
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.:688/215/149/27187/3421    Αθήνα, 07.02.2014 
 
        ΠΡΟΣ  
 

1. Υπουργό Υποδοµών 
Μεταφορών και ∆ικτύων,  
κ. Μ. Χρυσοχοίδη  
 
2. Γενικό Γραµµατέα ∆ηµοσίων 
Έργων κ. Στ. Σιµόπουλο 
    
3. Πρόεδρο και Μέλη της 
Επιτροπής ∆ιαπιστώσεως Τιµών 
∆ηµοσίων Έργων  
 
4.  Υπουργείο Υποδοµών,  
Μεταφορών & ∆ικτύων 
∆/νση Προγ/τος Προτύπων και  
∆ιεθνών Σχέσεων (∆11) /  
Τµήµα Προτύπων Αναλ. Τιµών & 
Ειδικών Κοστολογήσεων (∆11γ) 
 

ΘΕΜΑ:   Αναγκαιότητα γνωµοδοτήσεων Ν.Σ.Κ. επί ζητηµάτων που άπτονται 
της λειτουργίας της Επιτροπής ∆ιαπίστωσης Τιµών ∆ηµοσίων Έργων   

ΣΧΕΤ.:  Η από 4-2-2014 κοινή επιστολή των Ε.Ο. προς τον Πρόεδρο και τα Μέλη 
της Ε∆Τ∆Ε, κοινοποιούµενη στον Υπουργό ΥΜΕ∆Ι.  

 
Κύριοι,  
 
Με την αναφερόµενη σχετική επιστολή µας θέσαµε υπόψη του Προέδρου της Ε∆Τ∆Ε, 
ορισµένα κρίσιµα, κατά την γνώµη µας, ζητήµατα που άπτονται της νοµιµότητας 
λειτουργίας της Επιτροπής ∆ιαπίστωσης Τιµών ∆ηµοσίων Έργων, ζητήµατα τα οποία κατ΄ 
επανάληψη έχουµε θέσει και υπόψη σας.  
 
Εκτιµούµε ότι η χρονική συγκυρία επιτάσσει την αποσαφήνιση των κατωτέρω ζητηµάτων 
µέσω της παραποµπής τους στο Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους µε το αίτηµα παροχής 
γνωµοδότησης:  
    
1. Οι περιγραφές των βασικών τιµών που περιλαµβάνονται στο πρακτικό διαπίστωσης 

τιµών αποτελούν τµήµα των παλαιόθεν εγκεκριµένων αναλύσεων τιµών, οι οποίες 
έχουν ρητώς καταργηθεί µε τον Ν.3263/04. Συνεπώς σήµερα δεν υπάρχει καµία 
νόµιµη βάση ούτε κάποια νόµιµη έγκριση για την χρήση τους για τη ∆ιαπίστωση των 
τιµών.   

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ  



 
2. Οι περιγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υλικών και ειδών που αναφέρονται 

στους σχετικούς πίνακες των πρακτικών διαπίστωσης τιµών της Επιτροπής ∆Τ∆Ε 
(βασικές τιµές των καταργηµένων Αναλύσεων Τιµών) δεν αντιστοιχούν µε τα υλικά και 
είδη που οφείλουν να ενσωµατώνονται στα έργα  µε βάση τις υποχρεωτικώς ισχύουσες 
από 1/10/2012, 440 Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (∆ΙΠΑ∆/ΚΥΑ273/ 17-7-12ΦΕΚ 
Β2221/30-07-2012), και τα υποχρεωτικώς ισχύοντα εναρµονισµένα πρότυπα δοµικών 
υλικών που αναφέρονται στις 24 Κ.Υ.Α., και οι οποίες αφορούν στα Προϊόντα ∆οµικών 
Κατασκευών και την υποχρέωση σήµανσης συµµόρφωσης CE. Επισηµαίνουµε ιδιαίτερα 
ότι η ανωτέρω απόφαση προβλέπει ρητά ότι από 30-9-12 παύουν να ισχύουν όσα 
εθνικά κανονιστικά κείµενα δεν συµµορφώνονται στις ΕΤΕΠ. Συνεπώς κατά το µέρος 
που δεν συµµορφώνονται οι πίνακες υλικών και ειδών, προς τα ανωτέρω, δεν µπορούν 
να διαπιστώνονται τιµές, όπως επίσης και να εξάγονται συντελεστές αναθεώρησης για 
τα άρθρα των αναλύσεων που δεν συµµορφώνονται. 

 
3. Πληθώρα άρθρων του πρακτικού αντιπροσωπεύουν ειδικότητες προσωπικού, 

µηχανήµατα και υλικά που δεν υφίστανται σήµερα (π.χ. µηχανήµατα και προσωπικό 
ΕΤΜΛΕ, βοηθός χειριστή, χειριστής ρόδας, τρία ζώα µε αγωγέα, τηλεφωνική συσκευή 
µε επιλογικό δίσκο, τσιµέντο ελληνικού τύπου, ST IV, ηλεκτρολογικά PACCO κλπ κλπ). 
Το ενδεχόµενο της «διαπίστωσης» ανύπαρκτων τιµών συνιστά ή όχι παράνοµη 
ενέργεια εκ µέρους κάθε εµπλεκοµένου στην σχετική διαδικασία;  

 

4. Η ενδεχόµενη «διαπίστωση» τιµών χωρίς κανένα στοιχείο ή δεδοµένο περί ισχύος των 
την 20η ηµέρα του πρώτου µήνα του εξεταζόµενου τριµήνου συνιστά ή όχι παράνοµη 
ενέργεια εκ µέρους κάθε εµπλεκοµένου στην σχετική διαδικασία; 

 

Κύριοι, 
 

Οι Πανελλήνιες Εργοληπτικές Οργανώσεις έχουµε την πεποίθηση ότι τα δύο πρώτα  
παραπάνω ερωτήµατα απαντώνται σαφώς από τα έγγραφα που σας έχουµε αποστείλει το 
τελευταίο εξάµηνο - και τα οποία περιλαµβάνονται και στο σχετικό έγγραφο – και από τα 
οποία θεωρούµε ότι καθίσταται σαφές ότι υπό τις σηµερινές συνθήκες ο υφιστάµενος 
τρόπος διαπίστωσης τιµών και υπολογισµός της αναθεώρησης τιµών δεν µπορεί να 
εφαρµοσθεί για σωρεία λόγων:  

- διότι είναι παράνοµος και αντισυµβατικός,  

- διότι οι αναλύσεις τιµών, που αποτελούν το νόµιµο και πραγµατικό βάθρο της 
εφαρµογής του, έχουν αντικατασταθεί από τα ΝΕΤ,  

- διότι, ακόµη και αν δεν είχαν καταργηθεί οι αναλύσεις τιµών, είναι πλέον τόσο 
παρωχηµένες ώστε να µην έχουν καµία σχέση µε την σηµερινή πραγµατικότητα και 
να καθίσταται αδύνατη η αντιστοίχησή τους µε τα ισχύοντα περιγραφικά τιµολόγια 
(ΝΕΤ),  

- διότι η εφαρµογή των ΕΤΕΠ και των εναρµονισµένων ευρωπαϊκών προτύπων 
δοµικών προϊόντων έχει καταργήσει επί της ουσίας την πλειοψηφία των υλικών για 
τις οποίες απαιτείται διαπίστωση και την πλειοψηφία των άρθρων της αναθεώρησης 
και τέλος 

- διότι το προσωπικό και τα µέσα της αρµόδιας διεύθυνσης εξ αντικειµένου δεν 
επαρκούν για να επιτελέσουν σύννοµα και ουσιαστικά την απαιτούµενη εργασία 
συλλογής και επεξεργασίας των στοιχείων που απαιτείται για την διαπίστωση των 
τιµών. 

 



Οι Πρόεδροι των Πανελλήνιων Εργοληπτικών Οργανώσεων ζητούµε το ορισµό 
κατεπείγουσας συνάντησης µε τον κύριο  Υπουργό προκειµένου να συζητηθούν 
τα ως άνω κρίσιµα ζητήµατα.  
 
 

Με τιµή, 
Για τις Εργοληπτικές Οργανώσεις, 

 

 

    

     

 


