων ανά 
ειδικότητα σύµφωνα µε τον κάτωθι πίνακα, ο οποίος προέκυψε βάσει 
των σχετικών συνηµµένων υποστηρικτικών στοιχείων.  
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1.3.Επί της παρ. γ των Σ∆ (προτεινόµενο κόµιστρο). 

   Στην Εισήγηση διαπιστώνεται ότι τα κόµιστρα συµφωνούνται ελεύθερα 

µεταξύ του πελάτη και του µεταφορέα. Όµως στη συνέχεια στην παρ. γ. 

της ΕΙΣ που απεδέχθη η Επιτροπή προτείνεται η µη µεταβολή της 

τιµής έναντι του προηγούµενου τριµήνου. Η αντίφαση αυτή συνιστά την 

µεγαλύτερη παραδοχή της στρεβλότητας του εφαρµοζόµενου 

συστήµατος διαπίστωσης των τιµών, διότι ενώ  η Υπηρεσία οµολογεί 

αδυναµία διαπίστωσης µίας τιµής που καθορίζεται ελεύθερα στην 

αγορά,  (όπως και κάθε άλλη τιµή υλικού και µισθώµατος που 

περιλαµβάνεται στο Πρακτικό), εν τούτοις προχωρά  στην διατήρηση 

της τιµής του προηγούµενου τριµήνου χωρίς κανένα δεδοµένο!!  Το 
ανωτέρω συνιστά την πλήρη οµολογία της αδυναµίας επιτέλεσης 
των καθηκόντων αξιόπιστης και έγκυρης συλλογής και 
επεξεργασίας δεδοµένων.  

Ζητάµε να τεθεί στο Πρακτικό της Ε∆Τ∆Ε κενή τιµή λόγω 
αδυναµίας διαπίστωσης τιµής .  
 

Εισήγηση 
Υπηρεσίας 

Εισήγηση 
Ε.Ο. 

∆-2012 ∆-2012 
1 Εργάτης ανειδίκευτος 13,58 40,88 
2 Βοηθός (ειδικευµένος εργάτης) 13,58 40,88 
3 Βοηθός χειριστή  ελαφρού 

µηχανήµατος 13,30 (40,00) 

4 Βοηθός χειριστή βαριού 
µηχανήµατος 13,30 (40,00) 

5 Υπονοµοποιός 13,58 40,88 
6 Εργάτης ειδικευµένος 13,58 40,88 
7 Τεχνίτης 13,58 40,88 
8 Χειριστής ελαφρού µηχανήµατος 14,99 45,60 
9 Χειριστής βαριού µηχανήµατος 14,99 45,60 

10 Οδηγός αυτοκινήτου, ελκυστήρα 14,76 44,84 
11 Τρία ζώα µε αγωγέα (σύν.) 13,30 (40,00) 
12 ∆ίτροχο µε αγωγέα (σύν) 13,30 (40,00) 
13 Οδηγός δύτη 10,00 (10,00) 
14 Χειριστής ρόδας 10,00 (10,00) 
15 ∆ύτης 10,00 40,88

Επιβάρυνση 

Περιγραφή 
 

( )  Ειδικότητες για τις οποίες δεν δύνανται να διαπιστωθούν τιµές ή και 
εργοδοτικές επιβαρύνσεις εφόσον δεν υφίστανται 
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1.4.Επί των παρ. δ. (ηµερήσια µισθώµατα µηχανηµάτων και αυτοκινήτων) 

και ε. (βασικές τιµές κτήσης µηχανηµάτων και αυτοκινήτων ) των Σ∆, σε 

συνδυασµό µε τις παρ. δ. και ε. της ΕΙΣ:  

Η παραποµπή στις τιµές του προηγούµενου τριµήνου δεν συνιστά 

νόµιµη διαπίστωση των ηµερησίων µισθωµάτων Μηχανηµάτων και 

Αυτοκινήτων, καθώς και βασικών τιµών κτήσης τους.  

Επιπλέον δεν υφίστανται πλέον µηχανήµατα έργων  για τα οποία όµως 

η Επιτροπή αναγράφει αυθαίρετα, χωρίς διαπίστωση, τιµές (βλ. 

παραπάνω παραγρ. 3.3):   

ΜΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑ Γ’ : ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΠΟΥ ∆ΕΝ 
ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ  

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΤΟΕ ΑΤΕΟ 
(**) Υ∆Ρ ΑΤΛΕ ΠΡΣ ΑΤΑΕ

2 Προωθητήρας (BULLDOZER) τύπου D7 ή παρεµφερής 
160 HP 017 402 402  402 402 

9 Αυτοκίνητο ανατρεπόµενο ωφελίµου φορτίου 6 t  409 409 317 409  
72 Πλωτός γερανός - εκσκαφέας "ΣΑΜΨΩΝ" για εκσκαφές    351   
73 Πλωτός γερανός "ΣΑΜΨΩΝ" για άρση και βύθιση 

τεχνητών ογκολίθων    352   
74 Πλωτός γερανός "ΣΑΜΨΩΝ" για άρση και βύθισηφυσικών 

ογκολίθων    353   
75 Πλωτός γερανός "TITAN" ή "ΑΤΛΑΣ" για άρση και βύθιση 

τεχνητών ογκολίθων    354   
76 Βυθοκόρος "ΠΙΝ∆ΟΣ"    355   
77 Ρυµουλκό "ΑΙΓΛΗ"    356   
78 Ρυµουλκό "ΛΕΩΝ"    357   
79 Φορτηγίδα Φ2    358   
80 Φορτηγίδα Φ3    359   
81 Φορτηγίδα Φ4    360   

        

Ο παραπάνω εξοπλισµός του ΕΤΜΛΕ (α/α: 72-81) δεν υφίσταται από 

πολλά χρόνια η δε τεχνολογία έχει αλλάξει τελείως και δεν υπάρχουν 

στοιχεία.  Οι τιµές αυτές  όφειλαν σύµφωνα µε τον νόµο (παρ. 17, 

άρθρο 54 του Ν. 3669/2008) και την απόφαση έγκρισης του ΑΤΛΕ 

(Γ4/Ο/1/169/Φ.55/1976, Περί εγκρίσεως Αναλύσεως Τιµών και 

Περιγραφικού Τιµολογίου Λιµενικών Έργων) (ΣΥΝ.10) να λαµβάνονται 

από τις υπουργικές αποφάσεις για τις τιµές του ΕΤΜΛΕ. Ο ΕΤΜΛΕ 

όµως  καταργήθηκε µε το άρθρο 1  Ν. 1799/88 συνεπώς δεν υπάρχουν 

τιµές για να διαπιστωθούν (ΣΥΝ.11). 
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Ζητάµε να τεθεί στο Πρακτικό της Ε∆Τ∆Ε κενή τιµή λόγω 
αδυναµίας  διαπίστωσης τιµών επί όλων των σχετικών κωδικών. 

 

1.5 Επί της παρ. ζ (βασικές τιµές µισθοτροφοδοσίας) των Σ∆, σε 

συνδυασµό µε την παρ. ζ. της ΕΙΣ:   

∆εν υφίσταται ΜΙΣΘΟΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑ ΑΤΛΕ Πίνακας ∆’: άρθρα 501 – 

510 αφού σύµφωνα µε την (Γ4/Ο/1/169/Φ.55/1976, Περί εγκρίσεως 

Αναλύσεως Τιµών και Περιγραφικού Τιµολογίου Λιµενικών Έργων) 

(ΣΥΝ.10) «ως ΜΙΣΘΟΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑ για τα µηχανήµατα Λιµενικών 

Έργων θα λαµβάνεται η καθοριζόµενη τοιαύτη υπο του ΕΤΜΛΕ.». Ο 

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

υπάρχουν τιµές για να διαπιστωθούν (ΣΥΝ.11). 

Ζητάµε να τεθεί στο Πρακτικό της Ε∆Τ∆Ε κενή τιµή λόγω 
αδυναµίας  διαπίστωσης τιµών επί όλων των σχετικών κωδικών 
της ΜΙΣΘΟΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ ΑΤΛΕ.  

1.6 Επί της παρ. η (βασικές τιµές υλικών ΑΤΟΕ) των Σ∆, σε συνδυασµό µε 

την παρ. η. της ΕΙΣ::  

i) Στους κωδικούς 260 - Σίδηρος οπλισµών, κυκλ. διατοµής (Χ.Ο.Σ.) και 

262 - Χάλυβας οπλισµών στρεπτός µετά νευρώσεων (Χ.Ο.Σ.) στους 

οποίους προτείνεται µείωση κατά 1,9% για το ∆’ τρίµηνο 2012 έναντι 

του Γ’ τριµήνου 2012 σηµειώνουµε ότι:  

- Όταν εγκρίθηκαν οι Αναλύσεις Τιµών δεν υπήρχαν διαφορετικές 

ποιότητας Χ.Ο. παρά µόνο δύο κατηγορίες. Σήµερα υπάρχει µία 

µεγάλη γκάµα διαφορετικών ποιοτήτων Χ.Ο.  που δεν µπορεί να 

εκφραστεί µονοσήµαντα από τις υφιστάµενες περιγραφές των 

κωδικών του Πρακτικού της Ε∆Τ∆Ε, οι οποίες δεν 

ανταποκρίνονται και στα προβλεπόµενα από τις ΕΤΕΠ.  

Κατά συνέπεια ζητάµε την µη αναγραφή τιµών σε αυτούς τους 
κωδικούς εφόσον και δεν υφίσταται τιµοληψία που µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί αλλά και αντίκεινται στις ΕΤΕΠ.  

Επικουρικά:  
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- Η τιµή του ∆’ τριµήνου προκύπτει ως µέση τιµή των τιµών της 

ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ  & της ΣΙ∆ΕΝΟΡ. Ωστόσο στη τιµή της 

ΣΙ∆ΕΝΟΡ , η αναγραφόµενη έκπτωση 10 % είναι χειρόγραφη 

(ΣΥΝ. 12) και δεν προκύπτει από πουθενά ότι έχει όντως δοθεί 

από την ΣΙ∆ΕΝΟΡ. Άρα δεν είναι νόµιµο να ληφθεί υπόψη. 

- Επίσης δεν λαµβάνεται υπόψη η τιµή που αφορά σε επί 

πιστώσει πώληση, αλλά η τιµή τοις µετρητοίς, ενέργεια που 

γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι είναι εσφαλµένη και άρα µη νόµιµη.  

Ζητάµε τον ορθό υπολογισµό της τιµής του ∆ τριµήνου 2012 ως 
µέσο όρο της ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ 0,5508 € συν της ΣΙ∆ΕΝΟΡ 0,625€ 
δια δύο, ήτοι τιµή ∆’ τριµήνου 0,5879, αύξηση στους κωδικούς 260 
και 262 κατά 5,15% το ∆’ τρίµηνο του 2012 έναντι του Γ’ τριµήνου 
2012.   

ii)  Στους κωδικούς του Μορφοσίδηρου και Λαµαρινών (κωδικοί 265-

282) στους οποίους προτείνονται αρνητικές µεταβολές από -16,4% έως 

-27,6% κατά το ∆’ τρίµηνο έναντι του Γ’ τριµήνου σηµειώνουµε τα εξής:   

Η Υπηρεσία συνέλεξε στοιχεία από διαφορετικής σηµαντικότητας 
επιχειρήσεις και δεδοµένου ότι δεν σταθµίζεται η σχετική 
σηµαντικότητα των εν λόγω επιχειρήσεων ως προς την εξαγωγή 
της µέσης τιµής των τιµών των προσφορών ανά κωδικό, έχει 
δηµιουργηθεί σηµαντική στρέβλωση των διαπιστούµενων τιµών 
από πολύ παλαιά, αφού αντιµετωπίζονται µε την ίδια βαρύτητα οι 
προσφορές διαφορετικής δυναµικότητας επιχειρήσεων.  
Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την διαχρονική στρέβλωση των τιµών των 

υπόψη κωδικών αφού τίθενται στην ίδια µοίρα οι προσφορές εταιρειών 

όπως :  

- ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ µε κύκλο εργασιών 67 

εκατοµµύρια € το 2011 και 57 εκατοµµύρια € το 2012 

- ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ µε κύκλο εργασιών 84 εκατοµµύρια € το 

2011 και 69 εκατοµµύρια € το 2012 και  

- ΧΑΛΥΒΟΚΟΠΗ µε κύκλο εργασιών 1,03 εκατοµµύρια € το 2011 

και 695 χιλ. € το 2012  
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Είναι φανερό ότι µία µεταβολή στην τιµολογιακή πολιτική των δύο 

πρώτων εταιρειών δεν µπορεί και δεν πρέπει να έχει την ίδια ένταση 

στην διαπιστούµενη από την Υπηρεσία τιµή, έναντι της ανάλογης 

µεταβολής της τιµολογιακής πολιτικής της τρίτης εταιρείας. Το αυτό 

ισχύει και αντίστροφα, δηλαδή µία µεταβολή στην τιµολογιακή πολιτική 

της ΧΑΛΥΒΟΚΟΠΗ δεν θα πρέπει να επηρεάζει καθόλου την 

διαπιστούµενη τιµή, λόγω της χαµηλής δυναµικότητας της εταιρείας 

έναντι των δύο πρώτων. ∆υστυχώς το δεύτερο συνέβη στην 

περίπτωση της εισήγησης της Υπηρεσίας για το ∆’ τριµ.  2012.  

Με αυτό το δεδοµένο και αναγνωρίζοντας την διαχρονική στρέβλωση 

των τιµών των υπόψη προϊόντων,  η Ε∆Τ∆Ε κατά την διαπίστωση των 

τιµών των τριµήνων Β’ και Γ’ του 2012 ζήτησε:  

α) να αφαιρεθεί η προσφορά της ΧΑΛΥΒΟΚΟΠΗ. 

β) να υπολογιστεί η µέση τιµή των υπολοίπων δύο προσφορών ανά 

κωδικό για τα τρίµηνα Α’, Β’ και Γ’ του 2012 

γ) Να υπολογιστεί ποσοστιαία η µεταβολή των µέσων τιµών ανά 

τρίµηνο, δηλαδή µεταβολή της µέσης τιµής των εναποµενουσών 

προσφορών του Β’ έναντι του Α’ και του Γ’ έναντι του Β’ τριµήνου του 

2012.  

δ) να εφαρµοστεί το ποσοστό µεταβολής που βρέθηκε στο (γ) βήµα για 

το Β’ τρίµηνο έναντι του Α’ τριµήνου επί της τιµής του Α’ τριµήνου. Έτσι 

προέκυψε η τιµή του Β’ τριµήνου 2012. 

ε)   να εφαρµοστεί το ποσοστό µεταβολής που βρέθηκε στο (γ) βήµα 

για το Γ’ τρίµηνο έναντι του Β’ τριµήνου επί της τιµής του Β’ τριµήνου 

που είχε διαπιστωθεί στο (δ) βήµα. Έτσι προέκυψε η τιµή του Γ’ 

τριµήνου 2012.  

 

Με αυτόν τον τρόπο επιχειρήθηκε να αρθεί η διαχρονική στρέβλωση 

των τιµών χωρίς να επιδράσει όλη η ένταση της στρέβλωσης που 

διαπράττεται επί σειρά ετών εις βάρος ορισµένων και µόνο 

επιχειρήσεων.  
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Ζητάµε την εκ νέου ορθή διαπίστωση  των σχετικών τιµών για το 
Γ’ τρίµηνο 2012 και την ορθή διαπίστωση των σχετικών τιµών 
στο ∆’ τρίµηνο 2012 ώστε και η στρέβλωση να αρθεί και η 
επίπτωση λόγω της στρέβλωσης να µην  επηρεάσει ορισµένες 
µόνο επιχειρήσεις.  

Συγκεκριµένα ζητάµε την ΑΝΑ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΗ των βασικών 
τιµών των υλικών που εµφανίζονται στον κάτωθι πίνακα 1. 
Οι ΑΝΑ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ισχύουν µόνο για την αναθεώρηση 
των βασικών τιµών, του εξεταζόµενου τριµήνου. Οι πιο 
πάνω διαπιστώσεις ισχύουν για το ∆’ ηµερολογιακό τρίµηνο 
2012 για το σκοπό που αναφέρεται στην εισαγωγή του 
Πρακτικού 156. 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ (€) 
ΠΙΝΑΚΑΣ: 1 Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2012 ∆’ ΤΡΙΜΗΝΟ 

2012 
ΚΩ∆. 
ΑΤΟΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΣ 

ΜΟΝ. 
∆ΙΑΠΙΣΤΩ-
ΘΕΙΣΕΣ 

ΑΝΑ∆ΙΑΠΙ-
ΣΤΟΥΜΕΝΕΣ

∆ΙΑΠΙΣΤΟΥ-
ΜΕΝΕΣ 

265 Σίδηρος σε λάµες και τετράγωνα kg 0,8706 0,7277 0,7277 
267 Σιδηροδοκοί απλών ειδικών διατοµών ύψους ή πλευράς 8 

έως 16 cm kg 0,9310 0,7677 0,7677 
268 Σιδηροδοκοί απλών ειδικών διατοµών ύψους ή πλευράς άνω 

των 16 cm kg 1,0336 0,7643 0,7643 
271 Λαµαρίνα µαύρη, πάχους έως 2 mm kg 0,9633 0,6976 0,6976 
272 Λαµαρίνα µαύρη, πάχους άνω των 2 mm kg 0,8872 0,701 0,701 
273 Λαµαρίνα γαλβανισµένη επίπεδη kg 1,0843 0,851 0,851 
274 Λαµαρίνα γαλβανισµένη αυλακωτή kg 1,4412 1,375 1,375 
276 Χαλυβολαµαρίνα ρολών kg 0,7655 0,580 0,580 
277 Λαµαρίνα ψυχράς εξελάσ. (D.K.P.) πάχους 1 έως 2 mm kg 1,0006 0,8376 0,8376 
282 Σιδηροσωλήνας ορθογωνικής διατοµής (σωλήν µορφής) 

κουφωµάτων οποιωνδήποτε διαστάσεων kg 0,9898 0,8043 0,8043 
      

 

Επικουρικά ζητάµε την επιλογή της ως άνω µεθόδου 
υπολογισµού α) – ε) και για το ∆’ τρίµηνο του 2012.  

Σηµειώνουµε ότι η προσφορά της εταιρείας ΜΠΗΤΡΟΣ που µας 

χορηγήθηκε έχει ηµεροµηνία 8/1/2013 άρα   αφορά το Α’ τρίµηνο του 

2013 και συνεπώς µη νόµιµα ελήφθη υπόψη (ΣΥΝ.13).  Η προσφορά 

της ΜΠΗΤΡΟΣ για  το ∆’ 2012, έχει άλλες αυξηµένες τιµές, δηλαδή,  

προκύπτει αύξηση σε σχέση µε το Γ’  2012.    
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iii) Στον κωδικό 481 Πυρίτιδα µε ανάλογη θρυαλλίδα και καψύλια στον 

οποίο προτείνεται αρνητική µεταβολή 5,6% το ∆’ τρίµηνο έναντι του Γ’ 

τριµήνου, η τιµή δεν προκύπτει από την προσφορά της εταιρείας ΕΒΟ-

ΠΥΡΚΑΛ  (ΣΥΝ.14). 

Ζητάµε την διαπίστωση βάσει των τιµών της προσφοράς ΕΒΟ – 
ΠΥΡΚΑΛ, ήτοι για το ∆΄ τρίµηνο του 2012 τιµή 5,00€ / κιλό. 

iv) Για τα λοιπά υλικά ζητάµε την µη αναγραφή τιµών για όσα δεν 
υφίσταται τιµοληψία µε ρητή αναφορά στο ∆’ 2012 ή αντίκεινται 
στις ΕΤΕΠ. 

1.7 Επί της παρ. θ (βασικές τιµές υλικών ΑΤΕΟ) των Σ∆), σε συνδυασµό 

µε την παρ. θ. της ΕΙΣ σηµειώνουµε τα εξής:  

i) Στον κωδικό 213, - Ζελατοδυναµίτιδα 30%  στον οποίο προτείνεται 

αρνητική µεταβολή 2,67%, αυτή δεν προκύπτει από την προσφορά της 

εταιρείας ΕΒΟ-ΠΥΡΚΑΛ. (ΣΥΝ.14). 

Ζητάµε την διαπίστωση βάσει των τιµών της προσφοράς ΕΒΟ – 
ΠΥΡΚΑΛ, ήτοι για το ∆΄ τρίµηνο του 2012 τιµή 2,00€ / κιλό. 

ii) Στους κωδικούς 233 - Στρογγυλός σίδηρος οπλισµού κοινός 
(Χ.Ο.Σ.) και 238 - Σίδηρος υψηλής αντοχής κατηγορίας (Χ.Ο.Σ.) 
ισχύουν τα όσα αναφέραµε στην παράγραφο 1.6.i. δηλαδή,.  

- Όταν εγκρίθηκαν οι Αναλύσεις Τιµών δεν υπήρχαν διαφορετικές 

ποιότητας Χ.Ο. παρά µόνο δύο κατηγορίες. Σήµερα υπάρχει µία 

µεγάλη γκάµα διαφορετικών ποιοτήτων Χ.Ο.  που δεν µπορεί να 

εκφραστεί µονοσήµαντα από τις υφιστάµενες περιγραφές των 

κωδικών του Πρακτικού της Ε∆Τ∆Ε, οι οποίες δεν 

ανταποκρίνονται και στα προβλεπόµενα από τις ΕΤΕΠ.  

Κατά συνέπεια ζητάµε την µη αναγραφή τιµών σε αυτούς τους 
κωδικούς εφόσον και δεν υφίσταται τιµοληψία που µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί αλλά και αντίκεινται στις ΕΤΕΠ.  

Επικουρικά:  

Ζητάµε τον ορθό υπολογισµό της τιµής του ∆ τριµήνου 2012 ως 
µέσο όρο της ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ 0,5508 € συν της ΣΙ∆ΕΝΟΡ 0,625€ 
δια δύο, ήτοι τιµή ∆’ τριµήνου 0,5879, αύξηση στους κωδικούς 233 
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και 238 κατά 5,15% το ∆’ τρίµηνο του 2012 έναντι του Γ’ τριµήνου 
2012.   

iii) Στον κωδικό 234 - Σίδηρος σε λάµες και τετράγωνα ισχύουν τα 
όσα αναφέραµε στην παράγραφο 1.6.ii. δηλαδή, 
Zητάµε την ΑΝΑ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΗ των βασικών τιµών τoυ υλικού 
που εµφανίζεται στον κάτωθι πίνακα 2. Οι 
ΑΝΑ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ισχύουν µόνο για την αναθεώρηση των 
βασικών τιµών, του εξεταζόµενου τριµήνου. Οι πιο πάνω 
διαπιστώσεις ισχύουν για το ∆’ ηµερολογιακό τρίµηνο 2012 
για το σκοπό που αναφέρεται στην εισαγωγή του Πρακτικού 
156. 
 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ (€) 
ΠΙΝΑΚΑΣ: 2 Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2012 ∆’ ΤΡΙΜΗΝΟ 

2012 
ΚΩ∆. 
ΑΤΕΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΣ 

ΜΟΝ. 
∆ΙΑΠΙΣΤΩ-
ΘΕΙΣΕΣ 

ΑΝΑ∆ΙΑΠΙ-
ΣΤΟΥΜΕΝΕΣ

∆ΙΑΠΙΣΤΟΥ-
ΜΕΝΕΣ 

234 Σίδηρος σε λάµες και τετράγωνα Kg 0,8706 0,7277 0,7277 

 
iv) Για τα λοιπά υλικά  ζητάµε την µη αναγραφή τιµών για όσα δεν 
υφίσταται τιµοληψία µε ρητή αναφορά στο ∆’ 2012 ή αντίκεινται 
στις ΕΤΕΠ. 

1.8 Επί της παρ. ι των Σ∆ (βασικές τιµές υλικών ΑΤΛΕ), σε συνδυασµό µε 

την παρ. ι. της ΕΙΣ σηµειώνουµε τα εξής:  

i) Στον κωδικό 214 - - Ζελατοδυναµίτιδα 30%, στον οποίο προτείνεται 

αρνητική µεταβολή 2,67%, αυτή δεν προκύπτει από την προσφορά της 

εταιρείας ΕΒΟ-ΠΥΡΚΑΛ. (ΣΥΝ.14). 

Ζητάµε την διαπίστωση βάσει των τιµών της προσφοράς ΕΒΟ – 
ΠΥΡΚΑΛ, ήτοι για το ∆΄ τρίµηνο του 2012 τιµή 2,00€ / κιλό.  

ii) Στον κωδικό 251 - Στρογγυλός σίδηρος οπλισµού (Χ.Ο.Σ.) 
ισχύουν τα όσα αναφέραµε στην παράγραφο 1.6.i. δηλαδή,.  

- Όταν εγκρίθηκαν οι Αναλύσεις Τιµών δεν υπήρχαν διαφορετικές 

ποιότητας Χ.Ο. παρά µόνο δύο κατηγορίες. Σήµερα υπάρχει µία 

µεγάλη γκάµα διαφορετικών ποιοτήτων Χ.Ο.  που δεν µπορεί να 

εκφραστεί µονοσήµαντα από τις υφιστάµενες περιγραφές των 
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κωδικών του Πρακτικού της Ε∆Τ∆Ε, οι οποίες δεν 

ανταποκρίνονται και στα προβλεπόµενα από τις ΕΤΕΠ.  

Κατά συνέπεια ζητάµε την µη αναγραφή τιµών σε αυτόν τον 
κωδικό εφόσον και δεν υφίσταται τιµοληψία που µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί αλλά και αντίκεινται στις ΕΤΕΠ.  

Επικουρικά:  

Ζητάµε τον ορθό υπολογισµό της τιµής του ∆ τριµήνου 2012 ως 
µέσο όρο της ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ 0,5508 € συν της ΣΙ∆ΕΝΟΡ 0,625€ 
δια δύο, ήτοι τιµή ∆’ τριµήνου 0,5879, αύξηση στον κωδικό 251 
κατά 5,15% το ∆’ τρίµηνο του 2012 έναντι του Γ’ τριµήνου 2012.   

iii) Στον κωδικό 255 - Λαµαρίνα µαύρη ισχύουν όσα αναφέρουµε 
στην παράγραφο 1.6.ii. δηλαδή, 
Zητάµε την ΑΝΑ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΗ των βασικών τιµών τoυ υλικού 
που εµφανίζεται στον κάτωθι πίνακα 3. Οι 
ΑΝΑ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ισχύουν µόνο για την αναθεώρηση των 
βασικών τιµών, του εξεταζόµενου τριµήνου. Οι πιο πάνω 
διαπιστώσεις ισχύουν για το ∆’ ηµερολογιακό τρίµηνο 2012 
για το σκοπό που αναφέρεται στην εισαγωγή του Πρακτικού 
156. 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ (€) 
ΠΙΝΑΚΑΣ: 3 Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2012 ∆’ ΤΡΙΜΗΝΟ 

2012 
ΚΩ∆. 
ΑΤΛΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΣ 

ΜΟΝ. 
∆ΙΑΠΙΣΤΩ-
ΘΕΙΣΕΣ 

ΑΝΑ∆ΙΑΠΙ-
ΣΤΟΥΜΕΝΕΣ

∆ΙΑΠΙΣΤΟΥ-
ΜΕΝΕΣ 

255 Λαµαρίνα µαύρη kg 0,8872 0,7010 0,7010 

 

iv) Για τα λοιπά υλικά ζητάµε την µη αναγραφή τιµών για όσα δεν 
υφίσταται τιµοληψία µε ρητή αναφορά στο ∆’ 2012 ή αντίκεινται 
στις ΕΤΕΠ. 

1.9 Επί της παρ. κ των Σ∆ (βασικές τιµές υλικών ΑΤΥΕ), σε συνδυασµό µε 

την παρ. κ. της ΕΙΣ σηµειώνουµε τα εξής:  

i) Στον κωδικό 213 - Ζελατοδυναµίτιδα 30%  στον οποίο προτείνεται 

αρνητική µεταβολή 2,67%, αυτή δεν προκύπτει από την προσφορά της 

εταιρείας ΕΒΟ-ΠΥΡΚΑΛ. (ΣΥΝ.14). 

Ζητάµε την διαπίστωση βάσει των τιµών της προσφοράς ΕΒΟ – 
ΠΥΡΚΑΛ, ήτοι για το ∆΄ τρίµηνο του 2012 τιµή 2,00€ / κιλό. 
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ii) Στους κωδικούς 233 - Στρογγυλός σίδηρος οπλισµού κοινός (Χ.Ο.Σ.) 
και  233.1 - Σίδηρος οπλισµού αντοχής (Χ.Ο.Σ.) ισχύουν τα όσα 
αναφέραµε στην παράγραφο 1.6.i. δηλαδή: 

- Όταν εγκρίθηκαν οι Αναλύσεις Τιµών δεν υπήρχαν διαφορετικές 

ποιότητας Χ.Ο. παρά µόνο δύο κατηγορίες. Σήµερα υπάρχει µία 

µεγάλη γκάµα διαφορετικών ποιοτήτων Χ.Ο.  που δεν µπορεί να 

εκφραστεί µονοσήµαντα από τις υφιστάµενες περιγραφές των 

κωδικών του Πρακτικού της Ε∆Τ∆Ε, οι οποίες δεν 

ανταποκρίνονται και στα προβλεπόµενα από τις ΕΤΕΠ.  

Κατά συνέπεια ζητάµε την µη αναγραφή τιµών σε αυτούς τους 
κωδικούς εφόσον και δεν υφίσταται τιµοληψία που µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί αλλά και αντίκεινται στις ΕΤΕΠ.  

Επικουρικά:  

Ζητάµε τον ορθό υπολογισµό της τιµής του ∆ τριµήνου 2012 ως 
µέσο όρο της ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ 0,5508 € συν της ΣΙ∆ΕΝΟΡ 0,625€ 
δια δύο, ήτοι τιµή ∆’ τριµήνου 0,5879, αύξηση στους κωδικούς 233 
και 233.1 κατά 5,15% το ∆’ τρίµηνο του 2012 έναντι του Γ’ 
τριµήνου 2012.   

iii) Στους κωδικούς 234 - Σίδηρος σε λάµες και τετράγωνα, 234.1 - 
Λαµαρίνα µαύρη σε φύλλα πάχους 2 mm,  234.2 - Λαµαρίνα µαύρη σε 
φύλλα πάχους µεγαλύτερου από 2 mm και 234.3 - Λαµαρίνα µαύρη σε 
ταινίες πάχους µεγαλύτερου από 2 mm ισχύουν τα όσα αναφέραµε 
στην παράγραφο 1.6  ii, δηλαδή   

Zητάµε την ΑΝΑ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΗ των βασικών τιµών των υλικών 
που εµφανίζονται στον κάτωθι πίνακα 4. Οι 
ΑΝΑ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ισχύουν µόνο για την αναθεώρηση των 
βασικών τιµών, του εξεταζόµενου τριµήνου. Οι πιο πάνω 
διαπιστώσεις ισχύουν για το ∆’ ηµερολογιακό τρίµηνο 2012 
για το σκοπό που αναφέρεται στην εισαγωγή του Πρακτικού 
156. 
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ (€) 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ: 4 

 Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2012 ∆’ ΤΡΙΜΗΝΟ 
2012 

ΚΩ∆. 
ΑΤΥ∆Ρ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΣ 

ΜΟΝ. 
∆ΙΑΠΙΣΤΩ-
ΘΕΙΣΕΣ 

ΑΝΑ∆ΙΑΠΙ-
ΣΤΟΥΜΕΝΕΣ

∆ΙΑΠΙΣΤΟΥ-
ΜΕΝΕΣ 

234 Σίδηρος σε λάµες και τετράγωνα kg 0,8706 0,7277 0,7277 
234.1 Λαµαρίνα µαύρη σε φύλλα πάχους 2 mm kg 0,9633 0,6976 0,6976 

.2 Λαµαρίνα µαύρη σε φύλλα πάχους µεγαλύτερου από 2 mm kg 0,8872 0,701 0,701 

.3 Λαµαρίνα µαύρη σε ταινίες πάχους µεγαλύτερου από 2 mm kg 0,9117 0,7216 0,7216 

 

iv) Στους κωδικούς των πλαστικών σωλήνων από PVC ( ΑΤΥΕ 371 

έως και 373, 375A, 375B, 375Γ και 375∆) η εισήγηση της Υπηρεσίας 

προτείνει µείωση κατά 13,5% το ∆’ τρίµηνο του 2012 έναντι του Γ’ 

τριµήνου 2012, εκτιµώντας ότι το ποσοστό έκπτωσης επί των τιµών 

καταλόγου της µίας εκ των δύο προµηθευτών εταιρειών έχει 

µεταβληθεί.  

Ωστόσο από το ΣΥΝ. 15 που   χορηγήθηκε στους εκπροσώπους µας 

και τις σχετικές προσφορές φαίνεται ότι η εταιρεία PIPELIFE δεν έχει 

ουσιωδώς µεταβάλλει το ποσοστό έκπτωσης το ∆’ τριµ. του 2012 

έναντι του Γ’ τριµ. Αντίθετα, από το 42% έκπτωση το Γ’ τρίµηνο, την 

κατεβάζει στο 40% έκπτωση επί των τιµών καταλόγου, ενώ παρόµοια 

συµπεριφέρεται και η εταιρεία  ΚΑΡΙΝΑ ΑΒΕΕ, η οποία διατηρεί το 

ποσοστό έκπτωσής της και στα δύο τρίµηνα στο 45%.  

Κατά συνέπεια η προτεινόµενη αρνητική µεταβολή των 

διαπιστούµενων τιµών  κατά το ∆’ τρίµηνο του 2012 έναντι του Γ’ 

τριµήνου του 2012 δεν προκύπτει από κανένα στοιχείο. 

Είναι προφανές ότι η Υπηρεσία αυθαιρετεί κάνοντας χρήση της 

αύξησης της έκπτωσης που η ΚΑΡΙΝΑ εφάρµοσε κατά το Γ’ τρίµηνο 

έναντι του Β’  από 35% το Β’ τρίµηνο σε 45% το Γ’ τρίµηνο και 

µεταφέρει παραπλανητικά και προδήλως εσφαλµένα αυτήν την 

έκπτωση στο ∆ τρίµηνο  του 2012 ,ενέργεια που είναι µη νόµιµη και 

απαράδεκτη.  

Ωστόσο ένα άλλο στοιχείο είναι πιο σηµαντικό, αφού σύµφωνα µε το 

ΣΥΝ. 16 η αύξηση στην έκπτωση  που δίδει η ΚΑΡΙΝΑ , συµπίπτει 

χρονικά µε την υποβολή της αίτησης υπαγωγής της στο άρθρο 99, 

δηλαδή αιτείται την προστασία της κατά την διαδικασία πτώχευσης. 
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Κατά συνέπεια καµία προσφορά της εν λόγω εταιρείας δεν θα 
πρέπει να λαµβάνεται υπόψη ήδη από το Γ’ τρίµηνο του 2012 και 
µετά διότι στρεβλώνει το δείγµα.  

Αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι οι τιµές των εν λόγω υλικών βρίσκονται σε 

χαµηλότερα µέσα επίπεδα κατά το Γ τρίµηνο του 2012 ζητάµε την εκ 

νέου ορθή διαπίστωση  των σχετικών τιµών για το Γ τρίµηνο 

Zητάµε την ΑΝΑ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΗ των βασικών τιµών των υλικών 
που εµφανίζονται στον κάτωθι πίνακα 5. Οι 
ΑΝΑ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ισχύουν µόνο για την αναθεώρηση των 
βασικών τιµών, του εξεταζόµενου τριµήνου. Οι πιο πάνω 
διαπιστώσεις ισχύουν για το ∆’ ηµερολογιακό τρίµηνο 2012 
για το σκοπό που αναφέρεται στην εισαγωγή του Πρακτικού 
156. 
 

  ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ (€) 
ΠΙΝΑΚΑΣ: 5 Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2012 ∆’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2012 

  
∆ΙΑΠΙΣΤΩ-
ΘΕΙΣΕΣ 

ΑΝΑ∆ΙΑΠΙ-
ΣΤΟΥΜΕΝΕΣ 

∆ΙΑΠΙΣΤΟΥ-
ΜΕΝΕΣ 

ΚΩ∆. 
ΑΡ. 

D Τ Τ Τ 

371.1 110 4,83 4,18 4,18 
.2 140 7,64 6,61 6,61 
.3 160 9,93 8,59 8,59 

371.4 200 15,45 13,36 13,36 
.5 225 19,55 16,91 16,91 
.6 280 30,72 26,57 26,57 

371.7 315 39,53 34,19 34,19 
.8 355 50,24 43,45 43,45 
.9 400 63,06 54,53 54,53 

372.1 110 7,6 6,57 6,57 
.2 140 11,96 10,34 10,34 
.3 160 15,68 13,56 13,56 

372.4 200 24,27 20,99 20,99 
.5 225 30,88 26,71 26,71 
.6 280 48,66 42,08 42,08 

372.7 315 61,8 53,44 53,44 
.8 355 78,57 67,95 67,95 
.9 400 99,47 86,02 86,02 

373.1 110 11,31 9,78 9,78 
.2 140 17,85 15,43 15,43 
.3 160 23,27 20,13 20,13 

373.4 200 36,39 31,47 31,47 
.5 225 45,77 39,58 39,58 
.6 280 72,66 62,83 62,83 

373.7 315 92,4 79,91 79,91 
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.8 355 117,27 101,41 101,41 

.9 400 148,85 128,73 128,73 
375.1 160 8,09 6,99 6,99 

.2 200 12,67 10,95 10,95  

.3 250  19,75  17,08  17,08 
375.4 315 31,97 27,65 27,65 

.5 355 40,66 35,16 35,16 

.6 400 51,52 44,55 44,55 
375.7 500 83,51 72,22 72,22 
375.8 200-160 11,06 9,56 9,56 

.9 250-160 14,23 12,3 12,3 
.10 315-160 19,14 16,55 16,55 
.11 355-160 25,92 22,42 22,42 
.12 400-160 32,83 28,39 28,39 

375.13 160 9,65 8,34 8,34 
375.14 200-160 16,64 14,39 14,39 

(D = ∆ιάµετρος σε mm, Τ = Τιµή σε € ανά m ωφέλιµο ) 
 

v) ∆εν µπορούν να διαπιστωθούν τιµές για σειρά υλικών όπως 

ενδεικτικά αναφέρονται τα :   

- 224 Άσβεστος άνυδρη σε βώλους 

- 233 Στρογγυλός σίδηρος οπλισµού κοινός (Χ.Ο.Σ.) 

- 233.1 Σίδηρος οπλισµού αντοχής (Χ.Ο.Σ.) 

- 233.2 Χαλύβδινο δοµικό πλέγµα οπλισµού σκυροδέµατος (ST. 

IV) 

- 233.3 Σκληρός χάλυβας προεντάσεως σκυροδέµατος 

- Υ∆Ρ 361. ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΟΙ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΙ GIBAULD µε τους 

επικαδµιωµένους κοχλιοφόρους ήλους και τους ελαστικούς 

δακτυλίους για αµιαντοτσιµεντοσωλήνες ονοµαστικής πιέσεως 

10 bar 

- 396.13 Ασφαλτικό υλικό τύπου ASBESTUMEN ή παρεµφερές 

διότι δεν υφίστανται ή υπάρχουν πολλά είδη µε διαφορετικές τιµές στον 

ίδιο κωδικό ! 

Ζητάµε να τεθεί στο Πρακτικό της Ε∆Τ∆Ε κενή τιµή λόγω 
αδυναµίας  διαπίστωσης τιµών επί όλων των σχετικών κωδικών.  

vi) Για τα λοιπά υλικά ζητάµε την µη αναγραφή τιµών για όσα δεν 
υφίσταται τιµοληψία µε ρητή αναφορά στο ∆ 2012 ή αντίκεινται 
στις ΕΤΕΠ. 
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1.10 Επί της παρ. λ των Σ∆ (βασικές τιµές υλικών ΑΤΗΕ), σε συνδυασµό 

µε την παρ. λ. της ΕΙΣ σηµειώνουµε τα εξής:  

i) ∆εν µπορούν να διαπιστωθούν τιµές για σειρά υλικών όπως 

ενδεικτικά αναφέρονται τα :  

- Χυτοσιδήρους σωλήνες αποχέτευσης Φ100, 582.2  

- Καζανάκι ΝΙΑGARA, 621.1 

- ∆ιακόπτες PΑCCO 3 Χ 25 εντός χυτ. κιβωτίου, 842.3.2 

- ∆ιακόπτες PΑCCO 1 Χ 25 εντός χυτ. κιβωτίου, 842.1.2 

- Τηλεφωνική συσκευή µε δίσκο επιλογής 885.1.2  

διότι δεν υφίστανται ! 

Ζητάµε να τεθεί στο Πρακτικό της Ε∆Τ∆Ε κενή τιµή λόγω 
αδυναµίας  διαπίστωσης τιµών επί όλων των σχετικών κωδικών. 

ii) Στους κωδικούς 812 – 825  

ΚΩ∆. 
ΑΤΗΕ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΣ
ΜΟΝ. 

   
812.1.2 Αγωγός τύπου Ν.Υ.Α. µονόκλωνος διατοµής 1,5 mm2 m 
812.2.3 Αγωγός τύπου Ν.Υ.Α. πολύκλωνος διατοµής 16 mm2 m 
813.2.3 Αγωγός γυµνός χάλκινος, πολύκλωνος διατοµής 25 mm2 m 
816.3.2 Καλώδιο τύπου Ν.Υ.Μ. τριπολικό διατοµής 3 x 2,5 mm2 m 
820.5.1 Καλώδιο τύπου Ν.Υ.Υ. τετραπολικό διατοµής 4 x 1,5 mm2 m 
820.5.4 Καλώδιο τύπου Ν.Υ.Υ. τετραπολικό διατοµής 4x6 mm2 m 
825.6.1 Καλώδιο Α-2Υ (St)2Y τηλεφωνικό, υπόγειο ή σωληνώσεων διαµ. 2x2x0,8 mm m 

 

 η εισήγηση της Υπηρεσίας προτείνει µειώσεις από 3,4% έως 4,1%, 

ενώ η προσκοµιζόµενη επιστολή (ΣΥΝ.17) της ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΚΑΛΩ∆ΙΑ 

CABLEL αναφέρει χαρακτηριστικά: «….οι τιµές των παραγόµενων  

προϊόντων µας, δεν έχουν αλλάξει …». 

Ζητάµε για τους σχετικούς κωδικούς 812-825 να διαπιστωθούν 
µηδενικές µεταβολές έναντι του Γ’ τριµήνου του 2012.  

iii) Για τα λοιπά υλικά ζητάµε την µη αναγραφή τιµών για όσα δεν 
υφίσταται τιµοληψία µε ρητή αναφορά στο ∆’ 2012 ή αντίκεινται 
στις ΕΤΕΠ. 



 34

1.11 Επί της παρ. µ των Σ∆ (βασικές τιµές υλικών ΠΡΣ), σε συνδυασµό µε 

την παρ. µ. της ΕΙΣ σηµειώνουµε τα εξής:  

i) ∆εν µπορούν να διαπιστωθούν τιµές σε σειρά υλικών όπως 

ενδεικτικά αναφέρονται τα:   

- Τσιµέντο λευκό εγχώριο µετά της αξίας των χαρτοσάκων, 029-ΟΙΚ 

-  Άσβεστος άνυδρη σε βώλους, 224 

διότι δεν υφίστανται ή υπάρχουν πολλά είδη µε διαφορετικές τιµές στον 

ίδιο κωδικό! 

Ζητάµε να τεθεί στο Πρακτικό της Ε∆Τ∆Ε κενή τιµή λόγω 
αδυναµίας  διαπίστωσης τιµών επί όλων των σχετικών κωδικών. 

ii) Για τα λοιπά υλικά ζητάµε την µη αναγραφή τιµών για όσα δεν 
υφίσταται τιµοληψία µε ρητή αναφορά στο ∆’ 2012 ή αντίκεινται 
στις ΕΤΕΠ. 

 

1.12 Επί της παρ. ν των Σ∆ (βασικές τιµές υλικών ΑΤΑΕ), σε συνδυασµό 

µε την παρ. ν. της ΕΙΣ σηµειώνουµε τα εξής:  

i) Ζητάµε την µη αναγραφή τιµών για όσα υλικά δεν υφίσταται 
τιµοληψία µε ρητή αναφορά στο ∆’ 2012 ή αντίκεινται στις ΕΤΕΠ. 

 

1.13 Επί της παρ. ξ των Σ∆ (βασικές τιµές υλικών ΝΑΤΕΠ), σε συνδυασµό 

µε την παρ. ξ. της ΕΙΣ σηµειώνουµε τα εξής:  

i) Στον κωδικό 213 - Ζελατοδυναµίτιδα 30%  στον οποίο προτείνεται 

αρνητική µεταβολή 2,67%, αυτή δεν προκύπτει από την προσφορά της 

εταιρείας ΕΒΟ-ΠΥΡΚΑΛ. (ΣΥΝ.14). 

Ζητάµε την διαπίστωση βάσει των τιµών της προσφοράς ΕΒΟ – 
ΠΥΡΚΑΛ, ήτοι για το ∆΄ τρίµηνο του 2012 τιµή 2,00€ / κιλό. 

 
ii) Στους κωδικούς ΠΡΣ 233.1 - Στρογγυλός σίδηρος οπλισµού κοινός 
(ST Ι) και ΠΡΣ 233.2 - Σίδηρος οπλισµού αντοχής (ST III) ισχύουν τα 
όσα αναφέραµε στην παράγραφο 1.6.i. δηλαδή,.  

- Όταν εγκρίθηκαν οι Αναλύσεις Τιµών δεν υπήρχαν διαφορετικές 

ποιότητας Χ.Ο. παρά µόνο δύο κατηγορίες. Σήµερα υπάρχει µία 
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µεγάλη γκάµα διαφορετικών ποιοτήτων Χ.Ο.  που δεν µπορεί να 

εκφραστεί µονοσήµαντα από τις υφιστάµενες περιγραφές των 

κωδικών του Πρακτικού της Ε∆Τ∆Ε, οι οποίες δεν 

ανταποκρίνονται και στα προβλεπόµενα από τις ΕΤΕΠ.  

Κατά συνέπεια ζητάµε την µη αναγραφή τιµών σε αυτούς τους 
κωδικούς εφόσον και δεν υφίσταται τιµοληψία που µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί αλλά και αντίκεινται στις ΕΤΕΠ.  

Επικουρικά:  

Ζητάµε τον ορθό υπολογισµό της τιµής του ∆ τριµήνου 2012 ως 
µέσο όρο της ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ 0,5508 € συν της ΣΙ∆ΕΝΟΡ 0,625€ 
δια δύο, ήτοι τιµή ∆’ τριµήνου 0,5879, αύξηση στους κωδικούς 
233.1 και 233.2 κατά 5,15% το ∆’ τρίµηνο του 2012 έναντι του Γ’ 
τριµήνου 2012.   

 
iii) Στους κωδικούς ΠΡΣ 234 - Σίδηρος σε λάµες και τετράγωνα  234.1 
- Λαµαρίνα µαύρη σε φύλλα πάχους µέχρι 2 mm  και 234.2  - Λαµαρίνα 
µαύρη σε φύλλα πάχους µεγαλύτερου από 2 mm ισχύουν τα όσα 
αναφέραµε στην παράγραφο 1.6  ii, δηλαδή   
Zητάµε την ΑΝΑ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΗ των βασικών τιµών των υλικών που 
εµφανίζονται στον κάτωθι πίνακα 6. Οι ΑΝΑ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 
ισχύουν µόνο για την αναθεώρηση των βασικών τιµών, του 
εξεταζόµενου τριµήνου.  Οι πιο πάνω διαπιστώσεις ισχύουν 
για το ∆’ ηµερολογιακό τρίµηνο 2012 για το σκοπό που 
αναφέρεται στην εισαγωγή του Πρακτικού 156. 
 
iv) Στους κωδικούς ΠΡΣ 271.1 – 275.8 ισχύουν τα όσα αναφέραµε 
στην παράγραφο 1.9.iv) δηλαδή,  
Zητάµε την ΑΝΑ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΗ των βασικών τιµών των υλικών 
που εµφανίζονται στον κάτωθι πίνακα 6. Οι 
ΑΝΑ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ισχύουν µόνο για την αναθεώρηση των 
βασικών τιµών, του εξεταζόµενου τριµήνου.  Οι πιο πάνω 
διαπιστώσεις ισχύουν για το ∆’ ηµερολογιακό τρίµηνο 2012 
για το σκοπό που αναφέρεται στην εισαγωγή του Πρακτικού 
156. 
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ (€) 
ΠΙΝΑΚΑΣ: 6 Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2012 ∆’ ΤΡΙΜΗΝΟ 

2012 
ΚΩ∆. 

Ν.ΑΤΕΠ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΣ 
ΜΟΝ. 

∆ΙΑΠΙΣΤΩ-
ΘΕΙΣΕΣ 

ΑΝΑ∆ΙΑΠΙ-
ΣΤΟΥΜΕΝΕΣ

∆ΙΑΠΙΣΤΟΥ-
ΜΕΝΕΣ 

ΠΡΣ-234 Σίδηρος σε λάµες και τετράγωνα kg 0,8706 0,7277 0,7277 
 ΠΡΣ-
234.1 Λαµαρίνα µαύρη σε φύλλα πάχους µέχρι 2 mm kg     0,9633     0,6976     0,6976 

.2 Λαµαρίνα µαύρη σε φύλλα πάχους µεγαλύτερου από 2 
mm kg    0,8872 0,6976 0,6976 

ΠΡΣ-
271.1 ∆ιατοµής Φ 32 m 0,72 0,62 0,62 

.2 »        Φ 40 m 0,98 0,85 0,85 

.3 »        Φ 50 m 1,33  1,17 1,17 

.4 »        Φ 63 m 1,72  1,42 1,42 

.5 »        Φ 75 m 2,35  2,07 2,07 

.6 »        Φ 100 m 3,71  3,27 3,27 

.7 »        Φ 125 m 6,19  5,34 5,34 

.8 »        Φ 140 m 7,62  6,50 6,50 

.9 »        Φ 160 m 10,33  8,93 8,93 
.10 »        Φ 200 m 15,40 13,32 13,32 

ΠΡΣ-272 Πλαστικός σωλήνας PVC, ονοµαστικής πίεσης 6 bar      
ΠΡΣ-
272.1 ∆ιατοµής Φ 50 m 1,26  1,09 1,09 

.2      »        Φ 63 m 1,65  1,43 1,43 

.3       »       Φ 75 m 2,31  2,06 2,06 

.4       »       Φ 90 m 3,33  2,88 2,88 

.5       »       Φ 110 m 4,83 4,1756 4,1756 

.6       »       Φ 125 m 6,18 5,35 5,35 

.7       »       Φ 140 m 7,64 6,6107 6,6107 

.8       »       Φ 160 m 9,93 8,5568 8,5568 
ΠΡΣ-273 Πλαστικός σωλήνας PVC, ονοµαστικής πίεσης 10 bar     
ΠΡΣ-
273.1 ∆ιατοµής  Φ 50 m 1,62  1,40 1,40 

.2        »       Φ 63 m 2,48 2,14 2,14 

.3        »       Φ 75 m 3,56  3,08 3,08 

.4        »       Φ 90 m 5,12 4,43 4,43 

.5       »       Φ 110 m 7,60 6,57 6,57 

.6       »       Φ 125 m 9,58 8,28 8,28 

.7       »       Φ 140 m 11,96 10,34 10,34 

.8       »       Φ 160 m 15,68 13,56 13,56 
ΠΡΣ-274 Πλαστικός σωλήνας PVC, ονοµαστικής πίεσης 12,5 bar      
ΠΡΣ-
274.1 ∆ιατοµής  Φ 110 m 9,50 8,22 8,22 

.2       »       Φ 125 m 11,78 10,19 10,19 

.3       »       Φ 140 m 14,96 12,93 12,93 

.4       »       Φ 160 m 19,53 16,89 16,89 
ΠΡΣ-275 Πλαστικός σωλήνας PVC, ονοµαστικής πίεσης 16 bar      
ΠΡΣ-
275.1 ∆ιατοµής Φ 50 m 2,36 2,04 2,04 

.2       »       Φ 63 m 3,72  3,21 3,21 

.3       »       Φ 75 m 5,26 4,55 4,55 

.4       »       Φ 90 m 7,57 6,54 6,54 

.5       »       Φ 110 m 11,31  9,7800 9,7800 

.6       »       Φ 125 m 14,29 12,36 12,36 

.7       »       Φ 140 m 17,85 15,4330 15,4330 

.8       »         Φ 160 m 23,27  20,1276 20,1276 
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v) ∆εν µπορούν να διαπιστωθούν τιµές σε σειρά υλικών όπως 

ενδεικτικά αναφέρονται τα:   

- Τσιµέντο κοινό ελληνικού τύπου µε την αξία του χαρτόσακου, 

ΠΡΣ-221 

- Τσιµέντο καθαρό (χωρίς Θηραϊκή γη) µε την αξία του 

χαρτόσακου, ΠΡΣ-222 

- Τσιµέντο υψηλής αντοχής µε την αξία του χαρτόσακου, ΠΡΣ-

223.1 

- Τσιµέντο λευκό εγχώριο µε την αξία του χαρτόσακου, ΠΡΣ-

223.2 

- Άσβεστος άνυδρος σε σβώλους, ΠΡΣ-224 

- Στρογγυλός σίδηρος οπλισµού κοινός (ST Ι), ΠΡΣ-233.1 

- Σίδηρος οπλισµού αντοχής (ST III), ΠΡΣ-233.2 

- Χαλύβδινο δοµικό πλέγµα οπλισµού σκυροδέµατος (ST IV), 

ΠΡΣ-233.3 

διότι δεν υφίστανται ή υπάρχουν πολλά είδη µε διαφορετικές τιµές στον 

ίδιο κωδικό ! 

Ζητάµε να τεθεί στο Πρακτικό της Ε∆Τ∆Ε κενή τιµή λόγω 
αδυναµίας  διαπίστωσης τιµών επί όλων των σχετικών κωδικών. 

 vi) Για τα λοιπά υλικά ζητάµε την µη αναγραφή τιµών για όσα δεν 
υφίσταται τιµοληψία µε ρητή αναφορά στο ∆’ 2012 ή αντίκεινται 
στις ΕΤΕΠ 

 
Επειδή η παρούσα είναι νόµιµη, βάσιµη και αληθινή. 

 

Επειδή, εάν οι τιµές παραµείνουν στο ύψος που καθορίστηκαν από το 

προσβαλλόµενο Πρακτικό, προκαλούν υπέρµετρη ζηµία και µάλιστα 

ανυπαίτια σε όλους τους κατασκευαστές δηµοσίων έργων, κατά παράβαση 

του Νόµου και θέτουν σε προφανή κίνδυνο την ποιοτική και εµπρόθεσµη 

εκτέλεση των έργων.  
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Επειδή οι ληφθείσες µε το προσβαλλόµενο Πρακτικό αποφάσεις στερούνται 

νοµιµότητας, κατά τα ανωτέρω και άρα δεν µπορούν να τύχουν εφαρµογής . 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 
Με την επιφύλαξη των νοµίµων δικαιωµάτων µας 

 

ΕΝΙΣΤΑΜΕΘΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΖΗΤΑΜΕ 

 
- Να γίνει δεκτή η παρούσα. 

- Να ακυρωθεί το προσβαλλόµενο Πρακτικό για τους πιο πάνω λόγους. 

-Αλλως και επικουρικά, να διορθωθεί το προσβαλλόµενο Πρακτικό όπως πιο 

πάνω αναλυτικά εκθέτουµε. 

 

Αθήνα, 04-3-2014 
Για τις ενιστάµενες Πανελλήνιες Εργοληπτικές Ενώσεις  

 

 

    

     

 


