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ΠΡΟΣ

 
Τους αποδέκτες του πίνακα 
διανοµής 
 

 
ΘΕΜΑ: ∆ηµοσίευση Υπουργικών Αποφάσεων και έναρξη ισχύος τους 

 

             Σας πληροφορούµε ότι δηµοσιεύθηκαν στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως οι κάτωθι αποφάσεις του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆Ε., που 
εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του Ν.3316/05 «περί 

ανάθεσης και εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και 

παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» : 

         Α. 1) Η αριθµ.∆17γ/07/148/ΦΝ 439.3/03-10-06 απόφαση «Νοµική 

Κάλυψη τεχνικών υπαλλήλων σε περίπτωση εις βάρος τους διώξεων» (ΦΕΚΒ 
1525/18.10.2006). Η απόφαση αυτή εφαρµόζεται στις περιπτώσεις ποινικών 

διώξεων που ασκήθηκαν ή θα ασκηθούν κατά των τεχνικών υπαλλήλων  µετά 

την ηµεροµηνία έναρξης εφαρµογής του Ν.3316/05, ήτοι µετά την 22α 

Φεβρουαρίου 2005. Ο υπάλληλος που διώκεται ποινικά για πράξη ή 

παράλειψη κατά τη διάρκεια άσκησης των καθηκόντων του µπορεί µετά από 

αίτησή του και κατόπιν απόφασης του αρµοδίου οργάνου να αναθέσει σε 

δικηγόρο της επιλογής του την  υπεράσπισή του σ’ όλα τα στάδια της σχετικής 

διαδικασίας. Σε περίπτωση έκδοσης αµετάκλητης αθωωτικής ή απαλλακτικής 

εν γένει απόφασης ή πράξης, οι προβλεπόµενες αµοιβές και λοιπές 
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απαραίτητες για τη διεξαγωγή της διαδικασίας δαπάνες καλύπτονται από τις 

πιστώσεις της µελέτης ή του έργου. 

             Επισηµαίνεται ότι η ανωτέρω απόφαση εφαρµόζεται µόνο στους 

τεχνικούς υπαλλήλους του ΥΠΕΧΩ∆Ε, των εποπτευόµενων απ’ αυτό νοµικών 

προσώπων και των ∆ιευθύνσεων α) ∆ηµοσίων Έργων, β) Ελέγχου 

Κατασκευής Έργων, γ) Ελέγχου Συντήρησης Έργων και δ) Περιβάλλοντος και 

Χωροταξίας των Περιφερειών της Χώρας. 

             Επειδή η διάταξη του άρθρου 42 παρ.1 βάσει της οποίας εκδόθηκε η 

εν λόγω απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. παρέχει την εξουσιοδότηση 

στον Υπουργό στον οποίο υπάγεται ή από τον οποίο εποπτεύεται ο κύριος 

του έργου για την έκδοση απόφασης νοµικής κάλυψης των τεχνικών 

υπαλλήλων, θα πρέπει και οι αρµόδιες Υπηρεσίες των λοιπών Υπουργείων 

να µεριµνήσουν  για την έκδοση αντίστοιχων Υπουργικών Αποφάσεων. 

            2)Η αριθµ.∆17γ/04/157/Φ.Ν.439.3/18-10-06 απόφαση «∆ιαδικασία 

φύλαξης των οικονοµικών προσφορών από την υποβολή µέχρι την 

αποσφράγισή τους κατά την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων µελετών και 

παροχής συναφών υπηρεσιών» (ΦΕΚ Β 1561/24.10.2006 ). Οι διατάξεις της 
παρούσας απόφασης εφαρµόζονται στους διαγωνισµούς στους οποίους θα 

κατατεθούν προσφορές µετά την 1η Νοεµβρίου 2006. 

           3)Η αριθµ.∆17γ/05/157/Φ.Ν.439.3/18-10-2006 απόφαση «Καθορισµός 

της διαδικασίας αναθεώρησης της συµβατικής αµοιβής αναδόχου κατά τις 

διατάξεις του Ν. 3316/05» (ΦΕΚ Β 1591/30.10.06 ). Με την απόφαση αυτή 

καθορίζεται ο συντελεστής αναθεώρησης της συµβατικής αµοιβής του 

αναδόχου σε περίπτωση καθυστέρησης υπογραφής της σύµβασης καθώς και 

σε περίπτωση παράτασης της συνολικής συµβατικής προθεσµίας. 

           4)Η αριθµ.∆17γ/06/157/Φ.Ν.439.3/18-10-2006 απόφαση «Περιεχόµενο 

των τεχνικών εκθέσεων της παρ. 3α του άρθρου 6, των προκαταρκτικών 

µελετών του άρθρου 6 και των τεχνικών εκθέσεων της                          

παρ. 4α του άρθρου 7 του Ν. 3316/05» (ΦΕΚ Β 1611/02.11.2006). Για την 

ανωτέρω απόφαση, η οποία ισχύει για τους διαγωνισµούς των οποίων η 

προκήρυξη θα αποσταλεί για δηµοσίευση µετά την 1-1-2007, θα δοθούν 

περαιτέρω διευκρινήσεις και οδηγίες µε νεότερη εγκύκλιο. 
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Β. Παρακαλούνται οι αποδέκτες της παρούσας Εγκυκλίου να 

ενηµερώσουν όλες τις αρµόδιες υπηρεσίες τους για τις επισυναπτόµενες 

Υπουργικές Αποφάσεις. 

Τέλος η εγκύκλιος αυτή να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.∆.Ε του 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε(www.ggde.gr). 

 
 
 
 
 
 
 
      ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
 

1. Γραφείο Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆Ε 
2. Γραφείο Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆Ε 
3. Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα της 

Γ.Γ.∆.Ε 
4. Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα της 

Γ.Γ.Σ.∆.Ε 
5. Γραφείο κ.κ. Γεν.∆/ντων της Γ.Γ.∆.Ε. 
6. ∆/νση ∆17(10) 
7. ∆/νση Πληροφορικής για την 

ανάρτηση της Εγκυκλίου στην 
ιστοσελίδα της Γ.Γ.∆.Ε. του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε 

               Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
                     ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 
 
 
         
          ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ 
 
 
          ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 
                                              α.α. 
 
 
 
              ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΡΑ∆ΑΚΗ 
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