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Εισήγηση διαπίστωσης βασικών τιµών των ∆’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012 για
την αναθεώρηση των συµβατικών τιµών καθώς και για τη σύνταξη
προϋπολογισµών έργων και ΠΚΤΜΝΕ κατασκευής δηµοσίων έργων,
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.

Με την παρούσα επιστολή διαβιβάζουµε στην Επιτροπή σας τις τιµές που
συγκέντρωσε η Υπηρεσία µας .
Όλες οι τιµές που περιέχονται στους συνηµµένους πίνακες είναι αυτές που
διαµορφώθηκαν την 20ή Οκτωβρίου 2012 στην αγορά της περιοχής της
Πρωτεύουσας.
Συγκεκριµένα, στους συνηµµένους πίνακες περιέχονται οι παρακάτω τιµές:
α)

β)

γ)

δ)
ε)

Των Ηµεροµισθίων (χωρίς τις κρατήσεις ΙΚΑ κλπ, που επιβαρύνουν τον
εργοδότη) των καταβαλλοµένων στους µέσης αποδόσεως εργαζοµένους στα
δηµόσια έργα (Πίνακας Α΄). Επισηµαίνεται ότι τα ηµεροµίσθια µειώνονται κατά
8% σε σχέση µε το προηγούµενο τρίµηνο, (Γ’ τρίµηνο 2012). Η µείωση
προκύπτει από τα
στοιχεία που συγκεντρώσαµε από το ΙΚΑ, τµήµα
Αναλογιστικών Μελετών και Στατιστικής, τα οποία η υπηρεσία µας ζήτησε και
αφορούν πίνακες ΑΠ∆ Τεχνικών Εταιριών κατασκευής ∆ηµοσίων Έργων.
Πρέπει να αναφερθεί ότι κατά την συνεδρίαση της Ε∆Τ∆Ε για τη διαπίστωση
των Βασικών τιµών των Β’ και Γ’ τριµήνων 2012 , είχε συζητηθεί το µέγεθος
αυτής της µείωσης µε τους εκπροσώπους των Εργοληπτικών Οργανώσεων,
αποδεχόµενοι αυτό µέγεθος της µείωσης βάση των στοιχείων του ΙΚΑ .
Από άλλα στοιχεία (εκτός ΙΚΑ ) , τα οποία έχει συλλέξει η υπηρεσία , η
γενικότερη τάση µείωσης των ηµεροµισθίων είναι πάνω από 20% για την
περίοδο από 14/2/2012 έως 31/12/2012.
της Μέσης Εργοδοτικής Επιβάρυνσης (υπερωρίες, καταγγελία σύµβασης, ΙΚΑ,
κλπ) επί των ηµεροµισθίων και της Μέσης ∆ιάρκειας σε ώρες Ηµερήσιας
Εργασίας, ανάλογα µε την ειδικότητα του εργαζοµένου (Πίνακας Α1).
του Κοµίστρου (Κ) : Με το άρθρο 11 του ν.3887/2010 για τις διενεργούµενες µε
∆.Φ.Χ. µεταφορές διευκρινίζεται ότι διαµορφώνονται ελεύθερα, µετά από
συµφωνία του φορτωτή και του µεταφορέα. Για λόγους οµαλής λειτουργίας του
υπολογιστικού συστήµατος η τιµή του Κ παραµένει ως έχει.
των ηµερησίων Μισθωµάτων Μηχανηµάτων – Αυτοκινήτων ( Πίνακες Γ)
των βασικών τιµών κτήσεως µηχανηµάτων Πίνακας Γ1.1

στ) της Μισθοτροφοδοσίας ΑΤΛΕ ( Πίνακας ∆) και
ζ) των Υλικών, µε όλες τις επιβαρύνσεις (πλην Φ.Π.Α σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Ν.1642/1989, όπως τροποποιήθηκε), ως υλικών επί τόπου του έργου
για τους πίνακες 1 και 1α του Πρακτικού σας.
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