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Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:      64 29 185 ΚΟΙΝ.:

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση π.δ/τος "Συμπλήρωση και κατάργηση διατάξεων του άρθρου 43 του
π.δ. 609/85".

ΣΧΕΤ.: Εγκύκλιος 38/1996 (αριθ.πρωτ. Δ17α/08/118/ΦΝ 380/27.12.1996).

Σας πληροφορούμε ότι στο ΦΕΚ 166Α'/25.8.97 δημοσιεύτηκε το π.δ/γμα αριθμ.
210/1997 "Συμπλήρωση και κατάργηση διατάξεων του άρθρου 43 του π.δ. 609/85".

Με τις διατάξεις του διατάγματος αυτού θεσπίζεται εξαίρεση της ρύθμισης που
προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου μόνου του π.δ. 402/1996 (ΦΕΚ Α' 269), που
τροποποίηση τις παραγρ. 1 και 2 του άρθρου 43 του π.δ. 609/85 και η οποία προβλέπει την
απαγόρευση να χρησιμοποιούνται, τα ποσά που προέρχονται από μείωση συμβατικών
ποσοτήτων εργασιών (ποσά επί έλαττον), για κάλυψη οποιασδήποτε άλλης δαπάνης εργασιών
ή απροβλέπτων, πλην αυτών της αναθεώρησης ή του Φ.Π.Α..

Από τις διατάξεις του άρθρου 1 του ανωτέρω π.δ. 210/1997 επιτρέπεται, ύστερα από
γνώμη του οικείου Τεχνικού Συμβουλίου, η κατ'εξαίρεση δυνατότητα κάλυψης και άλλων
δαπανών, από τα ποσά που προκύπτουν από τη μείωση συμβατικών ποσοτήτων εργασιών, στις
περιπτώσεις έργων που η προμέτρηση των εργασιών είναι δύσκολη ή αδύνατη.

Με το άρθρο 2 του αυτού διατάγματος καταργείται η παράγρ. 6 του άρθρου 43 του π.δ.
609/1985 και έτσι αίρονται οι αφμιβολίες που είχαν δημιουργηθεί μετά τη δημοσίευση του
Ν.2372/96 και του π.δ. 402/1996 και καθίσταται πλέον σαφές ότι τους "ανακεφαλαιωτικούς
πίνακες", που αντικατέστησαν τους παλαιούς "συγκριτικούς πίνακες", τους εγκρίνει πάντοτε η
Προϊσταμένη Αρχή.

Το π.δ/γμα 210/1997 κοινοποιείται κατωτέρω για ενημέρωση και εφαρμογή.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΙΩΑΝ. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ



Ανήκει στην Ε.24
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 210

"Συμπλήρωση και κατάργηση διατάξεων του άρθρου 43
του Π.Δ. 609/1985 (Α' 223).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.1418/84 (ΦΕΚ 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 29Α του Ν.1558/1985 "Κυβέρνηση  και Κυβερνητικά Οργανα" (Α'
137), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α' 154) και τροποποιήθηκε με το
άρθρο 1 παρ. 2 εδ. α' του Ν.2469/1997 (Α' 38) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
4. Την αριθμ. 339/1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του
Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων, αποφασίζουμε:

Αρθρο 1

1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 43 του Π.Δ. 609/85 (Α' 223), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το
άρθρο μόνο του Π.Δ. 402/96 (Α' 269), προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:

"Κατεξαίρεση των ανωτέρω, στις περιπτώσεις των έργων όπου η προμέτρηση των εργασιών είναι
δύσκολη ή αδύνατη, όπως είναι ιδίως τα έργα συντηρήσεων, βελτιώσεων και ανακαινίσεων, είναι
δυνατόν τα ποσά που προκύπτουν από τη μείωση συμβατικών προσοτήτων εργασιών να καλύπτουν
δαπάνες άλλων, όλως απαραιτήτων εργασιών, πάντοτε όμως εντός των ορίων του αρχικού συμβατικού
αντικειμένου και ύστερα από γνώμη του οικείου Τεχνικού Συμβουλίου".

Αρθρο 2

Καταργείται η παράγραφος 6 του άρθρου 43 του Π.Δ. 609/85 (Α' 223) και διαγράφονται από την
προηγούμενη παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου η φράση "με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου"
και από το επόμενο άρθρο 44 του αυτού Π.Δ/τος (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του Π.Δ.
368/1994, Α' 201), η φράση "εκτός των περιπτώσεων της παραγράφου 6 του προηγούμενου άρθρου".

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

Αθήνα, 6 Αυγούστου 1997
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

ΚΩΝ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ


