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Αριθ. Πρωτ. 19789/ΑΠ/λµ   Αθήνα, 18 Νοεµβρίου 2008 
 

Π Ρ Ο Σ  
       Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.   
       κ. Γεώργιο Σουφλιά                      
         Χαρ. Τρικούπη 182                       
        101 78  Α Θ Η Ν Α 
 

ΚΟΙΝ.:  Υπουργείο Ανάπτυξης 
Γεν. Γραµµατεία Εµπορίου  
Γεν. ∆/νση  Εσωτ. Εµπορίου 
∆/νση Τιµών Βιοµηχανικών 
Προϊόντων 
Πλ. Κάνιγγος  
101 81 Α Θ Η Ν Α 
 

  
 
ΘΕΜΑ:  «Προβλήµατα από την εφαρµογή της Εγκυκλίου 21/2-10-2008.  

 Υπολογισµός της αξίας της ασφάλτου» 
 
Με την εις το θέµα Εγκύκλιο καθορίζεται ότι:  

α) Η τιµή της ασφάλτου, για τα εκτελούµενα έργα, θα λαµβάνεται από το ηµερήσιο 
δελτίο τύπου του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γεν. Γραµµατεία Εµπορίου – Γεν. 
∆/νση Εσωτερικού Εµπορίου - ∆/νση Τιµών  Βιοµηχανικών Προϊόντων, τµήµα 
β΄ - Τηλ.: 210-3843343) κατά την ηµέρα της ενσωµάτωσης του  
ασφαλτοσκυροδέµατος στο έργο.  

β) Η τιµή θα προσαυξάνεται µε τους αναλογούντες φόρους και λοιπές 
επιβαρύνσεις.  

 
Α. Κατά την εφαρµογή όµως της Εγκυκλίου προέκυψαν τα εξής προβλήµατα: 
1. ∆εν υπάρχει ηµερήσιο δελτίο ασφάλτου του Υπουργείου Ανάπτυξης. 
2. Οι τηλεφωνικά διδόµενες τιµές δεν περιλαµβάνουν και τους αναλογούντες φόρους 

και επιβαρύνσεις. 
3. Οι τιµές είναι των διυλιστηρίων και τα οποία δεν προµηθεύουν απ΄ ευθείας στους 

εργολήπτες άσφαλτο. 
4. Τα µέλη µας είναι αναγκασµένα να τηλεφωνούν για να πληροφορηθούν την τιµή 

της ασφάλτου και η Υπηρεσία για επιβεβαίωση. 
5. Επειδή οι τιµές δεν περιέχουν τις επιβαρύνσεις συντάσσεται λογαριασµός µε 

προσωρινές τιµές και αφήνεται το υπόλοιπο όταν και εφόσον το Υπουργείο 
Ανάπτυξης θα καθορίσει για κάθε παρελθούσα ηµέρα την κανονική τιµή. 
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6. Εκ του παραπάνω λόγου δηµιουργείται πρόσθετη απασχόληση τόσο των 
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων όσο και των Υπηρεσιών. 

 
Β. Για την οµαλή εφαρµογή της Εγκυκλίου είναι αναγκαία κατά τη γνώµη µας όπως:  
1. Το Υπουργείο Ανάπτυξης να καταχωρεί στην ιστοσελίδα του σε καθορισµένη θέση 

την   ηµερήσια    τιµή   της   ασφάλτου  ώστε   αυτή   να   είναι   προσιτή   σε   κάθε 
ενδιαφερόµενο. 

2. Με µέριµνα του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. να ληφθούν από το Υπουργείο Οικονοµικών: 
  α) Οι αναλογούντες φόροι και επιβαρύνσεις, τα οποία προστίθενται στην 

τιµή της ασφάλτου. 
  β) Το ποσοστό κέρδους των εµπόρων ασφάλτου, όπως αυτοί φορολογούνται. 
  γ) Τα δύο ποσοστά (α) και (β) προστιθέµενα θα δίδουν την τελική πρόσθετη 

επιβάρυνση στην τιµή της   ασφάλτου. 
3. Μετά τη λήψη από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. των αναλογούντων φόρων και επιβαρύνσεων 

να τα κοινοποιήσει στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στις Εργοληπτικές Οργανώσεις 
ώστε αυτές να ενηµερώσουν τα µέλη τους. 

 
Γ. Η τιµή της ασφάλτου θα προκύπτει από την τιµή των διυλιστηρίων προσαυξηµένη 
µε το άθροισµα των επιβαρύνσεων Β2 (α+β). 

      
 

Μετά τιµής, 
 
 
      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ          Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΒΛΑΧΟΣ    ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛ. ΠΙΑΤΙ∆ΗΣ 
 

 
 


