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ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ - ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ 600 ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗ
ΣΜΥ ΣΤΟ ΣΤΡ∆Ο «ΥΠΤΓΟΥ ΚΑΒΡΑΚΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ»
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 το 90% των άρθρων του προϋπολογισµού συντάχθηκαν ως Νέα
Άρθρα, ενώ τα περισσότερα από αυτά είναι ατόφια άρθρα των Νέων Επικαιροποιηµένων
Περιγραφικών Τιµολογίων Εργασιών.
Το αποτέλεσµα είναι οι τιµές προϋπολογισµού να τίθενται, παρανόµως, σε εξωφρενικά
χαµηλά επίπεδα π.χ. οι τιµολογήσεις του σκυροδέµατος του φέροντος οργανισµού, κατά τις
οποίες πλην του σκυροδέµατος στην τιµή συµπεριλαµβάνεται ο ξυλότυπος και οι αποστάτες
σιδηροοπλισµου, έχουν συνολική τιµή µειωµένη κατά πολύ της τιµής των αντίστοιχων ΝΕΤ.
Πιθανολογούµε ότι ο προϋπολογισµός του έργου κυριολεκτικά κατακρεουργήθηκε διότι η
Υπηρεσία έπρεπε να καταφέρει να τον συµψηφίσει µε την ανεπαρκέστατη πίστωση –
χρηµατοδότηση ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ ΕΦ 11-200 και ΚΑ 1919, ωστόσο αυτή η επιλογή καταλήγει
στην δηµοπράτηση ενός έργου µε πασιφανώς εσφαλµένα δεδοµένα που σε καµία
περίπτωση δεν θα συντελέσουν στην επιτυχή ολοκλήρωσή του.
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,
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