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ΘΕΜΑ: ∆ηµοσίευση του ν. 3481/06 για το Εθνικό Κτηµατολόγιο και την
ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων έργων και µελετών.
1. Σε συνέχεια της εγκυκλίου αρ .Ε.20/26.7.2006 της ΓΓ∆Ε/ΥΠΕΧΩ∆Ε, µε
την οποία σας γνωστοποιήθηκε η ψήφιση του νοµοσχεδίου «Τροποποιήσεις
στη νοµοθεσία για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση
συµβάσεων έργων και µελετών και άλλες διατάξεις», σας γνωρίζουµε ότι το
νοµοσχέδιο αυτό δηµοσιεύτηκε ως νόµος 3481/2006 στο ΦΕΚ αρ. 162 τεύχος
Α΄, µε ηµεροµηνία 2 /8/2006.
Συνεπώς όπως είχε επισηµανθεί και στην παρ. Γ της Εγκυκλίου αρ.20/06, οι
διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του νέου νόµου θα εφαρµοστούν στους
διαγωνισµούς των οποίων περίληψη της διακήρυξης θα αποσταλεί για
δηµοσίευση ένα µήνα µετά από την ισχύ του ανωτέρω νόµου, ήτοι µετά τις 2
Σεπτεµβρίου 2006 και εφεξής, µε τις παρακάτω εξαιρέσεις, όπως
προβλέπεται στο άρθρο 10 του νόµου αυτού.
α) οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 (δικαίωµα άσκησης αγωγής),
εφαρµόζονται και στις εκκρεµείς εργολαβίες,
β) οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 (εγγραφή στο ΜΕΕΠ),
εφαρµόζονται στις αιτήσεις που θα υποβληθούν µετά την έναρξη ισχύος του
νόµου,
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γ) οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 4, που αφορούν την άσκηση των
αρµοδιοτήτων της Προϊσταµένης Αρχής από τα όργανα του ΥΠΕΧΩ∆Ε, θα
εφαρµοστούν µετά την έκδοση της σχετικής απόφασης του Υπουργού
ΠΕΧΩ∆Ε.
δ)οι διατάξεις των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ.6 του άρθρου 4 του
νόµου εφαρµόζονται και στους τρέχοντες και εκκρεµείς διαγωνισµούς.
ε) οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 5, εφαρµόζονται στις περιπτώσεις που
θα αποσταλεί πρόσκληση για διαπραγµάτευση µετά την έναρξη ισχύος του
νόµου αυτού.
στ) η διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 5 εφαρµόζεται στις συµβάσεις που
ανατέθηκαν ή θα ανατεθούν κατά το ν.3316/05.
2. Η Εγκύκλιος αυτή να τεθεί υπόψη των υπαλλήλων όλων των φορέων του
δηµόσιου τοµέα, που αναθέτουν συµβάσεις α) δηµοσίων έργων και β)µελετών
και συναφών υπηρεσιών του ν. 3316/05 για την πιστή εφαρµογή της.
Επίσης να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων
Έργων του ΥΠΕΧΩ∆Ε (ggde. gr) για την ενηµέρωση παντός ενδιαφεροµένου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Γραφείο Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε
2. Γραφείο Υφυπουργού ΠΕΧΩ∆Ε

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

3. Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα της ΓΓ∆Ε

α.α.

4. Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα της ΓΓΣ∆Ε
5. Γραφείο κ.κ Γεν. ∆/ντών της ΓΓ∆Ε

Γ. ΠΑΡΑ∆ΑΚΗ

6. ∆/νση ∆17(10)
7. ∆/νση Πληροφορικής ( για την
ανάρτηση στην ιστοσελίδα).
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