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 4 - 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

Αριθ. Πρωτ. 2132 / 570 / 370 / 22012/ 2586

Αθήνα, 28 Ιουνίου 2010
Προς:
Τον Υπουργό Υποδοµών Μεταφορών &
∆ικτύων
κ. ∆ηµήτρη Ρέππα
•
•
•

Κοινοποίηση :
Υφυπουργό ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι.
κ. Ιωάννη Μαγκριώτη
Γενικό Γραµµατέα ∆ηµοσίων Έργων
κ. Ιωάννη Οικονοµίδη
∆ιεύθυνση ∆17 ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι.

Θέµα: «∆ιακοπή πληρωµής ασφαλτικών εργασιών – Απαίτηση υποβολής τιµολογίων
αγοράς ασφάλτου.»
Σχετ.: α. 2/28161/0026/20.5.2010 Υπ. Οικ/κών ∆/νση 26η Συντονισµού και Ελέγχου
εφαρµογής ∆ηµοσιολογιστικών διατάξεων
β. 720/18-1-2010/Φ1-2010/26.3.2010 Γνωµοδότηση Γρ. Νοµ. Συµβούλου
Υπ.Οικ/κών (Γ.Λ.Κ.)
Κύριε Υπουργέ,
Με την παρούσα σας γνωρίζουµε ότι για την εξόφληση των πιστοποιήσεων ασφαλτικών εργασιών οι
κατά τόπους αρµόδιοι Επίτροποι του Ελεγκτικού Συνεδρίου απαιτούν την υποβολή τιµολογίων
αγοράς της ασφάλτου σύµφωνα µε τα σχετικά (α) και (β) σε αντίθεση µε ότι καθορίστηκε από το
ΥΠΕΧΩ∆Ε.
Με τις εγκυκλίους Ε11/27-4-2009, Ε21/2-10-2009, Ε21/2-10-2008 και ΥΠΕΧΩ∆Ε καθορίσθηκε:
α. Η αξία της ασφάλτου θα πληρώνεται ιδιαίτερα και στους προϋπολογισµούς των έργων θα
περιλαµβάνεται ως απολογιστική εργασία.
β. Η τιµή της ασφάλτου θα λαµβάνεται από το ηµερήσιο δελτίου τύπου ΥΠΑΝ.
γ. Η τιµή (β) θα προσαυξάνεται κατά 10% για το εµπορικό κέρδος.
δ. Η ποσότητα της ασφάλτου θα προσδιορίζεται από το ποσοστό της ασφάλτου – µελέτης
σύνθεσης – και από το πάχος στρώσης.
ε. Η αξία της ασφάλτου δεν απόκειται σε έκπτωση.
στ. Τα Γενικά Έξοδα και το Εργολαβικό Όφελος υπόκειται στην έκπτωση της εργολαβίας (Ε21).
ζ.

Όλα τα ανωτέρω θα περιλαµβάνονται σε ένα πρωτόκολλο υπολογισµού της αξίας
της ασφάλτου και θα µεταφέρεται στην πιστοποίηση.
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Παρατέθηκε µάλιστα και ενδεικτικός πίνακας προϋπολογισµού έργου.
Οι επίτροποι του Ελεγκτικού Συνεδρίου µε βάση τα εις το σχετ. (α) και (β) έγγραφα και αφού η
«εργασία της ασφάλτου» ορίζεται στις εγκυκλίους «ως απολογιστική εργασία» επικαλούνται την
παρ. 10 του άρθρου 55 του Ν.3669/2008, η οποία ορίζει ότι η πληρωµή γίνεται σύµφωνα µε τα
νόµιµα αποδεικτικά πληρωµής για την εκτέλεση των εργασιών.
Για την εκτέλεση των ασφαλτικών εργασιών το ασφαλτοσκυρόδεµα
1) Είτε παράγεται από τον ίδιο τον ανάδοχο δηλαδή διαθέτει στο έργο µονάδα παραγωγής
οπότε υπάρχουν δύο περιπτώσεις:
α) Προµηθεύεται την άσφαλτο στο όνοµά του και υπάρχουν τιµολόγια αγοράς
ασφάλτου. Βέβαια η ποσότητα της αγοραζόµενης ασφάλτου είναι µεγαλύτερη της
απαιτούµενης για την εκτέλεση ενός συγκεκριµένου έργου.
β) Έχει στις αποθήκες άσφαλτο από προηγούµενες εργασίες και συνεπώς τιµολόγια
αγοράς η ηµεροµηνία των οποίων δεν συµπίπτει µε τον χρόνο εκτέλεσης της
εργασίας.
2) Είτε προµηθεύεται ο ανάδοχος το ασφαλτοσκυρόδεµα από παραγωγό χωρίς να έχει
δυνατότητα ο παραγωγός να εκδόσει ξεχωριστά τιµολόγια πωλήσεων ασφάλτου.
Οι Εργοληπτικές Επιχειρήσεις συµµορφούµενες προς τις Εγκυκλίους του ΥΠΕΧΩ∆Ε εκτέλεσαν τις
«ασφαλτικές εργασίες» και δεν µπορούν εκ των υστέρων – µετά την πάροδο πολλών µηνών – να
έχουν τιµολόγια αγοράς ασφάλτου.
Επιτακτική είναι η ανάγκη:
1) Να ορισθεί από το Υπ. Οικ/κών ότι για την πληρωµή για όλες τις µέχρι σήµερα
εκτελεσθείσες ασφαλτικές εργασίες ισχύουν τα οριζόµενα µε τις εγκυκλίους του ΥΠΕΧΩ∆Ε.
Εάν το Υπ. Οικ/κών δεν εκδόσει σχετική Εγκύκλιο προς τις Υπηρεσίες ∆ηµοσιονοµικού
Ελέγχου τότε επιβάλλεται η νοµοθετική ρύθµιση για την επίλυση της δηµιουργηθείσας
κατάστασης.
2) Να καθορισθεί ο µελλοντικός τρόπος πιστοποίησης της προµήθειας της ασφάλτου. Εµείς
φρονούµε ότι µε προσθήκη στο άρθρο 8 του Ν. 3263/2004 ΦΕΚ 179Α/28.9.2004
µπορεί να ορισθεί ότι µε “Υπουργική Απόφαση να καθορισθεί ο τρόπος πληρωµής της
«ασφάλτου ως απολογιστικής εργασίας», όπως ορίζεται µε τις Εγκυκλίους”, αλλιώς να
τροποποιηθεί η παρ. 10 του άρθρου 55 του Ν.3669/08.
Επίσης θεωρούµε απαραίτητο την έκδοσης κοινής εγκυκλίου µε το Υπουργείο Οικονοµικών
ώστε να δοθεί κατεύθυνση τόσο στα εντελλόµενα ( Γενικό Λογιστήριο του κράτους για Υπηρεσίες
της Νοµ. Αυτ/σης ) όσο και στους Επιτρόπους του Ελεγκτικού Συνεδρίου , να δέχονται
υπερβατικούς ανακεφαλαιωτικούς , όταν οι υπερβάσεις δεν αφορούν εργασίες και άλλες
παρεµφερείς δαπάνες, αλλά µόνον ΦΠΑ , αναθεωρήσεις και δαπάνη ασφάλτου.
Τόσο η αύξηση του ΦΠΑ από 19% σε 23% , όσο και η αλµατώδης άνοδος της τιµής της ασφάλτου
αποτελούν βέβαιες προασαυξήσεις των εκτελούµενων συµβάσεων που δεν είναι δυνατόν να
καλυφθούν από το κονδύλιο των απροβλέπτων, που σε κάθε περίπτωση αφορά µόνο εργασίες .
Με τιµή
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Συνηµµένα:
(α) 2/28161/0026/20.5.2010 Υπ. Οικ/κών ∆/νση 26η Συντονισµού και Ελέγχου εφαρµογής
∆ηµοσιολογιστικών διατάξεων
(β) 720/18-1-2010/Φ1-2010/26.3.2010 Γνωµοδότηση Γρ. Νοµ. Συµβούλου Υπ.Οικ/κών (Γ.Λ.Κ.)
γ) Σχέδιο Νοµοθετικής ρύθµισης
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Σχέδιο Νοµοθετικής Ρύθµισης
Η παρακάτω διάταξη πρέπει να εισαχθεί σε νοµοσχέδιο προς ψήφιση στη Βουλή ώστε να
αντιµετωπισθούν τα επείγοντα και σοβαρότατα προβλήµατα πληρωµής της ασφάλτου στα
εκτελούµενα δηµόσια έργα:
1. Οι ασφαλιστικές εργασίες κατασκευής ασφαλτικών ταπήτων διαχωρίζονται στις
ακόλουθες δύο οµάδες ποσοτήτων, που πληρώνονται ως εξής:
α) Η εργασία κατασκευής του ασφαλτικού τάπητα µε την προµήθεια όλων των
υλικών, πλην της αξίας της ασφάλτου. Η πληρωµή των συγκεκριµένων εργασιών
γίνεται βάσει του γενικού τρόπου υπολογισµού του εργολαβικού ανταλλάγµατος, που
ισχύει σε κάθε συγκεκριµένο έργο.
β) Η προµήθεια της ασφάλτου ως απολογιστικής εργασίας. Με απόφαση του
Υπουργού Υποδοµών Μεταφορών & ∆ικτύων καθορίζονται ο τρόπος καθώς και τα
υποβαλλόµενα δικαιολογητικά για την πληρωµή της απολογιστικής εργασίας
ασφάλτου.
2. Για τις ασφαλιστικές εργασίες οι οποίες εκτελέστηκαν πριν ή θα εκτελεστούν µέχρι
και ένα µήνα από την δηµοσίευση του παρόντος όσα ορίζονται µε τις εγκυκλίους
ΥΠΕΧΩ∆Ε

Ε11/20-6-2008, Ε14/14-7-2008, Ε21/2-10-2008, Ε11/27-4-2009, για δε

την πληρωµή της απολογιστικής εργασίας της ασφάλτου – αξία ασφάλτου – ως
υποβολή των νόµιµων αποδεικτικών πληρωµής βάσει της παρ. 10 του άρθρου 55 του
Ν. 3669/08 (ΦΕΚ Α116/18-6-2008)

νοείται η υποβολή των πρωτοκόλλων

υπολογισµών αξίας της ασφάλτου, όπως προβλέπεται από τις παραπάνω Εγκυκλίους.

