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ΘΕΜΑ: Εφαρµογή της Εγκυκλίου 21/2-10-2008 (αξία ασφάλτου) 
υπολογισµός δαπάνης µεταφοράς ασφαλτοµίγµατος. 

 

Με την εις το θέµα Εγκύκλιο ως και µε την Ε11/27-4-2009 καθορίστηκε ο τρόπος 
υπολογισµού της αξίας της ασφάλτου, η οποία ενσωµατώνεται στα ασφαλτοµίγµατα των 
έργων. 

Στην παράγραφο 4 της Ε-21 ορίζεται ότι «η δαπάνη µεταφοράς της ασφάλτου από τα 
διυλιστήρια στον τόπο παραγωγής του ασφαλτοµίγµατος, περιλαµβάνεται στο αντίστοιχο 
άρθρο ασφαλτικής στρώσης του ενιαίου τιµολογίου που επισηµαίνεται µε αστερίσκο και θα 
πρέπει να υπολογίζεται στην τιµή του άρθρου, όπως επίσης και η δαπάνη µεταφοράς 
ασφαλτοµίγµατος από τη µονάδα παραγωγής στον τόπο ενσωµάτωσης». 

Η ρύθµιση αυτή υπολογισµού στην τιµή του ασφαλτοµίγµατος της δαπάνης µεταφοράς από 
τον τόπο παραγωγής στον τόπο ενσωµάτωσης αφορά τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η 
µονάδα παραγωγής ασφαλτοµίγµατος είναι εγκατεστηµένη στον τόπο παραγωγής των 
αδρανών υλικών, τα οποία χρησιµοποιούνται στο ασφαλτοµίγµα, δηλαδή σε χώρους 
λατοµείου. 

Στην περίπτωση αυτή η δαπάνη µεταφοράς των αδρανών εµπεριέχεται στη δαπάνη 
µεταφοράς του ασφαλτοµίγµατος. 

Στην πράξη όµως οι µονάδες παραγωγής δεν είναι εγκατεστηµένες στους χώρους 
παραγωγής των αδρανών υλικών (λατοµείων) αλλά στο έργο ή πλησίον του έργου. 

Στην περίπτωση αυτή η υπολογιζόµενη δαπάνη µεταφοράς του ασφαλτοµίγµατος από τον 
τόπο παραγωγής στον τόπο ενσωµάτωσης δεν εµπεριέχει τη δαπάνη µεταφοράς των 
αδρανών υλικών (τα οποία αποτελούν το κύριο συστατικό του ασφαλτοµίγµατος) από το 
λατοµείο έως τη µονάδα παραγωγής αφού υπολογίζεται µόνο η δαπάνη µεταφοράς από τον 
τόπο παραγωγής έως τον τόπο ενσωµάτωσης του ασφαλτοµίγµατος. 

Επιβάλλεται, συνεπώς, να διευκρινιστεί ότι η δαπάνη µεταφοράς του ασφαλτοµίγµατος σε 
κάθε περίπτωση είναι το άθροισµα της δαπάνης µεταφορών: 

α) των αδρανών υλικών, για την παραγωγή του ασφαλτοµίγµατος, από τον τόπο παραγωγής 
τους (λατοµείο) στον τόπο εγκατάστασης της µονάδας παραγωγής. 
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β) του ασφαλτοµίγµατος από τον τόπο παραγωγής έως τον τόπο ενσωµάτωσης. 

Η ρύθµιση της παρ. 4 έχει εφαρµογή µόνο στις περιπτώσεις όπου η µονάδα παραγωγής 
ασφαλτοµίγµατος ευρίσκεται στον τόπο παραγωγής των αδρανών υλικών (λατοµείο) και 
συνεπώς η δαπάνη µεταφοράς αποδίδει το κόστος του ασφαλτοµίγµατος στον τόπο 
ενσωµάτωσης. 

Αντιθέτως όταν η µονάδα παραγωγής του ασφαλτοµίγµατος είναι εκτός λατοµικού χώρου, 
στο έργο ή σε ενδιάµεση θέση, η υπολογιζόµενη δαπάνη µεταφοράς του ασφαλτοµίγµατος 
δεν αποδίδει το κόστος του ασφαλτοµίγµατος στον τόπο ενσωµάτωσης αφού δεν εµπεριέχει 
τη δαπάνη µεταφοράς των αδρανών υλικών από το λατοµείο έως τον τόπο εγκατάστασης 
της µονάδας παραγωγής του ασφαλτοµίγµατος. 

Άλλωστε σε όλες τις εργασίες της οδοστρωσίας και ασφαλτικών υπολογίζεται πάντοτε η 
δαπάνη µεταφοράς. 

Συνοψίζοντας παρακαλούµε όπως διευκρινισθεί ότι σε κάθε περίπτωση θα 
υπολογίζεται, κατά τα καθιερωµένα, στην µεταφορά του ασφαλτοµίγµατος στον 
τόπο ενσωµάτωσης  

1) η δαπάνη µεταφοράς των αδρανών υλικών από το λατοµείο έως τον τόπο 
εγκαταστάσεως της µονάδας παραγωγής ασφαλτοµίγµατος. 

2) Η δαπάνη µεταφοράς του ασφαλτοµίγµατος από τον τόπο παραγωγής στον 
τόπο ενσωµάτωσης. 

 

Με τιµή, 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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