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Aθήνα,   3-10-2017                                                                         
Αριθμ. πρωη.  ΔΝα/οικ. 70034/ΦΝ. 429.1       

 
 
 
Προς: Σοσς αποδέκηες ηοσ 

           πίνακα διανομής 

 

                 
 

 

 

Θέμα: «Έγκριζη ηοσ Κανονιζμού Επεμβάζεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) ζε κηίρια από 

οπλιζμένο ζκσρόδεμα (2η Αναθεώρηζη)» 

 

         

         άρ πληποθοπούμε όηι ζηο ΦΔΚ 2984, ηεύσορ Β΄/30.08.2017, δημοζιεύηηκε η απιθμ. 

ππωη. ΓΝα/37269/ΦΝ 429.1/14.08.2017 απόθαζη ηος Τποςπγού Τποδομών και 

Μεηαθοπών με θέμα: «Έγκπιζη ηος Κανονιζμού Δπεμβάζεων (ΚΑΝ.ΔΠΔ.) ζε κηίπια από 

οπλιζμένο ζκςπόδεμα (2η Αναθεώπηζη)» (ΑΓΑ: Χ76Ρ465ΥΘΞ-1Υ9). 

   Δπιζημαίνεηαι όηι ζύμθωνα με ηην ανωηέπω απόθαζη εξαιπούνηαι από ηην ςποσπέωζη 

εθαπμογήρ ηος παπόνηορ Κανονιζμού Δπεμβάζεων:  

α) Μελέηερ επιζκεςήρ και ενίζσςζηρ κηιπίων πος εκπονούνηαι με ιδιωηικέρ ζςμβάζειρ και  

έσοςν ςποβληθεί ζηιρ απμόδιερ πολεοδομικέρ ςπηπεζίερ μέσπι ηιρ 20.01.2012 (ημεπομηνία 

δημοζίεςζηρ ηηρ απ. Γ17α/04/5/ΦΝ 429.1/13.01.2012 απόθαζηρ ηος Τθςποςπγού 

Τποδομών, Μεηαθοπών και Γικηύων - ΦΔΚ Β΄ 42), καθώρ και μελέηερ επιζκεςήρ και 

ενίζσςζηρ κηιπίων πος εκπονούνηαι με δημόζιερ ζςμβάζειρ πος έσοςν ςπογπαθεί μέσπι 

ηιρ 20.1.2012 (ημεπομηνία δημοζίεςζηρ ηηρ απ. Γ17α/04/5/ΦΝ 429.1/13.01.2012 

απόθαζηρ ηος Τθςποςπγού Τποδομών, Μεηαθοπών και Γικηύων - ΦΔΚ Β΄ 42) και 

β) Μελέηερ επιζκεςήρ και ενίζσςζηρ κηιπίων πος εκπονούνηαι με ιδιωηικέρ ζςμβάζειρ και 

έσοςν ςποβληθεί ζηιρ απμόδιερ πολεοδομικέρ ςπηπεζίερ από ηιρ 20.01.2012 (ημεπομηνία 

δημοζίεςζηρ ηηρ απ. Γ17α/04/5/ΦΝ 429.1/13.01.2012 απόθαζηρ ηος Τθςποςπγού 

Τποδομών, Μεηαθοπών και Γικηύων - ΦΔΚ Β΄ 42), καθώρ και μελέηερ επιζκεςήρ και 

ενίζσςζηρ κηιπίων πος εκπονούνηαι με δημόζιερ ζςμβάζειρ πος έσοςν ςπογπαθεί από ηιρ 

20.01.2012 μέσπι ηην έναπξη ιζσύορ ηηρ 1ηρ Αναθεώπηζηρ (05.09.2013). Οι παπαπάνω 

ΑΔΑ: 6ΡΑΕ465ΧΘΞ-4ΤΩ



 

 

 

 

μελέηερ ππέπει να ακολοςθούν ηιρ διαηάξειρ ηος ΚΑΝ.ΔΠΔ,. πος δημοζιεύθηκε ζηο 

ανωηέπω αναθεπθέν ΦΔΚ Β΄ 42 ηος 2012. 

γ) Μελέηερ επιζκεςήρ και ενίζσςζηρ κηιπίων πος εκπονούνηαι με ιδιωηικέρ ζςμβάζειρ και 

έσοςν ςποβληθεί ζηιρ απμόδιερ πολεοδομικέρ ςπηπεζίερ από ηιρ 05.09.2013 (ημεπομηνία 

δημοζίεςζηρ ηηρ απ. Γ17α/239/1/ΦΝ 429.1/27.08.2013 απόθαζηρ ηος Τποςπγού 

Τποδομών, Μεηαθοπών και Γικηύων - ΦΔΚ Β΄ 2187) μέσπι ηην έναπξη ιζσύορ ηος 

παπόνηορ Κανονιζμού (30.08.2017), καθώρ και μελέηερ επιζκεςήρ και ενίζσςζηρ κηιπίων 

πος εκπονούνηαι με δημόζιερ ζςμβάζειρ πος έσοςν ςπογπαθεί από ηιρ 05-09-2013 

(ημεπομηνία δημοζίεςζηρ ηηρ απ. Γ17α/239/1/ ΦΝ 429.1/27.08.2013 απόθαζηρ ηος 

Τποςπγού Τποδομών, Μεηαθοπών και Γικηύων - ΦΔΚ Β΄ 2187)) μέσπι ηην έναπξη ιζσύορ 

ηος παπόνηορ Κανονιζμού (30.08.2017) Οι παπαπάνω μελέηερ ππέπει να ακολοςθούν ηιρ 

διαηάξειρ ηος ΚΑΝ.ΔΠΔ,. πος δημοζιεύθηκε ζηο ΦΔΚ Β΄ 2187.  

   Σηρ εγκςκλίος αςηήρ παπακαλούμε να λάβοςν γνώζη όλοι οι απμόδιοι ςπάλληλοι και να 

αναπηηθεί ζηην ιζηοζελίδα ηηρ Γ.Γ.Τ. (www.ggde.gr), καθώρ και ζηην ανηίζηοιση ζελίδα 

ηος Ππογπάμμαηορ «ΓΙΑΤΓΔΙΑ», για ενημέπωζη πανηόρ ενδιαθεπομένος.                                                                                                                 

                                                                                                          

 
Κοινοποίηζη:                                                  
1. Γπαθείο κ. Τποςπγού  
2. Γπαθείο κ. Τθςποςπγού  
3. Γπαθεία κ.κ. Γεν. Γπαμμαηέων         
4.  Γπαθεία κ.κ. Γεν. Γ/νηών     
5. Οπγανιζμόρ Ανηιζειζμικού  σεδιαζμού & 
Πποζηαζίαρ (Ο.Α..Π.) Ξάνθος 32                                                   
154 51 Ν. Φςσικό                                                                     
6.Γ/νζη Ανάπηςξηρ, ςνηήπηζηρ και                                                                                                                                                                                                                                         
Λειηοςπγίαρ Δθαπμογών                              
(με e-mail για ενημέπωζη ηηρ ιζηοζελίδαρ)  
Εζωηερική Διανομή:                                                                                
Γ/νζη  ΓΝ (5)                                                                                                                                   
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   ΤΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ 
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