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ΘΕΜΑ: Τροποποίηση διατάξεων για τον τρόπο εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών.

Σε συνέχεια της εγκυκλίου αριθμ. 8/27.3.96 με την οποία σας έγιναν γνωστές οι
διατάξεις του Ν.2372/96 «Σύσταση φορέων για την επιτάχυνση της αναπτυξιακής
διαδικασίας» (ΦΕΚ Α’29), σας κοινοποιούμε παρακάτω το π.δ/γμα αριθμ.402/96
«Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του άρθρου 43 του π.δ. 609/85 (Α’ 223)» το οποίο
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 269 τ.Α/10.12.96.

Με τις διατάξεις του διατάγματος αυτού αντικαθίστανται οι παράγραφοι 1 και 2 του
άρθρου 43 του π.δ. 609/1985, οι οποίες δεν εφαρμόζονται στις συμβάσεις δημοσίων έργων
μετά τη θέση σε ισχύ (29.3.1996) των διατάξεων του Ν.2372/96.

Επισημαίνουμε τις διατάξεις του νέου π.δ/τος 402/96 που περιγράφουν ενδεικτικά τι
περιλαμβάνουν οι «ανακεφαλαιωτικοί πίνακες εργασιών», που αντικατέστησαν τους παλαιούς
«συγκριτικούς πίνακες», καθώς και εκείνες που ορίζουν ότι οι πίνακες που συντάσσονται για
τη διάθεση απροβλέπτων δαπανών (απρόβλεπτα δεν θα περιλαμβάνουν συμπληρωματικές
εργασίες οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απροβλέπτων περιστάσεων και για τις οποίες,
όπως είναι ήδη γνωστό, απαιτείται η υπογραφή συμπληρωματικών συμβάσεων μετά από
γνώμη των οικείων τεχνικών συμβουλίων.

Τέλος τονίζουμε τη ρύθμιση που απαγορεύει τη χρησιμοποίηση ποσών που προήλθαν
από μείωση συμβατικών ποσοτήτων εργασιών (ποσά «επί έλαττον») για την κάλυψη
οποιασδήποτε άλλης δαπάνης εργασιών ή απροβλέπτων, πλην αυτών της αναθεώρησης ή του
Φ.Π.Α.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  ΙΩΑΝ. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
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ΦΕΚ 269Α/10.12.96

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 402
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του άρθρου 43

Του Π.Δ. 609/1985 (Α’223)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παραγρ. 5 του Ν.1418/84 (Α’23).
2. Τις διατάξεις των παραγρ.1 και 2 εδ.α’ του άρθρου 24 του Ν.1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά
Οργανα (Α’ 137).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.2081/92 (Α’ 154) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
4. Την αριθμ. 562/1996 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων, αποφασίζουμε:

Αρθρο μόνο

Οι διατάξεις των παραγρ. 1 και 2 του άρθρου 43 του Π.Δ. 609/1985 (ΦΕΚ 223), αντικαθίστανται ως εξής:
« 1. Ο φορέας κατασκευής του έργου έχει το δικαίωμα, κατά τη διάρκεια της κατασκευής το έργου, να
αναθέτει την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών μόνο σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του
άρθρου 8 του Ν.1418/1984 (ΦΕΚ α’ 23), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου τέταρτου του
Ν.2372/1996 (ΦΕΚ Α’ 29). Για τη εκτέλεση των ανωτέρω συμπληρωματικών εργασιών απαιτείται η σύναψη
σύμβασης.
   2. Κάθε σύμβαση επόμενη της αρχικής συνοδεύεται από «Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών» που ιδίως
περιλαμβάνει τις ενδείξεις των εργασιών, τις τιμές μονάδος των εργασιών, τα μεγέθη των ποσοτήτων, τις
δαπάνες του προϋπολογισμού του αρχικά ανατεθέντος έργου, του προϋπολογισμού της αμέσως προηγούμενης
σύμβασης και του προϋπολογισμού της προς κατάρτιση καινούργιας σύμβασης. Περιλαμβάνει ακόμα και τις
δαπάνες των απροβλέπτων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Ν.1418/1984 όπως
αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου τετάρτου του Ν.2372/1996, καθώς και την προβλεπόμενη
δαπάνη για αναθεώρηση και το Φ.Π.Α.

Για τη διάθεση των απροβλέπτων δαπανών (απρόβλεπτα) κάθε σύμβασης συντάσσεται
Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, που δεν μπορεί να συμπεριλάβει συμπληρωματικές εργασίες, οι οποίες
κατέστησαν αναγκαίες λόγω απροβλέπτων περιστάσεων. Αν χρειαστεί να μειωθούν συμβατικές ποσότητες
εργασιών, που η εκτέλεσή τους, ολοκληρώθηκε και για τις οποίες έχει εγκριθεί η επιμέτρησή τους, τα ποσά που
προκύπτουν από τη μείωση αυτή δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη οποιασδήποτε άλλης
δαπάνης εργασιών ή να προστεθούν στα απρόβλεπτα.

Τα ποσά αυτά μπορεί να διατεθούν αποκλειστικά για τη συμπλήρωση δαπανών αναθεώρησης ή Φ.Π.Α.
Απαγορεύεται, σε κάθε περίπτωση, η μεταφορά ποσών από την αναθεώρηση ή το Φ.Π.Α. για την αντιμετώπιση
οποιασδήποτε άλλης δαπάνης».

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και
εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 1996
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