
 

 

 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 34921 
   Ορισμός του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας 

ως αναθέτουσας αρχής για τη σύναψη δημο-

σίων συμβάσεων υπηρεσιών και μελετών του 

ν. 4412/2016 (Α’ 147) σχετικά με την ταυτότητα 

των κτιρίων και αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτη-

σιών που ανήκουν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, 

καθορισμός ειδικότερων ζητημάτων που αφο-

ρούν στη διαδικασία ανάθεσης υπηρεσιών και 

μελετών του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και λοιπές σχε-

τικές λεπτομέρειες. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 146 του ν. 4938/2022 «Κώδικας Οργανι-

σμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουρ-
γών και λοιπές διατάξεις» (Α’ 109).

2. Τον ν. 4447/2016 «Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη 
ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α’ 241).

3. Την υποπερ. αα’ της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 
55 του ν. 4495/2017 (Α’ 167).

4. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

5. Το π.δ. 6/2021 «Οργανισμός του Υπουργείου Δικαι-
οσύνης» (Α’ 7).

6. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α’ 181).

7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

8. Το π.δ. 27.11.1926 «Περί κωδικοποιήσεως των περί 
συστάσεως Τεχνικού Επιμελητηρίου κειμένων διατάξε-
ων» (Α’ 430).

9. Τον ν. 1486/1984 «Τροποποίηση των διατάξεων του 
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας» (Α’ 161).

10. Το π.δ. 12/2020 «Οργανισμός Τεχνικού Επιμελητη-
ρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.)» (Α’ 17).

11. Τον ν. 4822/2021 «Κύρωση της Σύμβασης Χρημα-
τοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της 

Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δανειακής Σύμβασης μετα-
ξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημο-
κρατίας και των Παραρτημάτων τους και άλλες διατάξεις 
για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Α’ 135).

12. Την υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 2021/28.9.2021 από-
φαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Σύστη-
μα διαχείρισης και ελέγχου των Δράσεων και των Έργων 
του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Β’ 4498).

13. Τις υπ’ αρ. 33124/1-7-2022 και 33125/1-7-2022 
εισηγήσεις του στοιχείου ε’ της παρ. 5 του άρθρου 24 
του ν. 4270/2014 της Διεύθυνσης προϋπολογισμού και 
Οικονομικής Διαχείρισης της Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης.

14. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, A’ 98), 
όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) και το γεγονός ότι από τις 
διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βά-
ρος του κρατικού προϋπολογισμού, πέραν της δαπάνης 
των εξακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων τριακοσίων πε-
νήντα έξι κόμμα ογδόντα ευρώ (687.356,80 €), κατ’ ανώ-
τατο, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, (το οποίο αντι-
στοιχεί σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού για το 
υπό-έργο της ταυτότητας κτιρίου (e-identity), ήτοι είκοσι 
επτά εκατομμύρια επτακόσιες δεκαέξι χιλιάδες ευρώ  
(27.716.000 €) [το οποίο κατόπιν συμπερίληψης του ΦΠΑ 
24% διαμορφώνεται σε τριάντα τέσσερα εκατομμύρια 
τριακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες οκτακόσια σαράντα 
ευρώ (34.367.840,00 €)], σε βάρος του Προγράμματος 
Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδος 
(ΕΣΑΑ) Ελλάδα 2.0», υπό την ονομασία τίτλου Έργων, 
με κωδικό ID: 16292 - Πυλώνας: NRRP Pillar «Private 
Investment and Transformation of the economy», στο 
πλαίσιο της συνιστώσας Component 4.3 - Improve the 
efficiency of the justice system - Βελτίωση της αποτε-
λεσματικότητας του δικαστικού συστήματος, με τίτλο 
επένδυσης -Investment title: New Judicial Buildings and 
Renovations -Nέα Δικαστικά Κτίρια και Ανακατασκευές, 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η οποία καλύπτεται από 
την υπό στοιχεία τίτλου έργου -project title: «Ενίσχυση 
των υποδομών του Ελληνικού Δικαστικού Συστήματος - 
Enhancing Infrastructures of the Greek Judicial System», 
αποφασίζουμε:
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Άρθρο 1
Αντικείμενο

Με την παρούσα καθορίζονται:
1. Η Αναθέτουσα Αρχή για τη σύναψη δημοσίων συμ-

βάσεων υπηρεσιών και μελετών του ν. 4412/2016 (Α’ 147) 
με αντικείμενο την υποβολή της ταυτότητας κτιρίων ή 
αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών της υποπερ. αα’ της 
περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 55 του ν. 4495/2017 (Α’ 167) 
που ανήκουν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης ή στεγάζονται 
υπηρεσίες αυτού, καθώς και τη δημιουργία μητρώου 
για τα κτίρια του Υπουργείου Δικαιοσύνης εντός του 
ηλεκτρονικού μητρώου της παρ. 2 του άρθρου 53 του 
ν. 4495/2017.

2. Ο προσδιορισμός των κτιρίων και των αυτοτελών 
διηρημένων ιδιοκτησιών, τα οποία ανήκουν στο αντι-
κείμενο της παρούσας.

3. Το ειδικότερο αντικείμενο της ανάθεσης υπηρεσιών 
και μελετών του ν. 4412/2016 (Α’ 147) με αντικείμενο την 
υποβολή της ταυτότητας κτιρίων ή αυτοτελών διηρημέ-
νων ιδιοκτησιών της υποπερ. αα’ της περ. α’ της παρ. 1 
του άρθρου 55 του ν. 4495/2017 (Α’ 167) που ανήκουν 
στο Υπουργείο Δικαιοσύνης ή στεγάζονται υπηρεσίες 
αυτού.

4. Ειδικότερα ζητήματα που αφορούν στη διαδικασία 
ανάθεσης.

5. Ο τρόπος χρηματοδότησης.
6. Ο ορισμός του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας ως 

φορέα υλοποίησης έργων του Υπουργείου Δικαιοσύνης 
που αφορούν στο ηλεκτρονικό μητρώο ταυτότητας ακι-
νήτων που ανήκουν ή χρησιμοποιούνται από τη δικαιο-
σύνη και υλοποιούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Άρθρο 2
Α. Ορισμός Αναθέτουσας Αρχής

Το Ν.Π.Δ.Δ. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ορίζεται 
ως Αναθέτουσα αρχή για τη σύναψη δημοσίων συμβά-
σεων υπηρεσιών και μελετών του ν. 4412/2016 (Α’ 147) 
με αντικείμενο την υποβολή της ταυτότητας κτιρίων ή 
αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών της υποπερ. αα’ της 
περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 55 του ν. 4495/2017 (Α’ 167) 
που ανήκουν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης ή στεγάζονται 
υπηρεσίες αυτού και κάθε απαιτούμενη για αυτήν ενέρ-
γεια, και ειδικότερα κτιρίων ή αυτοτελών διηρημένων 
ιδιοκτησιών του Παραρτήματος Α της παρούσας.

Β. Ορισμός Φορέα Υλοποίησης
Ορίζεται το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ως φορέας 

υλοποίησης έργων του Υπουργείου Δικαιοσύνης που 
αφορούν στο ηλεκτρονικό μητρώο ταυτότητας ακινήτων 
που ανήκουν ή χρησιμοποιούνται από τη δικαιοσύνη και 
υλοποιούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμ-
ψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Άρθρο 3
Αντικείμενο των υπηρεσιών

Αντικείμενο των υπηρεσιών είναι:
1. Η συγκέντρωση των στοιχείων των παρ. 1 και 1α του 

άρθρου 54 του ν. 4495/2017.

2. Η υπόδειξη τυχόν ανάγκης σύνταξης σχετικών μελε-
τών, πραγματοποίησης υπαγωγών σε νόμους περί τακτο-
ποίησης αυθαιρέτων ή και έκδοσης αδειών νομιμοποίησης.

3. Η καταχώριση στοιχείων Ηλεκτρονικής Ταυτότητας 
Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας σύμφωνα με τη διαδι-
κασία που περιγράφεται στο άρθρο 2 της υπό στοιχεία  
ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/7577/105 «Διαδικασία συμπλήρωσης 
Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου για την έκδοση Πιστο-
ποιητικών Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου και Ελέγχου 
Κατασκευής και σχετικά έντυπα» (B’ 334/2021).

4. Η έκδοση πιστοποιητικών Πληρότητας της Ηλεκτρο-
νικής Ταυτότητας κτιρίου ή της αυτοτελούς διηρημένης 
ιδιοκτησίας.

5. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ολο-
κλήρωση των ανωτέρω αναφερόμενων στις περ. 1 έως 4.

Άρθρο 4
Αντικείμενο των μελετών

Σε περίπτωση που κατά την συγκέντρωση των στοι-
χείων των παρ. 1 και 1α του άρθρου 54 του ν. 4495/2017 
προκύψει αναγκαιότητα σύνταξης μελετών για την ολο-
κλήρωση της συμπλήρωσης της Ηλεκτρονικής Ταυτότη-
τας κτιρίου ή της αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας, 
όπως ενδεικτικώς μελέτης προσβασιμότητας ΑμεΑ και 
εμποδιζόμενων ατόμων, σχεδίων κατόψεων, μελέτης 
στατικής επάρκειας, πιστοποιητικού ενεργειακής απόδο-
σης αυτά αποτελούν αντικείμενο συμβάσεων μελετών.

Άρθρο 5
Ενέργειες και υποχρεώσεις 
του ΤΕΕ ως Αναθέτουσας Αρχής

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας», ως Ανα-
θέτουσα Αρχή κατά τα οριζόμενα στo άρθρου 2 της 
παρούσας, υποχρεούται να:

1. Προβαίνει άμεσα στον ορισμό της Προϊσταμένης 
Αρχής και της Διευθύνουσας υπηρεσίας, καθώς και του 
Τεχνικού Συμβουλίου για την εκπόνηση των μελετών.

2. Παραλαμβάνει τα τεύχη διαγωνισμού και προβαίνει 
άμεσα σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την επιτυχή 
διενέργεια και ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικα-
σιών για την ανάθεση των υπηρεσιών και μελετών, με 
τήρηση των σχετικών ισχυουσών διατάξεων.

3. Η Αναθέτουσα Αρχή προωθεί, με ευθύνη της, τη 
διαδικασία προκήρυξης των διαγωνισμών, τη συγκρό-
τηση των Επιτροπών διαγωνισμού, την αξιολόγηση των 
προσφορών, την επιλογή των Αναδόχων, την ανάθεση 
υπηρεσιών και εκπόνησης των μελετών με τη σύναψη 
των σχετικών συμβάσεων, την επίβλεψη και την πα-
ραλαβή τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 
(ν. 4412/2016), το Ενωσιακό δίκαιο για τις συμβάσεις και 
την περιβαλλοντική πολιτική, τις Οδηγίες - πλαίσιο που 
έχουν ενσωματωθεί στο Εθνικό δίκαιο και εν γένει τους 
σχετικούς με δημόσιες συμβάσεις κανόνες και Κανονι-
σμούς, προβαίνει δε σε κάθε απαιτούμενη από πλευράς 
της ενέργεια για την αποτελεσματική εν γένει διοίκηση 
των συμβάσεων που θα συναφθούν.

4. Γνωστοποιεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης τα μέλη 
των τριμελών Επιτροπών που ορίζονται για την παρακο-
λούθηση, επίβλεψη και παραλαβή των μελετών.
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5. Εντοπίζει τις τυχόν δυσλειτουργίες ή ζητήματα που 
αναφύονται κατά την παροχή υπηρεσιών και την εκπό-
νηση των μελετών και λαμβάνει αμέσως τα προσήκοντα 
κατά περίπτωση μέτρα, προκειμένου να επιλυθούν και να 
αποφευχθούν ανεπιθύμητες καθυστερήσεις.

6. Υποβάλλει σε μηνιαία βάση, ή όποτε εκτάκτως ζη-
τηθεί, στον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά ενημερωτικά 
υπομνήματα για την πορεία υλοποίησης του αντικειμένου 
για το οποίο έχει οριστεί Αναθέτουσα Αρχή κατά το άρθρο 
2 της παρούσας.

7. Συνεργάζεται, ως Αναθέτουσα Αρχή, με την ηγεσία του 
και τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουρ-
γείου Δικαιοσύνης που εμπλέκονται στην υλοποίηση του 
αντικειμένου για το οποίο έχει οριστεί Αναθέτουσα Αρχή.

8. Παραδίδει άμεσα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης κάθε 
παραδοτέο, μετά την ολοκλήρωσή του.

9. Προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την 
προσαρμογή των παραδοτέων στις παρατηρήσεις των 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

10. Εγκρίνει και παραλαμβάνει οριστικά τα παραδοτέα 
των συμβάσεων κατά τα ισχύοντα.

Άρθρο 6
Ενέργειες και υποχρεώσεις 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης 

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης:
1. Καθίσταται κύριος των παραδοτέων στο πλαίσιο της 

παρούσας.
2. Προβαίνει σε όλες τις ενέργειες για την άμεση παρά-

δοση στους αναδόχους -μέσω του Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδας- των αναγκαίων στοιχείων, εγγράφων και πληρο-
φοριών για τη συμπλήρωση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας 
κτιρίων ή αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών.

3. Μεριμνά για τη διασφάλιση των απαιτουμένων πιστώ-
σεων χρηματοδότησης των υπηρεσιών και μελετών που 
ανατίθενται από το ΤΕΕ, καθώς και εν γένει για την τήρηση 
των προβλεπομένων σχετικών διαδικασιών, σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις.

4. Μεριμνά για τη διασφάλιση των απαιτουμένων πι-
στώσεων χρηματοδότησης του ΤΕΕ για την κάλυψη των 
δαπανών του έργου και των διαχειριστικών του δαπανών 
του ΤΕΕ, καθώς και για την τήρηση των προβλεπόμενων 
σχετικών διαδικασιών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

5. Συντάσσει τα Τεύχη των διαγωνισμών σχετικά με την 
ανάθεση των σχετικών μελετών και τα διαβιβάζει, προ-
κειμένου να προωθηθούν οι σχετικές διαγωνιστικές δι-
αδικασίες.

6. Μεριμνά για την παροχή προς την Αναθέτουσα Αρχή 
κάθε διαθέσιμου στοιχείου για την εκκίνηση της διαγωνι-
στικής διαδικασίας και συνεργάζεται με αυτήν επί σταθε-
ρής βάσεως, καθ’ όλη τη διάρκεια παροχής υπηρεσιών και 
εκπόνησης των μελετών, μέχρι και την οριστική έγκριση 
και παραλαβή των παραδοτέων.

7. Υποδεικνύει υπηρεσιακό εκπρόσωπο του Υπουργεί-
ου Δικαιοσύνης, μέλος του ΤΕΕ, στις τριμελείς Επιτροπές 
παρακολούθησης, επίβλεψης και παραλαβής των παρα-
δοτέων, αμέσως μόλις ζητηθεί από το ΤΕΕ.

8. Εκδίδει τις σχετικές βεβαιώσεις ολοκλήρωσης του 
αντικειμένου των συμβάσεων.

Άρθρο 7
Διαδικασίες

1. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης συντάσσει τα Τεύχη των 
διαγωνισμών για την ανάθεση των σχετικών υπηρεσιών 
και μελετών σύμφωνα με τον ν. 4421/2016. Στη συνέχεια, 
τα Τεύχη διαβιβάζονται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλά-
δας, για την εκκίνηση της διαγωνιστικής διαδικασίας.

2. Η Αναθέτουσα Αρχή προωθεί, με ευθύνη της, τη 
διαδικασία προκήρυξης των διαγωνισμών, τη συγκρό-
τηση των Επιτροπών διαγωνισμού, την αξιολόγηση των 
προσφορών, την επιλογή των Αναδόχων, την ανάθεση 
εκπόνησης των μελετών με τη σύναψη των σχετικών 
συμβάσεων, την επίβλεψη και την παραλαβή τους, σύμ-
φωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ν. 4412/2016), το Ενω-
σιακό δίκαιο για τις συμβάσεις και την περιβαλλοντική 
πολιτική, τις Οδηγίες - πλαίσιο που έχουν ενσωματωθεί 
στο Εθνικό δίκαιο και εν γένει τους σχετικούς με δημό-
σιες συμβάσεις κανόνες και Κανονισμούς, προβαίνει δε 
σε κάθε απαιτούμενη από πλευράς της ενέργεια για την 
αποτελεσματική εν γένει διοίκηση των συμβάσεων που 
θα συναφθούν.

3. Οι Επιτροπές Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Πα-
ραλαβής των παραδοτέων, είναι τριμελείς και συγκρο-
τούνται με ευθύνη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. 
Οι Επιτροπές απαρτίζονται από:

α) Δύο (2) μηχανικούς, μέλη του ΤΕΕ, ως εκπροσώπους 
του, ο ένας εκ των οποίων εκτελεί χρέη Προέδρου.

β) Έναν (1) μηχανικό, μέλος του ΤΕΕ, υπάλληλο του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης, ως εκπρόσωπό του, ο οποίος 
υποδεικνύεται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης.

4. Οι Επιτροπές Παρακολούθησης, επίβλεψης και πα-
ραλαβής ασκούν τα καθήκοντά τους με γνώμονα τις 
διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί δημοσίων 
συμβάσεων (ν. 4412/2016), την πολεοδομική νομοθεσία 
και ιδίως τον ν. 4495/2017, τις ισχύουσες προδιαγρα-
φές μελετών, τα οριζόμενα στα Τεύχη των Διαγωνισμών. 
Συνεδριάζουν σε τακτική βάση και παρακολουθούν 
αδιαλείπτως την πρόοδο των υπηρεσιών και των μελε-
τών, εντοπίζουν τυχόν αρρυθμίες ή ζητήματα που ανα-
φύονται και εισηγούνται στη Διευθύνουσα υπηρεσία 
τα προσήκοντα κατά περίπτωση μέτρα, προκειμένου 
να αποφευχθούν ανεπιθύμητες καθυστερήσεις στην 
εμπρόθεσμη ολοκλήρωσή τους.

5. Τα παραδοτέα υποβάλλονται στην Αναθέτουσα 
Αρχή, κατά τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις, και εν 
συνεχεία διαβιβάζονται αμελλητί στην αρμόδια κατά πε-
ρίπτωση υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης (Αρχή 
Σχεδιασμού) για διατύπωση απόψεων.

6. Η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει σε όλες τις απαιτούμε-
νες ενέργειες προς τον Ανάδοχο - μελετητή για την οριστι-
κοποίηση των παραδοτέων, στη συνέχεια δε, τα διαβιβάζει 
στην αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης η οποία, μετά από σχετικό έλεγχο πληρότη-
τάς τους, εκδίδει βεβαίωση ολοκλήρωσης αυτών.

7. Η Αναθέτουσα Αρχή προχωρά στην έγκριση και ορι-
στική παραλαβή των παραδοτέων, ενώ σε περίπτωση 
διατύπωσης παρατηρήσεων, καλείται ο Ανάδοχος να 
προβεί στις απαραίτητες προσαρμογές, προκειμένου 
τα παραδοτέα να εγκριθούν και παραληφθούν οριστικά.
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8. Μετά την οριστικοποίηση, έγκριση και παραλαβή 
των παραδοτέων, τηρουμένων όλων των προβλέψεων 
της ισχύουσας νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις, 
η Αναθέτουσα Αρχή παραδίδει τους φακέλους των πα-
ραδοτέων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Άρθρο 8
Χρόνος ολοκλήρωσης της ανάθεσης 
υπηρεσιών και μελετών

Η ολοκλήρωση των αναθέσεων υπηρεσιών και μελε-
τών από την Αναθέτουσα Αρχή το ΤΕΕ θα πρέπει να έχει 
ολοκληρωθεί έως και την 31.12.2023.

Άρθρο 9
Παροχή εξουσιοδότησης

Οι ανάδοχοι για τις υπηρεσίες και τις μελέτες της πα-
ρούσας νοούνται ως εξουσιοδοτημένοι για τον σκοπό 
αυτό, όπως προκύπτει από το αντικείμενο το οποίο τους 
έχει ανατεθεί, χωρίς να απαιτείται τήρηση άλλου τύπου 
για την παροχή εξουσιοδότησης.

Άρθρο 10
Α. Ορισμός υπολόγου διαχειριστή

Ως διαχειριστής του ως άνω έργου δημοσίων επενδύ-
σεων και υπεύθυνος λογαριασμού, ορίζεται το Τεχνικό 
Επιμελητήριο Ελλάδας, οι δε απαιτούμενες πληρωμές 
για την εκπόνηση των μελετών πραγματοποιούνται με 
ευθύνη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Β. Χρηματοδότηση του Προγράμματος 
και των διαχειριστικών δαπανών του ΤΕΕ

1. Η χρηματοδότηση των υπηρεσιών και των μελε-
τών της παρούσας, των δαπανών του έργου και των 

διαχειριστικών δαπανών του ΤΕΕ καλύπτεται από 
πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
και, ειδικότερα, του Προγράμματος Σχέδιο Ανάκαμ-
ψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδος (ΕΣΑΑ) Ελλάδα 
2.0», υπό την ονομασία τίτλου Έργων, με κωδικό ID: 
16292 - Πυλώνας: NRRP Pillar «Private Investment and 
Transformation of the economy», στο πλαίσιο της 
συνιστώσας Component 4.3 - Improve the efficiency 
of the justice system - Βελτίωση της αποτελεσματι-
κότητας του δικαστικού συστήματος, με τίτλο επέν-
δυσης -Investment title: New Judicial Buildings and 
Renovations -Nέα Δικαστικά Κτίρια και Ανακατασκευές, 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η οποία καλύπτεται από 
την υπό στοιχεία τίτλου έργου -project title: «Ενίσχυση 
των υποδομών του Ελληνικού Δικαστικού Συστήματος - 
Enhancing Infrastructures of the Greek Judicial System» 
και αφορά δαπάνη η οποία δεν υπερβαίνει το ποσό των 
εξακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων τριακόσιων πενήντα 
έξι κόμμα ογδόντα ευρώ (687.356,80 €), κατ’ ανώτατο, 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, (το οποίο αντιστοιχεί 
σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού για το υπό-
έργο της ταυτότητας κτιρίου (e-identity), ήτοι είκοσι 
επτά εκατομμύρια επτακόσιες δεκαέξι χιλιάδες ευρώ 
(27.716.000 €) (το οποίο κατόπιν συμπερίληψης του 
ΦΠΑ 24% διαμορφώνεται σε τριάντα τέσσερα εκα-
τομμύρια τριακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες οκτακόσια 
σαράντα ευρώ (34.367.840,00 €).

Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Α1 Ακίνητα που ανήκουν κατά κυριότητα στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ
 1.α. Κτίρια που στεγάζονται υπηρεσίες αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης

ΟΝΟΜΑ ΝΟΜΟΣ

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΝΕΟ) ΑΤΤΙΚΗΣ

ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΑΛΑΙΟ ΕΘΝΙΚΟΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 
ΣΑΝΤΑΡΟΖΑ (ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΟ) ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

1. β. Δικαστικά Μέγαρα Λοιπής Ελλάδος
ΟΝΟΜΑ ΝΟΜΟΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΓΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥ
ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΦΩΚΙΔΟΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ (ΝΕΟ) ΗΜΑΘΙΑΣ
ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ No1 
(ΠΑΛΑΙΟ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ και 
ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ No2 
(πρώην De La Salle) 
(ΝΕΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ - 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΘΗΒΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΑΒΑΛΑΣ (ΝΕΟ) ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΝΕΟ) ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Νο1 ΡΟΔΟΠΗΣ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Νο2 ΡΟΔΟΠΗΣ
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΛΑΜΙΑΣ Νο1 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΗΣ

ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ (ΝΕΟ) ΕΒΡΟΥ
ΠΑΤΡΩΝ ΑΧΑΪΑΣ
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ
ΣΠΑΡΤΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΤΡΙΚΑΛΑ Νο1 (ΠΑΛΑΙΟ) ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΡΙΚΑΛΑ Νο2 (ΝΕΟ) ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ

2. Ειρηνοδικεία

ΟΝΟΜΑ ΝΟΜΟΣ
ΑΚΡΑΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΑΛΜΥΡΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΑΡΓΟΥΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΑΡΗΝΗΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΑΡΝΑΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΑΣΤΡΟΥΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΠΕΛΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ (ΨΩΦΙΔΟΣ) ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΒΡΟΥ
ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΠΕΔΙΑΔΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΥΜΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΛΗΜΝΟΥ ΛΗΜΝΟΥ
ΜΟΙΡΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΞΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΠΕΛΟΠΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ
ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΣΙΚΥΩΝΟΣ (ΚΙΑΤΟΥ) ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
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ΣΚΥΔΡΑΣ ΠΕΛΛΗΣ
ΣΤΥΡΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΤΑΜΥΝΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ

Α.2. Ακίνητα μισθωμένα, όπως αναφέρονται στον 
υπ’ αρ. 14561/2022 πίνακα (ΑΔΑ: 6ΟΡΣΩ-6ΑΣ)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 13 Ιουλίου 2022

Ο Υπουργοί

Οικονομικών Δικαιοσύνης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ   
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*02037531807220008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,




