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ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών σχετικά µε τη χορήγηση έγκρισης για εξουσιοδότηση των νοµικών 
προσώπων δηµοσίου δικαίου και ιδρυµάτων χωρικής αρµοδιότητας των οικείων 
Περιφερειών για αυτοτελή διενέργεια διαγωνιστικών διαδικασιών ανάδειξης προµηθευτών – 
χορηγητών των ειδών του άρθρου 26 του ν.4483/2017 (Α’ 107). 
            
 Σε σχέση µε το ως άνω θέµα και µετά τη δηµοσίευση του ν.4483/2017 «Ρυθµίσεις 
για τον εκσυγχρονισµό του θεσµικού πλασίου οργάνωσης και λειτουργίας των ∆ηµοτικών 
Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (∆.Ε.Υ.Α.) – Ρυθµίσεις σχετικές µες την οργάνωση, 
τη λειτουργία τα οικονοµικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. – Ευρωπαϊκοί Όµιλοι Εδαφικής 
Συνεργασίας – Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις» (Α’ 107), θα θέλαµε να 
διευκρινίσουµε τα εξής :  

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν.4483/2017«Οι οικείες περιφέρειες 
µπορούν κατ’εξαίρεση να εξουσιοδοτούν τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και 
ιδρύµατα της χωρικής τους αρµοδιότητας να διενεργούν αυτοτελώς τις διαδικασίες 
ανάδειξης προµηθευτών – χορηγητών των ειδών της παρούσας παραγράφου, κατόπιν 
έγκρισης σχετικού αιτιολογηµένου αιτήµατος της οικείας περιφέρειας από τον Υπουργό 
Εσωτερικών». 

Προκειµένου το Υπουργείο Εσωτερικών να είναι σε θέση να εκτιµήσει το αίτηµά σας 
µε βάση τις πραγµατικές υπηρεσιακές ανάγκες, είναι απαραίτητο, το τελευταίο να 
αιτιολογείται κατά τρόπο σαφή , πλήρη και ειδικό και συγκεκριµένα : 
α) να αναφέρεται συγκεκριµένα στα νοµικά πρόσωπα ή ιδρύµατα τα οποία αφορά, µε την 
προϋπόθεση ότι η έγκριση δεν µπορεί να υπερβαίνει το τρέχον οικονοµικό έτος αφού σε 
οποιαδήποτε άλλη περίπτωση δεν συντρέχει, κατά νόµο, λόγος για την εφαρµογή της 
εξαιρετικής αυτής διαδικασίας 
β) να τεκµηριώνει, µε συγκεκριµένα στοιχεία τη διοικητική ικανότητα των αναφεροµένων 
σε αυτό νοµικών προσώπων ή ιδρυµάτων για την αυτοτελή διενέργεια των διαγωνιστικών 
διαδικασιών και 
γ) να αναφέρεται συγκεκριµένα στους λόγους για τους οποίους δεν είναι δυνατή η 
διενέργεια των διαγωνισµών από την ίδια την Περιφέρεια. 

Παράλληλα, παρακαλούµε, προκειµένου να είναι δυνατή η στάθµιση από την 
υπηρεσία µας των αιτηµάτων σας, να υποβάλετε, εντός ευλόγου χρόνου και πάντως όχι 
αργότερα από τις 30 Μαρτίου 2018, ονοµαστικό κατάλογο µε τα Νοµικά Πρόσωπα ή 



Ιδρύµατα της χωρικής σας αρµοδιότητας, καθώς και των φορέων από τους οποίους 
εποπτεύονται. 
  

Σας ευχαριστούµε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας. 
 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ                                                        Η Γενική ∆ιευθύντρια 
1.∆.∆.Υ./Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών                                                             
2.∆/νση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 
(µε την παράκληση να αναρτήσει                                                     Γ.Βαλατσού 
το παρόν στο δικτυακό τόπο του ΥΠ.ΕΣ.) 
 
 
            
 
 
 
 
 


