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ΘΕΜΑ: Δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 νησιωτικών δήμων
της Περιφέρειας Αττικής.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν.3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση
και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138 Α’) το προσωπικό του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμων και
Κοινοτήτων (Τ.Υ.Δ.Κ.) Πειραιά της πρώην κρατικής περιφέρειας Αττικής που είχε μεταταχθεί με τις
διατάξεις του άρθρου 258 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’) στο Δήμο Πειραιά, μετατάσσεται στην
Περιφέρεια Αττικής και καταλαμβάνει προσωποπαγείς θέσεις αντίστοιχες του κλάδου, της
κατηγορίας και της ειδικότητάς του σε τμήμα που συνιστάται στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της
Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά για την εκτέλεση έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005
(ΦΕΚ 42 Α’) στους δήμους της περιφερειακής ενότητας νήσων της Περιφέρειας Αττικής.
Ως εκ τούτου το τμήμα που συνιστάται στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής
Ενότητας Πειραιά αναλαμβάνει τη διοίκηση και παρακολούθηση όλων των νέων συμβάσεων έργων,
μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 των νησιωτικών δήμων της Περιφέρειας Αττικής οι οποίοι
δεν έχουν δική τους τεχνική υπηρεσία, καθώς και των συνεχιζόμενων συμβάσεων στις οποίες
ασκούσε καθήκοντα επίβλεψης η πρώην Τ.Υ.Δ.Κ. Πειραιά. Σημειώνεται ότι το παραπάνω τμήμα
συνιστάται με αρμοδιότητα την τεχνική υποστήριξη των νησιωτικών δήμων και συνεπώς παρέλκει η
σύναψη σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας του άρθρου 99 παράγραφος 2 του Ν.3852/2010.
Συνεχιζόμενες συμβάσεις έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 νησιωτικών δήμων,
που είχαν Διευθύνουσα Υπηρεσία την πρώην Τ.Υ.Δ.Κ. Πειραιά και επιβλέπονταν είτε από
υπαλλήλους της Τ.Υ.Δ.Κ., είτε από τεχνικούς υπαλλήλους των δήμων που είχαν διατεθεί μέσω
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προγραμματικών συμβάσεων θα έχουν πλέον ως Διευθύνουσα Υπηρεσία το ανωτέρω τμήμα της
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά. Επισημαίνεται ότι για τους
τεχνικούς υπαλλήλους των δήμων δεν απαιτείται πλέον οποιαδήποτε μορφή σύμβασης
(προγραμματική ή διαβαθμιδική). Για όλες τις παραπάνω συμβάσεις θα απαιτηθούν νέες διαταγές
επίβλεψης από το Προϊστάμενο του ανωτέρω τμήματος ο οποίος θα ορισθεί σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 51 του Ν.3905/2010 (ΦΕΚ 219 Α’/23.12.2010) και τις οδηγίες που έχουν
δοθεί με την αρ.53/2010 εγκύκλιο του Υπουργείου μας.
Οι νησιωτικοί δήμοι οι οποίοι μετά την εφαρμογή του Ν.3852/2010 έχουν αποκτήσει τεχνική
υπηρεσία με επάρκεια και οι οποίοι είχαν διευθύνουσα υπηρεσία την πρώην Τ.Υ.Δ.Κ. Πειραιά
μπορούν να ζητήσουν από την Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά να ολοκληρώσουν τις συνεχιζόμενες
συμβάσεις έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 του δήμου τους με διευθύνουσα
υπηρεσία τη δική τους τεχνική υπηρεσία. Η αλλαγή της διευθύνουσας υπηρεσίας γίνεται με
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του οικείου Δήμου.
Όσον αφορά τους νησιωτικούς δήμους οι οποίοι έχουν μεν τεχνική υπηρεσία αλλά δεν είναι
επαρκής, τότε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 52 του Ν.3979/2011 υποστηρίζονται τεχνικά
από το συνιστώμενο βάσει της παραπάνω διάταξης τμήμα. Για τις συμβάσεις έργων, μελετών και
υπηρεσιών του Ν.3316/2005 στις οποίες ασκούνται καθήκοντα επίβλεψης από τον προϊστάμενο της
τεχνικής υπηρεσίας του νησιωτικού δήμου, διευθύνουσα υπηρεσία θα είναι το παραπάνω τμήμα.
Στη περίπτωση κατά την οποία η τεχνική υπηρεσία του νησιωτικού δήμου δηλώσει αδυναμία
επίβλεψης για ορισμένες συμβάσεις, λόγω έλλειψης επιβλεπόντων συγκεκριμένης ειδικότητας, τότε
καθήκοντα επίβλεψης θα ασκούνται από μηχανικούς του ανωτέρω τμήματος με διευθύνουσα
υπηρεσία την τεχνική υπηρεσία του δήμου. Επίσης νησιωτικός δήμος με δική του τεχνική υπηρεσία
μπορεί να ζητήσει από το υπό σύσταση τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά να αναλάβει
εξ’ολοκλήρου τη διοίκηση και παρακολούθηση συγκεκριμένων έργων για τα οποία υπάρχει αδυναμία
διοίκησης από την τεχνική του υπηρεσία. Στη προκειμένη περίπτωση διευθύνουσα υπηρεσία των
έργων αυτών θα είναι το προαναφερόμενο τμήμα.
Για θέματα που αφορούν την διοίκηση και παρακολούθηση των έργων του Ν.Π.Δ.Δ.
«Επιτροπή Εγχώριας Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων» και μέχρι εκδόσεως του Π.Δ/τος που
προβλέπεται στη παράγραφο 15 του άρθρου 283 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με τη
παρ.5 του άρθρου 44 του Ν.3979/2011, η οικονομική διοίκηση και διαχείριση γίνεται σύμφωνα με
τις διατάξεις που ισχύουν για τους Δήμους.
Ως εκ τούτου:
•

Καθήκοντα Διευθύνουσας Υπηρεσίας θα ασκούνται, ελλείψει τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου
Κυθήρων, από το συνιστώμενο βάσει της διάταξης του άρθρου 52 του Ν.3979/2011 τμήμα της
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά.
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•

Αρμοδιότητες Προϊσταμένης Αρχής θα ασκούνται από την Επιτροπή Εγχώριας Περιουσίας του
νομικού προσώπου η οποία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.1Δ του Π.Δ/τος
272/1985 ασκεί οποιαδήποτε άλλη αρμοδιότητα, που δεν ανατίθεται ρητά με το διάταγμα αυτό
σε άλλο όργανο, γεγονός το οποίο ισχύει και για τις περιπτώσεις εκτέλεσης έργων.
Για τους λοιπούς φορείς ή Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύονται από τους νησιωτικούς Δήμους και

υποστηρίζονταν τεχνικά από την πρώην Τ.Υ.Δ.Κ. Πειραιά η διοίκηση και παρακολούθηση των
συμβάσεών τους που αφορούν έργα, μελέτες και υπηρεσίες του Ν.3316/2005 θα γίνεται από τη
τεχνική υπηρεσία του νησιωτικού δήμου που τα έχει συστήσει και σε περίπτωση που αυτή δεν
υπάρχει από το συνιστώμενο βάσει της διάταξης του άρθρου 52 του Ν.3979/2010 τμήμα της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά. Σε περίπτωση μελλοντικής
τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής και δημιουργίας
αυτοτελούς Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Νήσων, οι αντίστοιχες αρμοδιότητες θα ασκούνται από τη
νέα Δ/νση Τεχνικών έργων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ/τος 171/1987, καθώς και τα προβλεπόμενα στις
αρ.6/2067/14-1-2011 και 26/12281/14-3-2011 εγκυκλίους του Υπουργείου μας.
Παρακαλούμε να κοινοποιήσετε το ταχύτερο δυνατό το παρόν στις υπηρεσίες σας, οι οποίες
ασχολούνται με το αντικείμενο του παρόντος εγγράφου, καθώς και σε όλους τους νησιωτικούς
δήμους που αφορούν οι εν λόγω ρυθμίσεις, για ενημέρωση και πιστή εφαρμογή.
Η παρούσα εγκύκλιος αναρτάται στο διαδίκτυο και μπορείτε να την αναζητήσετε στο
διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου μας: www.ypes.gr
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.
Γενναδίου 8 κ’ Ακαδημίας 65
106 73 ΑΘΗΝΑ
2. Ε.Ν.Α.Ε.
Μεσογείων 15
115 26 ΑΘΗΝΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού
3. Γραφείο Γεν. Γραμματέα
4. Γραφείο Γεν. Δ/ντή Τοπ. Αυτ/σης
5. Δ/νση Οικονομικών Ο.Τ.Α.
6. Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Ο.Τ.Α.
7. Δ/νση Μηχ/σης και Η.Ε.Σ.
(προς ανάρτηση στο διαδίκτυο)
8. Δ.Τ.Υ./Α΄,Β΄,Γ΄,Δ, Ε΄,ΣΤ΄

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
Π.ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
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