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Θέµα: Αναθεώρηση – Τιµή Ασφάλτου, Πετρελαίου. Σοβαροί κίνδυνοι για τα έργα
και τις επιχειρήσεις.
Αξιότιµε κ. Υπουργέ,
Με δεδοµένη την µεγάλη σας ενασχόληση και γνώση του ζητήµατος της
αναθεώρησης τιµών συµβάσεων δηµοσίων έργων, συνθήκη που σας επέτρεψε να επιλύσετε
µε τον πλέον πρόσφορο τρόπο - εφαρµογή µοναδιαίου συντελεστή αναθεώρησης - εις
όφελος της εξέλιξης των δηµοσίων έργων, παρακαλούµε για την επίλυση ενός σηµαντικού
προβλήµατος που έχει ανακύψει, ιδιαιτέρως κατά το 2018.
Συγκεκριµένα, κατά το τρέχον έτος παρατηρούνται υψηλότατες αυξήσεις στις τιµές
ορισµένων βασικών υλικών και επισηµαίνουµε ότι η όξυνση του προβλήµατος είναι έντονη
αφού διαπιστώνονται:
- Υπερβολικές αυξήσεις τιµών ασφάλτου λόγω κυρίως της αύξησης διεθνώς των
τιµών του πετρελαίου, οι οποίες επηρεάζονται από τα διεθνή γεγονότα και δεν γνωρίζοµε
µέχρι που θα φθάσουν. Φυσικά οι τιµές πετρελαίου επηρεάζουν αυξητικά και όλα σχεδόν τα
υλικά, µηχανήµατα, µεταφορές κλπ.
- Οι συµβάσεις που καθυστερούν έως 9 µήνες να υπογραφούν, πολλές φορές δε
ξεπερνούν το όριο του εννιαµήνου, µε αποτέλεσµα ο ανάδοχος ειδικά φέτος να ευρίσκεται
µε αυξήσεις του πετρελαίου και της ασφάλτου στις οποίες δεν µπορεί να ανταποκριθεί.
Τα ανωτέρω έχουν σαν συνέπεια να βρίσκεται πολλές φορές ο εργολήπτης ένα και
δύο χρόνια µετά την κατάθεση της προσφοράς του και χωρίς καµία δική του υπαιτιότητα,
αναγκασµένος να εκτελέσει ένα κατασκευαστικό αντικείµενο του οποίου το κόστος έχει
αυξηθεί υπέρογκα (δύο και τρεις φορές επάνω), µη δυνάµενος να ανταποκριθεί. Η
κατάσταση εγκυµονεί σοβαρούς κινδύνους µη αποπεράτωσης (διακοπή σηµαντικών έργων
σε όλη τη Χώρα) και οριστική οικονοµική καταστροφή των εργοληπτικών επιχειρήσεων,
πέραν των άλλων προβληµάτων και συνεπειών στα έργα.
Παρακαλούµε να προβείτε στην θεσµοθέτηση διαδικασίας αναθεώρησης για όλες τις
συµβάσεις από την αρχή του 2018 εφόσον καθυστερεί η διαδικασία ακόµα και µε
προσωρινούς συντελεστές µέχρις ότου ολοκληρωθεί το Εθνικό Σύστηµα Τιµολόγησης
Τεχνικών Έργων και Τεχνικών Προδιαγραφών. Παράλληλα, σκόπιµο θα ήταν να εξεταστεί η
δυνατότητα απολογιστικής πληρωµής των σχετικών δαπανών.
Το Προεδρείο του Συνδέσµου µας παραµένει στην διάθεσή σας.
Με τιµή,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
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