
Άρθρο 109
Συµπληρωµατικές συµβάσεις µελετών

Στις περιπτώσεις συµβάσεων εκπόνησης µελετών που
έχουν ανατεθεί σύµφωνα µε τις διαδικασίες του άρθρου
7 σε συνδυασµό µε την παράγραφο 5 στοιχείο δ΄ του
άρθρου 5 του ν. 3316/2005 και εκτελούνται κατά τη δη-
µοσίευση του παρόντος νόµου, τεκµαίρεται ότι συντρέ-
χει η προϋπόθεση υπό στοιχείου β΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 29 του ως άνω νόµου για τυχόν συµπληρω-
µατικές κατά το είδος ή το µέγεθος (ποσότητα) µελέτες,
µελετητικές εργασίες ή υπηρεσίες, που δεν περιλαµβά-
νονται ειδικά στην προεκτιµώµενη αµοιβή της αρχικής
σύµβασης και οφείλονται σε λόγους που ανάγονται στη
σταδιακή προσέγγιση της επίλυσης τεχνικού προβλήµα-
τος, εφόσον η διαπίστωση ότι συντρέχουν οι προϋποθέ-
σεις υπό στοιχεία (α) και (γ) προέρχεται από την εκτέλε-
ση µελετητικών εργασιών της αρχικής σύµβασης και δι-
καιολογείται από αυτήν.

Άρθρο 110
Τρόπος υπολογισµού αξίας
και πληρωµής της ασφάλτου

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του
Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων καθορί-
ζονται ο τρόπος υπολογισµού της αξίας της ασφάλτου
απολογιστικά, καθώς και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά
για την πληρωµή των ασφαλτικών εργασιών που εκτελέ-
στηκαν ή εκτελούνται στο πλαίσιο συµβάσεων κατα-
σκευής δηµόσιων έργων των οποίων η διακήρυξη δηµο-
πράτησης δηµοσιεύθηκε ή η απόφαση ανάθεσης χωρίς
διαγωνισµό υπογράφηκε, από 2.7.2008 µέχρι και
19.3.2013. Η επιπλέον δαπάνη, σε σχέση µε την προϋπο-
λογισθείσα, η οποία προκύπτει κατά την εκτέλεση του
έργου από ενδεχόµενη αύξηση της τιµής της ασφάλτου
ή της ποσότητας αυτής στις προβλεπόµενες από το νό-
µο περιπτώσεις, καλύπτεται από τις πιστώσεις του έρ-
γου.

Άρθρο 111
Μηχανήµατα έργων

Τα µηχανήµατα έργων που έχουν εισαχθεί ή κατα-
σκευαστεί στην Ελληνική επικράτεια µέχρι τις 25.6.2010
και για τα οποία δεν έχει εκδοθεί απόφαση έγκρισης τύ-
που µέχρι την παραπάνω ηµεροµηνία, δύνανται να λά-
βουν έγκριση τύπου µε τους όρους και τις προϋποθέσεις
που ίσχυαν κατά την ηµεροµηνία εισαγωγής ή κατασκευ-
ής τους.
Σε ό,τι αφορά τις εκποµπές αερίων και σωµατιδιακών

ρύπων προερχόµενων από τους κινητήρες εσωτερικής
καύσης που έχουν τοποθετηθεί στα εν λόγω µηχανήµα-
τα έργων, εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις που ί-
σχυαν κατά την ηµεροµηνία κατασκευής τους.
Η ρύθµιση αυτή ισχύει για τις αιτήσεις για την έκδοση

απόφασης έγκρισης τύπου που θα υποβληθούν εντός
δέκα (10) µηνών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του
παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών

και Δικτύων µπορεί να ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτο-
µέρεια για την εφαρµογή της διάταξης.

Άρθρο 112
Κυκλοφοριακές συνδέσεις σε πρατήρια

υγρών καυσίµων εντός οικισµών

Στο τέλος του άρθρου 23 του π.δ.1224/1981 (Α΄ 303),
όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

«4. Για τα πρατήρια που βρίσκονται εντός οικισµών, οι
οποίοι υφίστανται προ του έτους 1923 ή εντός ορίων νο-
µίµως οριοθετηµένων οικισµών µε πληθυσµό µέχρι 2000
κατοίκους και σε περίπτωση που η προ αυτών οδός βελ-
τιώνεται ως προς τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά της, ο ι-
διοκτήτης του πρατηρίου υποχρεούται να προσαρµόσει,
µε δικές του δαπάνες, το χώρο του πρατηρίου προς τα ε-
γκεκριµένα δια του παρόντος σχεδιαγράµµατα, εντός
των δυνατοτήτων του οικοπέδου του, τηρουµένης της
διαδικασίας που περιγράφεται στις διατάξεις της περί-
πτωσης γ΄ της παραγράφου 3. Σε κάθε περίπτωση θα
πρέπει να πληρούνται οι όροι της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 6.»

Άρθρο 113
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3614/2007

Στο τέλος της παρ. 15 του άρθρου 25 του ν. 3614/2007
(Α΄ 267), όπως ισχύει, προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν και σε
όλες τις περιπτώσεις συγχρηµατοδοτούµενων συµβάσε-
ων δηµόσιων έργων στο πλαίσιο των οποίων έχει χορη-
γηθεί στον ανάδοχο η προβλεπόµενη στις διατάξεις του
άρθρου 51 της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας δηµοσίων
έργων (κ.ν. 3669/2008), προκαταβολή, κατ’ εφαρµογή
των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 25 του ν. 3614/
2007 όπως ισχύει. Η διάταξη του προηγούµενου εδαφί-
ου δεν εφαρµόζεται στις περιπτώσεις που έχει κινηθεί
και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία της έκπτωσης του
αναδόχου κατά το άρθρο 61 της ανωτέρω κωδικοποίη-
σης.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 114
Κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές

µονάδες οχηµάτων

Μετά το άρθρο 1 του ν.δ. 570/1970 (Α΄ 125) προστίθε-
ται άρθρο 1α ως εξής:

«Άρθρο 1α

1.«Κατασκευαστικό στοιχείο» ή «χωριστή τεχνική µο-
νάδα» κατά τους ορισµούς του άρθρου 3 της αρ.
29949/1841/2009 (Β΄ 2112), τοποθετηµένο εκ κατασκευ-
ής σε όχηµα και εγκεκριµένο µε κανονιστικές πράξεις
της Ε.Ε. ή της ΟΗΕ/ΟΕΕ κατά τη διαδικασία έκδοσης της
έγκρισης τύπου του οχήµατος σύµφωνα µε το άρθρο 84
του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (κ.ν. 2696/1999, Α΄57),
όπως ισχύει, επιτρέπεται να αντικατασταθεί µόνο:
α. Με «κατασκευαστικό στοιχείο» ή «χωριστή τεχνική

µονάδα» που έχει λάβει έγκριση τύπου µε κανονιστική
πράξη της Ε.Ε. ή της ΟΗΕ/ΟΕΕ η οποία πρέπει να είναι η
ίδια ή νεότερη µε εκείνη την κανονιστική πράξη του εκ

34

admin
SATE




