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ΠΡΟΣ
Πρόεδρο Συµβουλίου ∆ηµοσίων
Έργων/Τµήµα Κατασκευών
κ. Αντώνιο Κοτσώνη
Υπεύθυνο Οµάδας Εργασίας 2 για τις
Κατασκευές
κ. Ιωάννη Μπακογιάννη

ΑΝΑΚ.: Γραφείο Υπουργού ΥΜΕ∆Ι
κ. Χρ. Σπίρτζη
ΚΟΙΝ.: ΕΑΑ∆ΗΣΥ
ΘΕΜΑ: Αναλύσεις Τιµών και Τιµολόγηση ∆ηµόσιων Έργων
ΣΧΕΤ.: 1) Η αριθ. πρωτ. 5996/02-09-2016 Απόφαση Υπουργού Υ.ΜΕ.∆Ι. µε θέµα «Σύνταξη
“προσχεδίων” υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων των Ν.4412/2016 και
Ν.4413/2016, όσον αφορά τις συµβάσεις έργων, µελετών και παροχής τεχνικών
και λοιπών επιστηµονικών υπηρεσιών, και έργων, παραχωρήσεων, αντίστοιχα
καθώς και οδηγιών εφαρµογής τους».
2) Το υπ’ αριθµ. πρωτ. Κ6/261/6-9-2016 έγγραφο του Προέδρου του Σ∆Ε µε θέµα:
"Κατανοµή εργασιών, καθορισµός χρονοδιαγράµµατος, γραµµατειακή υποστήριξη
στις οµάδες εργασίας για «Σύνταξη “προσχεδίων” Υπουργικών αποφάσεων και
εγκυκλίων των Ν.4412/2016 και Ν.4413/2016, όσον αφορά τις συµβάσεις έργων,
µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστηµονικών υπηρεσιών και έργων
παραχωρήσεων, αντίστοιχα, καθώς και οδηγιών εφαρµογής τους» .

Αγαπητοί κύριοι,
Σε συνέχεια των 1) και 2) σχετικών, συνηµµένα σας αποστέλλονται:







Το παραδοτέο σύµβασης που είχαν αναθέσει οι Εργοληπτικές Οργανώσεις ΣΑΤΕ,
ΣΤΕΑΤ, ΠΕΣΕ∆Ε και ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε σε ανάδοχη σύµπραξη για την υλοποίηση Νέου
Συστήµατος Ανάλυσης Τιµών για την Τιµολόγηση των ∆ηµοσίων Έργων και την
Αναθεώρηση των συµβατικών τιµών.
Το παραδοτέο σύµβασης που είχαν αναθέσει οι Εργοληπτικές Οργανώσεις ΣΑΤΕ και
ΣΤΕΑΤ σε διεθνώς αναγνωρισµένο συµβουλευτικό οίκο µε παραρτήµατα σε
περισσότερες από 140 χώρες στον κόσµο µε θέµα: "Επιχειρησιακό Πλάνο Ανάπτυξης
ενός Παρατηρητηρίου Τιµών Συντελεστών Παραγωγής Έργων".
Η από 9-8-2013 κοινή επιστολή των ΤΕΕ-ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό ΥΜΕ∆Ι µε θέµα:
"Εθνικό Σύστηµα Τεχνικών Προδιαγραφών & Τιµολόγησης ΤΕ".
Οι προβλέψεις του άρθρου 70 του Ν.4313/2014 και της 26ης έκδοσης του ν/σ για τις
∆ηΣυ (προσχέδιο του Ν.4412/2016), σχετικά µε τη σύσταση ενός "Εθνικού
Συστήµατος Τεχνικών Προδιαγραφών & Τιµολόγησης ΤΕ", προβλέψεις οι οποίες δεν
περιλήφθησαν τελικά στο κείµενο του Ν.4412/2016.

Οκτώ έτη µετά την έναρξη της πρωτοβουλίας των Εργοληπτικών Οργανώσεων για την
αναµόρφωση του µηχανισµού διαµόρφωσης των προϋπολογισµών των έργων, αποτύπωσης
των τιµών των κατασκευαστικών εργασιών και των συντελεστών παραγωγής των τεχνικών
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έργων, πέντε έτη µετά την ολοκλήρωση των παραδοτέων που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο
της ως άνω πρωτοβουλίας καθώς και τρία έτη µετά την κοινή πρόταση ΤΕΕ- ΣΑΤΕ ο τεχνικός
κόσµος που µετέχει στην παραγωγή των Τεχνικών Έργων (δηµοσίων και ιδιωτικών)
αναµένει ακόµη την καθιέρωση ενός ολοκληρωµένου, ενιαίου και συνεκτικού, αξιόπιστου και
δυναµικού συστήµατος αποτίµησης των συντελεστών παραγωγής, κοστολόγησης των
τεχνικών έργων και τεκµηρίωσης της δαπάνης κατασκευής τους.
Κατά την άποψη του Συνδέσµου µας αυτήν την επιτακτική ανάγκη θα µπορούσε να καλύψει
η ενεργοποίηση του άρθρου 70 του Ν.4313/2014, σύµφωνα µε το οποίο προβλεπόταν η
σύσταση Εθνικού Συστήµατος Τιµολόγησης Τεχνικών Έργων και Τεχνικών Προδιαγραφών
(βλ συνηµµένο 4). Ωστόσο µετά την ψήφιση του Ν.4412/2016 το άρθρο αυτό είναι
κατηργηµένο.
Σε κάθε περίπτωση, είτε µε την επανενεργοποίηση των προβλέψεων του ως άνω άρθρου είτε
µε άλλο τρόπο, η καθιέρωση ενός συστήµατος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιµολόγησης
των Έργων, που να καλύπτει όλο το φάσµα των τεχνικών έργων σε όλο τον κύκλο ζωής
τους, να αναφέρεται σε όλους τους συντελεστές παραγωγής των Τεχνικών Έργων, να
παρακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις και να είναι πλήρως εναρµονισµένο µε τις
ευρωπαϊκές και διεθνείς πρακτικές, παραµένει κοµβική, ειδικά για την ∆ηµόσια ∆ιοίκηση διότι
συντελεί στην αδυναµία της να σχεδιάσει, προγραµµατίσει και ελέγξει τους διατιθέµενους
πόρους σε έργα υποδοµής και εν γένει απαιτούµενα δηµόσια έργα, µε συνακόλουθο
αποτέλεσµα την αναποτελεσµατική κατανοµή των περιορισµένων δηµοσίων πόρων.
Παράπλευρα αποτελέσµατα είναι οι µεγάλες καθυστερήσεις στις δηµοπρασίες έργων και στις
εκπονήσεις µελετών, τα οικονοµικά προβλήµατα των εργοληπτικών εταιρειών που
δηµιουργούνται κυρίως από την µεγάλη καθυστέρηση αποπληρωµής των έργων, ενώ δεν
θα πρέπει να υποτιµάται ότι το ενδεχόµενο συνέχισης της σηµερινής στρεβλής
πραγµατικότητας συντελεί στην καθήλωση του ελληνικού εργοληπτικού κλάδου εντός των
ελληνικών συνόρων, αποστερώντας τη δυνατότητα εξωστρεφών δράσεων σε ένα κοινά
διαµορφούµενο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, στο οποίο η Ελλάδα και οι Ελληνικές Εργοληπτικές
Εταιρείες θα απουσιάζουν.

Ο ΣΑΤΕ είναι στην διάθεσή σας για κάθε απαιτούµενη συµπλήρωση και διευκρίνιση.
Με τιµή,
Ο

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ

Συνηµµένα:
1. Το παραδοτέο σύµβασης υλοποίησης Νέου Συστήµατος Ανάλυσης Τιµών για την Τιµολόγηση των
∆ηµοσίων Έργων και την Αναθεώρηση των συµβατικών τιµών.
2. "Επιχειρησιακό Πλάνο Ανάπτυξης ενός Παρατηρητηρίου Τιµών Συντελεστών Παραγωγής Έργων".
3. Η από 9-8-2013 κοινή επιστολή των ΤΕΕ-ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό ΥΜΕ∆Ι µε θέµα: "Εθνικό Σύστηµα
Τεχνικών Προδιαγραφών & Τιµολόγησης ΤΕ".
4. Προβλέψεις του άρθρου 70 του Ν.4313/2014 και της 26ης έκδοσης του ν/σ για τις ∆ηΣυ (προσχέδιο
του Ν.4412/2016), σχετικά µε τη σύσταση ενός "Εθνικού Συστήµατος Τεχνικών Προδιαγραφών &
Τιµολόγησης ΤΕ".
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