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ΠΡΟΣ: 

 
1. Όλες τις Κεντρικές 
Υπηρεσίες και τα Ανεξάρτητα 
Τµήµατα της Γ.Γ.∆.Ε και της 
Γ.Γ.Σ.∆.Ε 
2. Όλα τα ΝΠ∆∆ και ΝΠΙ∆ που 
εποπτεύονται από τη Γ.Γ.∆.Ε 
3. Όλες τις ΕΥ∆Ε της Γ.Γ.∆.Ε      
και της Γ.Γ.Σ.∆.Ε - Έδρες τους    

 
 
 
ΘΕΜΑ: Ανάρτηση τευχών δηµοπράτησης στην ηλεκτρονική σελίδα της Γ.Γ.∆.Ε. 

 

Με αφορµή αναφορές που υποβλήθηκαν στο Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών 

και ∆ικτύων από Συνδέσµους Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων, µε τις οποίες 

διαµαρτύρονται για το υψηλό κόστος αναπαραγωγής των τευχών δηµοπράτησης 

των έργων και ζητούν εναλλακτικά την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο ή τη 

χορήγησή τους σε ηλεκτρονική µορφή (C.D), σας ενηµερώνουµε τα εξής: 

Α).  Η µέθοδος της έντυπης αναπαραγωγής των τευχών δηµοπράτησης που 

ακολουθείται στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, σήµερα, εξασφαλίζει την 

αυθεντικότητα του περιεχόµενου των τευχών δηµοπράτησης και συµβάλλει εν 

µέρει στην κάλυψη των λειτουργικών εξόδων  για τα αναλώσιµα και τη συντήρηση 

των φωτοτυπικών µηχανηµάτων της υπηρεσίας. Σε πολλές όµως περιπτώσεις η 

ως άνω διαδικασία έχει αποδειχθεί χρονοβόρα ή και υπέρµετρα δαπανηρή για 

τους ενδιαφεροµένους. 
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Σηµειώνεται ότι στην Εγκύκλιο µε αριθµ. 10/30-5-2008 έχει καθορισθεί 

συγκεκριµένο ανώτατο ποσό για τη δαπάνη αναπαραγωγής των τευχών των 

διαγωνισµών ( 15 λεπτά ανά σελίδα Α4 και 30 λεπτά ανά σελίδα Α3 ). Στη 

σηµερινή δύσκολη κοινωνικοοικονοµική συγκυρία είναι περισσότερο από ποτέ 

αναγκαία, η διατήρηση του κόστους αναπαραγωγής των τευχών των 

διαγωνισµών σε χαµηλό επίπεδο, το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα ποσά 

που ορίζονται στην Εγκύκλιο 10/2008.  

Κατά συνέπεια οι αρµόδιες Υπηρεσίες είναι ενήµερες για το θέµα αυτό και δεν 

επιτρέπεται να καθορίζουν αυθαίρετα τα ποσά αυτά, καταστρατηγώντας τόσο τις 

οδηγίες της ως άνω Εγκυκλίου, όσο και τα δεδοµένα της αγοράς. 

Β).  Πέραν των ανωτέρω, στο πλαίσιο εκσυγχρονισµού της δηµόσιας διοίκησης 

και συνακόλουθα του συστήµατος δηµοπράτησης δηµοσίων έργων (Ν.3669/08) , 

µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών (Ν.3316/05) θα πρέπει πλέον οι 

ενδιαφερόµενοι να µπορούν να ενηµερώνονται και ηλεκτρονικά  για τα τεύχη 

δηµοπράτησης έργων (Ν.3669/08), µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών 

(Ν.3316/05), ( όπως ακριβώς συµβαίνει και στην περίπτωση της Προκήρυξης 

που αναρτάται στην ιστοσελίδα κάθε φορέα), µέσω της άµεσης 
προσβασιµότητας που παρέχει το διαδίκτυο. 
Περαιτέρω για λόγους έγκαιρης και πληρέστερης ενηµέρωσης των 

ενδιαφεροµένων, αλλά και για λόγους οικονοµίας, θα πρέπει εφεξής οι Υπηρεσίες 

της Γ.Γ.∆.Ε και Γ.Γ.Σ.∆.Ε καθώς και οι φορείς   που ανήκουν ή εποπτεύονται από 

αυτές, να αναρτούν και ηλεκτρονικά τα τεύχη δηµοπράτησης έργων 

(Ν.3669/08), µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών (Ν.3316/05) που 

αφορούν  στους συγκεκριµένους  διαγωνισµούς που προκηρύσσουν. 

 Ειδικότερα οι υπηρεσίες της Γ.Γ.∆.Ε και Γ.Γ.Σ.∆.Ε θα  αποστέλλουν τα ως άνω 

τεύχη στη ∆ιεύθυνση Πληροφορικής της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων 
Έργων, προκειµένου να αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.∆.Ε,  

(htpp://www.ggde.gr) και να είναι διαθέσιµα στους ενδιαφεροµένους προς 

ενηµέρωσή τους. Οι φορείς που εποπτεύονται από τις Γ.Γ.∆.Ε και Γ.Γ.Σ.∆.Ε θα 

αναρτούν τα σχετικά τεύχη στην ηλεκτρονική τους ∆ιεύθυνση.  

 

 

 



 

 

 

3 

 

Τέλος, η Εγκύκλιος αυτή να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραµµατείας 

∆ηµοσίων Έργων του ΥΠΥΜΕ∆Ι. και  της Εγκυκλίου αυτής να λάβουν γνώση όλοι 

οι αρµόδιοι υπάλληλοι των Υπηρεσιών σας. 

 

 

Kοινοποίηση:  
                                                                  
1. Γραφείο κ. Υπουργού                                                                Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού  
3. Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα της Γ.Γ.∆.Ε.                                  
4. Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα της Γ.Γ.Σ.∆.Ε.                                              
5. Γραφείο κ.κ. Γεν. ∆/ντών της Γ.Γ.∆.Ε.                               
6. ∆/νση Πληροφορικής (µε CD για                                                        
      ενηµέρωση της ιστοσελίδας της Γ.Γ.∆.Ε.)                                ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ                                
7.   Τ.Ε.Ε                                                                                                                                                                      8
8. Ενώσεις Εργοληπτών                                                                                                                              
α) Πανελ. Ένωση ∆ιπλ. Μηχ. Εργολ.∆Ε                                                                                                           
(ΠΕ∆ΜΕ∆Ε)  Ασκληπιού 23, 106 80 Αθήνα 

β) Πανελ.Ένωση Συνδέσµου  Εργολ. ∆Ε                                                                                                            
(ΠΕΣΕ∆Ε) Θεµιστοκλέους 4 – 10 678 -Αθήνα 

γ) Σύνδεσµο Ανωτ.Τεχν. Εταιρ. (ΣΑΤΕ)                                                                                                                        
Φειδίου 14, 106 78 Αθήνα 

δ) Πανελ.Ένωση ∆ιπλ. Μηχανολ. Ηλεκτρολ.Εργολ.                                                                                                     
∆Ε (ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε)   Αχαρνών 35,104 39    ΑΘΗΝΑ 

ε) Ένωση Ελλήνων Τεχνολόγων Μηχανικών (Ε.Ε.ΤΕ.Μ.)                                                                                           
Βερανζέρου 15,  Αθήνα 

στ) Πανελ. Σύνδεσµο Εργολ.Επιχειρήσεων Εγγεγραµµένων σε                                                                         
Νοµαρχιακά Μητρώα Θεµιστοκλέους 4, 106 78  Αθήνα  

 

 

   
 


