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ΘΕΜΑ:

Αναθεώρηση τιµών συµβάσεων δηµοσίων έργων.

Αξιότιµε κύριε Υπουργέ,
Κατόπιν και των αλλεπάλληλων σχετικών επιστολών µας σας είναι γνωστό το µεγάλο
πρόβληµα διατήρησης µιας µη επιστηµονικής, αδόκιµης, αδιαφανούς και παρωχηµένης
διαδικασίας αναθεώρησης των τιµών των συµβάσεων δηµοσίων έργων, που βρίσκεται σε
πλήρη αναντιστοιχία µε την πραγµατική δαπάνη των συντελεστών παραγωγής των
τεχνικών έργων (υλικά, εργασία, µηχανικές εξοπλισµός) και τη διαµόρφωση του κόστους
των επιµέρους εργασιών. Η πλήρης απαξίωση του υφισταµένου συστήµατος οφείλεται
τόσο στην αδυναµία να παρακολουθήσει και να τεκµηριώσει µέσω της Επιτροπής
∆ιαπίστωσης Τιµών ∆ηµοσίων Έργων (Ε∆Τ∆Ε) τις διακυµάνσεις των βασικών τιµών όσο
και γιατί ο υπολογισµός των συντελεστών αναθεώρησης συνεχίζει να γίνεται µε
παρωχηµένες αναλύσεις τιµών που δεν απεικονίζουν τον σύγχρονο τρόπο εκτέλεσης των
εργασιών.
Αποτελεί πλέον κοινό τόπο όλων ότι το σύστηµα αυτό και µηχανισµοί του, όπως η Ε∆Τ∆Ε,
οι παλιές αναλύσεις τιµών, τα ΝΕΤ, η µηχανογραφική του υποστήριξη κλπ, πρέπει να
αντικατασταθούν από ένα σύγχρονο «Εθνικό Σύστηµα Τεχνικών Προδιαγραφών και
Τιµολόγησης Τεχνικών Έργων» το οποίο µέσω του διαδικτύου θα υποστηρίζει, κατά τρόπο
έγκυρο, αξιόπιστο και δυναµικά εξελισσόµενο, τον προγραµµατισµό, το σχεδιασµό, την
κατασκευή και τη λειτουργία των τεχνικών έργων, σε θέµατα όπως:
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•
Η στατιστική αποτύπωση των βασικών τιµών των συντελεστών παραγωγής
(παρατηρητήριο τιµών για εργατικά, υλικά, µηχανικό εξοπλισµό, κλπ), που συµµετέχουν
στην εκτέλεση κάθε επιµέρους εργασίας και η παρακολούθηση σε εθνικό επίπεδο της
γεωγραφικής διαφοροποίησής τους καθώς και της διαχρονικής µεταβολής τους, µε δόκιµες
στατιστικά µεθοδολογίες.
•
Η κατάρτιση και διαρκής ενηµέρωση σύγχρονων τυποποιηµένων περιγραφικών
άρθρων τιµολογίων και αντιστοίχων αναλύσεων τιµών, για την µονοσήµαντη περιγραφή,
την ανάλυση της δαπάνης και την τιµολόγηση των εργασιών κατασκευής των πάσης
φύσεως νέων έργων ή των εργασιών για την αποκατάσταση βλαβών και για ενεργειακές
παρεµβάσεις σε υφιστάµενα έργα
•
Η διαµόρφωση και εφαρµογή ενός αντικειµενικού συστήµατος αναθεώρησης /
αναπροσαρµογής των συµβατικών τιµών των εργολαβικών συµβάσεων κατά την εκτέλεση
της σύµβασης.
•
Η κατάρτιση και διαρκής ενηµέρωση σύγχρονων εθνικών τεχνικών προδιαγραφών
(ΕΤΕΠ) για τον τοµέα του σχεδιασµού, του υπολογισµού και της εκτέλεσης των τεχνικών
έργων και για την χρήση των δοµικών προϊόντων, εναρµονισµένων µε τα ισχύοντα κάθε
φορά ευρωπαϊκά πρότυπα, τις ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις, τις κοινές τεχνικές
προδιαγραφές, τα διεθνή πρότυπα.
Σας έχουµε κατ’ επανάληψη θέσει τα σχετικά προβλήµατα και τις προτάσεις µας είτε µε τις
σχετικές επιστολές µας, κατάλογο των οποίων σας επισυνάπτουµε, είτε εµµέσως, µέσω
των συνεργατών σας, µε τους οποίους βρισκόµαστε σε συνεχή συνεργασία για την µόνιµη,
επιστηµονικά έγκυρη και οικονοµικά αποτελεσµατική λύση του προβλήµατος µε την
εγκαθίδρυση και λειτουργία του «Εθνικού Συστήµατος Τεχνικών Προδιαγραφών και
Τιµολόγησης Τεχνικών Έργων» (παρατηρητηρίου βασικών τιµών, µηχανισµού παραγωγής
και επικαιροποίησης περιγραφικών άρθρων και αντιστοίχων αναλύσεων τιµών και
τεχνικών προδιαγραφών, κλπ).
Υπενθυµίζουµε σχετικά ότι αποτελεί κοινό τόπο όλων των φορέων του τεχνικού κόσµου
ότι θα πρέπει άµεσα να αξιοποιηθεί η εργασία των εργοληπτικών οργανώσεων για την
προτεινόµενη µεθοδολογία σύνταξης αναλύσεων τιµών µε στόχο την άµεση εφαρµογή της
στα ∆ηµόσια Έργα.
Μέχρι την οριστική λύση του προβλήµατος που πρέπει να δοθεί µε την σύσταση και
λειτουργία του «Εθνικού Συστήµατος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιµολόγησης Τεχνικών
Έργων», πρότασή µας είναι η αναθεώρηση των τιµών των δηµοσίων συµβάσεων έργων,
για τα τρίµηνα που δεν έχει εγκριθεί σχετικό πρακτικό και εφεξής, να εξάγεται µε βάση
τον γενικό δείκτη τιµών καταναλωτή της ΕΛΣΤΑΤ, είτε τον εναρµονισµένο είτε τον εθνικό,
δεδοµένων ότι:
- αποτελεί τον πλέον διαδεδοµένο δείκτη παγκοσµίως για την αναθεώρηση κάθε τύπου
συµβολαίου / σύµβασης, ιδιωτικής και δηµόσιας, τραπεζικής ή άλλου,
- είναι τεκµηριωµένος από Ανεξάρτητη Αρχή που ελέγχεται επιστηµονικά από το όργανο
της ΕΕ, Eurostat,
- χρησιµοποιείται ήδη για την αναθεώρηση των συµβάσεων µελετών [Εγκύκλιος 4 (αρ.
πρωτ. ∆17γ/02/24/ΦΝ. 439.6/17.2.2014) µε την οποία αναπροσαρµόσθηκε
ο
συντελεστής (τκ) του άρθρου γεν 3 του Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών Μελετών
και Υπηρεσιών],
- εφαρµόζεται γρήγορα και µε απλές υπολογιστικές διαδικασίες, απλοποιώντας την
καθηµερινότητα και των υπηρεσιών και των αναδόχων και, κυρίως, µηδενίζοντας τις
πιθανές πηγές αδιαφάνειας
- ο υπολογισµός του δεν επηρεάζεται µε κανένα τρόπο από εξωγενής ή υποκειµενικούς
παράγοντες.
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Συνηµµένα παραθέτουµε σχέδιο νοµοθετικής ρύθµισης προς διευκόλυνση και επίσπευση
της διαδικασίας, παραµένοντας στην διάθεσή σας.
Με τιµή,
Για τις Εργοληπτικές Οργανώσεις,
Για την ΠΕ∆ΜΕ∆Ε

Ο Πρόεδρος

Γ. Ρωµοσιός

Για την ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε

Ο Πρόεδρος

Αν. Κουτεντάκης

Για την ΠΕΣΕ∆Ε

Ο Πρόεδρος

Γ. Γάγαλης

Για τον ΣΑΤΕ

Ο Πρόεδρος

Ζ. Αθουσάκης

Για τον ΣΤΕΑΤ

Ο Πρόεδρος

Γ. Συριανός
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ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

1.
Η από 4/3/2014 Ένσταση όλων των Πανελλήνιων Εργοληπτικών Οργανώσεων
κατά του 156ου Πρακτικού ∆ιαπιστώσεως Βασικών Τιµών για το ∆' Τρίµηνα 2012, της
Επιτροπής ∆ιαπιστώσεως Τιµών ∆ηµοσίων Έργων.
2.
Η από 4/2/2014 Κοινή Επιστολή των Εργοληπτικών Οργανώσεων προς τον
Πρόεδρο και τα Μέλη της Ε∆Τ∆Ε µε θέµα: «Πρόσκληση σε Συνεδρίαση της νέας Επιτροπής
∆ιαπίστωσης Τιµών ∆ηµοσίων Έργων – Χρόνια ανεπίλυτα ζητήµατα κατά τις διαδικασίες
διαπίστωσης τιµών δηµοσίων έργων – Αίτηµα αναβολής συνεδρίασης».
3.
Η από 30/12/2013 Κοινή Επιστολή των Εργοληπτικών Οργανώσεων προς τον
Πρόεδρο και τα Μέλη της Ε∆Τ∆Ε κοινοποιούµενη στον Υπουργό ΥΜΕ∆Ι µε θέµα: «Έλλειψη
νοµιµότητας πρόσκλησης σε συνεδρίαση».
4.
Η από 23/12/2013 Κοινή Επιστολή των Εργοληπτικών Οργανώσεων µε
πολλαπλούς αποδέκτες κοινοποιούµενη στον Υπουργό ΥΜΕ∆Ι µε θέµα: «Πρόσκληση σε
Συνεδρίαση της Επιτροπής ∆ιαπίστωσης Τιµών ∆ηµοσίων Έργων – Αρχικές διαπιστώσεις
για την εισήγηση της Υπηρεσίας για το ∆’ τρίµηνο του 2012».
5.
Η από 20/12/2013 Κοινή Επιστολή των Εργοληπτικών Οργανώσεων µε
πολλαπλούς αποδέκτες κοινοποιούµενη στον Υπουργό ΥΜΕ∆Ι 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».
6.
Το από 25.9.2013 Υπόµνηµα των Ε.Ο. µε θέµα «∆ιαπιστώσεις επι των στοιχείων
που µας χορηγήθηκαν από την ∆11γ και των εισηγήσεων της Υπηρεσίας ∆11 γ προς την
Ε∆Τ∆Ε»
7.
Η από 02/09/2013 Κοινή Επιστολή όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων προς
τον Υπουργό ΥΜΕ∆Ι κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη µε θέµα: «Απαράδεκτη και αντιεπιστηµονική
Εισήγηση της Επιτροπής ∆ιαπίστωσης Τιµών σχετικά µε τους συντελεστές αναθεώρησης,
αντίθετη µε τα επίσηµα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. - Συνεχιζόµενη αγνόηση της Πολιτείας των
ευλόγων αιτηµάτων των Εργοληπτικών Οργανώσεων για θεσµοθέτηση της µη µείωσης του
συµπεφωνηµένου εργολαβικού ανταλλάγµατος και της επικαιροποίησης της µεθόδου
υπολογισµού των συντελεστών αναθεώρησης. - Επείγον αίτηµα για προσωρινή αναβολή
της συνεδρίασης της Επιτροπής ∆ιαπίστωσης Τιµών. - Παράκληση για συνάντηση µε τον
Υπουργό ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι.».
8.
Η από 27/12/2012 Κοινή Επιστολή όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων προς
τον Αναπληρωτή Υπουργό ΑνΥπ µε θέµα: «Εκσυγχρονισµός Τιµολογίων – Αναλύσεις
Τιµών – Αντικειµενική Αναθεώρηση Τιµών – Αναγκαίες Παρεµβάσεις σας» και το
συνηµµένο σε αυτήν Υπόµνηµα µε θέµα: «Άµεση ανάγκη αντιµετώπισης των
προβληµάτων που δηµιουργεί η αρνητική αναθεώρηση στα δηµόσια έργα».
9.
Η από 18/12/2012 Κοινή Επιστολή όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων προς
τον Αναπληρωτή Υπουργό ΑνΥπ µε θέµα: «Εκσυγχρονισµός Τιµολογίων – Αναλύσεις
Τιµών – Αντικειµενική Αναθεώρηση Τιµών – Επείγουσα Συνάντηση».
10.
Η από 18/09/2012 Κοινή Επιστολή όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων προς
τον Αναπλ. Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων
και τον Γεν. Γραµµατέα ∆ηµοσίων Έργων µε θέµα: «Εκσυγχρονισµός Τιµολογίων –
Αναλύσεις Τιµών – Αντικειµενική Αναθεώρηση Τιµών».
11.
Η από 28/06/2012 Κοινή Επιστολή όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων προς το
Υπ. Υ.ΜΕ.∆Ι./ΓΓ∆Ε/∆11γ και τη Γραµµατεία Επιτροπής ∆Τ∆Ε µε θέµα: «∆ιαπίστωση
Βασικών Τιµών ∆ηµοσίων Έργων (Ε∆Τ∆Ε) για το ∆’τρίµηνο 2011 και το Α’ τρίµηνο 2012».
12.
Η από 14/03/2012 Κοινή Επιστολή όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων προς
τον Υπουργό Υ.ΜΕ.∆Ι. µε θέµα: «Εκσυγχρονισµός συστήµατος τιµολόγησης ∆ηµοσίων
Έργων - «Νέο Σύστηµα Αναθεώρησης Τιµών ∆ηµοσίων Έργων» & «Επιχειρησιακό Πλάνο
σύστασης Παρατηρητηρίου Τιµών Συντελεστών Παραγωγής Τεχνικών Έργων»».
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Προτεινόµενη ρύθµιση για την αναθεώρηση τιµών συµβάσεων δηµοσίων έργων.
Άρθρο …
Απλοποίηση των διαδικασιών για την αναθεώρηση των τιµών δηµοσίων
συµβάσεων έργων – Εθνικό Σύστηµα Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιµολόγησης
Τεχνικών Έργων
Στο άρθρο 54 του Ν. 3669/208 προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:
22.

Κατ΄εξαίρεση, για τα τρίµηνα για τα οποία δεν έχουν ακόµη εγκριθεί τα σχετικά
Πρακτικά ∆ιαπίστωσης και εφεξής, µέχρι τη σύσταση και λειτουργία του «Εθνικού
Συστήµατος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιµολόγησης Τεχνικών Έργων», κατά τα
οριζόµενα στη συνέχεια του παρόντος άρθρου, η αναθεώρηση (αύξηση ή µείωση)
για κάθε αναθεωρητική περίοδο υπολογίζεται µε τον ακόλουθο τρόπο:
α)

Για τις συβάσεις, οι οποίες καλύπτονται από εγκεκριµένα Πρακτικά
∆ιαπίστωσης, εφεξής η αναθεώρηση θα υπολογίζεται µε βάση τον ακόλουθο
τύπο:

Όπου:

ν

= Η εξεταζόµενη αναθεωρητική περίοδος.

∆Τν

= Η αναθεώρηση της εξεταζόµενης τιµής µονάδος Τ, κατά την
περίοδο ν.

Τo

= Η εξεταζόµενη τιµή µονάδος της σύµβασης κατά το χρόνο
υποβολής της προσφοράς.

ΑΤο

= Η τιµή που προκύπτει αφού συµπληρωθεί µε βασικές τιµές του
χρόνου εκκίνησης της σύµβασης το οριζόµενο για την
εξεταζόµενη τιµή Τ, άρθρο ανάλυσης τιµών (ή συνδυασµός άρθρων
µε τα βάρη τους), όπως αυτό (ή αυτά) προσδιορίζονται από τη
σύµβαση, σύµφωνα µε την παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου.

ΑΤα

= H τιµή που προκύπτει όπως παραπάνω, αλλά µε βασικές τιµές
του τελευταίου εγκεκριµένου Πρακτικού ∆ιαπίστωσης.

Γ∆ΤΚν = Ο µέσος όρος του µηνιαίου Γενικού ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή της
ΕΛΣΤΑΤ (Γ∆ΤΚΑ) για την εξεταζόµενη αναθεωρητική περίοδο
(ηµερολογιακό τρίµηνο). Η τιµή αυτή διαπιστώνεται και
υπολογίζεται από την Ε∆Τ∆Ε µε βάση τη σχετική δηµοσιευοµένη
χρονοσειρά µηνιαίων δεικτών της ΕΛΣΤΑΤ.
Γ∆ΤΚα = Ο µέσος όρος του µηνιαίου Γενικού ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή της
ΕΛΣΤΑΤ (Γ∆ΤΚΑ) για το ηµερολογιακό τρίµηνο που αντιστοιχεί στο
τελευταίο εγκεκριµένο Πρακτικό ∆ιαπίστωσης. Η τιµή αυτή
διαπιστώνεται και υπολογίζεται από την Ε∆Τ∆Ε µε βάση τη σχετική
δηµοσιευοµένη χρονοσειρά µηνιαίων δεικτών της ΕΛΣΤΑΤ.
σ

= σταθερός συντελεστής που αντιπροσωπεύει το µη αναθεωρούµενο
µέρος της εξεταζόµενης τιµής Τ, όπως αυτός υπολογίζεται κατά τα
αναφερόµενα παραπάνω στο παρόν άρθρο.
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β)

Για τις συµβάσεις, οι οποίες δεν καλύπτονται από εγκεκριµένα Πρακτικά
∆ιαπίστωσης, η αναθεώρηση υπολογίζεται µε βάση τον ακόλουθο τύπο:

Όπου:

ν

= Η εξεταζόµενη αναθεωρητική περίοδος.

∆Αν

= Η αναθεώρηση των εργασιών για την εξεταζόµενη περίοδο ν.

Αο

= η αξία των εργασιών, που υπόκεινται σε αναθεώρηση κατά την
εξεταζόµενη αναθεωρητική περίοδο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
ανωτέρω στο παρόν άρθρο, µε βάση τις τιµές της αρχικής
προσφοράς.

Γ∆ΤΚν = Ο µέσος όρος του µηνιαίου Γενικού ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή της
ΕΛΣΤΑΤ (Γ∆ΤΚΑ) για την εξεταζόµενη αναθεωρητική περίοδο
(ηµερολογιακό τρίµηνο). Η τιµή αυτή διαπιστώνεται και
υπολογίζεται από την Ε∆Τ∆Ε µε βάση τη σχετική δηµοσιευοµένη
χρονοσειρά µηνιαίων δεικτών της ΕΛΣΤΑΤ.
Γ∆ΤΚο = Ο µέσος όρος του µηνιαίου Γενικού ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή της
ΕΛΣΤΑΤ (Γ∆ΤΚΑ) για το ηµερολογιακό τρίµηνο, που λαµβάνεται ως
χρόνος εκκίνησης για τον υπολογισµό της αναθεώρησης, κατά τα
αναφερόµενα στο παρόν άρθρο. Η τιµή αυτή διαπιστώνεται και
υπολογίζεται από την Ε∆Τ∆Ε µε βάση τη σχετική δηµοσιευοµένη
χρονοσειρά µηνιαίων δεικτών της ΕΛΣΤΑΤ.
σ

= σταθερός συντελεστής που αντιπροσωπεύει το µη αναθεωρούµενο
µέρος των συµβατικών τιµών, όπως αυτός υπολογίζεται κατά τα
αναφερόµενα παραπάνω στο παρόν άρθρο.

23.

Μέχρι τη σύσταση και λειτουργία του «Εθνικού Συστήµατος Τεχνικών
Προδιαγραφών και Τιµολόγησης Τεχνικών Έργων», αναστέλλεται η έκδοση
Πρακτικών ∆ιαπίστωσης βασικών τιµών υλικών, εργατικών και µισθωµάτων
µηχανηµάτων από την ΓΓ∆Ε. Η λειτουργία της Ε∆Τ∆Ε περιορίζεται στη διαπίστωση
του Γ∆ΤΚ της ΕΛΣΤΑΤ και στον υπολογισµό του µέσου όρου του δείκτη αυτού για
κάθε ηµερολογιακό τρίµηνο (Γ∆ΤΚ) για την εφαρµογή των τύπων (1) και (2) της
παραγράφου 22 του παρόντος άρθρου. Μέχρι τη σύσταση και λειτουργία του
«Εθνικού Συστήµατος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιµολόγησης Τεχνικών
Έργων», η µηχανογραφική και διαδικτυακή υποστήριξη για τον υπολογισµό κατά
την παράγραφο 22 της αναθεώρησης των τιµών των δηµοσίων έργων,
διασφαλίζεται µε µέριµνα και δαπάνες των Εργοληπτικών Οργανώσεων, υπό την
εποπτεία και τον έλεγχο της αρµόδιας ∆/νσης της ΓΓ∆Ε.

24.

Το «Εθνικό Σύστηµα Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιµολόγησης Τεχνικών Έργων»
τελεί υπό την εποπτεία του ΥΠΥΜΕ∆Ι και αποτελεί ένα συνεκτικό σύνολο
τυποποιηµένων και εναρµονισµένων αρχών, κανόνων και µεθόδων που
υποστηρίζουν µέσω του διαδικτύου, κατά τρόπο έγκυρο, αξιόπιστο και δυναµικά
εξελισσόµενο, τον προγραµµατισµό, το σχεδιασµό, την κατασκευή και τη
λειτουργία των τεχνικών έργων, σε θέµατα όπως:
• Η στατιστική αποτύπωση των βασικών τιµών των συντελεστών παραγωγής
(παρατηρητήριο τιµών για εργατικά, υλικά, µηχανικό εξοπλισµό, κλπ), που
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συµµετέχουν στην εκτέλεση κάθε επιµέρους εργασίας και η παρακολούθηση σε
εθνικό επίπεδο της γεωγραφικής διαφοροποίησής τους καθώς και της
διαχρονικής µεταβολής τους, µε δόκιµες στατιστικά µεθοδολογίες.
• Η κατάρτιση και διαρκής ενηµέρωση σύγχρονων τυποποιηµένων περιγραφικών
άρθρων τιµολογίων και αντιστοίχων αναλύσεων τιµών, για την µονοσήµαντη
περιγραφή, την ανάλυση της δαπάνης και την τιµολόγηση των εργασιών
κατασκευής των πάσης φύσεως νέων έργων ή των εργασιών για την
αποκατάσταση βλαβών και για ενεργειακές παρεµβάσεις σε υφιστάµενα έργα
• Η διαµόρφωση και εφαρµογή ενός αντικειµενικού συστήµατος αναθεώρησης /
αναπροσαρµογής των συµβατικών τιµών των εργολαβικών συµβάσεων κατά την
εκτέλεση της σύµβασης.
• Η κατάρτιση και διαρκής ενηµέρωση σύγχρονων εθνικών τεχνικών
προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) για τον τοµέα του σχεδιασµού, του υπολογισµού και της
εκτέλεσης των τεχνικών έργων και για την χρήση των δοµικών προϊόντων,
εναρµονισµένων µε τα ισχύοντα κάθε φορά ευρωπαϊκά πρότυπα, τις ευρωπαϊκές
τεχνικές εγκρίσεις, τις κοινές τεχνικές προδιαγραφές, τα διεθνή πρότυπα.
Με αποφάσεις του Υπουργού ΥπΜΕ∆Ι, ρυθµίζεται κάθε ειδικότερο θέµα για την
εφαρµογή των ανωτέρω αναφερόµενων στα άρθρα 22 και 23 καθώς και κάθε
ειδικότερο θέµα που αφορά στη συγκρότηση, στη λειτουργία και τη διαχείριση του
Εθνικού Συστήµατος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιµολόγησης Τεχνικών Έργων,
τον δικτυακό τόπο τήρησης του, τη δοµή, το περιεχόµενο και την πρόσβαση σε
αυτό, τα της οργάνωσης και διοίκησης, τα της εκπροσώπησης των ενδιαφεροµένων
µερών, τα της σύµπραξης µε άλλους φορείς του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα, τα
των παρεχόµενων υπηρεσιών και της τιµολόγησής τους, καθώς και κάθε άλλο
σχετικό θέµα.»
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