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Αθήνα, 14 Mαρτίου 2012
ΠΡΟΣ
Τον Υπουργό Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων
κ. Μ. Βορίδη
Κοιν. : 1. Υφυπουργό Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων
κ. Ιωάννη Μαγκριώτη
2. Γεν. Γραµµ. ∆ηµ. Έργων
κ. Ιωάννη Οικονοµίδη
3. Γεν. Γραµµ. Συγχρ. Έργων
κ. Σ. Λαµπρόπουλο

Θέµα:Εκσυγχρονισµός συστήµατος τιµολόγησης ∆ηµοσίων Έργων - «Νέο Σύστηµα
Αναθεώρησης Τιµών ∆ηµοσίων Έργων» & «Επιχειρησιακό Πλάνο σύστασης
Παρατηρητηρίου Τιµών Συντελεστών Παραγωγής Τεχνικών Έργων»
Σχετ.: Η από 29-12-2010 οµόφωνη Πρόταση – Πλαίσιο της Επιτροπής Παρακολούθησης και
Βελτίωσης του Συστήµατος Τιµολόγησης Έργων προς την πολιτική Ηγεσία του
Υπ.Υ.ΜΕ.∆Ι.
Αξιότιµε Κύριε Υπουργέ,
Γνωρίζετε ασφαλώς ότι ένας από τους τοµείς του Υπουργείου που προΐστασθε, είναι ο
τοµέας διαπίστωσης και παρακολούθησης των τιµών των συντελεστών παραγωγής δηµοσίων
έργων. Ο τοµέας αυτός αποτελεί διαχρονικά µία αχίλλειο πτέρνα του συστήµατος παραγωγής
δηµοσίων έργων, µε αποτέλεσµα σοβαρές επιπτώσεις στο κόστος και διαφάνεια υλοποίησης
αυτών.
Αυτή η αδυναµία του εγχώριου συστήµατος παραγωγής δηµοσίων έργων καθιστά
αναποτελεσµατικό όλο το κύκλωµα µελέτη, δηµοπράτηση και εκτέλεση των έργων στην
Χώρα, µε αποτέλεσµα τις µη-δυνάµενες να προβλεφθούν αστοχίες προϋπολογισµών, τις
εσφαλµένες αναθεωρήσεις τιµών και τελικά την αντιπαραγωγική κατανοµή των περιορισµένων
δηµοσίων πόρων.

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 29-122010 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, πολύσυµµετοχικής, 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
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