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ΘΕΜΑ :  Καθορισµός οδών αρµοδιότητας συντήρησης υπηρεσιών της 
ΓΓ∆Ε/ΥΠΕΧΩ∆Ε. 
 
 
 
 
      Σε συνέχεια της εγκυκλίου µας αριθµ. 25/21.9.2006, µε την οποία σας 
κοινοποιήθηκαν και δόθηκαν οδηγίες για την εφαρµογή των διατάξεων του 
ν.3481/06 που αφορούν τη συντήρηση των οδών, σας γνωρίζουµε ότι 
δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ αριθµ 398 τεύχος Β΄/21-3-2007                           
η απόφαση αριθµ. ∆17α/06/52/ΦΝ433/20.3.07 του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε 
«Καθορισµός των οδών του Ν.Αττικής και των ολοκληρωµένων τµηµάτων των 
αυτοκινητοδρόµων, που η συντήρησή τους ανήκει στην αρµοδιότητα των 
υπηρεσιών της Γ.Γ.∆.Ε./ ΥΠΕΧΩ∆Ε». 
   Με την απόφαση αυτή καθορίζονται οι οδοί του Ν.Αττικής και τα 
ολοκληρωµένα τµήµατα αυτοκινητοδρόµων των οποίων η συντήρηση ανήκει 
στην αρµοδιότητα των υπηρεσιών της ΓΓ∆Ε του ΥΠΕΧΩ∆Ε. 
Το πρωτεύον αστικό οδικό δίκτυο του Νοµού Αττικής περιλαµβάνεται σε 
παράρτηµα που αποτελεί τµήµα της απόφασης. 
Επίσης αναλύεται εκτενέστερα η έννοια της συντήρησης της οδού και 
προσδιορίζονται  οι υπηρεσίες της ΓΓ∆Ε που είναι αρµόδιες για τον 
καθαρισµό και τη συντήρηση των εσχαρών των φρεατίων υδροσυλλογής, των 
καπακιών των φρεατίων επίσκεψης, του σώµατος των φρεατίων 
υδροσυλλογής, των συνδετηρίων αγωγών και φρεατίων αυτών µε το 
υφιστάµενο δίκτυο οµβρίων, των φρεατίων επίσκεψης, καθώς και των 
αγωγών του δικτύου οµβρίων . 
       Στην ίδια απόφαση διευκρινίζονται και οι αρµοδιότητες της ΕΥ∆ΑΠ στον 
καθαρισµό και συντήρηση αγωγών και φρεατίων.  
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   Τέλος υπενθυµίζουµε ότι την 22.3.07 αρχίζει το εξάµηνο  διάστηµα µέσα στο 
οποίο  οι Γενικοί Γραµµατείς των Περιφερειών θα  εκδώσουν αντίστοιχες 
αποφάσεις που αφορούν τις οδούς των οποίων η αρµοδιότητα συντήρησης 
ανήκει στις  Περιφέρειες και τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις. 
    Με δεδοµένο ότι ήδη είχαν δοθεί οδηγίες προς τους Γενικούς Γραµµατείς 
της Περιφέρειας για προώθηση της σχετικής προεργασίας µέσα στην εξάµηνη 
αυτή προθεσµία, σύντοµα θα  ενεργοποιηθεί το συνολικό πλαίσιο 
αρµοδιότητας και ευθύνης συντήρησης των οδών που προβλέπει ο 
ν.3481/06. 
     Η εγκύκλιος αυτή να τεθεί υπόψη όλων των υπαλλήλων για ενηµέρωση και 
για άµεση εφαρµογή από τους καθ ύλη αρµοδίους. 
  Επίσης να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων 
΄Εργων του ΥΠΕΧΩ∆Ε (ggde.gr)µε το αντίστοιχο ΦΕΚ για την ενηµέρωση 
παντός ενδιαφεροµένου. 
 
ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ 
ΦΕΚ 398 Β΄2007                                                    Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
                                                                  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 
                                                                        ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 
 
 
                                                                         ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

1. Γραφείο Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε                    ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
2. Γραφείο Υφυπουργού ΠΕΧΩ∆Ε    Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 
3. Γραφείο Γεν.Γραµµατέα της ΓΓ∆Ε 
4. Γραφείο Γεν.Γραµµατέα της ΓΓΣ∆Ε 
5. Γραφεία Γεν.∆/ντών της ΓΓ∆Ε 
6. ∆/νση ∆7(10)                                     ΕΛ.ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 
7. ∆/νση Πληροφορικής (µε δισκέτα  

για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα) 
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