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Αθήνα,       9 -5-2012 
Αρ.Πρωτ. ∆17α/05/73/ ΦΝ 433.α 
 
 
               ΠΡΟΣ: 
1. Όλες τις Κεντρικές Υπηρεσίες και τα 
Ανεξάρτητα Τµήµατα της ΓΓ∆Ε και 
της ΓΓΣ∆Ε 
2.Όλα τα Νοµικά Πρόσωπα που 
εποπτεύονται από τη ΓΓ∆Ε 
3.΄Ολες τις ΕΥ∆Ε της ΓΓ∆Ε και της 
ΓΓΣ∆Ε-  ΄Εδρες τους 
 
 

 
 
  ΘΕΜΑ: Χορήγηση προκαταβολής σε συγχρηµατοδοτούµενα έργα  

 

                    Σε συνέχεια της αρ.9/2012 εγκυκλίου µας και µε αφορµή ερωτήµατα  
σχετικά µε την εφαρµογή  των διατάξεων της παραγρ. 3 του άρθρου 242 του ν. 
4072/2012 (ΦΕΚ Α΄86) που αφορά  τη χορήγηση προκαταβολής σε 
συγχρηµατοδοτούµενα έργα (ΕΣΠΑ) , παρέχονται οι  ακόλουθες περαιτέρω  
διευκρινίσεις:   
 
1. Η προκαταβολή του εργολαβικού ανταλλάγµατος που προβλέπεται από την 

παράγραφο 10 περ. β του άρθρου 25 του ν. 3614/2007, που προστέθηκε µε την 
παράγραφο 3 του άρθρου 242 του ν. 4072/2012, αναφέρεται τόσο στην 
προκαταβολή της περιπτ. α της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του ν. 3669/2008 
(προκαταβολή για αντιµετώπιση δαπανών πρώτων εγκαταστάσεων, µελετών και 
λοιπών εξόδων εκκίνησης), όσο και στην προκαταβολή της περιπτ. β της ίδιας 
παραγράφου (προκαταβολή για αντιµετώπιση δαπανών προµηθειών   υλικών ή 
µηχανηµάτων που εγκαθίστανται ή ενσωµατώνονται στο έργο).  

 
 Η προκαταβολή αυτή σε κάθε περίπτωση δεν µπορεί να υπερβεί το 10%  του 

ολικού ποσού της αρχικής σύµβασης (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ ). 
 
2. Εννοείται  ότι προκαταβολή της περιπτ. α  της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του ν. 

3669/2008 σε συγχρηµατοδοτούµενα δηµόσια έργα χορηγείται µόνο σε 
περιπτώσεις όπου οι «πρώτες εγκαταστάσεις» των αναδόχων δεν έχουν 
ολοκληρωθεί ή όπου δεν έχει σηµειωθεί ακόµη ουσιαστική «εκκίνηση» των 
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εργασιών που πρέπει, κατά την σύµβαση, να εκτελεστούν,  ή όπου οι αναγκαίες 
µελέτες δεν έχουν ολοκληρωθεί.    

 
 Σε κάθε περίπτωση η χορηγούµενη προκαταβολή, εκτός του γενικού ανωτάτου 

ορίου του 10%  του ολικού ποσού της αρχικής  σύµβασης, δεν πρέπει να ξεπερνά 
και το ειδικό ανώτατο όριο του 5% του ίδιου ποσού, πλην των περιπτώσεων έργων 
που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο  της παρ. 3 α του άρθρου 51 ν. 3669/2008 
και ύστερα από σχετική απόφαση της Προϊσταµένης Αρχής. 

   
3. Επισηµαίνεται ότι η προκαταβολή της περιπτ. β της παραγράφου 3 του άρθρου 51 

του ν. 3669/2008 σε συγχρηµατοδοτούµενα δηµόσια έργα χορηγείται για 
συγκεκριµένες προµήθειες υλικών ή µηχανηµάτων που πρόκειται να 
εγκατασταθούν ή να ενσωµατωθούν στα έργα, όπως αυτές προκύπτουν από 
σχετικά «προτιµολόγια».  

 
4.Τέλος, κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι  διατάξεις  του άρθρου 51 του ν. 3669/2008.  
 
5. Της εγκυκλίου  αυτής να λάβουν γνώση  όλοι οι αρµόδιοι  υπάλληλοι    για την 

εφαρµογή της. Επίσης να  αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.∆.Ε.(www.ggde.gr) 
για ενηµέρωση παντός   ενδιαφεροµένου. 

           
 
                                                           
                                                                            
                                                                              Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                      
 
                                                                             
                                                                                    Ι.ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΗΣ 
KOINOΠΟΙΗΣΗ 
1. Γραφείο κ. Υπουργού  
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού  
3. Γραφείο κ .Γεν. Γραµµατέα της ΓΓ∆Ε              

Γραφείο κ .Γεν. Γραµµατέα της ΓΓΣ∆  
4. Υπουργείο Ανάπτυξης,Ανταγωνιστικότητας Ε 
5. Γραφείο κ. κ. Γεν. ∆/ντών της ΓΓ∆Ε 
6. ΕΥ∆/ΕΠ-ΕΠ   

Κόνιαρη 15 - Τ.Κ. 11471 και 
Ναυτιλίας 
Ειδική Γραµµατεία ΕΣΠΑ 
Γραφείο Ειδικής Γραµµατέως 
Νίκης 10-ΤΚ10563 Αθήνα 

7. ∆/νση  ∆17( 5) 
8. ∆/νση Πληροφορικής (µε e-mail  για 
     ενηµέρωση της ιστοσελίδας) 
  
 
 
 
 
 


