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Προς 

Την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

Διεύθυνση Οικονομικού Δωδεκανήσου   

 

Κοινοποίηση: 

- Συντονιστή Αποκεντρωμένης  Διοίκησης   Αιγαίου, κ. Νικόλαο Θεοδωρίδη  

- Διεύθυνση Οικονομικών ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών  

- Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου  

 

Θέμα: Πόρος  6‰ σε λογαριασμούς  πληρωμής δημοσίων έργων  

 

Κύριοι,  

       Με αφορμή  ερωτήματα των μελών της  Ένωσής μας  σχετικά με την εφαρμογή 

της περ. θ΄της παρ. 7 του άρθρου 53 Ν. 4412/2016, σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα: 

       Στην ως άνω διάταξη αναφέρεται ότι στο ποσοστό των γενικών εξόδων και 

οφέλους του αναδόχου, που ορίζεται σε 18%, ανεξαρτήτως πηγής χρηματοδότησης, 

περιλαμβάνεται και η υπ΄αριθμ. πρωτ. 8371/27.07.2016 συμφωνία μεταξύ των 

Εργοληπτικών Ενώσεων και Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ.  Ήτοι η δημιουργία πόρου ύψους 6 ‰ 

που βαρύνει κάθε λογαριασμό πληρωμής δημοσίων έργων και  κατανέμεται στους 

μονίμους και αορίστου χρόνου υπαλλήλους, Διπλωματούχους Μηχανικούς του 

Δημοσίου, μέλη της ΕΜΔΥΔΑΣ. Για το σκοπό αυτό το ΤΕΕ τηρεί λογαριασμό στην 

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και το σχετικό αποδεικτικό κατάθεσης του πόρου θα 

πρέπει να προσκομίζεται κατά την πληρωμή των λογαριασμών δημοσίων έργων. 

(Εγκύκλιος 20/2017 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών).  

        Επισημαίνουμε ακόμα  ότι  οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 εφαρμόζονται σε όλες 

τις δημόσιες συμβάσεις η έναρξη της διαδικασίας  σύναψης των οποίων λαμβάνει 

χώρα μετά την 08.08.2016 (άρθρο 376 παρ. 1  Ν. 4412/2016).  

       Ως χρόνος έναρξης  της διαδικασίας  σύναψης της σύμβασης νοείται η 

ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων  -ΚΗΜΔΗΣ . (άρθρο 120  παρ. 1  Ν. 4412/2016). 

       Συμπερασματικά: 

       Η προαναφερόμενη  κράτηση  6‰ βαρύνει κάθε λογαριασμό πληρωμής 

δημοσίων έργων για τις συμβάσεις των οποίων η δημοσίευση της διακήρυξης στο 

ΚΗΜΔΗΣ έλαβε χώρα μετά την 08.08.2016 και διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016. 



       Πληρωμές λογαριασμών από συμβάσεις έργων που διέπονται από την 

προγενέστερη νομοθεσία (Ν. 3669/08)   δεν βαρύνονται με την κράτηση αυτή.  

  

Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

          Ο Πρόεδρος               Ο Γεν. Γραμματέας 

ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ                                                ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Θ. ΚΑΣΣΕΛΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


