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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-1-1996
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ ΧΩ ΔΕ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Αριθ. Πρωτ. Δ17α/10/2/Φ.Ν. 380
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΝΟΜ. ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΚΩΔ/ΣΗΣ ΠΡΟΣ: 1. Ολες τις Κεντρικές και
ΤΜΗΜΑ: α’ Περιφερειακές Υπηρεσίες

της ΓΓΔΕ
Ταχ. Δ/νση:     Χαρ. Τρικούπη 182  2. ΕΥΔΕ της ΓΓΔΕ
Ταχ. Κώδικας: 101 78 ΑΘΗΝΑ Εδρες τους
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:      64 29 185 ΚΟΙΝ.:

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 2338/95 για την κύρωση της Σύμβασης του
νέου αεροδρομίου των Σπάτων.

1. Σας πληροφορούμε ότι με την παραγ. 2 του άρθρου δωδέκατου του Ν.2338/1995
«Κύρωση Σύμβασης Ανάπτυξης του νέου Διευθνούς Αεροδρομίου της Αθήνας στα Σπάτα,
Ιδρυση της Εταιρίας «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.» έγκριση περιβαλλοντικών όρων και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 202), αντικαταστάθηκε το τελευταίο εδάφιο της παραγρ. 3 του
άρθρου 8 του Ν.679/1977, όπως αυτό προστέθηκε με την παράγρ. 2 του άρθρου 5 του
ν.2229/1994.
2. Με τη διάταξη αυτή καθορίζεται ότι οι αμοιβές των μελών των Επιτροπών Εισήγησης
για Ανάθεση έργων που εκτελούνται από τις ΕΥΔΕ ή άλλων έργων που έχουν χαρακτηρισθεί
με απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ ειδικά ή σημαντικά, καθώς και στις αμοιβές των μελών
επιτροπών που έχουν συγκροτηθεί για επεξεργασία ειδικών θεμάτων της ΓΓΔΕ, βαρύνουν
πιστώσεις του συγκεκριμένου έργου.
3. Η παραγρ. 3 του άρθρου δωδέκατου του ιδίου νόμου προβλέπει ότι η ισχύς της ανωτέρω
παραγρ. 2 ανατρέχει στο χρόνο έναρξης της ισχύος του ν.2229/1994.
4. Σας κοινοποιούμε κατωτέρω τις διατάξεις των παραγρ. 2 και 3 του δωδέκατου άρθρου
του ν.2338/1995 για ενημέρωσή σας και εφαρμογή.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΝΙΚ. ΚΑΤΣΙΦΗΣ
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Ν Ο Μ Ο Σ   2338/1995
Αρθρο δωδέκατο

2. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν.679/1977 (ΦΕΚ 245 Α’), που
προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 5 του ν.2229/1994 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι δαπάνες των ανωτέρω αμοιβών βαρύνουν τις πιστώσεις των παραγράφων 1 και 2 του
άρθρου αυτού, χωρίς να απαιτείται γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Εργων, εφόσον έχει
συσταθεί ΕΥΔΕ, είτε τις πιστώσεις του οικείου έργου που χαρακτηρίζεται ειδικό ή σημαντικό
με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων και για το οποίο
δεν έχει συσταθεί ΕΥΔΕ, και στις περιπτώσεις συγκρότησης επιτροπών για επεξεργασία
ειδικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων, τις πιστώσεις του έργου που προσδιορίζεται με την
απόφαση συγκρότησης των επιτροπών αυτών».
3. Η ισχύς της ανωτέρω παραγράφου 2 ανατρέχει στο χρόνο έναρξης ισχύος του
ν.2229/1994.
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