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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Αθήνα, 11/9/2008 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.                                            Αρ.Πρωτ. ∆17γ/01/107/ΦΝ 439 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ 
∆/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ 
& ΚΩ∆/ΣΗΣ (∆17) ΤΜΗΜΑ : Γ΄                                                  ΠΡΟΣ:                                       
Ταχ. ∆/νση : Χαρ. Τρικούπη 182                                         Αποδέκτες του 
Ταχ. Κώδ. : 101 78 ΑΘΗΝΑ                                               Πίνακα διανοµής 
Πληροφορίες : 
TELEFAX : 210 64 64 392 
Τηλέφωνο : 210 64 28 969 
E-mail : ggded17@ggde.gr 
 
ΘΕΜΑ: ∆ηµοσίευση Υπουργικής Απόφασης για την έγκριση α) πρότυπων τευχών 
προκηρύξεων για τις διαδικασίες των άρθρων 6 και 8 του ν. 3316/05 και β) 
τροποποίησης πρότυπων τευχών προκηρύξεων για τις διαδικασίες των άρθρων 7 
και 9 του ίδιου νόµου. 
Σας πληροφορούµε ότι η απόφαση ∆17γ/07/85/ΦΝ 439.1/28-7-2008 του Υπουργού 
ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. για την έγκριση α) πρότυπων τευχών προκηρύξεων για τις διαδικασίες των 
άρθρων 6 και 8 του ν. 3316/05 και β) τροποποίησης πρότυπων τευχών προκηρύξεων για 
τις διαδικασίες των άρθρων 7 και 9 του ίδιου νόµου δηµοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Β' 1582/07-
08-2008. 
Με την εγκύκλιό µας 15/2008 ”Οδηγίες για την ορθή εφαρµογή α) των νέων εγκεκριµένων 
προκηρύξεων τύπου Β και Β1 (διαδικασία άρθρου 6) και ∆ και ∆1 (διαδικασία άρθρου 8) 
για την ανάθεση συµβάσεων µελετών και υπηρεσιών κατά το ν. 3316/05 και β) των 
τροποποιηµένων προκηρύξεων τύπου Α (διαδικασία άρθρου 7) και τύπου Γ (διαδικασία 
άρθρου 9) του ιδίου νόµου”, που είναι αναρτηµένη στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.∆.Ε., έχουν 
δοθεί διευκρινίσεις για τα θέµατα της εν λόγω υπουργικής απόφασης. 
Της εγκυκλίου αυτής να λάβουν γνώση όλοι οι αρµόδιοι υπάλληλοι των Υπηρεσιών σας. 
Επιπλέον, η εγκύκλιος αυτή να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραµµατείας 
∆ηµοσίων Έργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 
 
Κοινοποίηση: 
1. Γραφείο Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 
2. Γραφείο Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. 
3. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα της ΓΓ∆Ε. 
4. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα της ΓΓΣ∆Ε. 
5. Γραφείο Γεν. ∆/ντών της ΓΓ∆Ε. 
6. ∆/νση Πληροφορικής 
7. ∆/νση ∆17(4) 
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                                                                                                   ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
                                                                                           Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 
                                                                                              
                                                                                                  ΕΛ. ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 


