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Κύριοι, 
 

1) Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, στο άρθρο 53 του Ν.4412/16 αναφέρεται ότι: 

 

"Άρθρο 53 Περιεχόµενο εγγράφων της σύµβασης 

. . .  

ζ) Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων εγκρίνεται Κανονισµός 
Αναλυτικών και Περιγραφικών Τιµολογίων Εργασιών ανάλογα µε την κατηγορία και το 
µέγεθος των έργων και µε την προσβασιµότητα της περιοχής εκτέλεσής τους.  

 
η) Ο Κανονισµός Αναλυτικών και Περιγραφικών Τιµολογίων Εργασιών, µετά την έγκρισή 
του, ισχύει υποχρεωτικά για όλες τις αναθέτουσες αρχές που δηµοπρατούν δηµόσιες 
συµβάσεις έργων.  

 

2) Σε  εκτέλεση της παραπάνω εξουσιοδοτικής διάταξης εκδόθηκε τον Μάιο 2017 η 
Υπουργική Απόφαση έγκρισης του Κανονισµού (Αριθ. ∆ΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 466 (ΦΕΚ 
Β 1746 19.5.2017). 

 

"Κανονισµός Περιγραφικών Τιµολογίων Εργασιών για δηµόσιες συµβάσεις έργων. 

 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

. . .  

Άρθρο 1 

Αντικείµενο - Πεδίο εφαρµογής 

1. Οι διατάξεις της απόφασης αυτής αφορούν τον Κανονισµό Περιγραφικών Τιµολογίων 
Εργασιών για τις εξής κατηγορίες έργων: 

1. Έργων Οδοποιίας. 

2. Υδραυλικών έργων. 

3. Λιµενικών Έργων. 

4. Οικοδοµικών Έργων. 

5. Έργων Πρασίνου. 

6. Ηλεκτροµηχανολογικών Εργασιών (Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιµενικών Έργων)." 
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3) Ο ανωτέρω Κανονισµός Περιγραφικών Τιµολογίων Εργασιών εφαρµόζεται 
υποχρεωτικά στις δηµόσιες συµβάσεις έργων του ν.4412/2016 για τον υπολογισµό 
της εκτιµώµενης αξίας σύµβασης έργου, όπως καθορίζεται στο άρθρο 6 του Ν. 4412/2016 
και κατά τη σύνταξη των προϋπολογισµών δηµοσίων έργων όπως προσδιορίζεται στις 
περιπτώσεις (στ), (θ) και (ι) της παρ. 7 του άρθρου 53. 

 

4) Ωστόσο παρά τις ρητές προβλέψεις του Νόµου, ο Σύνδεσµός µας πληροφορήθηκε ότι 
από την µελέτη του προϋπολογισµού και του αναλυτικού τιµολογίου του εν θέµατι 
διαγωνισµού προκύπτει ότι ο προϋπολογισµός εµπεριέχει παραποιηµένα τα περισσότερα 
από τα νέα περιγραφικά τιµολόγια, δηλαδή, ενώ η περιγραφή αφορά τα επίσηµα άρθρα 
στην αναγραφή των τιµών παρανόµως παρουσιάζονται µειώσεις στις τιµές των άρθρων του 
εν ισχύει Κανονισµού Περιγραφικών Τιµολογίων Εργασιών, σε ποσοστό 20% έως 30%.  

 

Επιπλέον, σε πολλές περιπτώσεις, άρθρα περιγραφόµενα µε επιπρόσθετη εργασία ή  υλικά 
σε σχέση µε τα επίσηµα περιγραφικά τιµολόγια χαρακτηρίζονται ΝΕΑ και αντί να 
παρουσιάζουν αύξηση της τιµής αντιθέτως µειώνονται δραµατικά.  

 

Τονίζουµε ότι ειδικά οι τιµές σε σκυρόδεµα και σίδηρο δεν επιτρέπουν καµία έκπτωση! 

 

Συνέπεια των ανωτέρω είναι ενώ η πραγµατική αξία του προϋπολογισµού του εν θέµατι 
έργου να υπερβαίνει τα 6.000.000 € προ ΦΠΑ τελικώς να δηµοπρατείται παρανόµως µε 
προϋπολογισµό 4.838.706 €.  

  

5) Κατόπιν αυτών σας ζητούµε να ακυρώσετε τον εν θέµατι διαγωνισµό και να 
προϋπολογίσετε ορθώς το εν θέµατι έργο, ενώ στην αντίθετη περίπτωση που 
επιµείνετε στην δηµοπράτησή του µε το µειωµένο τιµολόγιο ζητούµε την ενηµέρωση 
των ενδιαφεροµένων να µετάσχουν στην ηλεκτρονική δηµοπρασία εργοληπτικών 
επιχειρήσεων µέσω της ανάρτησης κατάλληλης ενηµέρωσης για την ανωτέρω 
παρατυπία σας.  

 

 
Με τιµή,  

        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ         ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ  


