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Υφυπουργό Υ.ΜΕ.∆Ι.
κ. Ιωάννη Μαγκριώτη
Γενικό Γραµµατέα ∆ηµοσίων Έργων
κ. Ιωάννη Οικονοµίδη
∆ιεύθυνση ∆17 ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι.

Θέµα: «Πληρωµή ασφαλτικών εργασιών – Αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην
αποδοχή Γνωµοδότησης Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους από τον Υπουργό
Οικονοµικών»
Αξιότιµε κύριε Υπουργέ,
Τον Ιούλιο του 2010 προέκυψε µεγάλο πρόβληµα στην πληρωµή των εργασιών
ασφαλτοστρώσεων. Με τις εγκυκλίους Ε11/27-4-2009, Ε21/2-10-2009 και Ε21/2-10-2008
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
(διαστάσεις και εργαστηριακός καθορισµός του ποσοστού) και η τιµή θα λαµβάνεται από την
ιστοσελίδα του ΥΠΑΝ.
Επειδή στην εγκύκλιο αναγράφεται για την πληρωµή «απολογιστική» εργασία της ασφάλτου
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.
Η Γνωµοδότηση έγινε αποδεκτή από Εσάς (ΥΠYΜΕ∆Ι) και εστάλη για αποδοχή στο Υπ.
Οικονοµικών µε το έγγραφο ∆17α/16/6/ΦΝ/437/17-2-2011. Μέχρι σήµερα δεν υπάρχει
καµία πληροφόρηση για την αποδοχή της Γνωµοδότησης, αν και επανειληµµένα ενοχλήσαµε
σχετικά το Γραφείο του Υπουργείου Οικονοµικών.
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 παρέµβασή σας ώστε να υπογραφεί η Γνωµοδότηση.
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