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Αθήνα,  17-4- 2007   

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. Αρ.Πρωτ. ∆17γ/ 03/61/Φ.2.2.1 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ  
∆/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ &  
ΚΩ∆/ΣΗΣ (∆17)   ΠΡΟΣ:  Τους αποδέκτες του 
ΤΜΗΜΑ        :  γ΄                 πίνακα διανοµής 
Ταχ. ∆/νση    : Χαρ. Τρικούπη 182                           
Ταχ. Κώδ.     : 101 78  ΑΘΗΝΑ                         
Πληροφορίες :                 
Τηλέφωνο     : 210 64 28 969 
FAX               : 210 64 64 392         
E-mail           : ggded17@otenet.gr  
  

 

ΘΕΜΑ : ∆ηµοσίευση υπουργικής απόφασης περί µεταβίβασης αρµοδιοτήτων 
της Προϊσταµένης Αρχής έργων αρµοδιότητας ΥΠΕΧΩ∆Ε σε υποκείµενα 
όργανα. 

Σας πληροφορούµε ότι στο ΦΕΚ Β΄υπ� αριθµ. 447/3-4-2007 δηµοσιεύθηκε η απόφαση 

του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε ∆17γ/08/45/Φ.2.2.1/13-3-2007, µε την οποία οι αρµοδιότητες 

της Προϊσταµένης Αρχής στα έργα αρµοδιότητας του Υπουργείου ΠΕΧΩ∆Ε, που είχαν 

συγκεντρωθεί στο πρόσωπο του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε µε το άρθρο 4 παρ. 5  του ν. 

3481/06, κατανέµονται σε υποκείµενα όργανα ανάλογα µε την ιεραρχική θέση εκάστου 

εξ αυτών και τη σπουδαιότητα των σχετικών θεµάτων. Για την ορθή εφαρµογή της 

απόφασης παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες: 

1. Προφανής σκοπός της νοµοθετικής ρύθµισης του άρθρου 4 παρ. 5 του ν. 3481/06 

και της υπουργικής απόφασης είναι κατ΄αρχήν η αποσαφήνιση των αρµοδίων 

οργάνων που αποφαίνονται στα διάφορα θέµατα για τα οποία το υφιστάµενο νοµικό 

πλαίσιο ανάθεσης και εκτέλεσης των δηµοσίων έργων απονέµει αρµοδιότητες στην 

Προϊσταµένη Αρχή. Περαιτέρω καταβάλλεται προσπάθεια αποκέντρωσης των 

οργάνων λήψης των σχετικών αποφάσεων ώστε να αποφεύγεται στο µέλλον η 

συγκέντρωση των σχετικών αρµοδιοτήτων σε ορισµένα όργανα  (όπως κυρίως ο 

Υπουργός ΠΕΧΩ∆Ε) και η αναπόφευκτη καθυστέρηση έκδοσης των αποφάσεων.   
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2. Οι αρµοδιότητες που κατανέµονται µε την απόφαση θα ασκούνται από τα νέα 

όργανα µετά την 3-5-2007 (άρθρο 2 της απόφασης). Συνεπώς αποφάσεις που θα 

ληφθούν, στα πλαίσια των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης έργων µετά την 

ηµεροµηνία αυτή πρέπει να ληφθούν από τα νέα όργανα.  

3. Τονίζεται ότι οι αρµοδιότητες θα ασκούνται µετά την ως άνω ηµεροµηνία από τα 

νέα όργανα, ακόµα και στις εκκρεµείς διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης. Συνεπώς 
ακόµα κι αν στην προκήρυξη συγκεκριµένου έργου ορίζεται άλλο όργανο ως 

Προϊσταµένη Αρχή, η άσκηση των αρµοδιοτήτων του παύει στις 2-5-2007 και 

περιέρχεται στα νέα όργανα. 

4. Σχετική έγγραφη ειδοποίηση της αρµόδιας υπηρεσίας ανάθεσης και εκτέλεσης των 

έργων πρέπει να σταλεί (ανάλογα µε την περίπτωση) στους διαγωνιζόµενους ή στον 

ανάδοχο, ώστε να µην υπάρξουν προβλήµατα στην οµαλή εξέλιξη των διαδικασιών.  

5. Ενστάσεις που τυχόν ασκούνται και απευθύνονται ενώπιον της µέχρι την 2-5-2007 

Π.Α. (δηλαδή κατονοµάζουν ως Π.Α. το παλιό όργανο)  εκδικάζονται µετά την 3-5-2007 

από τα νέα όργανα, χωρίς από την εσφαλµένη αναφορά των οργάνων να προκύπτει 

ζήτηµα απαραδέκτου. 

Η εγκύκλιος αυτή, µε συνηµµένη την υπουργική απόφαση, να γνωστοποιηθεί σε όλους 

τους αρµόδιους για την εφαρµογή της υπαλλήλους, οι οποίοι και εντέλλονται να την 

εφαρµόσουν.  

Επίσης να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων του 

ΥΠΕΧΩ∆Ε (ggde.gr). 

 

             Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

         

      ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΣΟΥΦΛΙΑΣ 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Γραφείο κ. Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε                                      

2. Γραφείο κ. Υφυπουργού ΠΕΧΩ∆Ε                          

3. Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα της ΓΓ∆Ε                          ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

4. Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα της ΓΓΣ∆Ε               Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ     
5. Γραφεία κ.κ. Γεν. ∆/ντών της ΓΓ∆Ε                                

6. ∆/νση ∆17(10)                                                        ΕΛ. ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 
7. ∆/νση  Πληροφορικής της ΓΓ∆Ε                 
   (για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα)    
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