
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ   

ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES 

Φ ε ι δ ί ο υ  1 4 - 1 6  Α θ ή ν α  1 0 6  7 8  /  1 4 - 1 6  F e i d i o u  s t r .  1 0 6  7 8  A t h e n s  G r e e c e 
ΤΤ   +30  210  3301814/5  ΤΤ   +30  210  3836503  FF  +30  210  3824540  EE  i n f o@sa te . g r  

w w w . s a t e . g r  

 

Αριθ. Πρωτ.22666/ΑΠ/λµ                 Αθήνα, 10 ∆εκεµβρίου 2010 

 

       Π Ρ Ο Σ    Τη 
  Γενική ∆ιεύθυνση ∆ηµοσιονοµικών  

Ελέγχων του Γ.Λ.Κ, 
Υπόψη Γενικού ∆ιευθυντή 
κ. Βασιλείου Λέτσου 

 
Κηφισίας 124    

 Α Θ Η Ν Α 
 
ΚΟΙΝ.:  26η ∆/νση Συντονισµού και Ελέγχου  

Εφαρµογής ∆ηµοσιολογιστικών ∆ιατάξεων  
Γ.Λ.Κ.  
 
 

       
ΘΕΜΑ:  ∆ικαιολογητικά για την πληρωµή ασφαλτικών εργασιών σε ∆ηµόσια Έργα. 
 

Κύριοι,  

 

Στον Σύνδεσµό µας έχουν γνωστοποιηθεί πολλές διαµαρτυρίες σχετικά µε τα νόµιµα 
δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκοµίζονται προκειµένου να εκκαθαρίζονται δαπάνες 
για την πληρωµή λογαριασµών δηµοσίων έργων που περιλαµβάνουν και εργασίες 
ασφαλτοστρώσεων, όπου η δαπάνη της ασφάλτου υπολογίζεται κάθε φορά σε συνάρτηση µε 
την τρέχουσα αξία αυτής στην αγορά.  

 

Ειδικότερα και δεδοµένου ότι δεν έχει ακόµη επιλυθεί οριστικά η απαίτηση υποβολής των 
∆ελτίων Αποστολής και Τιµολόγησης ασφάλτου, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 720/18-1-
2010/Φ1-2010/26-3-2010 γνωµοδότηση του Γραφείου Νοµικού Συµβούλου του Υπουργείου 
Οικονοµικών (ΓΛΚ) και παρά το υπ’αριθµ. 2/40644/0026/12-7-2010 έγγραφο της ∆/νσης 
σας, προέκυψε νέο θέµα άρνησης προώθησης λογαριασµών προς πληρωµή από κάποιους 
Επιτρόπους του Ελεγκτικού Συνεδρίου και στις περιπτώσεις όπου δεν πιστοποιείται προς 
πληρωµή η αξία της ασφάλτου.  

 

Συγκεκριµένα, σας ενηµερώνουµε ότι η φύση της εργασίας «κατασκευή ασφαλτοτάπητα» 
περιλαµβάνει δύο υποεργασίες, δηλαδή πληρώνεται µε δύο άρθρα:  

 

α) εργασία παραγωγής ασφαλτοµίγµατος σε εγκαταστάσεις, µεταφοράς και διάστρωσής της, 
χωρίς την αξία της ασφάλτου και  

β) αξία ασφάλτου  
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Η µεν εργασία (α) πληρώνεται, βάσει του σχετικού άρθρου τιµολογίου της µελέτης, η δε 
εργασία (β) πληρώνεται ως απολογιστική, βάσει των υπ’αριθµ. 21/2-10-2008 και 11/27-4-
2009 εγκυκλίων του τέως ΥΠΕΧΩ∆Ε.  

 

Ωστόσο, και επειδή ακόµη εκκρεµεί η οριστική επίλυση του θέµατος προσκόµισης ή µη των 
παραστατικών προµήθειας της ασφάλτου λόγω της φύσης του υλικού και της παραγωγής 
του, βάσει των επιχειρηµάτων που σας έχουµε αναλυτικά εκθέσει και µε προηγούµενες 
σχετικές επιστολές µας, οι εργοληπτικές επιχειρήσεις στην παρούσα φάση και µέχρις της 
επίλυσης του ως άνω ζητήµατος έχουν την δυνατότητα να πιστοποιούν µόνο την εργασία (α) 
και να µεταθέτουν την πληρωµή της υποεργασίας (β) στο µέλλον.  

 

Όµως και παρά το υπ’αριθµ. 2/40644/0026/12-7-2010 έγγραφο της ∆/νσης σας 
παρατηρείται το εξής φαινόµενο: ενώ υποβάλλονται σε ορισµένους Επιτρόπους του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου πιστοποιήσεις λογαριασµών µόνο των εργασιών (α), δηλαδή, 
παραγωγής ασφαλτοµίγµατος και κατασκευής ασφαλτοτάπητα, αυτοί αρνούνται να 
προωθήσουν την πληρωµή τους και απαιτούν να συνοδεύονται και από παραστατικά αγοράς 
της ασφάλτου, η οποία αναλογεί στην πιστοποιούµενη εργασία κατασκευής ασφαλτοτάπητα 
(δηλαδή, χωρίς τη δαπάνη ασφάλτου). Όµως, όπως σας αναπτύξαµε ανωτέρω, τα σχετικά 
παραστατικά θα ήταν απαιτητά µόνο στην περίπτωση που ένας λογαριασµός θα πιστοποιούσε 
και την αξία της ασφάλτου (β).     

 

∆εδοµένων των προβληµάτων που πολύ καλά γνωρίζετε ότι αντιµετωπίζουν οι εργοληπτικές 
επιχειρήσεις και µέχρις της οριστικής επίλυσης του ζητήµατος που έχει προκύψει από την 
απαίτηση προσκόµισης παραστατικών προµήθειας της ασφάλτου παρακαλούµε για την 
παροχή σχετικής διευκρίνισης στις Υπηρεσίες σας ώστε να µην ζητούν παραστατικά 
προµήθειας (δελτία αποστολής κ.λ.π.) εφόσον στην πιστοποίηση που υποβάλλουν οι 
εργοληπτικές επιχειρήσεις δεν περιλαµβάνεται η αξία της ασφάλτου, παρά µόνο η εργασία 
κατασκευής ασφαλτοτάπητα, και η οποία όπως αναφέραµε, πληρώνεται βάσει του σχετικού 
άρθρου τιµολογίου της µελέτης. 

 

Με τιµή, 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΒΛΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛ. ΠΙΑΤΙ∆ΗΣ 

 
 
 

 
 
 
 
 


