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Εσάς
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θέµα

Αξιότιµοι κύριοι Υπουργοί,
Με την σχετική, προ 8µηνου, επιστολή µας, σας είχαµε επισηµάνει µε την ανάληψη των
καθηκόντων σας, το, κατά την γνώµη του Συνδέσµου, εξαιρετικά κρίσιµο ζήτηµα του
εκσυγχρονισµού του συστήµατος τιµολόγησης των δηµοσίων έργων. Σε εκείνη την επιστολή
σηµειώναµε ότι «θα πρέπει να γνωρίζετε από προηγούµενες κυβερνητικές θέσεις που έχετε
υπηρετήσει ότι ο τοµέας διαπίστωσης και παρακολούθησης των τιµών των συντελεστών
παραγωγής δηµοσίων έργων παρουσιάζει σηµαντικά προβλήµατα, µε σοβαρές επιπτώσεις
στο κόστος και διαφάνεια υλοποίησης αυτών, µε τελικό αποτέλεσµα τις µη-δυνάµενες να
προβλεφθούν αστοχίες προϋπολογισµών, τις εσφαλµένες αναθεωρήσεις τιµών και τελικά την
αντιπαραγωγική κατανοµή των περιορισµένων δηµοσίων αλλά και κοινοτικών πόρων, ενώ
θεωρούσαµε – και θεωρούµε - ότι σήµερα η αναγκαιότητα αναµόρφωσης του σχετικού
πλαισίου είναι πιο επιτακτική από ποτέ.»
Προς αυτή την κατεύθυνση, θέταµε στην διάθεσή σας πιλοτικό έργο που είχαν αναθέσει και
ολοκληρώσει από τον Φεβρουάριο του 2012 οι Εργοληπτικές Οργανώσεις σε εξειδικευµένη
Ανάδοχη Σύµπραξη µε αντικείµενο την υλοποίηση νέου διαφανούς, διαδικτυακού και
σύγχρονου Συστήµατος Ανάλυσης Τιµών για την Τιµολόγηση των ∆ηµοσίων Έργων και την
Αναθεώρηση των συµβατικών τιµών, τα κύρια στοιχεία του οποίου είχαν ήδη εξετασθεί και
υιοθετηθεί από αρµόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου σας, στο πλαίσιο
λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης και Βελτίωσης του Συστήµατος Τιµολόγησης
Έργων, που συστάθηκε στην Γ.Γ.∆.Ε., ακριβώς µε αυτό το αντικείµενο.
Τονίζουµε ότι ενώ ο κλάδος των κατασκευών διανύει τη χειρότερη περίοδο των τελευταίων
30 τουλάχιστον ετών ο ΣΑΤΕ συνειδητά επέλεξε να προτάξει το εν θέµατι ζήτηµα έναντι
άλλων, µεγαλύτερης ενδεχοµένως κρισιµότητας για την βραχυπρόθεσµη επιβίωση του
κλάδου, όπως π.χ. η κατακρήµνιση του Π∆Ε σε εξωπραγµατικά χαµηλά επίπεδα, θεωρώντας
ότι το σύστηµα δηµοσίων έργων και κοστολόγησης αυτών αποτελεί µείζονος σηµαντικότητας
ζήτηµα για το σύνολο της οικονοµίας αφού η επιστηµονική επίλυσή του θα συνέβαλε στην
ταχύτερη, διαφανή και αποτελεσµατικότερη κατανοµή των περιορισµένων δηµόσιων πόρων
αλλά και στην βέλτιστη και ταχεία απορρόφηση των τόσο αναγκαίων κοινοτικών
χρηµατοδοτήσεων.
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∆υστυχώς η απόκριση του Υπουργείου σε αυτούς τους οκτώ µήνες υπήρξε από
υποτονική έως αδιάφορη παρά τις επανειληµµένες οχλήσεις και προτάσεις µας.
Πρόσφατα µάλιστα το Υπουργείο, συνεχίζοντας την από το 2004 αυθαιρεσία των
προηγούµενων πολιτικών ηγεσιών (Σουφλιάς, Ρέππας, Ραγκούσης, Βορίδης) ανακοίνωσε την
αναπροσαρµογή και συµπλήρωση των Ενιαίων Τιµολογίων δηµοσίων έργων Οδοποιίας,
Υδραυλικών, Λιµενικών, Οικοδοµικών, Πρασίνου και Ηλεκτροµηχανολογικών εργασιών,
πανηγυρίζοντας για τις ατεκµηρίωτες µειώσεις των τιµών σε όλες σχεδόν τις κατηγορίες,
υποστηρίζοντας παράλληλα ότι τα νέα τιµολόγια αποτελούν προϊόν µελέτης και
συστηµατικής επεξεργασίας οµάδας εργασίας του υπουργείου στην οποία µετείχαν
εκπρόσωποι εργοληπτικών οργανώσεων και µελετητών.
Ωστόσο οφείλετε να γνωρίζετε πολύ καλά ότι:
α) ο εκπρόσωπος των εργοληπτών στην οµάδα εργασίας του Υπουργείου δήλωνε µε κάθε
ευκαιρία και τρόπο, ότι για να αξιολογήσουν οι Εργοληπτικές Οργανώσεις τις νέες
προτεινόµενες τιµές θα πρέπει να υπάρχει ανάλυσή τους ενώ σε καµία περίπτωση εάν δεν
τηρείτο αυτό το προαπαιτούµενο δεν επρόκειτο να σχολιαστούν οι εντελώς αυθαίρετες και
ατεκµηρίωτες προτεινόµενες τιµές,
β) καµία µελέτη εις βάθος ή/και συστηµατική έρευνα σύµφωνα µε οποιοδήποτε διεθνώς ή
εθνικό αναγνωρισµένο πρότυπο δεν προηγήθηκε της εξαγωγής των νέων τιµοκαταλόγων.
Με άλλα λόγια σπαταλήθηκαν ακόµη οκτώ µήνες από τον πολύτιµο χρόνο της Χώρας και του
κλάδου και ο τοµέας των τεχνικών έργων στην Ελλάδα εξακολουθεί να στερείται ενός
ολοκληρωµένου, ενιαίου και συνεκτικού, αξιόπιστου και δυναµικού συστήµατος αποτίµησης
των συντελεστών παραγωγής, κοστολόγησης των τεχνικών έργων και τεκµηρίωσης της
δαπάνης κατασκευής τους. Το έλλειµµα αυτό συντελεί και στην αδυναµία της ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης να σχεδιάσει, προγραµµατίσει και ελέγξει τους διατιθέµενους πόρους σε έργα
υποδοµής και εν γένει απαιτούµενα δηµόσια έργα. Παράλληλα, διατηρεί καθηλωµένη την
ανταγωνιστικότητα του κλάδου, αφού το στρεβλό εγχώριο περιβάλλον στο οποίο
δραστηριοποιούνται οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν παράγει κίνητρα επιβράβευσης ορθών
επιχειρηµατικών επιλογών και σχεδιασµού, στοιχεία απαραίτητα για την βελτίωση της
σχετικής θέσης των έναντι των αλλοδαπών επιχειρήσεων. Αντίστοιχα φαινόµενα
παρατηρούνται στην εκπόνηση µελετών, µε παράπλευρα αποτελέσµατα τις µεγάλες
καθυστερήσεις στις δηµοπρασίες έργων, τα οικονοµικά προβλήµατα των εταιρειών, τα οποία
επιδεινώνονται και από την µεγάλη καθυστέρηση αποπληρωµής των έργων, αλλά και την
ουσιαστική αδυναµία απορρόφησης των κοινοτικών πόρων.
Ο Σύνδεσµός µας ζητά την άµεση αξιοποίηση της εργασίας των εργοληπτικών
οργανώσεων της προτεινόµενης µεθοδολογίας σύνταξης αναλύσεων τιµών και την
έκδοση των απαιτούµενων διοικητικών πράξεων για την άµεση εφαρµογή της στα
∆ηµόσια Έργα, που πρόκειται να δηµοπρατηθούν αντί της, για µία ακόµα φορά,
αυθαίρετης εφαρµογής των ατεκµηρίωτων και χωρίς καµία µεθοδολογία
προτεινόµενων από το Υπουργείο σας τιµών.
Με τιµή,
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