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Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2019 

Αριθ.Πρωτ.1446 

 Προς 

- Τον Υπουργό  Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνη Γεωργιάδη 

- Τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κώστα Καραμανλή   

 

Θέμα: Υπολογισμός της τιμής της ασφάλτου απολογιστικά 

  

Κύριοι Υπουργοί,  

 

Με τις  υπ΄αριθμ. πρωτ. 241/2018, 937/2018, 1595/2018 και 1664/2018  

επιστολές μας προς  τους προκατόχους σας, είχαμε επανειλημμένα εκφράσει την 

έντονη ανησυχία μας για τη ραγδαία  άνοδο της τιμής του πετρελαίου,  η οποία 

επηρεάζει  το κόστος σε πολλούς κλάδους παραγωγής και στην κατασκευή των 

Δημοσίων Έργων, όπου περιλαμβάνονται  κυρίως ασφαλτοστρώσεις, κίνηση 

μηχανημάτων,  μεταφορές υλικών κ.α. 

Όμως η προσδιορισμένη  στα τιμολόγια Δημοσίων Έργων τιμή της ασφάλτου, 

που δεν έχει πλέον καμία σχέση με την πραγματική τιμή της αγοράς, την οποία 

καταβάλλουν οι Ανάδοχοι, σε συνδυασμό με την αναθεώρηση, που   υπολογίζεται ως 

μονάδα,   έχουν ως συνέπεια την άμεση και υπερβολική  οικονομική ζημία των 

Εργοληπτών που κατασκευάζουν  Δημόσια Έργα και κάνουν χρήση πληθώρας 

προϊόντων πετρελαίου καθώς και τον κίνδυνο  τα έργα αυτά να μείνουν ημιτελή.  

Για τους λόγους αυτούς είχαμε ζητήσει  να εμπεριέχονται το πετρέλαιο και τα 

παράγωγά του  στους προϋπολογισμούς μελετών Δημοσίων Έργων, ως  ξεχωριστά 

κονδύλια και  να καταχωρούνται ως «Απολογιστικά», όπως είχε συμβεί και στο 

παρελθόν σε αντίστοιχη περίοδο με  την έκδοση  Κοινής Υπουργικής Απόφασης   και 

το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με επιτυχία. (ΦΕΚ 1283 Β/2014).  

Κύριοι Υπουργοί, δεδομένου ότι το πρόβλημα παραμένει και λόγω της 

εμπόλεμης κατάστασης των τελευταίων ημερών, είναι επιτακτική ανάγκη να 

αναλάβετε πρωτοβουλία για να βρεθεί λύση, υιοθετώντας τη μέθοδο που σας 

προτείνουμε ή οποιαδήποτε άλλη κρίνετε πρόσφορη, προς αποφυγή περαιτέρω 

οικονομικής ζημίας των μελών μας, Εργοληπτών δημοσίων έργων. 

 Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

          Ο Πρόεδρος                  Ο Γεν. Γραμματέας 

ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ                                                ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Θ. ΚΑΣΣΕΛΑΣ       
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