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Αναλύσεις Τιµών και Τιµολόγηση ∆ηµόσιων Έργων
1) Η αριθ. πρωτ. 30440/26-9-2016 επιστολή του ΣΑΤΕ προς το ΥΜΕ µε θέµα:
"Αναλύσεις Τιµών και Τιµολόγηση ∆ηµόσιων Έργων"
2) Η από 14.3.2012 κοινή επιστολή των Εργοληπτικών Οργανώσεων µε θέµα:
"Εκσυγχρονισµός συστήµατος τιµολόγησης ∆ηµοσίων Έργων - Νέο Σύστηµα
Αναθεώρησης Τιµών ∆ηµοσίων Έργων & Επιχειρησιακό Πλάνο σύστασης
Παρατηρητηρίου Τιµών Συντελεστών Παραγωγής Τεχνικών Έργων"
3) Η από 29-12-2010 οµόφωνη απόφαση πρόταση - πλαίσιο της Επιτροπής
Παρακολούθησης και Βελτίωσης του Συστήµατος Τιµολόγησης των έργων προς
την Πολιτική ηγεσία του ΥπΥΜΕ∆Ι

Αγαπητέ κύριε Υπουργέ,

Με το (1) σχετικό είχαν αποσταλεί στο Υπουργείο σας:


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.

Με το (2) σχετικό είχε επίσης ενηµερωθεί η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου σας ότι το
ολοκληρωθέν πλήρες παραδοτέο της σύµβασης των Εργοληπτικών Οργανώσεων ΣΑΤΕ,
ΣΤΕΑΤ, ΠΕΣΕ∆Ε και ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε, είχε παραδοθεί από τον κοινό εκπρόσωπο των
εργοληπτικών οργανώσεων τον Φεβρουάριο του 2012 στον Συντονιστή και τα Μέλη της
Επιτροπής Παρακολούθησης και Βελτίωσης του Συστήµατος Τιµολόγησης των έργων (Υ.Α.
∆11γ/ο/393/2-8-2010) σε συνέχεια του (3) σχετικού.
Εννέα 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 έργων, έξι έτη µετά την ολοκλήρωση των παραδοτέων που αναπτύχθηκαν
στο πλαίσιο της ως άνω πρωτοβουλίας καθώς και τέσσερα έτη µετά την κοινή πρόταση
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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.
Αντί αυτού ο Σύνδεσµός µας µε έκπληξη διαπίστωσε να δηµοσιεύεται στο ΦΕΚ απόφασή
σας µε θέµα: «Κανονισµός Περιγραφικών Τιµολογίων Εργασιών για δηµόσιες συµβάσεις
έργων», απόφαση µε την οποία διατηρείται µία στρεβλή προσέγγιση στο θέµα της
κοστολόγησης / προϋπολογισµού των δηµοσίων έργων στην Χώρα µας, γεγονός που έχει
µία σειρά σηµαντικών αρνητικών επιπτώσεων.
Μία από αυτές τις επιπτώσεις είναι η αδυναµία του ∆ηµοσίου να µπορεί να
προϋπολογίσει αξιόπιστα και ορθολογικά τα δηµόσια έργα µε αποτέλεσµα να µην
είναι σε θέση να εκτιµήσει µε αντικειµενικό τρόπο εάν µία προσφορά για την
υλοποίηση ενός έργου είναι άνω ή κάτω του κόστους υλοποίησής του, εάν µία
προσφορά είναι ασύµφορη ως πολύ υψηλή, κ.ο.κ., µε τελικό αποτέλεσµα την
αδυναµία του ∆ηµοσίου να προστατεύσει τόσο το δηµόσιο συµφέρον όσο και το
επιχειρείν από µη ανταγωνιστικές προσφορές. Με άλλα λόγια το ∆ηµόσιο δεν µπορεί
να ανταπεξέλθει στον ρόλο που ο νοµοθέτης του έχει αναθέσει να ελέγχει την αξιοπιστία
και την εφικτότητα υλοποίησης µίας οικονοµικής προσφοράς, εάν µία προσφορά είναι
Ασυνήθιστα Χαµηλή και, κυρίως, εάν είναι επαρκώς και αντικειµενικά τεκµηριωµένη, βάσει
των αναλυτικών στοιχείων του κόστους κατασκευής των έργων.
Έχουµε εκφράσει επανειληµµένα, ότι κατά την άποψη του Συνδέσµου µας θα πρέπει να
ενεργοποιηθεί το άρθρο 70 του Ν.4313/2014, σύµφωνα µε το οποίο προβλεπόταν η
σύσταση Εθνικού Συστήµατος Τιµολόγησης Τεχνικών Έργων και Τεχνικών Προδιαγραφών,
άρθρο τις προβλέψεις του οποίου έχετε στηρίξει προσωπικά κατά το παρελθόν ως
Πρόεδρος του ΤΕΕ και το οποίο καταργήθηκε µετά την ψήφιση του Ν.4412/2016.
Σε κάθε περίπτωση, είτε µε την επανενεργοποίηση των προβλέψεων του ως άνω άρθρου
είτε µε άλλο τρόπο, η καθιέρωση ενός Εθνικού 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 η απουσία του 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, καθώς
και η προοπτική καθήλωσης 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.
∆υστυχώς τίποτα από τα παραπάνω δεν ικανοποιείται επί της αρχής από τον νέο
«Κανονισµό Περιγραφικών Τιµολογίων Εργασιών για δηµόσιες συµβάσεις έργων», αφού
στον υπόψη κανονισµό ουδεµία παραµετροποιηµένη ανάλυση εµφανίζεται για τις
οριζόµενες – υποχρεωτικές - τιµές µονάδος των εργασιών του τιµολογίου, µε αποτέλεσµα
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οι τιµές να συνεχίζουν να καθορίζονται µε πλήρη αδιαφάνεια, αυθαίρετα και χωρίς
τεκµηρίωση.
Πέραν των ανωτέρω σας παραθέτουµε τις αρχικές επισηµάνσεις, παρατηρήσεις και
επιφυλάξεις µας επί του νέου "Κανονισµού":
α) Ο Κανονισµός συντάχθηκε χωρίς διαβούλευση, όπως θα απαιτούσε η σηµαντικότητα των
θεµάτων που ρυθµίζει, µε αποτέλεσµα ο εργοληπτικός κλάδος να έχει πολύ συγκεχυµένη
εικόνα για τις µεταβολές που επιφέρει. Σε αυτήν την σύγχυση έχει συντελέσει και το
γεγονός ότι δεν περιλαµβάνει πίνακα ή κατάλογο τροποποιήσεων έναντι των
προηγούµενων σχετικών ρυθµίσεων.
β) Σε καµία περίπτωση δεν καλύπτει τις απαιτήσεις του νόµου Ν.4412/2016 (άρθρο 53,
παράγραφος 7.ζ) για έγκριση Κανονισµού Αναλυτικών και Περιγραφικών Τιµολογίων αφού
στον Κανονισµό δεν περιλαµβάνεται καµία ανάλυση τιµής ούτε και καθορίζεται ο τρόπος µε
τον οποίο θα πρέπει να γίνονται οι αναλύσεις αυτές.
γ) Πιθανά προβλήµατα ενδεχοµένως να ανακύψουν στο µέλλον από τη µη κοινοποίηση του
ανωτέρω Κανονισµού στις Υπηρεσίες της ΕΕ, που τυχόν απαιτείτο πριν την δηµοσίευσή του
σε ΦΕΚ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Οδηγία ΕΕ 2015/1535.
δ) ∆εν έχουν ληφθεί υπόψη οι προβλέψεις και απαιτήσεις άλλων εθνικών κανονισµών,
προδιαγραφών και διατάξεων, όπως π.χ.
- Οι απαιτήσεις του νέου Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος που τέθηκε σε ισχύ τον
Απρίλιο του 2017.
- Οι εργασίες της Τεχνικής Επιτροπής ΤΕ99 του ΕΛΟΤ, στον οποίο έχει ανατεθεί από το
Υπουργείο σας η επικαιροποίηση και διόρθωση των Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών
(ΕΤΕΠ).
- Οι προβλέψεις της νοµοθεσίας σχετικά µε την υποχρέωση εναλλακτικής διαχείρισης των
αποβλήτων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κατασκευών (ΑΕΚΚ).
ε) ∆εν περιλαµβάνει µεταβατικές διατάξεις και οδηγίες για τις Αναθέτουσες Αρχές που
έχουν ήδη έτοιµα προς δηµοπράτηση έργα µε προϋπολογισµούς που έχουν συνταχθεί µε τα
προ της δηµοσίευσης του Κανονισµού ισχύοντα ΝΕΤ.
Πέραν των ανωτέρω αρχικών παρατηρήσεών µας θα σας υποβάλλουµε σε εύλογο χρονικό
διάστηµα αναλυτικότερες παρατηρήσεις επί του "Κανονισµού" καθώς και τις απόψεις µας
για το αντικείµενο και τα περιεχόµενα που θεωρούµε ότι πρέπει να έχει ένας "Κανονισµός
Αναλυτικών και Περιγραφικών Τιµολογίων". Προς τούτο παρακαλούµε να δώσετε εντολή
στις Υπηρεσίες σας ώστε ο δηµοσιευµένος σε ΦΕΚ «Κανονισµός» να µας διατεθεί σε
πλήρως επεξεργάσιµη µορφή (word, excel).
Ο ΣΑΤΕ είναι στην διάθεσή σας καθώς και στην διάθεση των υπηρεσιακών παραγόντων του
Υπουργείου για κάθε απαιτούµενη συµπλήρωση και διευκρίνιση.
Με τιµή,
Ο

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
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