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ΠΡΟΣ :  Τις Αποκεντρωμένες 
              Διοικήσεις της Χώρας
              Έδρες τους             

Αριθμ.Εγκυκλίου :  19

ΘΕΜΑ: Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων θεώρησης μελετών έργων και υπηρεσιών 
και  των  αντίστοιχων  Ανακεφαλαιωτικών  Πινάκων  και  Πρωτοκόλλων 
Κανονισμού  Τιμών  Μονάδος  Νέων  Εργασιών  των  Ο.Τ.Α.  Α`  βαθμού,  των 
Συνδέσμων  τους,  των  Νομικών  τους  Προσώπων  Δημοσίου  Δικαίου,  των 
Ιδρυμάτων τους και των ΔΕΥΑ του ν. 1069/1980 και του ν. 890/1979.
 

Σας  γνωρίζουμε  ότι  στο  ΦΕΚ  Α’  134/27-7-2016  δημοσιεύθηκε  ο 
Ν.4407/2016 «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας  Υπουργείου Εθνικής  Άμυνας 
και άλλες διατάξεις» η ισχύς του οποίου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή την 27-7-2016.

Στο νόμο αυτό και  στο άρθρο 51 παρ.3 περιέχονται  ρυθμίσεις,  που 
αφορούν μεταβίβαση αρμοδιοτήτων θεώρησης μελετών έργων και υπηρεσιών 
και  των  αντίστοιχων  Ανακεφαλαιωτικών  Πινάκων  και  Πρωτοκόλλων 
Κανονισμού  Τιμών  Μονάδος  Νέων  Εργασιών  των  Ο.Τ.Α.  Α`  βαθμού,  των 
Συνδέσμων  τους,  των  Νομικών  τους  Προσώπων  Δημοσίου  Δικαίου,  των 
Ιδρυμάτων τους και των ΔΕΥΑ του ν. 1069/1980 και του ν. 890/1979 στην 
αρμόδια υπηρεσία της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Συγκεκριμένα με τη παρ.3α του άρθρου 51 αντικαθίσταται το πέμπτο 
εδάφιο της παρ.4 του άρθρου 209 του ν.3463/2006 (Α’ 114), όπως ισχύει, ως 
ακολούθως:
«Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και  Διοικητικής  Ανασυγκρότησης 
καθορίζονται  τα  όρια  προϋπολογισμού των μελετών έργων και  υπηρεσιών, 
πέραν  των  οποίων  απαιτείται  θεώρηση,  ύστερα  από  γνώμη  του  οικείου 
περιφερειακού συμβουλίου δημοσίων έργων. Όπου στην κείμενη νομοθεσία, η 
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θεώρηση αυτή γίνεται από την Τεχνική Υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών 
και  Διοικητικής  Ανασυγκρότησης,  ύστερα  από  γνώμη  του  Συμβουλίου 
Δημοτικών  και  Κοινοτικών  Έργων  και  Θεώρησης  Μελετών  του  ίδιου 
Υπουργείου, η αρμοδιότητα αυτή, της θεώρησης, μεταβιβάζεται στην αρμόδια 
υπηρεσία  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης,  ύστερα  από  σύμφωνη  γνώμη 
τεχνικού  συμβουλίου  που  συγκροτείται  στην  έδρα  κάθε  Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης  με  απόφαση  του  Συντονιστή  της  ή  του  ασκούντος  καθήκοντα 
Γενικού Γραμματέα και αποτελείται από τους:
i.Τον  Γενικό  Διευθυντή  Χωροταξικής  και  Περιβαλλοντικής  Πολιτικής  της 
Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  με  αναπληρωτή  του  τον  προϊστάμενο  της 
Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
ii.Έναν μηχανικό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με τον αναπληρωτή του.
iii.Έναν μηχανικό της Περιφέρειας στην έδρα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
με τον αναπληρωτή του.
iv.Έναν  κοινό  εκπρόσωπο  των  συνδέσμων  ΣΑΤΕ  και  ΣΤΕΑΤ  με  τον 
αναπληρωτή του.
v.Έναν εκπρόσωπο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων με τον αναπληρωτή 
του».

Επίσης στη παράγραφο 3β του ανωτέρω άρθρου προβλέπεται ότι:
«Όπου  στην  κείμενη  νομοθεσία  προβλέπεται  θεώρηση  των  Πρωτοκόλλων 
Κανονισμού  Τιμών  Μονάδος  Νέων  Εργασιών  (Π.Κ.Τ.Μ.ΝΕ.)  και  των 
Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων (Α.Π.Ε.) των έργων των Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού, των 
Συνδέσμων  τους,  των  νομικών  τους  προσώπων  δημοσίου  δικαίου,  των 
ιδρυμάτων τους και των ΔΕΥΑ του Ν.1069/1980 (Α’ 191) και του Ν.890/1979 
(Α’ 80) από την Τεχνική Υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, η αρμοδιότητα της θεώρησης μεταβιβάζεται στην αρμόδια 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση και σε όσες περιπτώσεις απαιτείται από τις οικείες 
διατάξεις  γνωμοδότηση  τεχνικού  συμβουλίου,  γνωμοδοτεί  το  τεχνικό 
συμβούλιο της οικείας περιφέρειας».

Επισημαίνεται  ότι  οι  διατάξεις  του  παρόντος  καταλαμβάνουν  και  τις 
περιπτώσεις,  για  τις  οποίες  εκκρεμεί  γνωμοδότηση  και  θεώρηση  από  τις 
υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Υπενθυμίζεται  ότι  με  βάσει  την  αρ.20867/17-6-2016  (Β’  1941/29-6-
2016) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
το όριο προϋπολογισμού δαπάνης μελετών έργων και υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. 
Α`  βαθμού  πλην  των  Δήμων  Αθήνας,  Πειραιά  και  Θεσσαλονίκης,  των 
Συνδέσμων  τους,  των  Νομικών  τους  Προσώπων  Δημοσίου  Δικαίου,  των 
Ιδρυμάτων τους και των ΔΕΥΑ του ν. 1069/1980 και του ν. 890/1979 πέραν 
του οποίου προβλεπόταν θεώρηση από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του 
Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης  ύστερα από γνώμη 
τεχνικού συμβουλίου έχει διαμορφωθεί σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) 
ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
Για του Δήμους Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκης, τους Συνδέσμους στους 
οποίους  συμμετέχουν  οι  ανωτέρω  Ο.Τ.Α.,  των  Νομικών  τους  Προσώπων 
Δημοσίου Δικαίου και των Ιδρυμάτων τους το εν λόγω όριο έχει διαμορφωθεί 
σε είκοσι  πέντε εκατομμύρια  (25.000.000) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α.
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Παρακαλούμε  να  κοινοποιήσετε  το  ταχύτερο  την  παρούσα  εγκύκλιο 
στις υπηρεσίες και υπαλλήλους που ασχολούνται με τα θέματα αυτά, στους 
Ο.Τ.Α.  Α’  βαθμού,  Συνδέσμους  τους,  Ιδρύματά  τους  και  λοιπά  Δημοτικά 
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και τις Δ.Ε.Υ.Α., για ενημέρωση και πιστή 
εφαρμογή.

Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις προς τις οποίες αποστέλλεται η παρούσα 
εγκύκλιος  παρακαλούνται  να  επιταχύνουν τις  διαδικασίες  συγκρότησης των 
τεχνικών  συμβουλίων  προκειμένου  να  αποφευχθούν  περαιτέρω 
καθυστερήσεις  στην  εξέλιξη  μεγάλων  έργων  για  τα  οποία  εκκρεμούν 
γνωμοδοτήσεις θεώρησης. 

Την εγκύκλιο μπορείτε να αναζητήσετε στον δικτυακό τόπο του ΥΠ.ΕΣ. 
& Δ.Α.

 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:                                                      O YΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
1.ΚΕΔΕ          
Γενναδίου 8 & Ακαδημίας 65
106 73 ΑΘΗΝΑ                                                          Ιωάννης Μπαλάφας
2.Ε.Δ.Ε.Υ.Α.
Πατρόκλου 15  
412 22 ΛΑΡΙΣΑ        

 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ  :                                            
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
4. Δ.Ο.Λ.Τ.Α./Τεχνική Υπηρεσία                                                            
5. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
(με την παράκληση να αναρτήσει την
 εγκύκλιο  στο δικτυακό τόπο του
 ΥΠ.ΕΣ. & Δ.Α.)
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