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ΘΕΜΑ: Αναθεώρηση τιµών συµβάσεων δηµοσίων έργων.
ΣΧΕΤ.: Η υπ’αριθµ. 36256/4.2.2021 επιστολή του ΣΑΤΕ
Κύριοι,
Με την σχετική επιστολή µας θέσαµε, για ακόµη µία φορά, το ζήτηµα ανάγκης
αντιµετώπισης της αναθεώρησης των τιµών των υπό εκτέλεση συµβάσεων
δηµοσίων έργων, καθότι οι εργολήπτες µέλη µας αντιµετωπίζουν οξύτατο πρόβληµα
υλοποίησής των, λόγω της σηµαντικής ανόδου των τιµών σε πληθώρα υλικών ευρείας
χρήσης και υψηλής σηµαντικότητας.
Η λύση που προτείναµε ήταν άµεσης εφαρµογής, µε σκοπό την ταχεία κάλυψη των
µεγάλων ανατιµήσεων σε όλα τα υλικά που αυτές διαπιστώνονται, σύµφωνα µε την
πρόβλεψη της παραγράφου 23 του άρθρου 153 του Ν.4412/2016, και µε δεδοµένο ότι η
πλήρης λειτουργία του Εθνικού Συστήµατος Τιµολόγησης Τεχνικών Έργων και
Τεχνικών Προδιαγραφών θα απαιτήσει σηµαντικό χρόνο µετά την ψήφιση του
νοµοσχεδίου που τροποποιεί διατάξεις του Ν.4412/2016.
Μέχρι και σήµερα δεν έχει περιέλθει σε γνώση µας κάποια απόκρισή σας, γεγονός που µας
ωθεί στην, εκ νέου, υπενθύµιση της αναγκαιότητας αντιµετώπισης του ζητήµατος που,
δυστυχώς, λαµβάνει διογκούµενες διαστάσεις συν τω χρόνω, καθιστώντας
επιτακτική την αντιµετώπιση του ζητήµατος µε συνολικότερο τρόπο.
Προτείνουµε την άµεση ανάκληση αναστολής των προβλέψεων του άρθρου 153,
ανάκληση που θεσπίστηκε σε µια ιδιαίτερη περίοδο για την οικονοµία της Ελλάδας,
κατά την οποία οι δηµοσιονοµικές συνθήκες δηµιούργησαν τις προϋποθέσεις για την
εφαρµογή της, γεγονός που αναδείχθηκε καθοριστικό στην επιτυχή ολοκλήρωση
όλων των έργων που κατασκευάστηκαν την τελευταία 10ετία. Ωστόσο, και µε
δεδοµένο ότι έχουν παύσει εδώ και καιρό οι προαναφερόµενες ιδιαιτερότητες,
ενδεχόµενη συνέχιση αναστολής των προβλέψεων του άρθρου 153, θα συµβάλει
καθοριστικά στο ακριβώς αντίθετο αποτέλεσµα, δηλαδή, στην αδυναµία
ολοκλήρωσης όλων των υπό εκτέλεση και όλων των υπό ανάθεση έργων.
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Ειδικότερα, οι προτάσεις µας έχουν ως εξής:
α) Κατάργηση της παρ. 23 και 25 του άρθρου 153.
β) Απαλοιφή του τελευταίου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 153, δηλαδή το εδάφιο:
«Κατ’ εξαίρεση, για τις συµβάσεις µε χρόνο δηµοπράτησης……..».
γ) Προσθήκη πρόβλεψης στην έναρξη ισχύος της νέας τροποποίησης του άρθρου 153:
«Το παρόν άρθρο τίθεται σε εφαρµογή για τις συµβάσεις που υπογράφονται από την
δηµοσίευση στο ΦΕΚ του παρόντος νόµου. Επίσης αναθεώρηση θα έχουν και οι
υφιστάµενες συµβάσεις για τις εργασίες που εκτελούνται από το τρίµηνο δηµοσίευσης του
παρόντος στο ΦΕΚ και εντεύθεν».
δ) Προσθήκη παραγράφου στο άρθρο 153: «Η Επιτροπή ∆ιαπίστωσης Τιµών ∆ηµοσίων
Έργων (Ε∆Τ∆Ε) θα διαπιστώσει και τις τιµές του προηγούµενου τριµήνου δηµοσίευσης στο
ΦΕΚ των νέων διατάξεων, που θα αποτελέσουν αφετηρία σύγκρισης των αυξήσεων των
τιµών».
ε) Μεταβατική διάταξη: «Η αναθεώρηση θα εφαρµόζεται σε όλες τις συµβάσεις δηµοσίων
έργων µε έναρξη του υπολογισµού της από το πρώτο τρίµηνο του 2021 και βάσει των
διαπιστωµένων τιµών κατά το τέταρτο τρίµηνο του 2020».
Επισηµαίνουµε και πάλι ότι κάθε ολιγωρία στην αντιµετώπιση των προβληµάτων που
δηµιουργούνται συµβάλλει αρνητικά στην προσπάθεια έγκαιρης περαίωσης των
έργων και στην βιωσιµότητα των αναδόχων επιχειρήσεων.
Ως εκ τούτου παρακαλούµε, εκ νέου, για την ανάληψη πρωτοβουλίας επίλυσης
του οξύτατου προβλήµατος.
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