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ΘΔΜΑ: σμπληρώζεις- διεσκρινίζεις ζηην Δγκύκλιο 17 για ηην «Δθαρμογή 

ηων νέων Οδηγιών Μελεηών Οδικών Δργων για σζηήμαηα Αναταίηιζης 

Οτημάηων (ΟΜΟΔ-ΑΟ) και ζσναθή ζηηήμαηα» (ΓΜΔΟ/ο/3112/25-7-2011, 

ΑΓΑ:4Α581-ΤΨΗ) 

 

1. Από ηε κέρξη πξόζθαηα εθαξκνγή ηεο Δγθπθιίνπ ηνπ ζέκαηνο θαη ησλ ΟΜΟΔ- 

ΑΟ (ΦΔΚ 702 Β’/29-04-2011) πξνέθπςαλ νξηζκέλεο δηαπηζηώζεηο, ηδηαίηεξα 

αλαθνξηθά κε έξγα ηα νπνία βξίζθνληαη ζε δηαδηθαζία έληαμεο ζην ΔΠΑ ή 

εληάρζεθαλ ζ’ απηό πνιύ πξόζθαηα, θαζώο επίζεο θαη γηα ηελ εηδηθή 

θαηεγνξία έξγσλ πνπ επαλαδεκνπξαηνύληαη κεηά από δηαδηθαζία δηάιπζεο ή 

έθπησζεο. πγθεθξηκέλα : 

1.1. Μνινλόηη νη ΟΜΟΔ-ΑΟ δεκνζηεύηεθαλ ζε ΦΔΚ ζηηο 29-04-2011, καδί κε 

ηελ εγθξηηηθή ηνπο απόθαζε, ε ζρεηηθή Δγθύθιηνο 17 αλαξηήζεθε ηειηθά 

ζηε Γηαύγεηα ζηηο 4-8-2011, κε απνηέιεζκα ζην κεζνδηάζηεκα λα έρνπλ 

πξνρσξήζεη από ηηο αξκόδηεο Τπεξεζίεο ή θαη νινθιεξσζεί από ηηο 

αληίζηνηρεο ΔΓΑ δηαδηθαζίεο πξνέγθξηζεο ή έληαμεο ζην ΔΠΑ, ρσξίο λα 

έρνπλ ιεθζεί θαηάιιεια ππόςε ηπρόλ επηπηώζεηο από ηε ζεζκνζέηεζε 

ησλ λέσλ ΟΜΟΔ-ΑΟ, γηα ηηο νπνίεο παξέρνληαη νδεγίεο από ηελ 

Δγθύθιην. 
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1.2. Δξγα πνπ βξίζθνληαλ ππό εθηέιεζε, αιιά ιόγσ ζνβαξώλ πξνβιεκάησλ 

θαηέιεμαλ ζε δηάιπζε ηεο ζύκβαζεο ή ζε έθπησζε ηνπ αλαδόρνπ θαη ηα 

νπνία ζπλερίδνληαη ή πξόθεηηαη λα ζπλερηζζνύλ ύζηεξα από 

επαλαδεκνπξάηεζε κέρξη ηηο 30-06-2012 ζα πξέπεη λα εμνκνηώλνληαη κε 

«έξγα ππό εθηέιεζε», ζ’ όηη αθνξά ηελ εθαξκνγή ηεο ζρεηηθήο Δγθπθιίνπ 

17 θαη ησλ ΟΜΟΔ-ΑΟ. 

2. Γηεπθξηλίδεηαη επίζεο όηη αληί ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ παξ. 5 ηεο ππόςε 

Δγθπθιίνπ πξνηύπσλ ΔΛΟΣ ΔΝ 1317-4 θαη ΔΛΟΣ ΔΝ 1317-7, ηα νπνία δελ 

έρνπλ εθδνζεί αθόκε ππό ηελ νξηζηηθή ηνπο κνξθή, ζα κπνξνύλ λα 

ιακβάλνληαη ππόςε νη ηειεπηαίεο ηζρύνπζεο εθδόζεηο, νη νπνίεο ζηελ παξνύζα 

θάζε είλαη ην prΔΝ 1317-4 θαη ην prΔΝ 1317-7. Η πιήξεο εθαξκνγή ηνπο ζα 

θαηαζηεί εθηθηή, όηαλ εθδνζνύλ σο ΔΛΟΣ ΔΝ 1317-4 θαη ΔΛΟΣ ΔΝ 1317-7. 

3. Δρνληαο ππόςε ηα πξναλαθεξόκελα παξαθαινύκε γηα ηε εθαξκνγή ηεο 

Δγθπθιίνπ 17 λα ιακβάλνληαη ππόςε νη αθόινπζεο ηξνπνπνηήζεηο 

/δηεπθξηλίζεηο : 

3.1 Αληί ηεο εκεξνκελίαο 29-04-2011 (δεκνζίεπζε ζε ΦΔΚ ησλ ΟΜΟΔ-ΑΟ) 

ζα ιακβάλεηαη ππόςε ε εκεξνκελία 04-08-2011 (αλάξηεζε ζηε Γηαύγεηα 

ηεο Δγθπθιίνπ 17/2011). 

3.2 Δξγα ηα νπνία επαλαδεκνπξαηήζεθαλ ή πξόθεηηαη λα επαλαδεκν-

πξαηεζνύλ κέρξη ηηο 30-06-2012,  κεηά από δηαδηθαζία δηάιπζεο ή 

έθπησζεο, εμνκνηώλνληαη σο πξνο ηελ εθαξκνγή ηεο Δγθπθιίνπ 17/2011 

κε έξγα ππό εθηέιεζε. 

3.3 Γηα όινπο ηνπο θνξείο εθηόο ηνπ ΤΠΤΜΔΓΙ θαη ησλ επνπηεπκέλσλ από 

απηό ε παξνρή δηεπθξηλίζεσλ ή θαηεπζύλζεσλ πνπ πξνβιέπεηαη λα 

παξέρεηαη από ηε Γεληθή Γηεύζπλζε πγθνηλσληαθώλ Έξγσλ ή ηε Γεληθή 

Γηεύζπλζε πγθνηλσληαθώλ Έξγσλ κε πκβάζεηο Παξαρώξεζεο είλαη 

πξναηξεηηθή. 



 

 

 

3 

 

 

4. Σεο εγθπθιίνπ απηήο λα ιάβνπλ γλώζε όινη νη αξκόδηνη ππάιιεινη γηα ηελ  

εθαξκνγή ηεο. Η εγθύθιηνο απηή λα αλαξηεζεί θαη ζηελ ηζηνζειίδα 

www.ggde.gr ηεο Γ.Γ.Γ.Δ. ηνπ ΤΠΤΜΔΓΙ. 

 

Κοινοποίηζη:                                                                Ο ΤΠΟΤΡΓΟ 

1. Γξαθείν Τπνπξγνύ ΤΜΔΓΙ                                  
2. Γξαθείν Τθππνπξγνύ Τπνδνκώλ. 
3. Γξαθείν  Γελ. Γξακκαηέα ηεο ΓΓΓΔ.                      ΓΙΑΝΝΗ ΡΑΓΚΟΤΗ  
4. Γξαθείν  Γελ. Γξακκαηέα ηεο ΓΓΓΔ.                                   
5. Γξαθείν  Γελ. Γ/ληή Δ. 
6. Γξαθείν Γελ. Γ/ληή ΔΠ                                
7. Γ/λζε Πιεξνθνξηθήο                                              ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 
    (κε δηζθέηα γηα ηελ αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα)                  
6. Γ/λζε Γ17  
7. ΔΤΓ/ΔΠ-ΔΠ 

                                                                      
Δζωη. Γιανομή: 
1. Υξνλ. Αξρείν 
2. θ. Γ/ληή 
3. – 10. Σκήκαηα ΓΜΔΟ (α – ε)  




