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Προς 

Τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών  και Δικτύων  

κ. Χρήστο Σπίρτζη  

 

Κοινοποίηση: 

Γενικό Γραμματέα Υποδομών 

κ. Γεώργιο Δέδε  

 

Θέμα: Έκδοση  διευκρινιστικής εγκυκλίου για τον τρόπο  υπολογισμού της  

αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων 

 

Κύριε Υπουργέ,  

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε  ότι  κατά  την εφαρμογή του άρθρου 153  του 

Νόμου 4412/2016, όπου προβλέπεται ο τρόπος υπολογισμού της  αναθεώρησης 

τιμών  στις  συμβάσεις δημοσίων έργων, δημιουργούνται παρερμηνείες από τις 

αναθέτουσες Αρχές.  

Συγκεκριμένα: 

Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 7 άρ. 153 αναφέρεται  ότι : «Κατ΄ εξαίρεση για τις 

συμβάσεις με χρόνο δημοπράτησης πριν το Γ΄ τρίμηνο του 2012, η αναθεώρηση των 

τιμών υπολογίζεται από το Δ΄ τρίμηνο του 2012 και εντεύθεν με τους ισχύοντες για το 

Γ΄ τρίμηνο του 2012 συντελεστές αναθεώρησης  και με ελάχιστη τιμή εφαρμογής 

αυτών ίση με τη μονάδα (1)».  

Ενώ, στην παρ. 23 του ιδίου άρθρου  αναφέρεται ότι: «Κατ΄ εξαίρεση από το Δ΄ 

τρίμηνο του 2012 και εντεύθεν, ο σταθερός συντελεστής σ στον τύπο της 

αναθεώρησης της παραγράφου 6 ορίζεται από τη σχέση s (ή σ) =1. Η διάταξη 

εφαρμόζεται σε όλες τις συμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη ανεξάρτητα του χρόνου 

δημοπράτησής τους…» 

Η  διάταξη της  παρ. 7 άρ. 153 που αφορά στις συμβάσεις με χρόνο δημοπράτησης 

πριν το Γ΄ τρίμηνο του 2012 είναι ειδικότερη και προφανώς  κατισχύει της διάταξης 

της παρ. 23 του άρθρου αυτού , που αφορά στις συμβάσεις  με χρόνο δημοπράτησης 

μετά το Γ΄ τρίμηνο του 2012.  

Παρά ταύτα   ήδη ορισμένες Υπηρεσίες πιστεύουν ότι οι ανωτέρω διατάξεις 

συγκρούονται μεταξύ τους και δεν γνωρίζουν πώς να τις εφαρμόσουν, 



Θεωρούμε λοιπόν  απολύτως απαραίτητο  και ζητούμε  την  άμεση έκδοση  

διευκρινιστικής εγκυκλίου  η οποία θα αποσαφηνίζει ότι: 

Για τις συμβάσεις με χρόνο δημοπράτησης πριν το Γ΄ τρίμηνο του 2012  η 

αναθεώρηση των τιμών  υπολογίζεται από το Δ΄ τρίμηνο του 2012 και εντεύθεν με 

τους ισχύοντες για το Γ΄ τρίμηνο  του 2012 συντελεστές αναθεώρησης  και με 

ελάχιστη τιμή εφαρμογής αυτών ίση με τη μονάδα (1), ενώ 

Για τις συμβάσεις με χρόνο δημοπράτησης μετά  το Γ΄ τρίμηνο του 2012, ήτοι από το 

Δ΄ τρίμηνο του  2012 και εντεύθεν   ο σταθερός συντελεστής σ στον τύπο της 

αναθεώρησης της παραγράφου 6 ορίζεται από τη σχέση s (ή σ) =1. 

Παραμένουμε στη  διάθεσή σας για οιαδήποτε διευκρίνιση.  

Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

                 Ο Πρόεδρος          Ο Γεν. Γραμματέας 

      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛ. ΡΩΜΟΣΙΟΣ   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  Θ. ΚΑΣΣΕΛΑΣ 

 


