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Αθήνα, 8 Ιουνίου 2018 

Αριθ.Πρωτ.1048 

 Προς 

 Σον Πρόεδρο του υμβουλίου Δημοσίων Έργων-Σμήμα Κατασκευών  

 κ. Αντώνιο  Κοτσώνη 
 

Κοινοποίηση:  

Μέλη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων-Τμήμα Κατασκευών του Υπουργείου 

Υποδομών και Μεταφορών  
 

Θέμα: Ραγδαία άνοδος της τιμής του πετρελαίου και των παραγώγων του 

  

Κύριε Πρόεδρε,  

 

Όπως γνωρίζετε οι τιμές του πετρελαίου το τελευταίο χρονικό  διάστημα 

κινούνται ανοδικά, έχουν ήδη ξεπεράσει τα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 

τριών ετών και οι σχετικές προβλέψεις για το άμεσο μέλλον είναι ιδιαίτερα 

δυσοίωνες. 

Η τιμή του πετρελαίου επηρεάζει  το κόστος σε πολλούς κλάδους παραγωγής 

και στην κατασκευή των δημοσίων έργων, όπου περιλαμβάνονται  κυρίως 

ασφαλτοστρώσεις, κίνηση μηχανημάτων,  μεταφορές υλικών κ.α.  Ενδεικτικά 

αναφέρουμε ότι σύμφωνα με στοιχεία αναρτημένα  στην ιστοσελίδα των ΕΛ.ΠΕ την 

13.07.2017 η τιμή της ασφάλτου ανερχόταν στο ποσό των 257,58 ευρώ ανά τόνο,  ενώ 

την 21.05.2018 ανερχόταν στα 390,76 ευρώ, άρα η αύξηση εντός των τελευταίων  δέκα 

μηνών ανέρχεται σε ποσοστό 51,8%. 

Τα μέλη της Ένωσής μας  ανησυχούν, γιατί η προσδιορισμένη  στα τιμολόγια 

δημοσίων έργων τιμή της ασφάλτου απέχει  πλέον πάρα πολύ  από την πραγματική 

τιμή της αγοράς, την οποία καταβάλλουν οι ανάδοχοι, με συνέπεια την άμεση 

σοβαρότατη οικονομική τους ζημία και την εμφαινόμενη αδυναμία ολοκλήρωσης 

των έργων.  

Επιπλέον και η αναθεώρηση, που διαχρονικά αποτελούσε το  μόνο 

ουσιαστικό αντίβαρο του Εργολήπτη στη συνεχή μεταβολή της ισορροπίας στην 

εκτέλεση της σύμβασης δημοσίων  έργων  και πάντα στην πράξη υπολογιζόταν ως 

αντίτιμο στην αλλαγή των οικονομικών συνθηκών, πλέον υπολογίζεται ως μονάδα 

και δεν ανατρέπει την προαναφερόμενη ζημία των αναδόχων.  

Το φαινόμενο αυτό είχε παρατηρηθεί και κατά το παρελθόν  και εν τέλει 

αντιμετωπίστηκε με επιτυχία, αφού καθορίστηκε τρόπος απολογιστικής πληρωμής 

του βάρους της ενσωματωμένης στο ασφαλτοσκυρόδεμα ασφάλτου. (ΦΕΚ 1283 

Β/2014). 
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Άλλωστε και σύμφωνα με το άρθρο 388 του Αστικού Κώδικα περί απρόοπτης 

μεταβολής των συνθηκών, αν τα περιστατικά στα οποία τα μέρη στήριξαν τη σύναψη  

αμφοτεροβαρούς σύμβασης μεταβλήθηκαν ύστερα από λόγους που ήταν έκτακτοι 

και δεν μπορούσαν να προβλεφθούν και από τη μεταβολή αυτή οι όροι είναι πλέον 

υπέρμετρα επαχθείς, υπάρχει η δυνατότητα λήψης έκτακτων μέτρων, κατά 

παρέκκλιση των συμφωνηθέντων.  

Κατόπιν των ανωτέρω και για την αντιμετώπιση της οικονομικής ζημίας που 

προκύπτει κατά την κατασκευή των δημοσίων έργων από τη διαρκώς αυξανόμενη 

τιμή του πετρελαίου διεθνώς και για να μην αποβεί σε βάρος της ποιότητας, της 

επάρκειας των κατασκευών και της ολοκλήρωσης των συμβάσεων, ζητούμε όπως  

εισηγηθείτε, γνωμοδοτώντας προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών  ώστε, 

όπως και στο παρελθόν, το πετρέλαιο και τα παράγωγά του να εμπεριέχονται στους 

προϋπολογισμούς μελετών δημοσίων έργων, ως  ξεχωριστά κονδύλια και  να 

καταχωρούνται ως «Απολογιστικά». 

Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

          Ο Πρόεδρος               Ο Γεν. Γραμματέας 

ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ                                                ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Θ. ΚΑΣΣΕΛΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 


