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ΤΜΗΜΑ: α’

ΠΡΟΣ: Οπως ο πίνακας διανομής
Ταχ. Δ/νση: Χαρ. Τρικούπη 182
Ταχ. Κώδικας: 101 78 ΑΘΗΝΑ
TELEX
TELEFAX
Πληροφορίες ΚΟΙΝ.: 1.  Γραφείο Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ
Τηλέφωνο: 64 29 185 2.  Γραφείο Υφυπουργού κ. Μ. Λουκάκη

3. Γραφείο Γεν.Γραμματέα Δ.Ε.
4. Γραφεία Γεν. Δ/ντών της ΓΓΔΕ

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση απόφασης καθορισμού απροβλέπτων δαπανών σε έργα
προϋπολογισμού μικρότερου από 5.000.000 Ε.Ν.Μ..

Σας κοινοποιούμε παρακάτω την απόφαση αριθμ. Δ17α/07/4 5/Φ.Ν.380/27.5.96
«Καθορισμός ποσού απροβλέπτων ως ποσοστού στο αρχικό συμβατικό ποσό, χωρίς τα
απρόβλεπτα για μικρά έργα», του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ αριθμ.
409/27.5.96 τεύχος Β’. Την έκδοση της απόφασης αυτής, αλλά και τον προσδιορισμό του
ποσοστού στο 15% του αρχικού συμβατικού ποσού, χωρίς τα απρόβλεπτα, σας είχαμε
γνωστοποιήσει με την παρ. 9β’ της εγκυκλίου μας, αριθμ. 8/27.3.1996.

Με την απόφαση αυτή προσδιορίζεται το ποσό των απροβλέπτων δαπανών που θα
περιλαμβάνεται στην αρχική σύμβαση κατασκευής των έργων με προϋπολογισμό μικρότερο
των 5.000.000 Ευρωπαϊκών Νομισματικών Μονάδων.

Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησης (27.5.96) και κατά συνέπεια οι συμβάσεις που καταρτίζονται μετά την
ημερομηνία αυτή δεν μπορεί να περιλαμβάνουν απρόβλεπτες δαπάνες με ποσοστό
μεγαλύτερου του 15% του αρχικού συμβατικού ποσού.

Της εγκυκλίου αυτής να λάβουν γνώση όλοι οι υπάλληλοι και παρακαλούμε για την
εφαρμογή της.

              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

       ΙΩΑΝ.ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

sate sate
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Ανήκει στην Εγκύκλιο 18

Ε. 18/Δ17α/08/49/ΦΝ 380

ΑΠΟΦΑΣΗ αρ. Δ17α/07/45/Φ.Ν. 380/27.5.1996

ΘΕΜΑ: Καθορισμός ποσού απροβλέπτων ως ποσοστού στο αρχικό συμβατικό ποσό,
χωρίς τα απρόβλεπτα για μικρά έργα.

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου δέκατου τρίτου του Ν.2338/1995 (ΦΕΚ
202 Α’), όπως αυτές συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 8
του Ν.1418/1984 (ΦΕΚ Α’ 23) όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του
άρθρου τέταρτου του Ν.2372/1996 (ΦΕΚ Α’ 29).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.2081/92 (ΦΕΚ 154 Α’) και το γεγονός ότι από τις
διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Καθορίζουμε το ποσό των απροβλέπτων, που θα περιλαμβάνεται στην αρχική σύμβαση, σε
ποσοστό 15% επί του αρχικού συμβατικού ποσού (χωρίς τα απρόβλεπτα) για όλες τις
κατηγορίες των έργων, προϋπολογισμού μικρότερου των 5.000.000 Ευρωπαϊκών
Νομισματικών Μονάδων (Ε.Ν.Μ.)

Η απόφαση αυτή ισχύει για τα έργα που θα δημοπρατηθούν ή ανατεθούν μετά την πάροδο του
μηνός, που ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου τέταρτου του Ν.2372/1996, ήτοι από 29-3-
1996.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ
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