
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 & 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.  2003 / 531 /334 / 21957 / 2558             Αθήνα, 11 Ιουνίου 2010 

      
Π Ρ Ο Σ     

• Υπουργό Οικονοµικών 
κο Γεώργιο Παπακωνσταντίνου 

• κο Υφυπουργό Οικονοµικών 
κο Φίλιππο Σαχινίδη 
 
 
ΚΟΙΝ.: 

• Γενικό Γραµµατέα  
∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής,  
κ. Ηλία Πεντάζο  

• Γενική ∆ιεύθυνση ∆ηµοσιονοµικών  
Ελέγχων του Γ.Λ.Κ,  
Υπόψη Γενικού ∆ιευθυντή,  
κ. Βασίλη Κατριβέση  
 

        
ΘΕΜΑ:  ∆ικαιολογητικά για την πληρωµή ασφαλτικών εργασιών σε ∆ηµόσια Έργα. 
ΣΧΕΤ.:   Το υπ’αριθµ. 2/28161/0026/20-5-2010/ Έγγραφο της 26ης ∆/νσης Συντονισµού και   

Ελέγχου Εφαρµογής ∆ηµοσιολογιστικών ∆ιατάξεων και η υπ’αριθµ. 720/18-1-  
2010/Φ1-2010/26-3-2010 Γνωµοδότηση του Γραφείου Νοµικού Συµβούλου του 
Υπουργείου Οικονοµικών (Γ.Λ.Κ.)  

 

Αξιότιµε κύριε Υπουργέ,  

 

Με την παρούσα επιτρέψτε µας να σας επισηµάνουµε ένα σοβαρό πρόβληµα που 
αντιµετώπισε πλήθος εργοληπτικών επιχειρήσεων κατά την εξόφληση εκτελεσµένων και 
πιστοποιηµένων ασφαλτικών εργασιών και το οποίο δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα τους, αφού 
ενώ µεν συµµορφώνονται στις απαιτήσεις που θέτει το σχετικό θεσµικό πλαίσιο του 
Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων (πρ. ΥΠΕΧΩ∆Ε), εν τούτοις εµφανίζονται 
εκτεθειµένες έναντι µεταγενέστερων οδηγιών του Υπουργείου Οικονοµικών.  

Συγκεκριµένα, το πρόβληµα αφορά στην απαίτηση να προσκοµίζονται για την πληρωµή 
εργασιών ασφάλτου τιµολόγια αγοράς της ασφάλτου, απαίτηση η οποία περιγράφεται µεν 
στο σχετικό έγγραφο αλλά έρχεται σε αντίθεση δε, µε τις µέχρι σήµερα συνθήκες που 
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εφαρµόζονται στον χώρο παραγωγής των δηµοσίων έργων, όπως αυτές διαµορφώνονται 
από το θεσµικό πλαίσιο παραγωγής τους, δηλαδή, τα εγκεκριµένα τιµολόγια έργων οδοποιίας 
και τις σχετικές διευκρινιστικές εγκυκλίους. 

 

Ειδικότερα σας γνωρίζουµε εν συντοµία τα εξής:  

 

Α. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ  ΕΡΓΩΝ 

1. Οι εργασίες των ∆ηµοσίων έργων πληρώνονται µε τιµές των ενιαίων τιµολογίων τα 
οποία εγκρίνονται µε Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων 
Έργων (ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.). 

2. Τα τιµολόγια, και τα πρότυπα, µετά την έγκρισή τους, ισχύουν υποχρεωτικά για 
όλους τους φορείς που δηµοπρατούν δηµόσια έργα. 

3. Οι τιµές των εργασιών των ενιαίων τιµολογίων αναπροσαρµόζονται όπως ορίζονται 
στην απόφαση και λαµβάνονται αυτούσιες ή σε συνδυασµό µεταξύ τους για τη σύνταξη των 
προϋπολογισµών των έργων (άρθρ. 8 παρ. 1,2,3, του Ν. 3263/2004 – ΦΕΚ 179/Α/28-9-
2004). 

 

Β. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ  

1. Με απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. καθορίστηκαν οι τιµές των διαφόρων 
εργασιών ασφαλτικών στρώσεων. 

2. Με την ∆17α/03/54/ΦΝ437/7-5-2008 (ΦΕΚ 918/Β/19-5-2008) απόφαση του 
Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. επικαιροποιήθηκαν τα ενιαία Τιµολόγια Έργων Οδοποιίας και εκδόθηκε 
για την εφαρµογή της Απόφασης η Εγκύκλιος 11 ∆17α/06/76/ΦΝ437/20-6-2008. Στο 
κεφάλαιο Β της Εγκυκλίου Ε11 απαριθµούνται οι µεταβολές που έγιναν στα ισχύοντα 
τιµολόγια µεταξύ αυτών και στα άρθρα των ασφαλτικών εργασιών όπου στην παρ. 6 
επισηµαίνεται ότι «στα άρθρα αυτά θα αφαιρείται η αξία της ασφάλτου η οποία θα 
πληρώνεται ιδιαίτερα». Για τον υπολογισµό της ασφάλτου θα ακολουθήσει ειδική 
εγκύκλιος.  Στους προϋπολογισµούς των έργων η δαπάνη της ασφάλτου θα περιλαµβάνεται 
ως απολογιστική εργασία µε την ένδειξη «δαπάνη ασφάλτου» και δεν υπόκειται σε έκπτωση. 

3. Στη συνέχεια της παραπάνω Ε11/20-6-2008, σχετικά µε την επικαιροποίηση των 
Ενιαίων Τιµολογίων Έργων Οδοποιίας, εκδόθηκε η Ε21/∆17/α/11/116/ΦΝ437/2-10-
2008 µε την οποία καθορίστηκε ο τρόπος υπολογισµού της τιµής της ασφάλτου και η οποία 
θα λαµβάνεται από το ηµερήσιο δελτίο του Υπουργείου Ανάπτυξης κατά την ηµέρα 
ενσωµάτωσης του ασφαλτοσκυροδέµατος στο έργο (παρ. 1). Επίσης καθορίστηκε και 
µε παράθεση παραδείγµατος πώς θα υπολογίζεται η ποσότητα της ασφάλτου που προκύπτει 
από την εγκεκριµένη από την υπηρεσία  µελέτη σύνθεσης µε βάση την οποία καθορίζεται ως 
ποσοστό του βάρους του ασφαλτοσκυροδέµατος π.χ. 5%, και από τη ποσότητα του 
ασφαλτοσκυροδέµατος  που ενσωµατώθηκε στο το έργο και  προκύπτει µε υπολογισµούς 
από τα γεωµετρικά στοιχεία του έργου (Μήκος Χ Πλάτος Χ Πάχος ασφαλτοτάπητα).  

 

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι µε Απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. καθορίστηκε ο 
τρόπος υπολογισµού:  

α) της τιµής της ασφάλτου από το ηµερήσιο ∆ελτίο του Υπουργείου Ανάπτυξης. 

β)  της ποσότητας της ασφάλτου ως ποσοστό του επιµετρούµενου 
ασφαλτοσκυροδέµατος  και   πώς θα πιστοποιείται, ήτοι, µε σύνταξη πρωτοκόλλου για 
κάθε ηµέρα εργασίας ασφαλτοστρώσεων και τη λήψη των απαραίτητων δοκιµίων 
ελέγχου ποιότητας. 
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γ) της απολογιστικής πληρωµής του βάρους της ενσωµατωµένης  στο ασφαλτοσκυρόδεµα 
ασφάλτου  

δ) της ξεχωριστής πιστοποίησης και πληρωµής της ποσότητας  των ασφαλτικών εργασιών 
(πλην ασφάλτου) µε βάση τα άρθρα των ενιαίων τιµολογίων. 

 

Πουθενά δεν αναφέρεται η προσκόµιση των τιµολογίων αγοράς της ασφάλτου 
από τους προµηθευτές. 

4.  Στην συνέχεια εκδόθηκε η Ε11/∆17α/07/63/ΦΝ437/27-4-2009 µε την οποία 
καθορίστηκε η προσαύξηση της τιµής της ασφάλτου για αναλογούντες φόρους και λοιπές 
επιβαρύνσεις.  

 

Η απαίτηση υποβολής από τον ανάδοχο τιµολογίων αγοράς της συγκεκριµένης ποσότητας  
ασφάλτου, προκειµένου να πληρωθεί µε τους  υποβαλλόµενους λογαριασµούς, είναι 
ανέφικτη, όπως αναλύεται και στο συναπτόµενο διευκρινιστικό σηµείωµα µε τον τίτλο 
«Παρασκευή ασφαλτοµίγµατος» . Σε  κάθε περίπτωση οι εργοληπτικές επιχειρήσεις 
ενεργώντας σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις εγκυκλίους του ΥΠΕΧΩ∆Ε κατασκεύασαν τις 
ασφαλτικές εργασίες σύννοµα και συµβατικά. 

 

Κύριε Υπουργέ,  

Η Απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε, γνωρίζοντας το ανέφικτο της παρακολούθησης της 
ποσότητας της ασφάλτου µε δελτία και τιµολόγια αποστολής, καθόρισε την υπολογιστική 
µέθοδο για την ποσότητα της ασφάλτου.  

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε για τον ορισµό άµεσης συνάντησής σας µε 

αντιπροσωπεία των Προεδρείων των Εργοληπτικών µας Οργανώσεων, ώστε να 

ξεπεραστεί το ως άνω περιγραφόµενο οξύ πρόβληµα για τις ήδη εκτελεσθείσες εργασίες 

ασφαλτοστρώσεων και οι οποίες δεν εξοφλούνται µετά την έκδοση της σχετικής 

Γνωµοδότησης του Γραφείου Νοµικού Συµβούλου του Υπουργείου Οικονοµικών (Γ.Λ.Κ.) 

Με τιµή 

 

Συν.:  1. Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩ∆Ε 11/∆17α/06/76/ΦΝ437/20-6-2008 
2. Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩ∆Ε 21/∆17/α/11/116/ΦΝ437/2-10-2008 
3. Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩ∆Ε 11/∆17α/07/63/ΦΝ437/27-4-2009 

4. Το υπ’αριθµ. 2/28161/0026/20-5-2010/ Έγγραφο της 26ης ∆/νσης Συντονισµού  

και Ελέγχου Εφαρµογής ∆ηµοσιολογιστικών ∆ιατάξεων 

5. ∆ιευκρινιστικό σηµείωµα µε θέµα «Παρασκευή ασφαλτοµίγµατος».  
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ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 
 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 21 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ∆ΗΜ. ΕΡΓΟΝ 
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ 

∆/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & 
ΚΩ∆/ΣΗΣ (∆17) 
Τµήµα  :  α’ 
Ταχ. ∆/νση   : Χαρ. Τρικούπη 182 
Ταχ. Κώδικας : 101 78 Αθήνα 
Τηλέφωνο      : 210 64 29 185 
FΑΧ  : 210 64 64 392 
 

Αθήνα, 2-10-2008 

Αριθ. Πρωτ. ∆17α/11/116/ΦΝ 437 

ΠΡΟΣ: Τους αποδέκτες του Πίνακα 

∆ιανοµής 

 

 

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τον υπολογισµό της αξίας της ασφάλτου κατά τη διαδικασία 

ανάθεσης και εκτέλεσης ∆ηµοσίων έργων. 
 

Σε συνέχεια της αρ. 11 / 20-6-2008 εγκυκλίου µας, αναφορικά µε την Επικαιροποίηση των 

Ενιαίων Τιµολογίων Έργων Οδοποιίας και ειδικότερα της παραγράφου Β. 6 αυτής, σας 

πληροφορούµε τα ακόλουθα σχετικά µε τον υπολογισµό της τιµής της ασφάλτου. 

1. Η τιµή της ασφάλτου θα λαµβάνεται από το ηµερήσιο δελτίο του Υπουργείου Ανάπτυξης – 

Γεν. Γραµµατεία Εµπορίου - Γεν. ∆/νση Εσωτ. Εµπορίου - ∆/νση Τιµών Βιοµηχανικών 

Προϊόντων και Φαρµάκων, τµήµα β’, τηλ. 210 38 43 343 κατά την ηµέρα της ενσωµάτωσης 

του ασφαλτοσκυροδέµατος στο έργο. Η τιµή αυτή θα προσαυξάνεται µε τους 

αναλογούντες φόρους και λοιπές επιβαρύνσεις, όπως προσδιορίζονται από το Υπουργείο 

Οικονοµικών. 

2. Ο προσδιορισµός της ποσότητας της ασφάλτου ασφαλτικής στρώσης θα προκύπτει από τα 

ποσοστά της ασφάλτου, όπως αυτά προσδιορίζονται από την εγκεκριµένη από την  

υπηρεσία µελέτη σύνθεσης, και από το πάχος ασφαλτικής στρώσης, όπως αυτό 

ορίζεται από τη σύµβαση.  
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Τα ποσοστά της ασφάλτου  και το  πάχος της ασφαλτικής στρώσης θα επαληθεύονται 

από τον ποιοτικό έλεγχο κατά το στάδιο κατασκευής του έργου. 

Τυχόν αποκλίσεις του ποσοστού ασφάλτου και του πάχους στρώσης πέραν των ορίων που 

καθορίζονται στις συµβατικές µελέτες, δεν λαµβάνονται υπόψη στον προσδιορισµό της 

ποσότητας της ασφάλτου διότι πρέπει να αντιµετωπισθούν σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα 

στα συµβατικά τεύχη, το νόµο 1418/84 και το π.δ. 609/85. Η προκύπτουσα ποσότητα της 

ασφάλτου θα προσαυξάνεται κατά 1% για τις απώλειες κατά τη διακίνηση  και την 

ενσωµάτωσή της στο έργο. 

3.Η τελικά προκύπτουσα αξία της ασφάλτου, θα προσαυξάνεται επίσης µε το ποσοστό για 

γενικά έξοδα και εργολαβικό όφελος (ΓΕ και ΟΕ) 18% ή 28%, επί του οποίου θα εφαρµόζεται 

η έκπτωση της εργολαβίας, σύµφωνα µε το άρθρο 42 του π. δ. 609/85 (µέση τεκµαρτή 

έκπτωση της εργολαβίας).  

4. Όλα τα ανωτέρω θα περιλαµβάνονται σε ένα πρωτόκολλο υπολογισµού αξίας της 

ασφάλτου, από το οποίο θα µεταφέρονται στη σχετική πιστοποίηση.  

Υπενθυµίζουµε 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. 

5. Υπενθυµίζουµε επίσης προηγούµενη εγκύκλιό µας (33/2004) σχετικά µε τις τυχόν 

ιδιαίτερες συνθήκες του έργου (νησιωτικές περιοχές κλπ) όπου θα πρέπει να γίνεται 

η σχετική πρόβλεψη για τυχόν πρόσθετη αποζηµίωση.  

6. Τέλος µε αφορµή ερωτήµατα τα οποία µας τίθενται µετά τη δηµοσίευση της 

εγκυκλίου 11/20-6-2008 και προς διευκόλυνση των υπηρεσιών παραθέτουµε 

κατωτέρω ενδεικτικό πίνακα προϋπολογισµού έργου, όπου συµπεριλαµβάνεται η 

δαπάνη της ασφάλτου (απολογιστικά) µόνο στη στήλη: δαπάνη οµάδας ως συνολική 

δαπάνη. 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Α/Α Οµάδα Εργασίες ∆απάνη οµάδας κατά 

τον Π/Υ µελέτης 

 

1 Α ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ   

2 Β ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ   

3 Γ Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑ   

4 ∆ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ   

5  Ε ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ   

6 Άθροισµα δαπανών εργασιών 
κατά τη µελέτη  Σο= (1)+(2)+(3+(4)+(5)

 

7 Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% (6)Χ18%  

8 Συνολική ∆απάνη Έργου κατά 
τη µελέτη  ΣΣ= (6)+(7)

 

9 Απρόβλεπτα 9% ή 15% (8)Χ9% ή 15%  

10 Σύνολο Σ1 (8)+(9)  

11 Άσφαλτος απολογιστικά+ΓΕ+ΟΕ Εφαρµόζεται 

έκπτωση επί του 

οφέλους 

12 Λοιπές απολογιστικές εργασίες εφόσον απαιτείται 

13 Αµοιβή µελετών εφόσον απαιτείται 

14 Σύνολο Σ2 (10)+(11)+(12)+(13)  

15 Αναθεώρηση  

16 Σύνολο Σ3 (14)+(15)  

17 Φόρος Προστιθεµένης Αξίας 

(Φ.Π.Α.) (16)Χ19%

 

18 Σύνολο Σ4 (16)+(17)  

 

Η παρούσα εγκύκλιος να τεθεί υπόψη όλων των υπαλλήλων και για άµεση εφαρµογή 

από τους καθ ύλην αρµόδιους. 

Επίσης να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.∆.Ε του ΥΠΕΧΩ∆Ε ggde.gr για 

ενηµέρωση παντός ενδιαφεροµένου. 

     

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ                                                                           Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
1.Γραφείο κ. Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε 
2.      ‘’       κ. Υφυπουργού ΠΕΧΩ∆Ε 
3.      ‘’       κ. Γεν. Γραµµατέα της ΓΓ∆Ε         Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ 
4.Γραφεία κ.κ. Γεν. ∆/ντών της ΓΓ∆Ε 
5. ∆/νση ∆17 ()      ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
6. ∆/νση Πληροφορικής (µε δισκέτα για         Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 
    ενηµέρωση ιστοσελίδας)      α.α. 
 
        ΣΟΥΖΑΝΑ ΒΑΣΙΛΑ 
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ 

1. Για την κατασκευή των ασφαλτικών οδοστρωµάτων χρησιµοποιείται 
ασφαλτοσκυρόδεµα, συστατικά του οποίου είναι αδρανή υλικά και άσφαλτος. 

2. Το ασφαλτοσκυρόδεµα παράγεται σε συγκρότηµα αποτελούµενο από πολλά 
µηχανήµατα, (σιλό αδρανών, µεταφορικές ταινίες, ξηραντήριο, κόσκινα, αναµικτήρας 
αδρανών ασφάλτου, µονάδα φόρτωσης, λέβητας θέρµανσης, φίλτρα καθαρισµού 
καυσαερίων κλπ.) δεξαµενές ασφάλτου, πετρελαίου και αποθήκες αδρανών, ηλεκτρικούς 
πίνακες κλπ. δηλαδή, το συγκρότηµα παραγωγής ασφαλτοσκυροδέµατος αποτελεί µία µικρή 
βιοµηχανική µονάδα. 

3. Η έναρξη παραγωγής του ασφαλτοσκυροδέµατος γίνεται την 4.00 – 5.00 πρωινή 
ώρα, (θέρµανση ασφάλτου). 

4. Η επιχείρηση παραγωγής του ασφαλτοσκυροδέµατος την ίδια ηµέρα προµηθεύει σε 
διάφορους εργολάβους διάφορες ποσότητες ασφαλτοµίγµατος. Σηµειώνεται ότι, όπως είναι 
φυσικό, δεν διατηρούν όλες οι Εργοληπτικές Επιχειρήσεις συγκροτήµατα παραγωγής 
ασφαλτοµίγµατος, αλλά ακόµη και όταν διατηρούν, είναι αδιανόητο να µεταφέρουν το 
συγκρότηµα από έργο σε έργο (τεράστια έξοδα µεταφοράς, εγκατάστασης και πληρωµής του 
προσωπικού λειτουργίας εκτός έδρας), ούτε βέβαια µπορούν να διατηρούν πολλά 
συγκροτήµατα ταυτόχρονα.   

5. Αλλά ακόµη και στις περιπτώσεις όπου ο ανάδοχος του έργου έχει δικό του 
συγκρότηµα στο έργο, είναι και πάλι αδύνατο να διαχωριστούν τα τιµολόγια διότι: 

     α)  πάντα στις δεξαµενές ασφάλτου υπάρχει άσφαλτος για να είναι δυνατή η έναρξη της  
εργασίας τις πρωινές ώρες.  Η άσφαλτος αυτή µπορεί να υπάρχει στη δεξαµενή πριν 
από έξι (6) µήνες – ένα (1) χρόνο. 

     β)  Η άσφαλτος προµηθεύεται µε βυτία των 20 – 25 τόνων. 

 Στα έργα όµως η απαιτούµενη ποσότητα δεν είναι πολλαπλάσια του µεταφερόµενου 
βάρους των 20 ή 25 τόνων.  Πάντα απαιτείται ποσότητα µικρότερη των 20 ή 25 
τόνων π.χ. 2 - 3 τόνοι. Η µεταφορά, όµως, τόσο µικρών ποσοτήτων είναι ασύµφορη 
µε αποτέλεσµα από το ίδιο συγκρότηµα ο ιδιοκτήτης – ανάδοχος να προµηθεύει και 
σε άλλους ασφαλτόµιγµα. 

γ) Στην απόφαση ορίζεται ότι ως τιµή της ασφάλτου θα λαµβάνεται αυτή της ηµέρας 
ενσωµάτωσης του ασφαλτοσκυροδέµατος στα έργα. 

 




