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Προς  
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κ. Κώστα Καραμανλή 
 
 
 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ, 

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας / Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας, 
κατόπιν εισήγησης της Μόνιμης Επιτροπής Έργων Υποδομής και Δικτύων, σχετικά με την 
ανάγκη αντιμετώπισης της αναθεώρησης των τιμών των υπό εκτέλεση συμβάσεων δημοσίων 
τεχνικών έργων με την τροποποίηση διατάξεων του Ν4412/16 διαπιστώνει τα παρακάτω: 

- Υφίσταται μεγάλο πρόβλημα υλοποίησης των δημοσίων τεχνικών έργων από τους 
εργολήπτες,  λόγω της σημαντικής ανόδου των τιμών σε πληθώρα υλικών ευρείας χρήσης 
και  υψηλής σημαντικότητας. Έχει καταγραφεί ιδιαίτερα σημαντική αύξηση στις τιμές βασικών 
υλικών, όπως τα μέταλλα (σίδηρος, χαλκός αλουμίνιο), τα πλαστικά (PVC, πολυαιθυλένιο 
κλπ.), το πετρέλαιο και τα παράγωγά του (κυρίως καύσιμα και ασφαλτικά). Ενδεικτικά 
αναφέρουμε ότι στα παρακάτω υλικά έχουν προκύψει, το τελευταίο εξάμηνο, αυξήσεις της 
τάξεως από +15% έως + 75%. 

- Η υφιστάμενη νομοθεσία (αρ. 153 του Ν.4412/16) δεν επιτρέπει αναθεωρήσεις τιμών και έχει 
θεσπίσει τον σχετικό συντελεστή να είναι 1. 

- Υφίσταται η ανάγκη της όσο το δυνατόν συντομότερης αντιμετώπισης του θέματος της 
αναθεώρησης των τιμών των υπό εκτέλεση συμβάσεων δημοσίων τεχνικών έργων με την 
τροποποίηση διατάξεων του Ν.4412/16 και την ενεργοποίηση των αρμοδίων φορέων και 
Επιτροπών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.  

- Όλες οι εργοληπτικές οργανώσεις (Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε, Π.Ε.Δ.Μ.Ε.Δ.Ε., Π.Ε.Δ.Μ.Η.Ε.Δ.Ε., ΣΑΤΕ, 
Σ.Τ.Ε.Α.Τ.) έχουν διαπιστώσει το σημαντικό αυτό πρόβλημα και έχουν κάνει παρεμβάσεις,  
και –όπως ενημερωθήκαμε- έλαβαν τη διαβεβαίωση ότι θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες 

Η λύση που εισηγείται το ΤΕΕ/ΤΚΜ είναι 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. 

Προτείνουμε την άμεση ανάκληση αναστολής των προβλέψεων του άρθρου 153, αναστολή που 
θεσπίστηκε σε μια ιδιαίτερη περίοδο για την οικονομία της Ελλάδας, κατά την οποία οι 
δημοσιονομικές συνθήκες δημιούργησαν την ανάγκη για την εφαρμογή της. Ωστόσο - και με 
δεδομένο ότι έχουν παύσει εδώ και καιρό οι προαναφερόμενες συνθήκες-, η ενδεχόμενη 
συνέχιση αναστολής των προβλέψεων του άρθρου 153, θα συμβάλει στο ακριβώς αντίθετο 
αποτέλεσμα, δηλαδή, στην αδυναμία ολοκλήρωσης όλων των υπό εκτέλεση και όλων των υπό 
ανάθεση  έργων. 

Συγκεκριμένα εισηγούμαστε: 
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1. Τροποποίηση των σχετικών διατάξεων του Ν4412/16 όπως αναγράφεται παρακάτω: 

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 Γ’ τρίμηνο του 2020 και εντεύθεν ». 

δ) Προσθήκη παραγράφου στο άρθρο 153: «Η Επιτροπή Διαπίστωσης Τιμών Δημοσίων 
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 τρίτο τρίμηνο του 2020 και βάσει των 
διαπιστωμένων τιμών κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2020 ». 

2. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών να επιταχύνει τις σχετικές διαδικασίες και να 
ενεργοποιήσει την Επιτροπή Διαπίστωσης Τιμών Δημοσίων Έργων το συντομότερο δυνατόν, 
ώστε να είναι δυνατή η διαδικασία υπολογισμού της αναθεώρησης τιμών στα Δημόσια Έργα 
σε συνδυασμό με τις παραπάνω προτεινόμενες νομοθετικές τροποποιήσεις. 

Γνωρίζουμε από σχετικά δημοσιεύματα ότι ετοιμάζεται Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) με την οποία 
παρεμβαίνετε στο πρόβλημα των υπερβολικών αυξήσεων στις τιμές αγοράς των πρώτων υλών. 

Επισημαίνουμε όμως ότι αφενός χρειάζεται να ολοκληρωθεί και να εφαρμοστεί σύντομα,  
αφετέρου να είναι μία διαρκής διαδικασία και όχι εφ’ άπαξ. 

 
Με εκτίμηση  

Για το ΤΕΕ/ΤΚΜ  
o Πρόεδρος  

 
 Γεώργιος Τσακούμης 

 
 

Κοινοποίηση: 
- Δήμοι Κεντρικής Μακεδονίας 

- ΠΚΜ - Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων  
P.Mpillias@pkm.gov.gr 

- ΠΚΜ - Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
loraiopoulou@mou.gr 

- ΦΟ.Δ.Σ.Α. 
info@fodsakm.gr  

- ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ 
eoae@egnatia.gr 

Εσωτερική διανομή: 
ΤΕΕ Φ(Χρον. Αρχείο, Τ.ΕΑΘ) 
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