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Αθήνα,    31/3/2010 
Αριθ. Πρωτ. ∆17α/05/62/Φ 2.2.1 
 
 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 
       
ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθ. ∆17γ/08/45/Φ2.2.1/13-3-2007 απόφασης «Μεταβίβαση 

αρµοδιοτήτων Προϊσταµένης Αρχής στις συµβάσεις δηµοσίων έργων αρµοδιότητας 

Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων» (ΦΕΚ Β΄ 447) 

 
Έχοντας υπόψη : 
 

1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 180 του ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης 

της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων» (ΦΕΚ Α΄ 116). 

2. Τις διατάξεις της αριθ. ∆17γ/08/45/Φ2.2.1/13-3-2007 απόφασης «Μεταβίβαση 

αρµοδιοτήτων Προϊσταµένης Αρχής στις συµβάσεις δηµοσίων έργων αρµοδιότητας 

Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων» (ΦΕΚ Β΄ 447). 

3. Το άρθρο 1 της απόφασης αρ. 2876/7.10.2009 (ΦΕΚ Β΄ 2234) του Πρωθυπουργού σε 

συνδυασµό µε την παρ. 2 του άρθρου 6 του Π. ∆/τος 189/2009 (ΦΕΚ Α΄ 221). 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του Π.∆. 63/2005 

«Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 

98).  

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε 

βάρος του κρατικού προϋπολογισµού.  

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 

 
1. Τροποποιούµε την αριθ. ∆17γ/08/45/Φ2.2.1/13-3-2007 απόφαση «Μεταβίβαση 

αρµοδιοτήτων Προϊσταµένης Αρχής στις συµβάσεις δηµοσίων έργων αρµοδιότητας 

Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων» (ΦΕΚ Β΄ 447), ως εξής:  
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Α) Στις αρµοδιότητες που µεταβιβάζονται στους Γενικούς Γραµµατείς (παρ. 3 της 

απόφασης) τροποποιείται η περ. γ) ως εξής: «γ) Την έγκριση τροποποίησης µελέτης και  

παράτασης προθεσµιών».  

Β) Στην ίδια παράγραφο 3 µετά την περ. γ) προστίθεται περ. δ) ως εξής: «δ) Την έγκριση 

των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Εργασιών και την έγκριση σύναψης των 

Συµπληρωµατικών Συµβάσεων, µετά την έγκριση της σχετικής πίστωσης από το κατά 

νόµο αρµόδιο όργανο».  

Γ) Μετά την προσθήκη της προηγούµενης περ. δ), προσαρµόζεται η σειρά των 

περιπτώσεων δ), ε), στ) και ζ) σε ε), στ), ζ) και η).   

∆) Στην ίδια παράγραφο 3, το εδάφιο αα) της προσαρµοσµένης όπως ανωτέρω 

περίπτωσης η), τροποποιείται ως εξής : « αα)  Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες Εργασιών οι 

οποίοι δεν συνδέονται µε τη σύναψη νέας Συµπληρωµατικής Σύµβασης». 

Ε) Στην ίδια παράγραφο προστίθεται περ. θ) ως εξής: «θ) Την απόφαση επί των 

ενστάσεων του αναδόχου κατά την εκτέλεση του έργου που αφορούν την άσκηση 

αρµοδιοτήτων των περιπτώσεων δ) και ε)».  

ΣΤ) Η περ. α) της παραγράφου 4 αντικαθίσταται ως εξής: «α) Απόφαση επί των 

ενστάσεων του αναδόχου κατά την εκτέλεση του έργου, πλην των περιπτώσεων για 

τις οποίες αποφασίζει ο Γενικός Γραµµατέας σύµφωνα µε την παράγραφο 3, περ. θ)». 

2. Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

3. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

                                                                                     
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ                                                                            Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ                         
1. Γραφείο κ. Υπουργού                                        
2.     ΄΄        κ. Υφυπουργού                               
3.     ΄΄        κ. Γεν. Γραµµατέα της Γ.Γ.∆.Ε.        
4.     ΄΄        κ. Γεν. Γραµµατέα της Γ.Γ.Σ.∆.Ε.                         ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ 
5. Γραφεία κ.κ. Γεν. ∆/ντών της Γ.Γ.∆.Ε.         
6. Εθνικό Τυπογραφείο (µε δισκέτα για  
    δηµοσίευση)  
7. ∆/νση Πληροφορικής (µε δισκέτα για   
    ενηµέρωση της ιστοσελίδας της Γ.Γ.∆.Ε.) 
8. ∆/νση ∆17 (2)      
                                                                
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ  


