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Θέµα: «Οδηγίες εφαρµογής της παραγράφου 3 του άρθρου 242 του ν. 4072/12»
Κύριε Υπουργέ ,
Στον νόµο 4072/12 και ειδικότερα στην παράγραφο 3 του άρθρου 242 προβλέπεται η
δυνατότητα προκαταβολής, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου
51 του ν.3669/2008, στις συγχρηµατοδοτούµενες συµβάσεις δηµοσίων έργων που έχουν
προκηρυχθεί έως 15.03.2012 χωρίς πρόβλεψη προκαταβολής στην διακήρυξη, η οποία δεν
µπορεί να υπερβαίνει το 10% του ολικού ποσού της σύµβασης (χωρίς αναθεωρήσεις και
ΦΠΑ) έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής.
Η ως άνω ρύθµιση απετέλεσε αίτηµα του Συνδέσµου µας προς τις ηγεσίες των Υπουργείων
Οικονοµικών και ΥπΥΜΕ∆Ι, ήδη από τις αρχές του έτους, ώστε να αντιµετωπιστεί µία από τις
βασικές αιτίες του προβλήµατος υλοποίησης των έργων του ΕΣΠΑ που είναι η έλλειψη
ρευστότητας που αντιµετωπίζουν οι Τεχνικές Εταιρείες και οφείλεται σε πολλούς λόγους
(καθυστέρηση πληρωµών από το ∆ηµόσιο, παύση χρηµατοδότησης από το Τραπεζικό
Σύστηµα, Έκτακτες φορολογικές επιβαρύνσεις κλπ). Ως εκ τούτου εκφράζουµε την
ικανοποίησή µας για την υιοθέτησή της.
Με δεδοµένο τον επείγοντα χαρακτήρα των προβληµάτων αυτών παρακαλούµε να προβείτε
στην άµεση έκδοση και αποστολή οδηγιών εφαρµογής των προβλεποµένων στην παράγραφο
3 του άρθρου 242 του ν. 4072/12 προς τις αρµόδιες υπηρεσίες (∆/νσεις Έργων,
∆ιαχειριστικές Αρχές κ.α.) ώστε να επιτευχθεί όσο το δυνατό συντοµότερα η οµαλή
χρηµατοδότηση των υπό εκτέλεση ή εκτελούµενων τεχνικών έργων που χρηµατοδοτούνται
από το ΕΣΠΑ και τα οποία έχουν ευρέως αναγνωριστεί ως το βασικότερο µέσο για την
ανάκαµψη της Ελληνικής Οικονοµίας.
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