
Υπολογισμός αναθεώρησης σύμφωνα με Ν.4313/2014, 
άρθρο 70, παρ 2 (ΦΕΚ 261Α/17-12-2014) 

  

   
 

2.   Στο άρθρο 54 του κ.ν. 3669/2008 προστίθενται παράγραφοι 22 έως 28 ως εξής:  

   

 22. Κατ' εξαίρεση, για την περίοδο μετά την 1.1.2013 και εφεξής για την οποία δεν έχουν 
συνταχθεί και εγκριθεί τα σχετικά Πρακτικά Διαπίστωσης Τιμών, μέχρι τη σύσταση και 
λειτουργία του «Εθνικού Συστήματος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών 
Έργων» (ΕΣ ΤΠ & TIM ΤΕ), κατά τα οριζόμενα στη συνέχεια του παρόντος άρθρου, η 
αναθεώρηση (αύξηση ή μείωση) για κάθε αναθεωρητική περίοδο υπολογίζεται με τον 
ακόλουθο τρόπο:   

 α)Για τις συβάσεις, που έχουν δημοπρατηθεί πριν την 1.12013 και διατίθενται κατά την 
υλοποίηση τους εγκεκριμένα Πρακτικά Διαπίστωσης Τιμών, η αναθεώρηση για τα 
τρίμηνα για τα οποία δεν υφίστανται εγκεκριμένα Πρακτικά Διαπίστωσης Τιμών θα 
υπολογίζεται με βάση τον ακόλουθο τύπο:   

 

 

 
 Όπου:   

 ν   =   Η εξεταζόμενη αναθεωρητική περίοδος.   

 ΔΤν   =   Η αναθεώρηση της εξεταζόμενης τιμής μονάδος Τ, κατά την περίοδο ν.   

 Το   =   Η εξεταζόμενη τιμή μονάδος της σύμβασης κατά το χρόνο υποβολής της 
προσφοράς.   

 ΑΤο   =   Η τιμή που προκύπτει αφού συμπληρωθεί με βασικές τιμές του χρόνου 
εκκίνησης της σύμβασης το οριζόμενο για την εξεταζόμενη τιμή Τ, άρθρο ανάλυσης τιμών 
(ή συνδυασμός άρθρων με τα βάρη τους), όπως αυτό (ή αυτά) προσδιορίζονται από τη 
σύμβαση, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου.   

 ΑΤα   =   Η τιμή που προκύπτει όπως παραπάνω, αλλά με βασικές τιμές του τελευταίου 
εγκεκριμένου Πρακτικού Διαπίστωσης.   

 ΓΔΤΚν   =   Ο μέσος όρος του μηνιαίου Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της ΕΛΣΤΑΤ 
(ΓΔΤΚΑ) για την εξεταζόμενη αναθεωρητική περίοδο (ημερολογιακό τρίμηνο). Η τιμή 
αυτή διαπιστώνεται και υπολογίζεται από την ΕΔΤΔΕ με βάση τη σχετική δημοσιευομένη 
χρονοσειρά μηνιαίων δεικτών της ΕΛΣΤΑΤ.   

 ΓΔΤΚα   =   Ο μέσος όρος του μηνιαίου Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της ΕΛΣΤΑΤ 
(ΓΔΤΚΑ) για το ημερολογιακό τρίμηνο που αντιστοιχεί στο τελευταίο εγκεκριμένο 
Πρακτικό Διαπίστωσης. Η τιμή αυτή διαπιστώνεται και υπολογίζεται από την ΕΔΤΔΕ με 
βάση τη σχετική δημοσιευομένη χρονοσειρά μηνιαίων δεικτών της ΕΛΣΤΑΤ.   

 σ   =   σταθερός συντελεστής που αντιπροσωπεύει το μη αναθεωρούμενο μέρος της 
εξεταζόμενης τιμής Τ, όπως αυτός υπολογίζεται κατά τα αναφερόμενα παραπάνω στο 
παρόν άρθρο.   

 

 β) Για τις συμβάσεις, που έχουν δημοπρατηθεί μετά την 1.12013 και δεν υπάρχουν 
εγκεκριμένα Πρακτικά Διαπίστωσης Τιμών κατά την υλοποίηση τους, η αναθεώρηση 
υπολογίζεται με βάση τον ακόλουθο τύπο:   

 

  

 Όπου:   

 ν   =   Η εξεταζόμενη αναθεωρητική περίοδος.   



 ΔΑν   =   Η αναθεώρηση των εργασιών για την εξεταζόμενη περίοδο ν.   

 Αο   =   η αξία των εργασιών, που υπόκεινται σε αναθεώρηση κατά την εξεταζόμενη 
αναθεωρητική περίοδο, σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω στο παρόν άρθρο, με βάση 
τις τιμές της αρχικής προσφοράς.   

 ΓΔΤΚν   =   Ο μέσος όρος του μηνιαίου Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της ΕΛΣΤΑΤ 
(ΓΔΤΚΑ) για την εξεταζόμενη αναθεωρητική περίοδο (ημερολογιακό τρίμηνο). Η τιμή 
αυτή διαπιστώνεται και υπολογίζεται από την ΕΔΤΔΕ με βάση τη σχετική δημοσιευομένη 
χρονοσειρά μηνιαίων δεικτών της ΕΛΣΤΑΤ.   

 ΓΔΤΚο   =   Ο μέσος όρος του μηνιαίου Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της ΕΛΣΤΑΤ 
(ΓΔΤΚΑ) για το ημερολογιακό τρίμηνο, που λαμβάνεται ως χρόνος εκκίνησης για τον 
υπολογισμό της αναθεώρησης, κατά τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο. Η τιμή αυτή 
διαπιστώνεται και υπολογίζεται από την ΕΔΤΔΕ με βάση τη σχετική δημοσιευομένη 
χρονοσειρά μηνιαίων δεικτών της ΕΛΣΤΑΤ.   

 Σ   =   σταθερός συντελεστής που αντιπροσωπεύει το μη αναθεωρούμενο μέρος των 
συμβατικών τιμών, όπως αυτός υπολογίζεται κατά τα αναφερόμενα παραπάνω στο 
παρόν άρθρο.   

 

 22Α.   Για δημόσια έργα που εκτελούνται από ημεδαπές Αναθέτουσες Αρχές, εκτός 
Ελλάδας, σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE.) η αναθεώρηση τιμών υπολογίζεται με 
βάση τον ισχύοντα τύπο:   

 

 
  

 όπου ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΓΔΤΚ) διαπιστώνεται και υπολογίζεται για την 
εξεταζόμενη αναθεωρητική περίοδο (ημερολογιακό τρίμηνο) από την Επιτροπή 
Διαπιστώσεως Τιμών Δημοσίων Έργων (ΕΔΤΔΕ) με βάση τη σχετική δημοσιευόμενη 
χρονοσειρά μηνιαίων δεικτών της Στατιστικής Υπηρεσίας της χώρας που κατασκευάζεται 
το έργο.   

 Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται και στις συμβάσεις των παραπάνω έργων, που 
βρίσκονται σε εξέλιξη, ανεξαρτήτως του χρόνου δημοπράτησης τους.   

   
23.   Μέχρι τη σύσταση και λειτουργία του «Εθνικού Συστήματος Τεχνικών Προδιαγραφών 
και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων·, αναστέλλεται η έκδοση Πρακτικών Διαπίστωσης 
βασικών τιμών υλικών, εργατικών και μισθωμάτων μηχανημάτων από τη ΓΓΔΕ Η λειτουργία 
της ΕΔΤΔΕ αφορά μόνο στη διαπίστωση του ΓΔΤΚ της ΕΛΣΤΑΤ και στον υπολογισμό του 
μέσου όρου του δείκτη αυτού για κάθε ημερολογιακό τρίμηνο (ΓΔΤΚ) για την εφαρμογή των 
τύπων (1) και (2) της παραγράφου 22 του παρόντος άρθρου.  
 


