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ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ 

ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ             

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΡΓΩΝ  
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Αθήνα,     26-4-2012 

Απ.Ππωη. Γ17α/ 01/68/ΦΝ 433.α 

 
 

               ΠΡΟ: 

1. Όλερ ηιρ Κενηπικέρ Τπηπεζίερ και ηα 

Ανεξάπηηηα Σμήμαηα ηηρ ΓΓΓΔ και 

ηηρ ΓΓΓΔ 

2.Όλα ηα Νομικά Ππόζωπα πος 

εποπηεύονηαι από ηη ΓΓΓΔ 

3.΄Ολερ ηιρ ΔΤΓΔ ηηρ ΓΓΓΔ και ηηρ 

ΓΓΓΔ-  ΄Δδπερ ηοςρ 
 

 

 
 

  ΘΔΜΑ: Υοπήγηζη πποκαηαβολήρ ζε ζςγσπημαηοδοηούμενα έπγα  

 

1.αρ πληποθοπούμε όηι δημοζιεύηηκε ζηην Δθημεπίδα ηηρ Κςβέπνηζηρ (ΦΔΚ Α΄86 

/11.4.2012) ο νόμορ 4072/2012 «Βεληίωζη επισειπημαηικού πεπιβάλλονηορ- Νέα 

εηαιπική μοπθή-ήμαηα-Μεζίηερ Ακινήηων- Ρύθμιζη θεμάηων ναςηιλίαρ, λιμένων 

και αλιείαρ και άλλερ διαηάξειρ». 

2.  ηην παπάγπαθο 3 ηος άπθπος 242  ηος ανωηέπω νόμος πεπιλαμβάνεηαι διάηαξη 

ζύμθωνα με ηην οποία  ζηο άπθπο 25  ηος ν. 3614/2007 «Γιασείπιζη, έλεγσορ και 

εθαπμογή αναπηςξιακών παπεμβάζεων για ηην ππογπαμμαηική πεπίοδο 2007-2013» 

πποζηίθενηαι παπάγπαθοι 10, 11 και 12. 

Διδικόηεπα, ζηην ωρ άνω παπαγπ. 10 πποβλέπεηαι όηι ζηιρ διακηπύξειρ ηων 

ζςγσπημαηοδοηούμενων δημοζίων έπγων πεπιλαμβάνεηαι ςποσπεωηικά η 

δςναηόηηηα σοπήγηζηρ πποκαηαβολήρ. Για ηο λόγο αςηό  θα ππέπει εθεξήρ να 

πποζηίθεηαι ζηιρ διακηπύξειρ ηων ζςγσπημαηοδοηούμενων δημοζίων  έπγων ο 

ζσεηικόρ όπορ πεπί σοπήγηζηρ πποκαηαβολήρ. 

 Δπίζηρ ζηην ίδια παπαγπ.10 πποβλέπεηαι , καηά παπέκκλιζη ηων διαηάξεων ηηρ παπ. 

1 ηος άπθπος 51 ηος ν.3669/2008,  η δςναηόηηηα  να σοπηγείηαι ζηον ανάδοσο 

πποκαηαβολή μέσπι 10% ηος ζςμβαηικού ποζού (σωπίρ αναθεώπηζη  και ΦΠΑ) 
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ακόμα κι αν δεν πποβλέπεηαι η σοπήγηζή ηηρ από ηη διακήπςξη, ζε 

ζςγσπημαηοδοηούμενερ ζςμβάζειρ δημοζίων  έπγων πος πποκηπύσηηκαν  μέσπι ηιρ 

15-3-2012  (ημεπομηνία αποζηολήρ για δημοζίεςζη ηηρ διακήπςξηρ). 

 ηην πεπίπηωζη αςηή οι ςπηπεζίερ  πος έσοςν αναθέζει ζςγσπημαηοδοηούμενα 

δημόζια έπγα ενηαγμένα ζηο Π.Γ.Δ  ηος Τποςπγείος μαρ, θα  ππέπει να 

ενημεπώζοςν ηο ηασύηεπο δςναηόν ηη Γ/νζη  Ππογπάμμαηορ, Πποηύπων και Γιεθνών 

σέζεων (Γ11) ηηρ ΓΓΓΔ για ηην επιπλέον δαπάνη πος θα απαιηηθεί για ηη σοπήγηζη 

πποκαηαβολών ενηόρ ηος έηοςρ  2012. 

 3. Σηρ εγκςκλίος  αςηήρ να λάβοςν γνώζη  όλοι οι απμόδιοι  ςπάλληλοι    για ηην 

εθαπμογή ηηρ. Δπίζηρ να  αναπηηθεί ζηην ιζηοζελίδα ηηρ Γ.Γ.Γ.Δ.(www.ggde.gr) για 

ενημέπωζη πανηόρ   ενδιαθεπομένος. 

                                                                     

                                                                            

                                                                                              Ο ΤΠΟΤΡΓΟ                                                            

 

                                                                             

                                                                             ΜΑΤΡΟΤΓΗ ΒΟΡΙΓΗ 

KOINOΠΟΙΗΗ 

1. Γπαθείο κ. Τποςπγού  

2. Γπαθείο κ. Τθςποςπγού  

3. Γπαθείο κ .Γεν. Γπαμμαηέα ηηρ ΓΓΓΔ              

4. Γπαθείο κ .Γεν. Γπαμμαηέα ηηρ ΓΓΓΔ 

5. Γπαθείο κ. κ. Γεν. Γ/νηών ηηρ ΓΓΓΔ 

6. ΔΤΓ/ΔΠ-ΔΠ   

Κόνιαπη 15 - Σ.Κ. 11471 

7. Τποςπγείο Ανάπηςξηρ,Ανηαγωνιζηικόηηηαρ και 

Ναςηιλίαρ 

Διδική Γπαμμαηεία ΔΠΑ 

Γπαθείο Διδικήρ Γπαμμαηέωρ 

Νίκηρ 10-ΣΚ10563 Αθήνα 

8. Γ/νζη  Γ17( 5) 

9. Γ/νζη Πληποθοπικήρ (με CD  για 

     ενημέπωζη ηηρ ιζηοζελίδαρ) 
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