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    Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2022  

 

Αριθ. Πρωτ.1386 

 

Προς 

Τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κωσταντίνο Καραμανλή  

 

Κοινοποίηση:  

Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα 

Αναπληρωτή  Υπουργό Οικονομικών, κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη  

  

Θέμα: Επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της ενεργειακής 

κρίσης στην κατασκευή Δημοσίων Έργων  

 
 

Κύριε  Υπουργέ, 

        Είναι κοινά παραδεκτό ότι τα μέτρα που εξήγγειλε η Πολιτεία για «τη θωράκιση 

των εκτελούμενων και δημοπρατούμενων έργων από τις επιπτώσεις της διεθνούς 

κρίσης»  και δεν  τα εφάρμοσε, εγκλώβισαν τους Εργολήπτες,  που  ανταποκρίθηκαν  

στις υποχρεώσεις τους, επί ζημία τους, συνέχισαν  την κατασκευή των έργων και δεν 

διέκοψαν, ως είχαν  δικαίωμα, τις  εν εξελίξει συμβάσεις.   

       Όμως, στις δύσκολες συνθήκες που εξακολουθούν να βιώνουν οι Ανάδοχοι  

προστέθηκαν νεώτερα προβλήματα που ζητούν άμεση αντιμετώπιση και 

συγκεκριμένα: 

      Α. Η απόφασή σας  που καθορίζει τους συντελεστές αναθεώρησης   τιμών Δημοσίων 

Έργων Α΄τριμήνου 2022, (ΦΕΚ  5565 Β/2022), για ανεξήγητο   λόγο,  δεν περιλαμβάνει 

συντελεστές για τα ασφαλτικά  υλικά,   σε αντίθεση με τις προγενέστερες  αποφάσεις, 

οι οποίες είχαν συμπεριλάβει συντελεστές  για το έτος 2021 και για τα άρθρα 

τιμολογίου οδοποιϊας 4110, 4120, 4321 Β, 4421 Β και 4521 Β. 

      Δεδομένου, ότι οι Ανάδοχοι  έχουν, την τρέχουσα περίοδο, δυνατότητα επιλογής 

για  την πληρωμή της αξίας των ως άνω υλικών είτε  απολογιστικά είτε υποβάλλοντας 

λογαριασμό με αναθεώρηση των τιμών, είναι απορίας άξιο πώς θα ασκήσουν  το 

δικαίωμά τους  αυτό, ελλείψει των συντελεστών Α΄τριμήνου 2022 που αφορούν στα ως 

άνω υλικά.  

    Ζητούμε λοιπόν την τροποποίηση της  ως άνω αποφάσεως και τη συμπλήρωση των 

συντελεστών που αφορούν στα άρθρα ΟΔΟ 4110, 4120, 4321 Β, 4421 Β και 4521 Β. 

     Β. Επιπλέον, οι διατάξεις του Ν. 4938/2022  (ΦΕΚ 109 Α/2022) που  προβλέπουν τα 

μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης αφορούν σε διάστημα που «δεν 

μπορεί να υπερβαίνει τους έξι μήνες από την έναρξη ισχύος του Νόμου» ,ήτοι που δεν 

μπορεί να υπερβαίνει την 06.12.2022.  
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    Δεδομένου ότι η ενεργειακή κρίση  εξακολουθεί να υφίσταται και οι συνέπειές της   

επηρεάζουν  υπέρμετρα το κόστος προμήθειας υλικών κατασκευής Δημοσίων Έργων  

απαιτείται, ως ελάχιστη  κίνηση εκ μέρους σας, η  παράταση  ισχύος των 

προαναφερομένων διατάξεων  για έξι ακόμα μήνες, ήτοι μέχρι την 06.06.2023  

προκειμένου να ολοκληρωθούν τα εν εξελίξει έργα και να αποφευχθούν κατά το 

δυνατό τα φαινόμενα διακοπής τους.  

                                                                Για την ΠΕΔΜΕΔΕ,                                                    

          Ο Πρόεδρος               Ο Γεν. Γραμματέας 

ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ                                                ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Θ. ΚΑΣΣΕΛΑΣ 
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