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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
24 Ιουλίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2585
Ορισμός Αποφαινόμενου Οργάνου και Διατάκτη. Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «Με
εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κατ’ άρθρο 13 παρ. 6 και 37 παρ. 2 και 3 του
ν. 4622/2019 (Α’ 133).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Ι. Τις διατάξεις:
1. Των άρθρων 13, 35, 36, 37, 38, 41 παρ. 2 περ. ζ΄, 44
παρ. 3 και 116 παρ. 9 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), όπως
ισχύει,
2. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (Α’ 98), που διατηρήθηκε σε ισχύ σύμφωνα με
την παράγραφο 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019,
ως ισχύει,
3. του άρθρου 9 του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» (Α’ 45), όπως ισχύει,
4. του ν. 4412/2016 για τις «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.» (Α’ 143),
6. του άρθρου 8 του ν. 4242/2014 «Ενιαίος Φορέας
Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις» (Α’ 50),
7. του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151), όπως ισχύει,
8. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121 και Α’ 126 διορθώσεις σφαλμάτων),
όπως ισχύει,
9. του άρθρου 14 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123), όπως
ισχύει,
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10. της υπ’ αρ. οικ. 33496/60549/30.7.2019 απόφασης
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και
Μεταφορών «Διορισμός μετακλητού Γενικού Γραμματέα
Υποδομών, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.»
(Υ.Ο.Δ.Δ. 506),
11. της υπ’ αρ. οικ. 27954/14.5.2020 απόφαση του
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με την οποία
διορίστηκε Υπηρεσιακή Γραμματέας του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών η Μιλένα – Ελένη Κόντου,
(Υ.Ο.Δ.Δ. 406).
II. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
III. Την ανάγκη διασφάλισης της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας των Υπηρεσιών που ανήκουν στο
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και της
ταχείας διεκπεραίωσης των υποθέσεων αρμοδιότητάς
τους μετά τον ορισμό Υπηρεσιακής Γραμματέα του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Ο Υπουργός ορίζει τον ίδιο ως αποφαινόμενο οργάνο της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 και ως
διατάκτη της παρ. 3, του άρθρου 37 ν. 4622/2019, για
δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, προμηθειών και
υπηρεσιών του ν. 4412/2016 με εκτιμώμενη αξία σύμβασης άνω των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ.
2. Με την παρούσα και σύμφωνα με την πρόβλεψη
της παρ. 6 του άρθρου 13 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
ως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με το άρθρο 174
παρ. 1 του ν. 4635/2019 (Α’ 167) και των παρ. 2 και 3 του
άρθρου 37 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) ως οι παράγραφοι
αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν, με το άρθρο 78 του
ν. 4674/2020 (Α’ 53), μεταβιβάζεται στον Γενικό Γραμματέα Υποδομών, η εξουσία υπογραφής διοικητικών
πράξεων «Με Εντολή Υπουργού», όσον αφορά στις
αρμοδιότητες που αναφέρονται, στις παρ. 2 και 3 του
άρθρου 37 του ν. 4622/2019 και ως ορίζεται ειδικότερα
κατωτέρω. :
Άρθρο 2
Αρμοδιότητες Αναθέτουσας Αρχής
σε συμβάσεις έργων
Από το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Υπουργού
Υποδομών και Μεταφορών ως Αναθέτουσας Αρχής και
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αποφαινόμενου οργάνου στη διαδικασία σύναψης συμβάσεων έργων, κατά το ν. 4412/2016 και μέχρι του ποσού
των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ χωρίς ΦΠΑ,
μεταβιβάζεται η εξουσία υπογραφής «Με Εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Υποδομών, διατηρούμενης
σε κάθε περίπτωση της δυνατότητας του Υπουργού να
ασκεί συντρεχόντως τις αρμοδιότητες αυτές, για:
1. Την έγκριση παράτασης προθεσμίας υποβολής των
προσφορών, κατά το άρθρο 60, παρ. 3.
2. Την έκδοση αποφάσεων επί των ενστάσεων που
ασκούνται κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων
συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία κάτω από 60.000 ευρώ
(χωρίς ΦΠΑ), κατά το άρθρο 127.
3. Την έκδοση απόφασης έγκρισης του αποτελέσματος
της διαδικασίας, κατά το άρθρο 98 (παρ. 1 περιπτ. ε) στον,
κατά το άρθρο 103, «προσωρινό ανάδοχο».
4. Την έκδοση απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης,
κατά το άρθρο 105, για συμβάσεις με προϋπολογιζόμενη
δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ) κάτω των ορίων του άρθρου 5.
5. Την έκδοση απόφασης ματαίωσης, μερικής ακύρωσης, επανάληψης της διαδικασίας σύναψης σύμβασης,
αναμόρφωσης του αποτελέσματος, κατά το άρθρο 106,
για συμβάσεις με προϋπολογιζόμενη δαπάνη (χωρίς
ΦΠΑ) κάτω των ορίων του άρθρου 5.
6. Την έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού,
κατά το άρθρο 117.
7. Την έκδοση απόφασης συγκρότησης γνωμοδοτικών
οργάνων για τη διενέργεια διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, κατά το άρθρο 221.
8. Την αρμοδιότητα έγκρισης σύναψης συμβάσεων,
οι οποίες αφορούν ενέργειες τεχνικής βοήθειας, κατά
το άρθρο 119.
9. Την έκδοση απόφασης κατάπτωσης εγγύησης
συμμετοχής, μετά από γνώμη του αρμόδιου Τεχνικού
Συμβουλίου, κατά το άρθρο 72, παρ. 1, περ. (α), εδάφιο
όγδοο, στη διαδικασία σύναψης συμβάσεων δημοσίων
έργων από τις Υπηρεσίες που υπάγονται στην ευθύνη
τους.
10. Τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων δημοσίων έργων μέχρι του ποσού των πέντε εκατομμυρίων
(5.000.000) ευρώ, για την έγκριση:
11. Την επιλογή της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, κατά το άρθρο 26 και των κριτηρίων ανάθεσης, κατά
το άρθρο 86.
12. Την εφαρμογή της διαδικασίας με διαπραγμάτευση
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, ανεξαρτήτως εκτιμώμενης αξίας, κατά το άρθρο 32.
13. Την σύναψη σύμβασης στο πλαίσιο δυναμικού συστήματος αγορών, κατά το άρθρο 33.
14. Την διεξαγωγή ηλεκτρονικού πλειστηριασμού,
κατά το άρθρο 34.
15. Την σύναψη συμφωνίας - πλαίσιο, κατά το άρθρο 39.
16. Την διαδικασία σύναψης σύμβασης έργου με αξιολόγηση μελέτης, κατά το άρθρο 50.
17. Την σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση
του συνόλου ή μέρους των πρόδρομων εργασιών ενός
δημοσίου έργου, ως αυτοτελούς έργου, το οποίο είναι
ανεξάρτητο από το κυρίως έργο και δεν αποτελεί τμήμα
αυτού, κατά το άρθρο 49, παρ. 2, περ. (β).
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18. Την διενέργεια διαδικασίας σύναψης σύμβασης
παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών
υπηρεσιών κατά τη φάση της κατασκευής, κατά το άρθρο 52.
19. Την δυνατότητα ή απαίτηση για υποβολή εναλλακτικών προσφορών, κατά το άρθρο 57.
20. Την Διακήρυξη και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης, κατά το άρθρο 53.
21. Την σύντμηση της ελάχιστης προθεσμίας παραλαβής προσφορών στην ανοικτή διαδικασία, κατά το
άρθρο 27, παρ. 3, στην κλειστή διαδικασία, κατά το άρθρο 28, παρ. 4, 5, 6 και 7, καθώς και στην ανταγωνιστική
διαδικασία με διαπραγμάτευση, κατά το άρθρο 29, παρ.
1, τελευταίο εδάφιο, σε συνδυασμό με το άρθρο 28, παρ.
3 έως 7.
22. Τον περιορισμό του αριθμού των πληρούντων τα
κριτήρια επιλογής υποψηφίων που θα κληθούν να συμμετάσχουν στις διαδικασίες του άρθρου 84.
23. Την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως έκπτωτου, κατά το άρθρο 103, παρ. 6.
24. Την κατακύρωση της σύμβασης, κατά το άρθρο
105, για συμβάσεις με προϋπολογιζόμενη δαπάνη (χωρίς
ΦΠΑ) άνω των ορίων του άρθρου 5.
25. Την ματαίωση, μερική ακύρωση, επανάληψη της
διαδικασίας σύναψης σύμβασης, αναμόρφωσης του
αποτελέσματος, κατά το άρθρο 106, για συμβάσεις με
προϋπολογιζόμενη δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ) άνω των ορίων
του άρθρου 5.
26. Την ανάθεση εξειδικευμένων υπηρεσιών (σύμβουλοι, εμπειρογνώμονες) για τη μελέτη και εκτέλεση συμβάσεων δημοσίων έργων και συμβάσεων παραχώρησης
έργων κατά το άρθρο 128.
27. Την χρήση συγκεκριμένων ηλεκτρονικών μέσων,
κατά το άρθρο 22 παρ. 4 και 5, καθώς και της χρήσης
ηλεκτρονικών καταλόγων για την υποβολή προσφορών
κατά το άρθρο 35.
28. Την σύμβαση που υπογράφεται μετά την έναρξη
κατασκευής ενός έργου με τους βασικούς μελετητές που
μετέχουν υποχρεωτικά ως Τεχνικοί Σύμβουλοι - Μελετητές στην εκτέλεση αυτού, κατά το άρθρο 188, παρ. 6.
29. Την συγκρότηση των γνωμοδοτικών οργάνων για
τη διενέργεια διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων της περίπτωσης (δ) της παραγράφου 9 του άρθρου
221 ν. 4412/2016.
30. Την κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου, κατά το
άρθρο 138, παρ. 10, τελευταίο εδάφιο.
Άρθρο 3
Αρμοδιότητες του Υπουργού Υποδομών
και Μεταφορών ως Προϊσταμένης Αρχής
σε συμβάσεις έργων
Μεταβιβάζεται στον Γενικό Γραμματέα Υποδομών η
εξουσία υπογραφής «Με Εντολή Υπουργού», του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ως Προϊσταμένης Αρχής,
όπως αυτές ορίζονται στον ν. 4412/2016, για τα έργα που
εκτελούνται από του Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στον Γενικό Γραμματέα Υποδομών του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών, και μέχρι του ποσού των
πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ χωρίς ΦΠΑ, κατά

Τεύχος B’ 3089/24.07.2020

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

τα ειδικότερα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους,
διατηρούμενης σε κάθε περίπτωση της δυνατότητας
του Υπουργού να ασκεί συντρεχόντως τις αρμοδιότητες
αυτές, στο Γενικό Γραμματέα Υποδομών για:
α) Την έγκριση αποδοχής τροποποίησης εγκεκριμένης μελέτης κατά την κατασκευή και την έγκριση της
νέας μελέτης που τροποποιεί την αρχική, σύμφωνα με
το άρθρο 144, καθώς και την έγκριση παράτασης των
προθεσμιών όλων των δημοσίων έργων αρμοδιότητάς
του, κατά το άρθρο 147, παρ. 10.
β) Την έγκριση τροποποίησης της σύμβασης, κατά το
άρθρο 156, παρ. 1 και παρ. 3, περ. (β), μετά από γνώμη
του Τεχνικού Συμβουλίου, καθώς και την έγκριση του
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) που τη
συνοδεύει. Η άσκηση της αρμοδιότητας της παρ. 1, του
άρθρου 156 προϋποθέτει την έγκριση της σχετικής πίστωσης από το αρμόδιο όργανο, σύμφωνα με τα άρθρα
65 και 66 του ν. 4270/2014.
γ) Την έγκριση των Πρωτοκόλλων διαπίστωσης βλαβών των έργων, με την οποία αναγνωρίζεται αποζημίωση στον ανάδοχο, κατά το άρθρο 157, παρ. 6 και παρ. 9,
εντός των ορίων της υπογραφόμενης, από αυτόν ή από
υποκείμενα από αυτόν όργανα, απόφασης έγκρισης της
σχετικής πίστωσης.
δ) Την έγκριση των λοιπών πρωτοκόλλων και πρακτικών που υποβάλλονται, κατά την εκτέλεση της σύμβασης Δημοσίου Έργου.
ε) Την έγκριση εκτέλεσης επειγουσών και απρόβλεπτων πρόσθετων εργασιών, κατά το άρθρο 155 και των
τροποποιητικών περί αυτών συμβάσεων και των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Εργασιών που τις συνοδεύουν,
καθώς και την έγκριση τροποποίησης της σύμβασης και
του Α.Π.Ε. που τη συνοδεύει λόγω εκτέλεσης απολογιστικών εργασιών, κατά το άρθρο 154, παρ. 10.
στ) Την έκδοση απόφασης επί των ενστάσεων του
αναδόχου κατά την εκτέλεση του έργου:
- που αφορούν στην άσκηση αρμοδιοτήτων των περιπτώσεων (γ) και (δ) της παρούσας παραγράφου,
- που ασκούνται κατά Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων
Εργασιών,
- που ασκούνται κατά ειδικών διαταγών, κατά το άρθρο 159, παρ. 4 και παρ. 8.
ζ) Την έγκριση ματαίωσης της διάλυσης εργολαβικής
σύμβασης, κατά το άρθρο 162, και της προβλεπόμενης
σε αυτό αποζημίωσης, εντός των ορίων της υπογραφόμενης, από αυτόν ή από υποκείμενα από αυτόν όργανα,
απόφασης έγκρισης της σχετικής πίστωσης.
η) Την έγκριση τροποποίησης της σύμβασης, εφόσον
σε αυτή γίνεται χρήση του κονδυλίου των απροβλέπτων
δαπανών και δεν επέρχεται αύξηση της αξίας της, κατά
το άρθρο 156, παρ. 3, περ. (α), καθώς και την έγκριση του
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών που τη συνοδεύει.
θ) Την έγκριση των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Εργασιών, στους οποίους επέρχεται αύξηση της αξίας της
σύμβασης, λόγω αύξησης της αναθεώρησης και εφόσον
έχει εγκριθεί η σχετική πίστωση από το αρμόδιο όργανο,
σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 66 του ν. 4270/2014.
ι) Την έκδοση απόφασης επί των ενστάσεων του αναδόχου κατά την εκτέλεση του έργου, με την επιφύλαξη
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της περίπτωσης (στ), της παραγράφου 1, του άρθρου 2
της παρούσας.
ια) Την έγκριση μελέτης που περιέχεται στα έγγραφα
της σύμβασης εκτέλεσης έργου και χωρίς αύξηση του
συνολικού οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης του
έργου, με την επιφύλαξη της περίπτωσης (β), της παραγράφου 3, του άρθρου 2 της παρούσας.
ιβ) Τη συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής των έργων
και άλλων επιτροπών.
ιγ) Την έγκριση των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Εργασιών, στους οποίους επέρχεται αύξηση της αξίας της
σύμβασης, λόγω αύξησης Φ.Π.Α. ή λόγω αποζημιώσεων και εφόσον έχει εγκριθεί η σχετική πίστωση από το
αρμόδιο όργανο, σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 66 του
ν. 4270/2014.
ιδ) Την έγκριση των Υποστηρικτικών μελετών που περιέχονται στα έγγραφα της σύμβασης, καθώς και των
απαιτούμενων Υποστηρικτικών μελετών για την τροποποίηση εγκεκριμένης μελέτης, κατά το άρθρο 144.
ιε) Την έγκριση υποκατάστασης του αναδόχου, κατά
το άρθρο 164.
ιστ) Την έγκριση εκτέλεσης εργασιών με αυτεπιστασία,
ανεξαρτήτως ποσού, κατά το άρθρο 177.
ιζ) Την έκδοση απόφασης επί ενστάσεως του αναδόχου κατά της έκπτωσής του, κατά το άρθρο 160, παρ. 7
και κατά το άρθρο 135, παρ.1.
ιη) Την έκδοση απόφασης οριστικοποίησης της έκπτωσης του αναδόχου, σε περίπτωση μη άσκησης ένστασης,
κατά το άρθρο 160 παρ. 7 και κατά το άρθρο 135 παρ. 1.
ιθ) Την έκδοση απόφασης για την ολοκλήρωση του
έργου, μετά την οριστικοποίηση έκπτωσης του αναδόχου, ή μετά την αυτοδίκαιη διάλυση της σύμβασης λόγω
πτώχευσης του αναδόχου ή διάλυση αυτής με υπαιτιότητα του κυρίου του έργου, κατά το άρθρο 160 παρ. 13.
κ) Την έγκριση αποπεράτωσης των εργασιών, στην
προβλεπόμενη στο άρθρο 167 παρ. 3 περίπτωση.
κα) Την έκδοση απόφασης συγκρότησης των γνωμοδοτικών οργάνων της παρ. 5 του άρθρου 221.
κβ) Την έγκριση των Πρωτοκόλλων διαπίστωσης
βλαβών των έργων, με την οποία αναγνωρίζεται αποζημίωση στον ανάδοχο, εφόσον η απόφαση έγκρισης
της σχετικής πίστωσης υπογράφεται από τον Υπουργό
Υποδομών και Μεταφορών.
κγ) Την έγκριση ματαίωσης της διάλυσης εργολαβικής
σύμβασης, κατά το άρθρο 162, και της προβλεπόμενης
σε αυτό αποζημίωσης, εφόσον η απόφαση έγκρισης της
σχετικής πίστωσης υπογράφεται από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών.
Άρθρο 4
Αναθέτουσα Αρχή σε εκπόνηση μελετών
και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών
επιστημονικών υπηρεσιών συμβάσεις
Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών μεταβιβάζει
στον Γενικό Γραμματέα Υποδομών, την εξουσία υπογρφαής «Με Εντολή Υπουργού» ως Αναθέτουσας Αρχής,
όταν πρόκειται για συμβάσεις που αναθέτουν υπηρεσίες
υπαγόμενες στην αρμοδιότητά του και μέχρι του ποσού
των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) ευρώ χωρίς ΦΠΑ,
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διατηρούμενης σε κάθε περίπτωση της δυνατότητας
του Υπουργού να ασκεί συντρεχόντως τις αρμοδιότητες
αυτές κι ειδικότερα για την έγκριση:
α) Της επιλογής της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, κατά το άρθρο 26.
β) Της επιλογής σύναψης σύμβασης στο πλαίσιο δυναμικού συστήματος αγορών, κατά το άρθρο 33.
γ) Της επιλογής σύναψης συμφωνίας - πλαίσιο, κατά
το άρθρο 39.
δ) Της εφαρμογής της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατά την υποπεριπτ.
(αα) της περιπτ. (β) της παρ. 2 και την περιπτ.(γ) της παρ.
2 του άρθρου 32 του ν.4412/2016, ανεξαρτήτως προεκτιμώμενης αμοιβής.
ε) Της διενέργειας διαδικασίας σύναψης σύμβασης
παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών
υπηρεσιών, κατά το άρθρο 52.
στ) Της δυνατότητας ή απαίτησης για υποβολή εναλλακτικών προσφορών, κατά το άρθρο 57.
ζ) Της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης κατά την περιπτ. (14) της παρ. 1 του άρθρου 2 και
τις παρ. 1 έως 6 και 8 του άρθρου 53.
η) Της σύντμησης της ελάχιστης προθεσμίας παραλαβής προσφορών στην ανοικτή διαδικασία, κατά το
άρθρο 27, παρ. 3, στην κλειστή διαδικασία, κατά το άρθρο 28, παρ. 4, 5, 6 και 7, καθώς και στην ανταγωνιστική
διαδικασία με διαπραγμάτευση, κατά το άρθρο 29, παρ.
1, τελευταίο εδάφιο, σε συνδυασμό με το άρθρο 28, παρ.
3 έως 7.
θ) Του περιορισμού του αριθμού των πληρούντων τα
κριτήρια επιλογής υποψηφίων που θα κληθούν να συμμετέχουν στις διαδικασίες του άρθρου 84.
ι) Της χρήσης συγκεκριμένων ηλεκτρονικών μέσων,
κατά το άρθρο 22 παρ. 4 και 5, καθώς και της χρήσης
ηλεκτρονικών καταλόγων για την υποβολή προσφορών,
κατά το άρθρο 35.
ια) Της ανάθεσης της σύμβασης, κατά το άρθρο 99,
στον κατά το άρθρο 103 «προσωρινό ανάδοχο»
ιβ) Της κήρυξης του προσωρινού αναδόχου ως έκπτωτου, κατά το άρθρο 103, παρ. 6,
ιγ) Της κατακύρωσης συμβάσεων (παρ. 6 του άρθρ.
103 και άρθρ. 105)
ιδ) Της ματαίωσης, ακύρωσης, αναμόρφωσης επανάληψης της διαδικασίας του διαγωνισμού (άρθρ.106),
ιε) Της διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, κατά το
άρθρο 117.
ιστ) Της παράτασης προθεσμίας υποβολής των προσφορών, κατά το άρθρο 60, παρ.3.
ιζ) Της συγκρότησης των Επιτροπών Διαγωνισμού
κατά το άρθρο 221.
ιη) Της απόφασης επί των ενστάσεων του τελευταίου
σταδίου του διαγωνισμού όταν οι συμβάσεις έχουν προεκτιμώμενη αμοιβή έως εξήντα χιλιάδες (60.000,00) ευρώ
χωρίς Φ.Π.Α. κατά τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρ.99.
ιθ) Της ανάθεσης της σύμβασης, κατά το άρθρο 99,
στον κατά το άρθρο 103 «προσωρινό ανάδοχο»,
κ) Της κήρυξης του προσωρινού αναδόχου ως έκπτωτου, κατά το άρθρο 103, παρ. 6,
κα) Της κατακύρωσης συμβάσεων (παρ. 6 του άρθρ.
103 και άρθρ. 105).
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κβ) Της ματαίωσης, ακύρωσης, αναμόρφωσης επανάληψης της διαδικασίας του διαγωνισμού (άρθρ.106),
κγ) Των αποφάσεων επί των ενστάσεων που υποβάλλονται στους διαγωνισμούς, πλην όσων εκδικάζονται
από το όργανο του παραπάνω εδαφ. δ παρ. 2 του ίδιου
άρθρου, όταν οι συμβάσεις έχουν προεκτιμώμενη αμοιβή έως εξήντα χιλιάδες (60.000,00) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.
κατά τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρ. 99.
κδ) Της κατάπτωσης εγγύησης συμμετοχής, μετά από
γνώμη του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 72, παρ. 1, περ. (α), εδάφιο όγδοο, στη διαδικασία
σύναψης δημοσίων συμβάσεων μελετών και παροχής
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών από τις Υπηρεσίες που υπάγονται στην ευθύνη τους.
Άρθρο 5
Προϊσταμένη Αρχή σε εκπόνηση μελετών
και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών
επιστημονικών υπηρεσιών συμβάσεις
Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών μεταβιβάζει
στον Γενικό Γραμματέα Υποδομών την εξουσία υπογραφής «Με Εντολή Υπουργού» ως Προϊσταμένς Αρχή,
όταν πρόκειται για συμβάσεις που αναθέτουν υπηρεσίες
υπαγόμενες στην αρμοδιότητά του και μέχρι του ποσού
των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) ευρώ χωρίς ΦΠΑ,
διατηρούμενης σε κάθε περίπτωση της δυνατότητας
του Υπουργού να ασκεί συντρεχόντως τις αρμοδιότητες
αυτές και ειδικότερα:
α) Την έκδοση απόφασης επί ενστάσεως του αναδόχου κατά της έκπτωσής του, κατά το άρθρο 191, παρ. 6.
β) Την έκδοση απόφασης οριστικοποίησης της έκπτωσης σε περίπτωση μη άσκησης ένστασης ή απόρριψης
της ενστάσεως του αναδόχου κατά της έκπτωσής του
κατά το άρθρο 191, παρ. 6.
γ) Την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας
των συμβάσεων για τις οποίες απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων
Έργων κατά την παρ. 3 του άρθρου 184.
δ) Την έγκριση μελετών, για τις οποίες απαιτείται από
τις κείμενες διατάξεις γνωμοδότηση του Συμβουλίου
Δημοσίων Έργων (ΣΔΕ).
ε) Την έγκριση τροποποίησης της σύμβασης (Συγκριτικός Πίνακας) μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου
κατά το άρθρο 186, και έγκριση σύναψης των Συμπληρωματικών Συμβάσεων, εφόσον έχει εγκριθεί η σχετική
πίστωση από το αρμόδιο όργανο, σύμφωνα με τα άρθρα
65 και 66 του ν. 4270/2014.
στ) Την έκδοση απόφασης επί των προβλεπόμενων,
στις παρ. 6 και 7 του άρθρου 186, ενστάσεων του αναδόχου.
ζ) Την έκδοση απόφασης διάλυσης της αρχικής σύμβασης κατά την παρ. 8 του άρθρου 186.
η) Την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας
περαίωσης των συμβάσεων, για τις οποίες δεν απαιτείται
από τις κείμενες διατάξεις γνωμοδότηση του Σ.Δ.Ε., κατά
την παρ. 3 του άρθρ. 184.
θ) Την έγκριση των μελετών, όταν δεν απαιτείται από
τις κείμενες διατάξεις γνωμοδότηση του Σ.Δ.Ε., πλην της
περίπτωσης (β) της παρ. 3 του παρόντος άρθρου.
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ι) Την έκδοση απόφασης επί των ενστάσεων του αναδόχου κατά την εκτέλεση της σύμβασης με την επιφύλαξη της περίπτωσης (στ), της παραγράφου 1, του παρόντος άρθρου.
ια) Την έγκριση παράτασης των τμηματικών προθεσμιών, όταν η παράταση αυτή δεν επιφέρει, άμεσα ή έμμεσα, παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης,
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 184, διαφορετικά η
αρμοδιότητα ανήκει στο Γενικό Γραμματέα Υποδομών
(περιπτ.(γ) της παρ. 1 του παρόντος άρθρου) ή στο Γενικό
Διευθυντή (περιπτ. (α) της παρ. 2 του παρόντος άρθρου).
ιβ) Την έγκριση υποστηρικτικών ή ειδικών επί μέρους
μελετών, που δεν απαιτούν γνώμη του Σ.Δ.Ε. και βρίσκονται εντός του συμβατικού (τεχνικού και οικονομικού)
αντικειμένου της σύμβασης και του γενικού σχεδιασμού
του έργου.
ιγ) Κάθε άλλη περίπτωση που δεν περιλαμβάνεται στις
ανωτέρω ρητώς αναφερόμενες και δεν επιφέρει αύξηση
του τεχνικού και οικονομικού αντικειμένου.
Άρθρο 6
Λοιπές αρμοδιότητες
1. O Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών μεταβιβάζει, στον Γενικό Γραμματέα Υποδομών την εξουσία
υπογραφής «Με Εντολή Υπουργού» ως διατάκτης, του
τακτικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού από
το ΠΔΕ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, κατά
την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 4622/2019
(ΦΕΚ 133 Α΄) για δαπάνες μέχρι του ποσού των πέντε
εκατομμυρίων ευρώ (5.000.000,00 €). Οι αρμοδιότητες
του διατάκτη του Τακτικού Προϋπολογισμού και του
προϋπολογισμού από το Π.Δ.Ε., ως περιγράφονται στον
ν. 4270/2014, ν. 4446/2016, 4443/2016 και π.δ. 80/2016
και ισχύουν, αφορούν ιδίως την αρμοδιότητα έκδοσης
των πράξεων: Α. Διαχείρισης πιστώσεων του τακτικού
Προϋπολογισμού: 1. Τεκμηριωμένο αίτημα για δέσμευση
ή ανάκληση πιστώσεων, 2. Απόφαση Ανάληψης ή Ανάκλησης Υποχρέωσης πιστώσεων, 3. Έγκριση δαπάνης,
4. Κατάσταση δαπάνης. 5. Διαβιβαστικό έγγραφο για
την έκδοση ενταλμάτων μαζί με τα δικαιολογητικά που
ορίζονται κατά περίπτωση από τις κείμενες διατάξεις,
κανονιστικές αποφάσεις και οδηγίες, 6. Ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και έκδοση αποφάσεων/πράξεων καταλογισμού για μη νόμιμες πληρωθείσες
δαπάνες, 7. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή με τη διαδικασία προκαταβολών σύμφωνα με το άρθρο 114 του
ν. 4270/2014, 8. Άσκηση αρμοδιοτήτων άρθρου 26 του
ν. 4270/2014, όπως ισχύει κάθε φορά και Β. Διαχείρισης
πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
(ΠΔΕ): 1. Αίτημα στο Υπουργείο Ανάπτυξης για χρηματοδότηση έργων του ΠΔΕ, 2. Κατανομή πιστώσεων στα
ενάριθμα έργα του ΠΔΕ.
2. Μεταβιβάζεται στον Γενικό Γραμματέα Υποδομών του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,την εξουσία υπογραφής «Με Εντολή Υπουργού» των κατωτέρω πράξεων:
α. Αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης από τον εγκεκριμένο και εκτελούμενο τακτικό προϋπολογισμό, για ποσά
έως πέντε εκατομμύρια (5.000.000) ευρώ.
β. Αποφάσεις για επιχορηγήσεις εποπτευομένων Φορέων και σχετικά Αιτήματα προς το Γενικό Λογιστήριο
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του Κράτους, εντός των ορίων του εγκεκριμένου εκτελούμενου τακτικού προϋπολογισμού.
γ. Αποφάσεις έγκρισης δέσμευσης προϋπολογισμού
σε βάρος του προϋπολογισμού ενάριθμων έργων του
εγκεκριμένου Π.Δ.Ε. για οποιοδήποτε έργο, προμήθεια
ή υπηρεσία που εντάσσεται σε ενάριθμο του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών, πλην των δράσεων προβολής, για ποσά έως πέντε εκατομμύρια (5.000.000) ευρώ.
δ. Αποφάσεις ανακατανομής των πιστώσεων του εγκεκριμένου Π.Δ.Ε. στα ενάριθμα έργα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών εντός του εγκεκριμένου ορίου
πληρωμών.
ε. Αποφάσεις καταλογισμού οφειλών που απορρέουν
από οποιαδήποτε νόμιμη αιτία και εντάσσονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
στ. Αποφάσεις καθορισμού ανώτατου ορίου ποσού
για τις παροχές κινητής τηλεφωνίας των εποπτευόμενων
φορέων.
ζ. Αιτήματα προς το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ένταξης και τροποποίησης πιστώσεων, εντός
του ορίου πληρωμών, συνεχιζόμενων έργων στο Π.Δ.Ε.
η. Απαντητικά έγγραφα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
για θέματα κρατικών ενισχύσεων.
θ. Εγκυκλίους και οδηγίες για θέματα που αναφέρονται
στη δραστηριότητα και λειτουργία των Υπηρεσιών της
Γενικής Γραμματείας Υποδομών, και γενικά των Δημοσίων Υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων, για θέματα
γενικότερου ενδιαφέροντος, περί εκπόνησης μελετών
και κατασκευής δημοσίων έργων.
ι. Τα θέματα της Διοικητικής Αρχής Σηράγγων κατά τα
οριζόμενα στο π.δ. 123/2017 (ΦΕΚ Α/151), όπως ισχύει.
ια. Την κήρυξη της απαλλοτρίωσης ακινήτων για έργα
αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Υποδομών, πλην
εκείνων που αφορούν σε έργα που υλοποιούνται από
τα εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα αυτής.
ιβ. Πάσης φύσεως έγγραφα του Αυτοτελούς Τμήματος
Νομικής Στήριξης της Γενικής Γραμματείας Υποδομών
που εκδίδονται στα πλαίσια παροχής νομικής στήριξης
του άρθρου 51 του π.δ. 123/2017. Αποφάσεις δημιουργίας επιτροπών για την αναμόρφωση του ισχύοντος
νομικού πλαισίου .
ιγ. Πάσης φύσεως θέματα εποπτείας των παρακάτω
Νομικών Προσώπων: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε., ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.,
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., ΕΥΔΑΠ ΠΑΓΙΩΝ ΝΠΔΔ, ΟΑΚ Α.Ε.,
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. και ΟΑΣΠ ΝΠΔΔ. Ειδικά τα Νομικά
Πρόσωπα ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. και ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. εποπτεύονται
από κοινού με τον Γενικό Γραμματέα Μεταφορών.
ιδ. Ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών προσυπογράφει όλα τα
υπογραφόμενα από τον Υπουργό ή τον Υφυπουργό
έγγραφα, αποφάσεις κ.λπ. των Υπηρεσιών της Γενικής
Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών.
Άρθρο 7
1. Η εξουσία υπογραφής «Με Εντολή Υπουργού» ως
προς την άσκηση αρμοδιοτήτων Αναθέτουσας και Προϊ-
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σταμένης Αρχής του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, μεταβιβάζονται στον Γενικό Γραμματέα Υποδομών
για συμβάσεις ΣΔΙΤ ν. 3389/2005 και συμβάσεις παραχώρησης ν. 4413/2016.
2. Η εξουσία υπογραφής «Με Εντολή Υπουργού»
ως προς την άσκηση αρμοδιοτήτων Αναθέτουσας και
Προϊσταμένης Αρχής του Υπουργού Υποδομών και
Μεταφορών, μεταβιβάζονται στον Γενικό Γραμματέα
Υποδομών για συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. άνω του
ποσού των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ και μέχρι
του ποσού του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ,
διατηρούμενης σε κάθε περίπτωση της δυνατότητας
του Υπουργού να ασκεί συντρεχόντως τις αρμοδιότητες αυτές.
3. Με την παρούσα, μεταβιβάζονται κατ’ άρθρο 13
παρ. 6 ν. 4622/2019, στον Γενικό Γραμματέα Υποδομών οι
προβλεπόμενες αρμοδιότητες του Υπουργού Υποδομών
και Μεταφορών, του άρθρου 10 ν. 4635/2019 σχετικά με
το Εθνικό Μητρώο Υποδομών.
Άρθρο 8
1. Η εξουσία υπογραφής «Με εντολή Υπουργού»
η οποία μεταβιβάζεται ως ανωτέρω , ασκούνται παράλληλα και από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών.
2. Κάθε προγενέστερη απόφαση που αφορά στο ίδιο
αντικείμενο με την παρούσα καταργείται.
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3. Κάθε διοικητική πράξη εκδιδόμενη με βάση την παρούσα πρέπει να αναφέρει στο προοίμιο της τα στοιχεία
αυτής.
4. Για την άρση τυχόν αμφισβητήσεων σχετικά με την
ορθή εφαρμογή της παρούσας, αρμόδιος είναι ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.
5. Για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων άνω του
ορίου που καθορίστηκε στα προηγούμενα άρθρα αρμόδιος είναι αποκλειστικά ο Υπουργός Υποδομών και
Μεταφορών.
6. Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευσή της και αφορά συμβάσεις του ν. 4412/2016 που θα ανατεθούν μετά
την έναρξη ισχύος της παρούσας.
7. Συμβάσεις που έχουν ήδη ανατεθεί προ της έναρξης ισχύος της παρούσας εξακολουθούν να διέπονται
από τα προβλεπόμενα των αποφάσεις ΔΝΣ/γ/οικ.
37834/ΦΝ466/6-4-2017 (Β΄ 1980) και ΔΝΣ/γ/οικ.37835/
ΦΝ466/6-4-2017 (Β΄ 1980), όπως τροποποιήθηκαν με την
ΔΝΣΒ/οικ.39367/ΦΝ466/2019 (Β’ 2185).
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή
της Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, παρεκτός αν ορίζεται
διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Ιουλίου 2020
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης 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 ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, 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 Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται 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
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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 ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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

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)

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

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

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

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02030892407200008*

