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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
19 Μαΐου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. ΔΝΣγ/oικ.35577/ΦΝ 466
Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις τoυ άρθρου 53 παρ. 7.ζ του ν. 4412/
2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)» όπως αυτός ισχύει (Α΄ 147).
2. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112/13-7-2010)
«Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98)
και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.
4. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση του
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής
Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Α’ 208).
5. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210).
6. Τις διατάξεις του π.δ. 109/2014 «Οργανισμός του
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»
(Α΄ 176 ).
7. Τη γνωμοδότηση (πράξη αρ. 8 συνεδρίαση 36/
13-12-2016) του Συμβουλίου Δημοσίων έργων - Τμήμα
Κατασκευών.

Αρ. Φύλλου 1746

8. Tην υπ’ αριθ. 16/17-5-2017 (άρθρου 2, παρ. 2 περ.γ
(γγ) του ν. 4013/2011) σύμφωνη Γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Αντικείμενο - Πεδίο εφαρμογής
1. Οι διατάξεις της απόφασης αυτής αφορούν τον Κανονισμό Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για τις εξής
κατηγορίες έργων:
1. Έργων Οδοποιίας.
2. Υδραυλικών έργων.
3. Λιμενικών Έργων.
4. Οικοδομικών Έργων.
5. Έργων Πρασίνου.
6. Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών (Οδοποιίας,
Υδραυλικών και Λιμενικών Έργων).
2. Ο ανωτέρω Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων
Εργασιών εφαρμόζεται υποχρεωτικά στις δημόσιες συμβάσεις έργων του ν.4412/2016 για τον υπολογισμό της
εκτιμώμενης αξίας σύμβασης έργου, όπως καθορίζεται
στο άρθρο 6 του ν. 4412/2016 και κατά τη σύνταξη των
προϋπολογισμών δημοσίων έργων όπως προσδιορίζεται
στις περιπτώσεις (στ), (θ) και (ι) της παρ. 7 του άρθρου 53.
3. Ο ανωτέρω Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων
Εργασιών υπόκειται σε διαρκή διαδικασία επικαιροποίησης από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το Τμήμα Τευχών Δημοπράτησης
και Τιμολόγησης Έργων της Διεύθυνσης Κανόνων και
Ποιότητας, στις αρμοδιότητες του οποίου περιλαμβάνονται (άρθρο 49 παρ. 6 του π.δ. 109/2014): Η σύνταξη
και επικαιροποίηση πρότυπων αναλύσεων τιμών και
αντιστοίχων περιγραφικών τιμολογίων, η μέριμνα για τη
σύνταξη περιοδικού καταλόγου τιμών κόστους για την
εκτέλεση έργων και για τη σύνταξη περιοδικού καταλόγου συντελεστών αναθεώρησης τιμών, η στατιστική επεξεργασία κοστολογικών στοιχείων των εκτελούμενων
έργων και η εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για τη
σύνταξη πρότυπων αναλύσεων και την προκοστολόγηση έργων, καθώς και η μελέτη και η εισήγηση συναφών
διορθωτικών ή κατευθυντηρίων μέτρων.
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Σύμφωνα με το οργανισμό του Υπουργείου Υποδομών
και Μεταφορών, στην αρμοδιότητα του Τμήματος Τευχών Δημοπράτησης και Τιμολόγησης Έργων της Γενικής
Γραμματείας Υποδομών προβλέπεται μόνιμος μηχανισμός παρακολούθησης, συγκέντρωσης , επεξεργασίας
και αξιολόγησης των κάθε είδους στοιχείων (υλικών, μηχανολογικού εξοπλισμού, λοιπών αγαθών και υπηρεσιών
κ.λπ.),που σχετίζονται με την κατασκευαστική δραστηριότητα στη χώρα. Με αυτόν τον τρόπο, υφίσταται μία
συνεχής και διαρκής παρακολούθηση και έλεγχος των
στοιχείων σε τακτικό ή/ και έκτακτο επίπεδο σχετικά με
τις τιμολογήσεις μελετών και έργων. Συγκεκριμένα, μετά
την αξιολόγηση των συλλεγέντων στοιχείων, γίνονται
άλλοτε επιμέρους παρεμβάσεις, δηλαδή διορθώσεις,
τροποποιήσεις, επικαιροποιήσεις ή σύνταξη νέων τιμών
τιμολογήσεων (έκτακτος έλεγχος) σε μεμονωμένες περιπτώσεις και άλλοτε ευρείας έκτασης παρεμβάσεις που
κυρίως συνίστανται σε εκσυγχρονισμό των τιμολογίων,
όταν π.χ. υφίσταται άρδην μεταβολή των συνθηκών (τεχνολογική εξέλιξη ,οικονομικές συνθήκες κ.λπ.).
4. Την ανάγκη διαρκούς και αδιάλειπτης εφαρμογής της
ανωτέρω υπ΄ αριθ. 3 διαδικασίας, με σκοπό τη διασφάλιση αυτεπάγγελτων τακτικών ελέγχων κατ΄ ελάχιστον μια
φορά το χρόνο για τον εντοπισμό τυχόν αναγκαιότητας
επικαιροποίησης, διορθώσεων, τροποποιήσεων η σύνταξη νέων τιμών όποτε παρίσταται ανάγκη και κρίνεται από
τους ανωτέρω ελέγχους σκόπιμο και αναγκαίο.

Τεύχος Β’ 1746/19.05.2017

Άρθρο 2
Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών
1. Εγκρίνεται ο Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων
Εργασιών για τις εξής κατηγορίες έργων:
1. Έργων Οδοποιίας.
2. Υδραυλικών έργων.
3. Λιμενικών Έργων.
4. Οικοδομικών Έργων.
5. Έργων Πρασίνου.
6. Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών (Οδοποιίας,
Υδραυλικών και Λιμενικών Έργων).
2. Ο Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών αποτελείται από τα περιγραφικά τιμολόγια και τους
πίνακες τιμών μονάδος των αντίστοιχων άρθρων των
περιγραφικών αυτών τιμολογίων, όπως εμφανίζονται
στο συνημμένο Παράρτημα το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
3. Οι τιμές μονάδος που περιλαμβάνονται στους
πίνακες διαφοροποιούνται ανάλογα με τον συνολικό
προϋπολογισμό του έργου (εκτιμώμενη αξία). Στους
συνολικούς προϋπολογισμούς δεν περιλαμβάνεται ο
ΦΠΑ και η αναθεώρηση, περιλαμβάνονται όμως τα
κονδύλια για γενικά έξοδα και όφελος (περίπτωση θ
παρ. 7 του άρθρου 53) η ρήτρα επιτάχυνσης (άρθρο
149) και τα απρόβλεπτα (περίπτωση α της παρ. 3 του
άρθρου 156).

Τεύχος Β’ 1746/19.05.2017
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Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Μαΐου 2017
Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
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