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ΘΕΜΑ: Διατάξεις για τις συμπληρωματικές εργασίες και τις απρόβλεπτες δαπάνες
στις συμβάσεις κατασκευής δημοσίων έργων.

1. Σας πληροφορούμε ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Ν.2372/1996
«Σύσταση φορέων για την επιτάχυνση της αναπτυξιακής διαδικασίας» (ΦΕΚ 29 Α’/28-2-
1996). Οι διατάξεις του άρθρου τέταρτου του νόμου αυτού ρυθμίζουν θέματα κατασκευής των
δημοσίων έργων. Το άρθρο αυτό κοινοποιείται κατωτέρω για ενημέρωση και εφαρμογή.

2. Στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου τέταρτου του Ν.2372/1996 ορίζεται ότι οι
διατάξεις της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου που ρυθμίζουν τα θέματα των
συμπληρωματικών εργασιών και τις απρόβλεπτες δαπάνες (απρόβλεπτα) στις συμβάσεις
κατασκευής δημοσίων έργων «….. ισχύουν για τα έργα που θα δημοπρατηθούν ή ανατεθούν
μετά από ένα (1) μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου», ήτοι από 29-3-1996. Οπως
σας έχουμε γνωρίσει και στο παρελθόν η ημερομηνία εφαρμογής της διάταξης σχετικά με την
έναρξη ισχύος από 29-3-1996 αφορά τις συμβάσεις των δημοσίων έργων, που η περίληψη
διακήρυξης θα δημοσιευθεί από την ημερομήνια αυτή και έπειτα ή θα εκδοθεί η εγκριτική
απόφαση απευθείας ανάθεσης του έργου από την ημερομηνία αυτή και μετά.

3. Οι λοιπές διατάξεις του άρθρου τέταρτου του Ν.2372/1996 ισχύουν από τη δημοσίευση
του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Συμειώνεται ότι με την παράγραφο 4 ρυθμίζονται
θέματα σχετικά με τον ποιοτικό έλεγχο των συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή
Ενωση δημοσίων έργων. Για τις διατάξεις αυτές θα σας δοθούν σχετικές οδηγίες μετά την
έκδοση της κοινής Υπουργικής Απόφασης που προβλέπουν οι διατάξεις αυτές.

4. Για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου τέταρτου του
Ν.2372/1996, με την οποία αντικαταστάθηκαν οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 8 του
Ν.1418/1984 όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις παραγρ.12 και 13 του άρθρου
2 του Ν.2229/1994, παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες.
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5. Για να γίνουν εύκολα κατανοητές οι νέες ρυθμίσεις με τις ανωτέρω διατάξεις κρίνεται
σκόπιμο να γίνει σύντομη αναφορά στις προγενέστερες διατάξεις και στις συνέπειες από την
εφαρμογή τους.

Στις προγενέστερες αυτές διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 8 του Ν.1418/1984, σε
συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 43 και 44 του Π.Δ. 609/1985 προβλεπόταν ότι αν η
αρτιότητα ή η λειτουργικότητα του έργου επιβάλλει αύξηση στις ποσότητες των εργασιών ή
εκτέλεση εργασιών που δεν προβλέπονταν στη σύμβαση, ο φορέας κατασκευής του έργου είχε
το δικαίωμα να επιφέρει οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στη μορφή του έργου, την ποιότητα, το
είδος ή την ποσότητα των εργασιών, που επιβάλλονταν για την αρτιότητα ή λειτουργικότητα
του έργου.

Η παρεχόμενη δυνατότητα από τις διατάξεις αυτές για ευρύτατες αλλαγές στο τεχνικό
και οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης, είχαν τις ακόλουθες συνέπειες:
- έγκριση μεγάλου αριθμού Συγκριτικών Πινάκων, με δυσανάλογες χρονικές και

οικονομικες υπερβάσεις, αλλεπάλληλες τροποποιήσεις του χρονοδιαγράμματος κ.λ.π.
- αδυναμία έγκαιρου και σωστού προγραμματισμού της έγκρισης και διάθεσης των

αναγκαίων πιστώσεων, τόσον του εθνικού όσον και του προγραμματισμού του
κοινοτικού πλαισίου για τη χρηματοδότηση των έργων.

- Καταστρατήγηση των διατάξεων για τη διενέργεια του διαγωνισμού και της διαφάνειας
που πρέπει να διέπει την ανάθεση κατασκευής των δημοσίων έργων με αποτέλεσμα το
μη υγιή ανταγωνισμό αλλά και τη σταδιακή επικράτηση και καθιέρωση του φαινομένου
των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών, με επίπτωση στην έντεχνη και ποιοτική
κατασκευή των έργων καθώς και στην έγκαιρη ολοκλήρωσή τους.

- Παραίτηση από την αξίωση για την παραγωγή πλήρων και αξιόπιστων τεχνικών
μελετών, αφού με τη σύμβαση και τις μεταβολές της παρέχονταν στους φορείς
κατασκευής η δυνατότητα να διαμορφώνουν εκ των υστέρων το, προς εκτέλεση,
τεχνικό αντικείμενο, το οποίο θα έπρεπε να έχει μονοσήμαντα προκαθοριστεί.

- διαμόρφωση πραγματικών τελικών εκπτώσεων σημαντικά μικρότερων από τις
προσφερθείσες στους διαγωνισμούς, λόγω της τιμολόγησης πληθώρας νέων εργασιών
και ευχέρειας έγκρισης ειδικών τιμών συμφωνίας.
Ας σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι, η γενικευμένη εφαρμογή των προγενέστερων αυτών

διατάξεων και μετά την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας για τα δημόσια έργα προς τις
κοινοτικές οδηγίες (Π.Δ. 23/1993), είχαν ως συνέπεια και την καταστρατήγηση των διατάξεων
αυτών για τα έργα άνω των 5.000.000 ECU (άρθρο 8 του Π.Δ. 23/1993), και με αποτέλεσμα τη
δημιουργία προβλημάτων στην ομαλή χρηματοδότηση των έργων από κοινοτικούς πόρους.

6. Για την αντιμετώπιση των ανωτέρω προβλημάτων, θεσπίστηκαν, από το 1994 και μετά,
μια σειρά σημαντικών ρυθμίσεων, που είναι οι εξής:

- Ν.2229/1994 και ιδιαίτερα η παρ.10 του άρθρου 1 και οι παρ.8,10,12,13 και 14 του
άρθρου 2

- Π.Δ.286/1994 (ΦΕΚ Α’ 148), με το οποίο αντικαταστάθηκε η παρ. 3 του άρθρ.43 του
Π.Δ.609/1985 για την τιμολόγηση των νέων εργασιών.
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- Παρ.3 του άρθρου «δεκάτου τρίτου» του Ν.2338/1995 (ΦΕΚ Α’ 202) και η σχετική
εγκύκλιος 43/9.10.1995 ΥΠΕΧΩΔΕ, με τα οποία ρυθμίστηκαν ζητήματα σχετικά με την
εφαρμογή των διατάξεων της παρ.3 περιπτ. δ’ του άρθρ.8 του Π.Δ. 23/1993 (ΦΕΚ Α’ 8)
στα έργα προϋπολογιζομένης αξίας μεγαλύτερης των 5.000.000 ECU.

7. Συνέχεια των ρυθμίσεων, που μνημονεύονται στην προηγούμενη παράγραφο της
εγκυκλίου αυτής, αποτελούν οι νέες διατάξεις της παρ.1 του άρθρου τέταρτου του
Ν.2372/1996, που αντικαθιστούν τις διατάξεις των παρ.1 και 2 του άρθρου 8 του Ν.1418/1984.

Τονίζεται ότι οι διατάξεις αυτές θα εφαρμόζονται σε όλα τα δημόσια έργα, ανεξάρτητα
από το ύψος του προϋπολογισμού που θα εκτελούν όλοι οι φορείς του ευρύτερου δημοσίου
τομέα και τα οποία θα δημοπρατηθούν ή ανατεθούν απευθείας από την 29.3.1996 και μετά,
όπως ήδη σημειώθηκε στην παράγραφο 2 της παρούσας εγκυκλίου.

Ειδικότερα για τις νέες αυτές διατάξεις παρέχονται οδηγίες στις επόμενες παραγράφους
8 και 9.

8. Για τη νέα παράγρ. 1 του άρθρου 8 του Ν.1418/1984.
(α) Κατ’αρχήν με τη διάταξη αυτή θεσπίζεται η υποχρέωση του φορέα κατασκευής να
εκτελεί το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση και τα τεύχη και σχέδια που τη συνοδεύουν.
Απόρροια της ρύθμισης αυτής είναι ότι οι φορείς της κατασκευής των δημοσίων έργων θα
πρέπει να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στην πληρότητα της μελέτης του έργου που πρόκειται
να δημοπρατήσουν, ώστε με την καταρτιζόμενη σύμβαση να παράγεται ολοκληρωμένο έργο
χωρίς αλλαγές και μεταβολές στο τεχνικό και οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης. Για την
πληρότητα εκπόνησης μελετών δημοσίων έργων σας έχουν δοθεί οδηγίες με την εγκύκλιο
37/1995 (αρ.πρωτ.:ΔΜΕΟ/α/0/3429/11.9.1995).
(β) Ακολούθως ρυθμίζονται τα θέματα εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών, σε
περίπτωση που προκύψει ανάγκη, και οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο αρχικά ανατεθέν
έργο ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση, κατέστησαν όμως αναγκαίες κατά την
κατασκευή του έργου λόγω απροβλέπτων περιστάσεων με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται
στις περιπτώσεις δ, δ1 και δ2 της παραγρ. 3 του άρθρου 8 του Π.Δ. 23/1993.

Για την εκτέλεση των συμπληρωματικών αυτών εργασιών συνάπτεται σύμβαση, η
οποία είναι σημπληρωματική και παρεπόμενη της κυρίας σύμβασης. Η σύμβαση αυτή
συνάπτεται με τον ίδιο ανάδοχο που κατασκευάζει το έργο και ο οποίος είναι υποχρεωμένος να
εκτελέσει τις πρόσθετες αυτές εργασίες. Για την υπογραφή της σύμβασης προηγούνται
σχετικές διαπραγματεύσεις με τον ανάδοχο του έργου και απαιτείται γνώμη του οικείου
τεχνικού συμβουλίου. Το συνολικό ποσό των συμβάσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβεί το
ποσοστό του 50% του ποσού της αρχικής σύμβασης. Στο ποσοστό αυτό του 50%
συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή σύνταξης τυχόν μελετών για τις συμπληρωματικές εργασίες.
(γ) Κρίνεται σκόπιμο να τονισθεί η αντικατάσταση του όρου «συγκριτικός πίνακας» με τον
όρο «ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών».

Για όλα τα σχετικά θέματα των συμπληρωματικών εργασιών και τον κανονισμό τιμών
μονάδας, σας έχουν δοθεί σαφείς και λεπτομερείς οδηγίες με τις εγκυκλίους αριθμ. 43/1995
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παράγρ. 4,5,6,7 και 8 (αρ.πρωτ. Δ17α/02/69/ΦΝ 380/9/10/1995) και 36/1994 (αρ.πρωτ.
δ17α/04/63/ΦΝ 381/21.9.1994).

Στις νέες διατάξεις προβλέπεται ότι οι συμπληρωματικές εργασίες θα παραλαμβάνονται
μαζί με τις εργασίες της αρχικής σύμβασης.

Τέλος σημειώνεται ότι για τις συμβάσεις δημοσίων έργων που ισχύουν οι νέες
διατάξεις, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 43 του Π.Δ. 609/1995,
και για τις οποίες θα εκδοθεί Π.Δ/γμα αντικατάστασής τους.

9. Για τη νέα παράγρ. 2 του άρθρου 8 του Ν.1418/1984.
(α) Με τα ποσά των απροβλέπτων δαπανών (απρόβλεπτα), που περιλαμβάνονται στην
αρχική σύμβαση, καλύπτονται ιδίως δαπάνες που προκύπτουν από την εφαρμογή νέων
κανονισμών ή κανόνων που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί μετά την ανάθεση του έργου,
καθώς και από προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης και όχι από
τροποποίηση των σχεδίων και της μορφής του έργου.

Οι «απρόβλεπτες δαπάνες» (απρόβλεπτα) έχουν διορθωτικό χαρακτήρα και αφορούν
στο τεχνικό αντικείμενο της συγκεκριμένης σύμβασης. Με τις δαπάνες αυτές δεν μπορούν να
καλυφθούν εργασίες από αλλαγές της μελέτης, δηλαδή εργασίες που αφορούν σε διαφορετικό
από το δημοπρατηθέν τεχνικό αντικείμενο. Επίσης δεν μπορούν να καλυφθούν οι
συμπληρωματικές εργασίες που οφείλονται σε –απρόβλεπτες περιστάσεις-,αφού οι εργασίες
αυτές αποτελούν αντικείμενο καινούργιας σύμβασης. Οι διευκρινήσεις αυτές κρίνονται
αναγκαίες  για την αποφυγή τυχόν συγχύσεων μεταξύ των όρων «απρόβλεπτες δαπάνες»
(απρόβλεπτα), και δαπάνες για συμπληρωματικές εργασίες εξαιτίας «απρόβλεπτων
περιστάσεων». Για παράδειγμα αν προκύψει μίας αύξηση δαπάνης λόγω διαφορετικού
«χαρακτηρισμού εκσκαφών», από ότι προβλέπει η μελέτη, αυτή θα καλυφθεί από τα
απρόβλεπτα, γιατί πρόκειται για επί πλέον δαπάνη που προέκυψε κατά την εφαρμογή της
συγκεκριμένης μελέτης και άρα εκτέλεση συγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου. Το ίδιο
ισχύει και για τη δαπάνη από αύξηση ποσοτήτων εργασιών λόγω προμετρητικών σφαλμάτων,
αφού το προς εκτέλεση αντικείμενο δεν αλλάζει.
(β) Τα ποσά των απροβλέπτων δαπανών καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού
ΠΕΧΩΔΕ, που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου δέκατου τρίτου του
Ν.2338/1995 όπως συμπληρώνεται με τη νέα διάταξη της παρ. 2 του άρθρ.8 του Ν.1418/1984
και με την οποία μπορεί να ορισθεί διαφορετικό ποσό απροβλέπτων για τα μικρά έργα. Ηδη με
την απόφαση αρ.πρωτ. Δ17α/08/78/ΦΝ 357/3.11.95 (ΦΕΚ 94/Β’), που σας κοινοποιήθηκε με
την εγκύκλιο 57/1995 (αρ.πρωτ. Δ17α/07/95/ΦΝ 357/19.12.95), καθορίστηκε το ποσό των
απροβλέπτων σε ποσοστό 9% του αρχικού συμβατικού ποσού, χωρίς τα απρόβλεπτα, για όλες
τις κατηγορίες των έργων προϋπολογισμού ίσου ή μεγαλύτερου των 5.000.000 Ευρωπαϊκών
Νομισματικών Μονάδων. Για τα μικρά έργα προωθείται προς έκδοση άλλη απόφαση του
Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, η οποία προβλέπεται να προσδιορίσει το ποσό των απροβλέπτων στο
ποσοστό του 15% του αρχικού συμβατικού ποσού, χωρίς τα απρόβλεπτα και η οποία θα σας
κοινοποιηθεί.

Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω δαπάνες των απροβλέπτων πρέπει να περιλαμβάνονται
υποχρεωτικά σε κάθε σύμβαση (αρχική ή συμπληρωματικών εργασιών) και ότι η ανάλωσή
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τους, στη διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης πρέπει να είναι διαρκώς φθίνουσα
(ανατροφοδότηση των δαπανών των απροβλέπτων στο ύψος των ανωτέρω ποσοστών 9% ή
15% απαγορεύεται). Οι εργασίες που η δαπάνη τους καλύπτεται από τα απρόβλεπτα της
σύμβασης δεν είναι «συμπληρωματικές εργασίες», όπως ανωτέρω σημειώθηκε, και
τιμολογούνται, χωρίς καμμία προσαύξηση, με τις συμβατικές ή τις νόμιμα κανονιζόμενες
ΤΜΝΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του Π.Δ. 609/1995.
(γ) Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η μεταφορά ποσών από την αναθεώρηση ή το ΦΠΑ
για την κάλυψη οποιασδήποτε άλλης δαπάνης.

10. Της εγκυκλίου αυτής παρακαλούμε να λάβουν γνώση με υπογραφή όλοι οι υπάλληλοι,
και να μεριμνήσετε για την πιστή εφαρμογή της.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ
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Ανήκει στην Εγκύκλιο 8
Αριθμ. Πρωτ.: Δ17α/09/27/ΦΝ 380

Ν.2372/1996 (ΦΕΚ Α’ 29/28.2.96)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Αρθρο τέταρτο
1.  Οι διατάξεις των παρ.1 και 2 του άρθρου 8 του
Ν.1418/1984 (ΦΕΚ 23 α’), όπως τροποποιήθηκαν και
συμπληρώθηκαν με τις παρ. 12 και 13 του άρθρου 2 του
Ν.2229/1994 (ΦΕΚ 138 Α’), αντικαθίστανται ως
ακολούθως:
« 1.   Το έργο εκτελείται σύμφωνα με τη σύμβαση και τα
τεύχη και σχέδια που τη συνοδεύουν. Αν προκύψει ανάγκη
εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών, που δεν
περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο ούτε στην
πρώτη συναφθείσα σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν,
κατά την εκτέλεση του έργου, αναγκαίες λόγω
απρόβλεπτων περιστάσεων με τις προϋποθέσεις που
αναφέρονται στις περιπτώσεις δ, δ1 και δ2 της παρ. 3 του
άρθρου 8 του π.δ/τος 23/1993 (ΦΕΚ 8 Α’), συνάπτεται
σύμβαση κατόπιν διαπραγματεύσεων με τον ανάδοχο του
έργου. Για τον κανονισμό τιμών μονάδας των
συμπληρωμαιτκών εργασιών και για τη δυνατότητα
άσκησης των σχετικών ενδίκων μέσων εφαρμόζονται οι
διατάξεις της παραγρ.3 του άρθρου δέκατου τρίτου του
Ν.2338/1995 (ΦΕΚ 202 Α’). Η εκτέλεση των
συμπληρωματικών εργασιών είναι υποχρεωτική για τον
ανάδοχο του έργου και προκειμένου να υπογραφεί η
σύμβαση ανάθεσης των συμπληρωματικών εργασιών,
απαιτείται γνώμη του οικείου τεχνικού συμβουλίου. Το
συνολικό ποσό των συμβάσεων αυτών δεν μπορεί να
υπερβαίνει το ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του
ποσού της αρχικής σύμβασης. Στο ως άνω ποσοστό του
πενήντα τοις εκατό (50%) συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή
συντάξεως τυχόν μελετών για τις συμπληρωματικές
εργασίες του έργου. Οι συμπληρωματικές εργασίες
παραλαμβάνονται μαζί με τις εργασίες της αρχικής
σύμβασης.
 2.   Με τα ποσά των απροβλέπτων δαπανών (απρόβλεπτα),
που περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση, καλύπτονται
ιδίως δαπάνες που προκύπτουν από εφαρμογή νέων
κανονισμών ή κανόνων που καθιερώθηκαν ως
υποχρεωτικοί μετά την ανάθεση του έργου, καθώς και από
προφανείς παραλήψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της
μελέτης και όχι από τροποποίηση των σχεδίων και της
μορφής του έργου. Τα ποσά των απροβλέπτων δαπανών
καθορίζονται με την απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων, που
εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου
δεκάτου τρίτου του Ν.2338/1995 και με την οποία μπορεί
να ορισθεί διαφορετικό ποσό απροβλέπτων για τα μικρά
έργα. Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του
προεδρικού διατάγματος που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση
της παρ.5 του παρόντος άρθρου. Οπου στις κείμενες
διατάξεις αναφέρεται ο όρος «συγκριτικός πίνακας»
αντικαθίσταται με τον όρο «ανακεφαλαιωτικός πίνακας
εργασιών».

2.  Με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται με πρό-
ταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
Δημοσίων Εργων, επιτρέπεται να κωδικοποιούνται σε
ενιαίο κείμενο οι διατάξεις των νόμων 716/1977,
1418/1984 και των προεδρικών διαταγμάτων που εκ-
δόθηκαν  κατ’εξουσιοδότησή τους, όπως αυτές τροπο-
ποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέσερα, καθώς
και της λοιπής κείμενης νομοθεσίας, που ισχύουν κατά
τη δημοσίευση του παρόντος, όπως και κάθε νόμου ή
προεδρικού διατάγματος που εκδίδεται και αφορούν τη
μελέτη, την κατασκευή και την συντήρηση των
δημοσίων έργων. Κατά την κωδικοποίηση αυτή
επιτρέπεται, χωρίς να αλλοιώντεται η έννοια των
ισχυουσών διατάξεων, η νέα διάρθρωση του
νομοθετικού υλικού, όπως διάσπαση ή συγχώνευση
άρθρων, προσθήκη νέων και νέα κατάστρωση αυτού, νέα
αρίθμηση διατάξεων, απάλειψη διατάξεων που έχουν
καταργηθεί ρητά ή σιωπηρά, καθώς και των
μεταβατικών διατάξεων που δεν ισχύουν, η ενέργεια
διορθώσεων στη φραστική διατύπωση και η μεταφορά
στη δημοτική γλώσσα.
3.  Οι διατάξεις της ανωτέρω παρ.1 ισχύουν για τα έργα
που θα δημοπρατηθούν ή ανατεθούν μετά από ένα (1)
μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.
4.  Στα δημόσια έργα, που εκτελούνται από όλους τους
φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα και συχρημα-
τοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ενωσης, επι-
τρέπεται, εκτός από τους ελέγχους που προβλέπονται
από τις σχετικές διατάξεις για τα δημόσια έργα, να διε-
νεργούνται έλεγχοι ποιότητας των κατασκευαζόμενων
έργων και από ειδικό Σύμβουλο που προσλαμβάνεται με
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας ύστερα από
σχετικό διαγωνισμό. Με απόφαση των Υπουργών Εθνι-
κής Οικονομίας και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και
Δημοσίων Εργων κανονίζονται όλα τα σχετικά θέματα
με τον τρόπο διενέργειας των ελέγχων, την υποχρέωση
των υπηρεσιών για παροχή στοιχείων κα πληροφοριών
στο Σύμβουλο, ώστε να διευκολύνεται στο έργο του, την
ελεύθερη πρόσβαση σε όλους τους χώρους κατασκευής
του έργου και στις πηγές λήψης των υλικών, την ακώ-
λυτη πραγματοποίηση δειγματοληψιών, τη συνεργασία
των υπηρεσιών και των εργαστηρίων της Γενικής
Γραμματείας Δημοσίων Εργων του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων έργων, του
τρόπο αποκατάστασης των διαπιστούμενων ελαττω-
μάτων και τυχόν επίλυση διαφωνιών σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου46 του π.δ.609/1985 (ΦΕΚ 223 Α’)
ή τα καθοριζόμενα στη σύμβαση και ρυθμίζεται κάθε
άλλη σχετική λεπτομέρεια για την αποτελεσματικότητα
του ποιοτικού ελέγχου.
5.  Μετά από το δεύτερο εδάφιο της παρ.6 του αρθ.5 του
Ν.2229/1994 προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής:
   «Με όμοια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος
χρηματοδότησης του έργου».

sate sate


sate sate


sate sate


sate sate



