Οι Εργοληπτικές Οργανώσεις κατ'αλυαβητική σειρά:
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΣΩΝ ΔΗΜ.
ΕΡΓΩΝ (ΠΕΔΜΕΔΕ)
Αζκληπιού 23 - 106 80 ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 210-3614978
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΔΙΠΛΩΜ. ΜΗΥ/ΓΩΝ ΗΛ/ΓΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΣΩΝ ΔΗΜ.
ΕΡΓΩΝ (ΠΕΔΜΗΕΔΕ)
Αταρνών 35 - 104 39 ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 210-8232210
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΤΝΔΕΜΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΣΩΝ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
(ΠΕΕΔΕ)
Θεμιζηοκλέοσς 6 - 106 78 ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 210-3814735
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΕΜΟ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ (ΑΣΕ)
Φειδίοσ 14-16 - 106 78 ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 210-3301814
ΤΝΔΕΜΟ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΝΩΣΕΡΩΝ ΣΑΞΕΩΝ (ΣΕΑΣ)
Πινδάροσ 4 - 106 71 ΑΘΗΝΑ - Τηλ. 210-3617321

Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2012
Αριθ. Πρωτ.3169/992/1317/25610/3103
Προς
Τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων
κ. Σταύρο Καλογιάννη
Κοινοποίηση :
Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Έργων
κ. Στράτο Σιμόπουλο
Θέμα : Εκσυγχρονισμός Τιμολογίων – Αναλύσεις Τιμών – Αντικειμενική
Αναθεώρηση Τιμών – Επείγουσα Συνάντηση.
Κύριε Υπουργέ,
επανερχόμαστε στο φλέγον ζήτημα του θέματος, για το οποίο σας
είχαμε ενημερώσει με την με αρ.πρωτ. 2534/761/1054/25279/3057/18.09.2012
κοινή επιστολή μας.
Τόσο το θέμα της αναθεώρησης των τιμών, όσο και το θέμα των
«ενιαίων τιμολογίων» δεν έχει σημειώσει καμία πρόοδο, παρά την
κεφαλαιώδη σημασία τους για τον κλάδο των δημοσίων έργων.
Σας υπενθυμίζουμε ότι, όπως αναφέρουμε στην προηγούμενη επιστολή
μας, οι Εργοληπτικές Οργανώσεις, για να συνδράμουν την πολιτεία στο έργο
της, και για τον καθορισμό ενός αντικειμενικού συστήματος κοστολόγησης
των έργων και κατ’ επέκταση της αναθεώρησης με ίδιες δαπάνες
ολοκλήρωσαν ένα σύστημα αναλύσεων τιμών.
Συγκεκριμένα προέβησαν στη σύνταξη μεγάλου αριθμού αναλύσεων
τιμών με βάση δυναμική εκάστοτε συμμετοχή των παραγόντων διαμόρφωσης
των τιμών με αντικειμενικά στοιχεία και διεθνούς μεθοδολογίας.

Στη συνέχεια υπέβαλλαν τα στοιχεία αυτά στο Υπουργείο σας, το οποίο
συγκρότησε επιτροπή για την επεξεργασία τους (Πρόεδρος Επιτροπής Γ/κής
Δ/νσης κ. Δ. Μακρής), η οποία και υϊοθέτησε τις υποβληθείσες προτάσεις μας
από το 2010. Το θέμα μετά πάγωσε.
Επιπλέον υφίσταται σοβαρότατο πρόβλημα στον υπολογισμό της
αναθεώρησης, που λόγω του αναχρονισμού των αναλύσεων τιμών λαμβάνεται
υπόψη υπέρογκη εργατική δαπάνη, ενώ τέλος λόγω αδυναμίας σε αριθμό
προσωπικού και μέσων της επιτροπής διαπίστωσης τιμών δεν είναι σε θέση να
διαπιστώνει την απαιτούμενη από το νόμο μέση τιμή των εργατικών δαπανών
μετά την κατάργηση των κλαδικών συμβάσεων.
Σήμερα, παρά την παρέμβασή μας το θέμα εκκρεμεί και μάλιστα η
κατάσταση δυσχεραίνει μετά και την εγκύκλιό σας (26/4.10.2012) για τις
Ε.Τ.Ε.Π., και την υποχρεωτική εφαρμογή τους σε όλα τα Δημόσια Έργα.
Για τους λόγους αυτούς είναι κατεπείγουσα μία συνάντηση μαζί σας,
για τα θέματα αυτά, και επαναλαμβάνουμε την πρότασή μας για «πάγωμα»
της αναθεώρησης με πράξη νομοθετικού περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (για την
περίοδο μετά το Α’ τρίμηνο του 2012) και την άμεση υϊοθέτησή του ως άνω
προτεινόμενου τρόπου υπολογισμού τιμών για προϋπολογισμούς των υπό
δημοπράτηση έργων καθώς και για την αναθεώρηση τιμών.
Με τιμή
Για τις Εργοληπτικές Οργανώσεις,

