
Οι Εργοληπτικές Οργανώσεις κατ'αλφαβητική σειρά: 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜ. 
ΕΡΓΩΝ (ΠΕ∆ΜΕ∆Ε) 
Ασκληπιού 23 - 106 80  ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 210-3614978 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ∆ΙΠΛΩΜ. ΜΗΧ/ΓΩΝ ΗΛ/ΓΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜ. 
ΕΡΓΩΝ (ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε) 
Αχαρνών 35 - 104 39  ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 210-8232210 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝ∆ΕΣΜΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
(ΠΕΣΕ∆Ε) 
Θεµιστοκλέους 6 - 106 78  ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 210-3814735 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ (ΣΑΤΕ) 
Φειδίου 14-16  -  106 78  ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 210-3301814 
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΤΑΞΕΩΝ (ΣΤΕΑΤ) 
Πινδάρου 4  -  106 71  ΑΘΗΝΑ  -   Τηλ. 210-3617321 
 
 
Αρ. Πρωτ.1941 /591/537/23424 /2822   Αθήνα, 08 Ιουνίου 2011 
 

Προς: 
Τον Υπουργό Οικονοµικών  
κ. Γιώργο Παπακωνσταντίνου  
 
Κοινοποίηση : 
• Υπουργό Υποδοµών 

Μεταφορών & ∆ικτύων, κ. 
∆ηµήτρη Ρέππα  

• Υφυπουργό Υποδοµών 
Μεταφορών & ∆ικτύων κ. 
Ιωάννη Μαγκριώτη 

• Γενικό Γραµµατέα ∆ηµοσίων 
Έργων κ. Ιωάννη Οικονοµίδη  

• ∆ιεύθυνση ∆17 ΥΠΟΜΕ∆Ι 
 
Θέµα: «Πληρωµή ασφαλτικών εργασιών – Αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην 

υιοθέτηση Γνωµοδότησης Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους από τις Υπηρεσίες 
του ΥΠ.ΟΙΚ.» 

 
 
Αξιότιµε κύριε Υπουργέ,  
 
Επανερχόµαστε σε ένα σηµαντικό ζήτηµα, που διαρκεί από τον Ιούλιο του 2010 οπότε και 
προέκυψε µεγάλο πρόβληµα στην πληρωµή των εργασιών ασφαλτοστρώσεων. Με τις 
εγκυκλίους Ε11/27-4-2009, Ε21/2-10-2009 και Ε21/2-10-2008 του ΥΠΕΧΩ∆Ε καθορίστηκε 
ο τρόπος πληρωµής της αξίας της ασφάλτου, η οποία ενσωµατώνεται στις εργασίες των 
ασφαλτοστρώσεων καθώς και τα δικαιολογητικά που θα υποβάλλονται. 
 



Συγκεκριµένα, ορίζεται ότι η ποσότητα της ασφάλτου θα προκύψει από υπολογισµούς 
(συµβατικές διαστάσεις ασφαλτοτάπητα και εργαστηριακός καθορισµός του ποσοστού 
ασφάλτου) και η τιµή θα λαµβάνεται από την ιστοσελίδα του ΥΠΑΝ. 
 
Επειδή στην εγκύκλιο γίνεται λόγος για «απολογιστική» εργασία της ασφάλτου για την 
πληρωµή απαιτείται από τους κατά τόπους Επιτρόπους πληρωµών η υποβολή τιµολογίων 
αγοράς της ασφάλτου στο όνοµα του αναδόχου. Μετά από πολλές συναντήσεις και αναλύσεις 
του τρόπου κατασκευής των εργασιών ασφαλτοστρώσεων παραπέµφθηκε το θέµα στο 
Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ), το οποίο και απεφάνθη ότι ο τρόπος υπολογισµού 
της ασφάλτου που καθιερώνεται µε τις εγκυκλίους είναι σύννοµος. 
 
Από πληροφορίες µας γνωρίζουµε ότι η εν λόγω γνωµοδότηση έγινε αποδεκτή από τον 
Υπουργό ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι. και έχει ήδη από τριµήνου σταλεί σε εσάς.  
 
Μέχρι σήµερα δεν υπάρχει καµία πληροφόρηση για την αποδοχή της Γνωµοδότησης, αν και 
επανειληµµένα ενοχλήσαµε σχετικά το Γραφείο σας.  
 
Πολλές εταιρείες µέλη µας µένουν απλήρωτες αφού ενώ εκτέλεσαν τις εργασίες, σύµφωνα µε 
τις εγκυκλίους, ζητούνται κατά την πληρωµή τιµολόγια αγοράς της ασφάλτου στο όνοµά 
τους. 
 
Παρακαλούµε για την αποδοχή της εν σχετικής γνωµοδότησης.   
 

Mε τιµή, 
 Για τις Εργοληπτικές Οργανώσεις, 

 
 
 
 
 
 
 
 


