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ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2229
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1418/1984 και άλλες
διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
Άρθρο 1
1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 1 του
ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23 Α') αντικαθίσταται ως εξής:
"Ως έργο νοείται κάθε νέα κατασκευή ή επέκταση ή
ανακαίνιση ή επισκευή ή συντήρηση και η οικονομικά ή
τεχνικά αυτοτελής λειτουργία, καθώς και κάθε σχετική
ερευνητική εργασία, που απαιτεί τεχνική γνώση και
επέμβαση".
2. Η παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 1418/1984, όπως
τροποποιήθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 96 του ν.
1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α'), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
"1. Ο νόμος αυτός εφαρμόζεται σε όλα τα έργα που
προγραμματίζονται και εκτελούνται από τους φορείς,
που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.
1
2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α ). Με κοινές αποφάσεις των
Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων (ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.) και του εκάστοτε αρμόδιου υπουργού, είναι δυνατόν έργα που
προγραμματίζονται και εκτελούνται από νομικά πρόσωπα
ιδιωτικού δικαίου των ανωτέρω φορέων να εξαιρούνται
διατάξεων του παρόντος".
3. Η περίπτωση η' της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν.
1418/1984 αντικαθίσταται ως εξής:
"η. Η προσφορά που περιλαμβάνει τη μερική ή ολική

αυτοχρηματοδότηση με αντάλλαγμα τη λειτουργία ή
εκμετάλλευση του έργου ή άλλα τυχόν ανταλλάγματα
έναντι της κατασκευής του έργου".
4. Το τρίτο και το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του
άρθρου 4 του ν. 1418/1984 αντικαθίστανται ως εξής:
Ή έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας
απόκειται στην κρίση του αρμόδιου οργάνου και γίνεται
μετά από σύμφωνη γνώμη Επιτροπής Εισήγησης για
Ανάθεση (Ε.Ε.Α.). Η επιτροπή κατά τη διατύπωση της
γνώμης της λαμβάνει υπόψη της όλα όσα περιλαμβάνονται στην παράγραφο αυτή, το ύψος της προσφοράς
και συνεκτιμά κάθε άλλο πρόσφορο, κατά την κρίση
των μελών της, τεκμηριωμένο στοιχείο, κυρίως από την
υπηρεσία του μητρώου του άρθρου 16, σχετικά με την
ικανότητα και αξιοπιστία της επιχείρησης για την καλή
και έγκαιρη κατασκευή του έργου, σε συνδυασμό και
με τις υποχρεώσεις της από έργα υπό κατασκευή".
5 α. Στην παρ. 6 του άρθρου 4 του ν.1418/1984
προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:
"Σε κάθε δημοπρασία έργου, που υποβάλλονται υπερβολικά χαμηλές προσφορές σε σχέση με τις προβλεπόμενες εργασίες, καλούνται από την αναθέτουσα
αρχή τουλάχιστον οι τρεις πρώτες μειοδότριες επιχειρήσεις, προκειμένου να δικαιολογήσουν τις προσφορές
τους. Για τη δικαιολόγηση αυτή συντάσσεται και υποβάλλεται σχετικό υπόμνημα από καθεμιά επιχείρηση και
προσκομίζονται τα απαραίτητα στοιχεία επαλήθευσης
της προσφοράς. Αν τα προσκομισθέντα στοιχεία κριθούν
ανεπαρκή ή ανακριβή κατά τη διαδικασία εξακρίβωσης,
αποκλείονται οι επιχειρήσεις αυτές από το διαγωνισμό
και διαβιβάζονται αμέσως αντίγραφα των στοιχείων στην
υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων.
(Γ.Γ.Δ.Ε.), που είναι αρμόδια για την τήρηση των Μητρώων Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.). Οι σχετικές ενέργειες από τις διαπιστώσεις των χαμηλών
προσφορών μέχρι την επαλήθευση αυτών πρέπει να
ολοκληρώνονται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες και η
υπέρβαση της προθεσμίας αυτής αποτελεί πειθαρχικό
παράπτωμα των υπαιτίων. Με απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, που
εκδίδεται μετά από εισήγηση της υπηρεσίας Μ.Ε.ΕΠ.,
υποβαλλόμενη μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την
επαλήθευση των χαμηλών προσφορών, αναστέλλεται
επί εξάμηνο η ισχύς της βεβαίωσης εγγραφής στο
Μ.Ε.ΕΠ. των τριών πρώτων μειοδοτριών επιχειρήσεων.
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Δημόσιων Έργων διοικητική ποινή μέχρι είκοσι πέντε
της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28
εκατομμύρια (25.000.000) δραχμές, όπως ειδικότερα
Α'). Όλες οι προσλήψεις του προσωπικού, συμπεριλαμορίζεται με προεδρικό διάταγμα και το ποσό αυτό
βανομένων και συνταξιούχων, γίνονται και οι αποδοχές
αυξάνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος,
καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Η ανακοπή κατά της
Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, κατά παρέκκλιση από
πράξης επιβολής του προστίμου ασκείται ενώπιον του
κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη και οι σχετικές
τριμελούς διοικητικού εφετείου, το οποίο δικάζει σε
δαπάνες βαρύνουν τις πιστώσεις του έργου, σύμφωνα
πρώτο και τελευταίο βαθμό".
με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού, χωρίς
να απαιτείται γνώμη του Συμβουλίου Δημόσιων Έργων.
Άρθρο 5
Η ανανέωση της σύμβασης κάθε υπαλλήλου γίνεται,
ύστερα από έκθεση της προϊσταμένης αρχής, στην
1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 8 του
οποία βεβαιώνεται ότι ο υπάλληλος εκπλήρωσε σε
ν. 679/1977 (ΦΕΚ 245 Α') αντικαθίσταται ως εξής:
ικανοποιητικό βαθμό ία ανατιθέμενα σε αυτόν καθήκο"Το ποσοστό αυτό δεν είναι δυνατόν να οριστεί
ντα, εξασφαλίζοντας πλήρως τα συμφέροντα του Δηανώτερο από πέντε (5%) ούτε κατώτερο από τρία (3%)
μοσίου. Το ανωτέρω προσωπικό δεν δικαιούται καμιάς
τοις εκατό".
αποζημίωσης σε περίπτωση μη ανανέωσης της σύμβασης
2. Στο άρθρο 8 του ν. 679/1977 προστίθεται η ακό- ή απόλυσης λόγω περαιώσεως του έργου. Σε περίπτωση
λουθη παράγραφος 3:
συμμετοχής, του προσωπικού που απολύθηκε λόγω
"3. Στο μόνιμο και με σύμβαση εργασίας αορίστου περαιώσεως του έργου, σε προκήρυξη πλήρωσης θέχρόνου προσωπικό, που υπηρετεί σε κάθε Ειδική Υπη- σεων, κατά τις διατάξεις των άρθρων 15-19 του ν.
ρεσία Δημόσιων Έργων, καθώς και σε αυτό που συμ2190/1994, το προσωπικό αυτό προηγείται στον πίνακα
βάλλει με οποιονδήποτε τρόπο στην προώθηση της
κατατάξεως όλων των υποψηφίων, των περιπτώσεων,
εκτέλεσης του έργου (μελέτη - κατασκευή) της υπηπου προβλέπονται στο εδάφιο 2 και επόμενα της παρ.
ρεσίας αυτής, χορηγείται πρόσθετη αμοιβή με απόφαση 3 του άρθρου 21 του ανωτέρω νόμου.
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ΔημόΜε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροσιων Έργων, το ύψος της οποίας είναι ανάλογο με τον
ταξίας και Δημόσιων Εργων μπορεί να ορίζονται κατά
κλάδο που ανήκει, τις ειδικές γνώσεις και εμπειρία και
παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη προϊστάτο αντικείμενο του έργου ή της εργασίας που του μενοι των Ε.Υ.Δ.Ε. και των τμημάτων αυτών, από το
ανατίθεται, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη γενική ή ανωτέρω προσωπικό, καθώς και από το μόνιμο προειδική διάταξη. Η αμοιβή αυτή καταβάλλεται επίσης
σωπικό της Γ.Γ.Δ.Ε. με υπερδεκαετή πραγματική υπηστους Επιθεωρητές Δημόσιων Έργων και στα μέλη κάθε ρεσία.
επιτροπής αξιολόγησης και ανάθεσης έργων και κάθε
Επίσης, για την εκτέλεση (μελέτη-κατασκευή) του
επιτροπής διαπραγμάτευσης, είτε είναι υπάλληλοι ή έργου ή μέρους αυτού και ειδικότερα για το σχεδιασμό,
καθηγητές Α.Ε.Ι. είτε ιδιώτες, καθώς και στα μέλη μελέτη, έλεγχο μελέτης, διοίκηση και επίβλεψη του
επιτροπών που συστήνονται με απόφαση του Υπουργού έργου της κάθε Ειδικής Υπηρεσίας Δημόσιων Έργων,
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων για καθώς και για τις ανάγκες μηχανογράφησης των υπητην επεξεργασία ειδικών θεμάτων, καθορίζεται ανάλογα ρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., επιτρέπεται η
με το επιστημονικό'αντικείμενο, τον τομέα ευθύνης που ανάθεση καθηκόντων συμβούλου οποιασδήποτε ειδικόαναλαμβάνουν τα μέλη και το χρόνο απασχόλησης τους. τητας (τεχνικού, οικονομικού συμβούλου, συμβούλου
Η αμοιβή καταβάλλεται εφάπαξ στο τέλος της εργασίας οργανώσεως κ.λπ.) σε ημεδαπά ή αλλοδαπά, φυσικά ή
σε όλα τα μέλη των ανωτέρω επιτροπών και στα μέλη νομικά πρόσωπα, για να παράσχουν τις υπηρεσίες τους,
των επιτροπών που συγκροτήθηκαν για εισήγηση ανά- που απαιτούνται για την υλοποίηση και εκτέλεση των
θεσης, για την αξιολόγηση των προσφορών, καθώς και έργων αυτών.
για επεξεργασία ειδικών θεμάτων για τα έργα "Ζεύξη
Η ανάθεση γίνεται με σύμβαση, ύστερα από γνώμη
Ρίου - Αντιρρίου", "Ζεύξη Πρέβεζας - Ακτίου" και "ΜΕ- του Τεχνικού Συμβουλίου Κατασκευών των κεντρικών
ΤΡΟ Θεσσαλονίκης" ή άλλες τέτοιες επιτροπές που υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., στην οποία
έχουν συγκροτηθεί για άλλα έργα και δεν έχουν πε- Προσδιορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις ανάθεσης,
ρατώσει το έργο τους.
οι παρεχόμενες από το Σύμβουλο υπηρεσίες και η
Η ανωτέρω πρόσθετη και εφάπαξ αμοιβή, μαζί με σχετική αμοιβή, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή
κάθε άλλη πρόσθετη 'αμοιβή δεν μπορούν μηνιαίως να ειδική διάταξη και των διατάξεων για τις αμοιβές των
υπερβαίνουν το σύνολο των αποδοχών της οργανικής μηχανικών, και οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τις πιθέσης του άνω προσωπικού. Η αμοιβή των ιδιωτών δεν στώσεις του έργου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
μπορεί να υπερβαίνει αυτή των καθηγητών Α.Ε.Ι..
Εθνικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
Οι δαπάνες των ανωτέρω αμοιβών βαρύνουν τις Δημόσιων Έργων και του κατά περίπτωση αρμόδιου
πιστώσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, υπουργού, μπορεί να εφαρμόζονται οι διατάξεις των
χωρίς να απαιτείται γνώμη του Συμβουλίου Δημόσιων δύο προηγούμενων εδαφίων, ολικά ή μερικά, σε συΈργων.
γκεκριμένο έργο ή τμήμα έργου ή ομάδας έργων εθνικού
3. Στο άρθρο 8 του ν. 679/1977 προστίθεται παρά- ή διανομαρχιακού ή νομαρχιακού επιπέδου, που εκτεγραφος 4, που έχει ως εξής:
λούνται από το Δημόσιο ή φορείς του δημόσιου τομέα
"4. Για τη διεξαγωγή του έργου κάθε Ειδικής Υπη- και να ρυθμίζονται όλα τα σχετικά θέματα".
ρεσίας Δημόσιων Έργων προσλαμβάνεται το αναγκαίο
4. Σε όσους υπαλλήλους του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και της
ειδικευμένο τεχνικό και διοικητικό προσωπικό, με ανάΓενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων του αυτού Υλογη εφαρμογή των διατάξεων του πρώτου εδαφίου
πουργείου, πλην αυτών που υπηρετούν στις Ε.Υ.Δ.Ε.,
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που συστήθηκαν ή" συστήνονται κατά το άρθρο 5 του
ν. 679/1977, που αποδεδειγμένα συνέβαλαν στην, από
απόψεως τεχνικής, λετουργικής και πλέον οικονομικής,
κατασκευή του έργου, μέσα στις συμβατικές προθεσμίες,
εξασφαλίζοντας πλήρως τα συμφέροντα του Δημοσίου,
μπορεί, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, να καταβληθεί πρόσθετη αμοιβή από τις πιστώσεις του συγκεκριμένου
έργου, που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι
ανώτερη του ποσοστού δυο τοις εκατό (2%) του προϋπολογισμού του έργου. Με όμοια απόφαση καθορίζεται
κάθε θέμα που σχετίζεται με τις προϋποθέσεις και τα
ειδικότερα κριτήρια ποιοτικής και ποσοτικής απόδοσης,
το ύψος και η διαδικασία καταβολής της αμοιβής, ως
και κάθε αναγκαία σχετική λεπτομέρεια. Η διάταξη αυτή
εφαρμόζεται ανάλογα και για το προσωπικό, που υπηρετεί με τοποθέτηση ή απόσπαση στη Γ.Γ.Δ.Ε. του
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον συμβάλλει στον ανωτέρω σκοπό.
Η ανωτέρω πρόσθετη αμοιβή μαζί με τις λοιπές πρόσθετες αμοιβές των υπαλλήλων δεν μπορούν μηνιαίως
να υπερβαίνουν τα 3/5 του συνόλου των αποδοχών
της οργανικής θέσης των ανωτέρω υπαλλήλων.
5. Οι δαπάνες, για την πρόσληψη προσωπικού με
σύμβαση ορισμένου χρόνου (εποχιακό) για τη λειτουργία
και φύλαξη των αντλιοστασίων των φραγμάτων αρμοδιότητας Γ.Γ.Δ.Ε., βαρύνουν τις πιστώσεις των έργων
συντήρησης αυτών του προγράμματος δημόσιων επενδύσεων.
6. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής
Οικονομίας, Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας
και Δημόσιων Έργων και του κατά περίπτωση αρμόδιου
Υπουργού, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, μπορεί να ιδρύονται νομικά πρόσωπα
ιδιωτικού δικαίου.χωριστά για κάθε μεγάλο έργο ύψους
άνω των είκοσι πέντε δισεκατομμυρίων (25.000.000.000)
δραχμών με τη μορφή της ανώνυμης εταιρίας. Με τις
αποφάσεις αυτές προσδιορίζεται το συγκεκριμένο έργο,
την πραγματοποίηση του οποίου αναλαμβάνει η εταιρεία
και καθορίζεται κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
Τα νομικά αυτά πρόσωπα εφεξής θα διέπονται από
τις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920,
όπως κάθε φορά ισχύει, εφόσον δεν τροποποιούνται
από τις διατάξεις του νόμου αυτού.
7. Σκοπός των εταιριών αυτών είναι:
α. Η ολική ή μερική μελέτη, κατασκευή, επέκταση,
συντήρηση, οργάνωση, εξοπλισμός και εκμετάλλευση
κάθε είδους έργου υποδομής, καθώς και η διοίκηση,
επίβλεψη και παρακολούθηση τους.
β. Η ολική η μερική ανάθεση, απευθείας, εφόσον αυτό
επιτρέπεται από τις κείμενες διατάξεις ή1 με διαγωνισμό
σε τρίτους, της μελέτης και/ή κατασκευής και/ή επέκτασης και/ή συντήρησης και/ή' οργάνωσης και/ή εξοπλισμού και/ή εκμετάλλευσης των έργων υποδομής για
τα οποία έχουν συσταθεί, καθώς καϊ της επίβλεψης
και/ή παρακολούθησης της "εκτέλεσης των σχετικών
συμβάσεων και του ελέγχου1 των σχετικών μελετών.
γ. Η παροχή συμβουλών καινη εισήγηση σε θέματα
σχετικά με τα παραπάνω.
8. Η εκπόνηση των μελετών και η εκτέλεση των
έργων των εταιριών, καθώς και οι συναφείς προμήθειες
και εργασίες γίνονται κατ1 εξαίρεση από κάθε κείμενη
διάταξη, πλην εκείνων του δικαίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, σχετική με την ανάθεση μελετών και εκτέλεση

δημόσιων έργων και τη διενέργεια κρατικών προμηθειών.
Τα πλαίσια των διαδικασιών καθορίζονται με κανονισμούς
που εγκρίνονται από τους εποπτεύοντες υπουργούς
και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
9. Για την εκπλήρωση "του σκοπού τους, οι εταιρείες
μπορούν ενδεικτικά: α) να συνεργάζονται με οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, με οποιονδήποτε τρόπο,
να αντιπροσωπεύουν οποιαδήποτε επιχείρηση ημεαπή ή αλλοδαπή με όμοιους ή παρεμφερείες σκοπούς,
') να συνάπτουν συμβάσεις προς εξεύρεση οικονομικών
ιόρων, στις οποίες το Ελληνικό Δημόσιο δύναταΐ' να
χορηγεί την εγγύηση του, δ) να αναθέτουν καθήκοντα
συμβούλου σε ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά
πρόσωπα.
10. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και του κατά περίπτωση
αρμόδιου υπουργού εγκρίνεται το καταστατικό των εταιρειών, που θα περιλαμβάνει το ύψος του μετοχικού
κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψης αυτού και τον αριθμό
και το είδος των μετοχών της εταιρείας, τα ονόματα
των μελών του πρώτου διοικητικού συμβουλίου, καθώς
και όλες τις λοιπές διατάξεις που απαιτούνται σύμφωνα
με τον κωδικοποιημένο νόμο 2190/ 1920, όπως κάθε
φορά ισχύει.
11. Οι εταιρείες λειτουργούν για χάρη του δημόσιου
συμφέροντος, είναι επιχειρήσεις κοινής ωφελείας και
διέπονται από τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας.
Οι εταιρείες δεν υπάγονται στην κατηγορία των οργανισμών και επιχειρήσεων του ευρύτερου δημόσιου τομέα
ούτε στις διατάξεις που διέπουν εταιρείες που ανήκουν
άμεσα ή έμμεσα στο Δημόσιο. Οι μετοχές τους ανήκουν
αποκλειστικά στο Ελληνικό Δημόσιο. Η εποπτεία επί
των εταιρειών ασκείται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και τον κατά
περίπτωση αρμόδιο υπουργό και περιλαμβάνει:
α. Την έγκριση των κανονισμών που θα καθορίζουν
τα' πλαίσια των διαδικασιών εκπόνησης των μελετών
και εκτελέσεως των κάθε είδους έργων που ανήκουν
στους σκοπούς των εταιρειών αυτών.
β. Την υποβολή σε αυτούς, για την τελική έγκριση
του προϋπολογισμού, της έκθεσης των πεπραγμένων
και του ισολογισμού των εταιρειών αυτών.
γ. Την ενημέρωση τους από το Δ.Σ. της κάθε εταιρείας
για την πορεία των εργασιών της.
12. Η στελέχωση των εταιρειών γίνεται με προσωπικό
που προσλαμβάνεται είτε με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου, αορίστου χρόνου, είτε με σύμβαση που θα
διαρκεί όσο απαιτείται για την εκτέλεση του έργου για
το οποίο γίνεται η πρόσληψη.
13. Με απόφαση των υπουργών που ασκούν την
εποπτεία στις εταιρείες καθορίζεται ο ανώτατος αριθμός
τίΰν προσώπων, που μπορεί να προσληφθούν για κάθε
έρ"γο, καθώς και1 η νομική μορφή της απασχόλησης
τους.
1'4ί Ο έλεγχος της διαχείρισης των οικονομικών των
εταιρειών ενεργείται από ορκωτούς ελεγκτές που υποβάλλουν αντίγραφο της έκθεσης τους στους εποπτ&ύοντες υπουργούς.
15. Οι εταιρείες απολαύουν όλων των διοικητικών,
οικονομικών και1 δικαστικών ατελειών, καθώς και όλων
τΐον δικονομικών προνομίων του Δημοσίου. Οι διατάξεις
του Κώδικα^ Δικών Δημοσίου εφαρμόζονται και στις
.εταιρείες αυτές.
16. Σε κάθε σύμβαση που υπογράφεται από τις ε-
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ταιρειες μπορεί να περιλαμβάνεται ρήτρα επίλυσης των
που ρυθμίζονται από το νόμο αυτό, καθώς και το π.δ.
σχετικών διαφορών με διαιτησία.
487/1991 (ΦΕΚ 177 Α') καταργούνται.
17. Οι εταιρείες απαλλάσονται από κάθε δημόσιο,
κοινοτικό, λιμενικό ή δικαστικό τέλος ή άλλο φόρο,
Άρθρο 7
άμεσο ή έμμεσο, εισφορά υπέρ τρίτου, δικαίωμα και
Έναρξη ισχύος
κράτηση, και συμπαρομαρτούντες φόρους και τέλη,
εκτός του Φ:Π.Α..
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση
18. Οι διατάξεις των άρθρων 38, 39 και 40 του ν. του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός και αν
1
άλλως ορίζεται στις επί μέρους διατάξεις.
2160/1993 (ΦΕΚ 118 Α ) καταργούνται.
19. Οι ανωτέρω διατάξεις των παρ. 6 μέχρι 17 του
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημεπαρόντος άρθρου μπορούν να εφαρμοσθούν και για
ρίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεοή του ως νόμου του
κάθε έργο ή τμήματα έργου, που έχει ανατεθεί η
Κράτους.
εκτέλεση τους ή έχει προκηρυχθεί η δημοπράτηση τους.
Αθήνα, 29 Αυγούστου 1994
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας
και Δημόσιων Έργων και του κατά περίπτωση αρμόδιου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
υπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της ΚυΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
βερνήσεως, παραχωρούνται και μεταβιβάζονται στην
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ιδρυόμενη εταιρεία χωρίς αντάλλαγμα, όλα τα πάσης
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
φύσεως δικαιώματα και υποχρεώσεις του Δημοσίου που
Γ. ΑΡΣΕΝΗΣ
Α. ΠΕΠΟΝΗΣ
απορρέουν από τη σύμβαση ή συμβάσεις κατασκευής
του έργου που καταρτίστηκαν ή από τη διακήρυξη
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
δημοπράτησης του έργου ή τμήματος έργου, η δε
Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
Κ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ
εταιρεία υποκαθιστά το Δημόσιο σε όλες ανεξαιρέτως
τις διατάξεις των συμβάσεων ή των διακηρύξεων δηΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
μοπράτησης των έργων. Δεν μεταβιβάζονται στην εΓ. ΜΟΡΑΪΤΗΣ
Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ταιρεία υποχρεώσεις του Δημοσίου από συμβάσεις εκτελούμενων έργων, που τυχόν θα προέλθουν μέχρι
ΕΡΓΑΤΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ,ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ
την ημερομηνία ανάληψης του έργου από την εταιρεία.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΑΙΣΕΩΝ
Άρθρο 6
Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

Ι. ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ

Δ. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Εβίΐ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

Γ. ΚΟΥΒΕΛΑΚΗΣ

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ί. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται
στις συμβάσεις έργων ή μελετών που θα·δημοπρατηθούν
ή θα ανατεθούν με σχετικές αποφάσεις, από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.
2. Οι διατάξεις της παρ: 2 του άρθρου 2', της παρ.
1' του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, καθώς και των
παρ. 9 και 10 του άρθρου 4 του ν. 1'4'18/ί984', που
προστίθενται με την παρ. 6 του άρθρου 1 του νόμου
αυτού, εφαρμόζονται στις συμβάσεις έργων που θα
δημοπρατηθούν ή θα ανατεθούν με σχετικές αποφάσεις,
χωρίς διαγωνισμό, μετά δίμηνο από τη δημοσίευση του
παρόντος νόμου.
3. Ειδικά για τη σταδιακή εφαρμογή των διατάξεων
της παρ. 12 του άρθρου 17 του ν. 1418/1984 που
προστίθεται με την παρ, 15 του άρθρου 4 του παρόντος
νόμου, ο» εγγεγραμμένοι στα Μ.Ε.Κ. διαγράφονται αυτοδικαίως, λόγω συμπλήρωσης ορίου ηλικίας, ως ακολούθως:
α) εντός του μηνός Ιουλίου του έτους 1995, όσοι
συμπληρώνουν το 75ο έτος της ηλικίας τους εντός
του έτους 1994 ή έχουν μεγαλύτερη ηλικία,
β) το μήνα Δεκέμβριο του έτους 1995 όσοι συμπληρώνουν το 74ο έτος της ηλικίας τους εντός του έτους
1995,
γ) το μήνα Δεκέμβριο του 1996 όσοι συμπληρώνουν
το 73ο έτος της ηλικίας τους εντός του έτους 1996.
Μετά την πάροδο της ανωτέρω τριετίας εφαρμόζονται
τα προβλεπόμενα στην παρ. 12 του άρθρου 17 του ν.
1418/1984.
4. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις
διατάξεις του παρόντος νόμου ή αναφέρεται σε θέματα

ΠΟΛΙΤΕΜΟΥ

ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

Α. ΜΙΚΡΟΥΊΓΣΙΚΟΣ

Κ. ΓΕΙΤΟΝΑΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ

θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγΐδα του Κράτους
Αθήνα, 31 Αυγούστου 1994
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Γ. ΚΟΥΒΕΛΑΚΗΣ

(2)
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2230
Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρουμανίας για τη συνεργασία
στην επιστήμη και την τεχνολογία.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28
παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Κυ-

