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Θέμα: Ενσωμάτωση του κόστους διαχείρισης της  περίσσειας υλικών εκσκαφών 

στους προϋπολογισμούς των δημοσίων  έργων 

 

Κύριοι   Τπουργοί,  

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας επισημάνουμε  ότι, παρότι έχει παρέλθει 

μία εξαετία  από της δημοσιεύσεως στο ΥΕΚ της ΚΤΑ36259/1757/Ε103/2010, περί 

διαχείρισης περίσσειας υλικών εκσκαφών που προέρχονται από  δημόσια έργα,   

εκλείπουν  σημαντικές  προϋποθέσεις για την ομαλή εφαρμογή της ακόμα και 

σήμερα. 

υγκεκριμένα πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα  ώστε  στους  προϋπολογισμούς των 

υπό δημοπράτηση έργων να  εντάσσεται και να συμπεριλαμβάνεται το  

προβλεπόμενο από τη νομοθεσία κόστος των   απαιτούμενων ενεργειών για τη  

διαχείριση της  περίσσειας  των υλικών εκσκαφών που προέρχονται από την 

κατασκευή των δημοσίων έργων  για να  αποφεύγεται    η σοβαρότατη οικονομική  

ζημία  των αναδόχων,  μελών της Ένωσής μας, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να 

εφαρμόζουν την ανωτέρω απόφαση  και ταυτόχρονα να χρηματοδοτούν εξ ιδίων το 

κόστος εφαρμογής της. 

Δηλαδή συμβαίνει το παράδοξο  φαινόμενο να περιλαμβάνεται στις συμβάσεις 

έργων  η υποχρέωση τήρησης των διατάξεων της ανωτέρω ΚΤΑ ή ακόμα και αν δεν 

προβλέπεται ρητά, οι αρμόδιες υπηρεσίες να το ζητούν από τους αναδόχους χωρίς 

όμως να έχει συμπεριληφθεί το προβλεπόμενο σοβαρότατο κόστος στα τιμολόγια 

μελέτης των υπό εκτέλεση έργων.  

Πρόκειται για  σημαντικότατα χρηματικά ποσά, τα οποία πρέπει να υπολογίζονται 

απολογιστικά, χωρίς να επιδέχονται έκπτωση από τους   υποψήφιους αναδόχους, 

αφού αφενός  αφορούν σε εργασίες που  δεν αποτελούν μέρος του 

κατασκευασθησόμενου έργου  και αφετέρου υφίσταται εγκεκριμένος τιμοκατάλογος 

κοστολόγησης ανά τόνο υλικού της περίσσειας , διαφορετικός για κάθε εγκεκριμένο 

ΑΕΚΚ. 



Σέλος θα θέλαμε να  ζητήσουμε την επίσπευση των διαδικασιών ώστε να 

αναπτυχθούν συστήματα διαχείρισης σε όλες τις  γεωγραφικές  περιφέρειες  της 

χώρας  για να μην επιβαρύνεται ο ανάδοχος  με πολύ μεγάλο κόστος και να  μην  

υποχρεούται να μεταφέρει τα προϊόντα καθαιρέσεως  σε απόσταση εκατοντάδων 

χιλιομέτρων, χωρίς επιπλέον αποζημίωση,  δεσμεύοντας  μέσα για τη μεταφορά των 

προϊόντων αυτών. 

Η πολιτεία  λοιπόν οφείλει, συμμορφούμενη με τις διατάξεις της σχετικής Κοινής 

Τπουργικής Απόφασης,  αφενός  να συμπεριλάβει τη διαδικασία εναπόθεσης και 

διαχείρισης της περίσσειας εκσκαφών προερχομένης  από δημόσια έργα στον 

προϋπολογισμό μελέτης του έργου ώστε να κοστολογείται η δαπάνη μεταφοράς και 

εναπόθεσης και να αποζημιώνεται ο ανάδοχος και αφετέρου να  παράσχει χώρους 

για την ασφαλή και εναλλακτική διαχείριση της περίσσειας των εκσκαφών.  

 Έτσι θα τηρείται πλήρως η νομοθεσία, θα εκτελούνται ομαλά τα έργα  και θα 

αποφεύγονται στρεβλά φαινόμενα, όπως αυτά της οικονομικής ζημίας του αναδόχου 

ή   της ανεξέλεγκτης πιθανά εναπόθεσης  υλικών με σοβαρές αρνητικές  επιπτώσεις  

στο φυσικό περιβάλλον, στη γεωλογία και την υδρογεωλογία  και βεβαίως στη 

δημόσια υγεία. 

Εν αναμονή θετικής ανταπόκρισης εκ μέρους σας, είμαστε στη διάθεσή σας για 

οιαδήποτε διευκρίνιση. 

Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

                 Ο Πρόεδρος           Ο Γεν. Γραμματέας 
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