Οι Εργοληπτικές Οργανώσεις κατ'αλφαβητική σειρά:
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜ. ΕΡΓΩΝ
(ΠΕ∆ΜΕ∆Ε)
Ασκληπιού 23 - 106 80 ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 210-3614978
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ∆ΙΠΛΩΜ. ΜΗΧ/ΓΩΝ ΗΛ/ΓΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜ. ΕΡΓΩΝ
(ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε)
Αχαρνών 35 - 104 39 ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 210-8232210
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝ∆ΕΣΜΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΕΣΕ∆Ε)
Θεµιστοκλέους 6 - 106 78 ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 210-3814735
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ (ΣΑΤΕ)
Φειδίου 14-16 - 106 78 ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 210-3301814
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΤΑΞΕΩΝ (ΣΤΕΑΤ)
Πινδάρου 4 - 106 71 ΑΘΗΝΑ - Τηλ. 210-3617321
Α.Π.:3172/1003/1181/26997/3367

Αθήνα, 23.12.2013
ΠΡΟΣ
1. Τον Πρόεδρο της Επιτροπής
∆ιαπιστώσεως Τιµών ∆ηµοσίων
Έργων

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

2. Τα Μέλη της Ε.∆.Τ.∆.Ε. (δια
του κ. Προέδρου)
ΚΟΙΝ. Υπουργείο Υποδοµών,
Μεταφορών & ∆ικτύων
∆/νση Προγ/τος Προτύπων και
∆ιεθνών Σχέσεων (∆11)
Τµήµα Προτύπων Αναλ. Τιµών &
Ειδικών Κοστολογήσεων (∆11γ)
ΑΝΑΚ.:

Υπουργό Υ.ΜΕ.∆Ι.

ΘΕΜΑ:

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση της Επιτροπής ∆ιαπίστωσης Τιµών
∆ηµοσίων Έργων – Αρχικές διαπιστώσεις για την εισήγηση της
Υπηρεσίας για το ∆’ τρίµηνο του 2012

ΣΧΕΤ.:

Η από 20/12/2013 κοινή επιστολή των Εργοληπτικών Οργανώσεων µε
θέµα: «Μη νόµιµη συνεδρίαση της Επιτροπής ∆ιαπίστωσης Τιµών ∆ηµοσίων
Έργων (Ε∆Τ∆Ε) για την ∆ευτέρα, 23-12-2013. Αίτηµα αναβολής και
χορήγησης στοιχείων»

Κύριοι
Σε συνέχεια του σχετικού, στο οποίο επισηµαίνεται το ελαχιστότατο χρονικό διάστηµα που
δίδεται στα Μέλη της Επιτροπής για την αξιολόγηση και έλεγχο των στοιχείων των 5.500
περίπου κωδικών που εισηγείται η Υπηρεσία προς την Επιτροπή για το ∆΄ τρίµηνο του
2012, οφείλουµε να σας επισηµάνουµε, πέραν των επισηµάνσεων που έγιναν µε το
σχετικό κοινό έγγραφο των Πανελλήνιων Εργοληπτικών Οργανώσεων, µια αρχική
διαπίστωση, η οποία προκύπτει από την εξέταση των εισηγούµενων από την Υπηρεσία
στοιχείων, και η οποία, κατά γνώµη µας, ενδυναµώνει τα επιχειρήµατα της σχετικής
επιστολής περί προχειρότητας και αναιτιολόγητου της εισήγησης για ορισµένες τιµές.

Στο σηµείο αυτό σας υπενθυµίζουµε ότι κατά την συνεδρίαση όπου διαπιστώθηκαν από
την Ε∆Τ∆Ε οι τιµές για τα Β’ και Γ’ τρίµηνα του 2012 (25.09.2013) τα µέλη της Επιτροπής
είχαν ουσιωδώς και σηµαντικώς µεταβάλλει αρκετές από τις προτεινόµενες από την
Υπηρεσία τιµές, σε συνέχεια και του πολυσέλιδου υποµνήµατος που οι Εργοληπτικές
Οργανώσεις υπέβαλλαν µε πολλαπλά δεδοµένα και στοιχεία ανατροπής της εισήγησης της
Υπηρεσίας. ∆ηλαδή, η Επιτροπή σας, έχοντας δώσει το χρονικό περιθώριο ελέγχου των
εισηγούµενων από την Υπηρεσία τιµών, είχε αποδεχθεί ορισµένες από τις επισηµάνσεις του
Υποµνήµατος των Εργοληπτικών Οργανώσεων και είχε τροποποιήσει επί το ορθό την
εισήγηση της Υπηρεσίας. Χαρακτηριστικά αναφέρουµε τα παραδείγµατα των πλαστικών
σωλήνων από PVC των τιµών προϊόντων χάλυβα / σιδήρου κ.ο.κ.
Επιπλέον σας υπενθυµίζουµε ότι η Υπηρεσία είχε δεχθεί την εντολή της Επιτροπής, να µην
λαµβάνει υπόψη της προσφορές από συγκεκριµένους παραγωγούς / διακινητές υλικών
που λόγω µεγέθους παραγωγικής / εµπορικής δράσης δεν µπορούν να αξιολογηθούν ως
αξιόπιστες πηγές στοιχείων, ενώ παράλληλα στην Υπηρεσία είχε επισηµανθεί να είναι
σχολαστική και τυπική µε τα εισερχόµενα σε αυτήν στοιχεία και προσφορές από
παραγωγούς που επικαλέστηκαν οι εκπρόσωποι των εργοληπτικών οργανώσεων και δεν
βρέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.
∆υστυχώς από έναν πρώτο πρόχειρο έλεγχο των τιµών που εισηγείται η Υπηρεσία προς
την Επιτροπή διαπιστώνεται ότι ΚΑΜΙΑ από τις ανωτέρω επισηµάνσεις σας και εντολές σας
προς την Υπηρεσία δεν λήφθηκε υπόψη και διατηρούνται όλα εκείνα τα στοιχεία που η
Επιτροπή σας στην συνεδρίαση της 25.9.2013 είχε επισηµάνει στην Υπηρεσία να αλλάξει.
Τέλος η Υπηρεσία για µια φορά αγνοεί τα δεδοµένα της ΕΛΣΤΑΤ που είναι τα µόνα
αξιόπιστα για την εργατική δαπάνη.
∆εδοµένων αυτών, γίνονται εύκολα αντιληπτά δύο δεδοµένα:
Η Υπηρεσία αγνοεί, είτε εκούσια είτε ακούσια, τις συστάσεις και εντολές της Επιτροπής,
γεγονός ανεπίτρεπτο, κατά την άποψή µας,
Η εισήγηση της Υπηρεσίας καθίσταται αναξιόπιστη και θα πρέπει να ελεγχθεί στο σύνολό
της για κάθε ένα αναφερόµενο στοιχείο µε ό,τι δεδοµένο έχει η Υπηρεσία στο αρχείο της.
Κατόπιν αυτών ζητάµε εκ νέου :
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
Για τις Εργοληπτικές Οργανώσεις,

