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Κύριοι,  
 
Η επικείµενη, ως άνω, συνεδρίαση της Ε∆Τ∆Ε στερείται νοµιµότητας για τους εξής λόγους: 
 
1. Την Πέµπτη το βράδυ οι εκπρόσωποι των εργοληπτικών οργανώσεων – µέλη της 
Ε∆Τ∆Ε, έλαβαν πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής την ∆ευτέρα, 23-12-2013, µε 
θέµα την διαπίστωση των βασικών τιµών κατασκευής ∆ηµοσίων Έργων για το ∆’ τρίµηνο 
2012. 
 
Από την επίδοση της ως άνω πρόσκλησης, έως την συνεδρίαση της Επιτροπής µεσολαβούν 
µόνο δύο (2) εργάσιµες ηµέρες στη διάρκεια των οποίων τα µέλη της Επιτροπής θα πρέπει 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ  



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, 

 


