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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

∆ΗΜ. ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 

ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ           

ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ      

Αθήνα  31  Μαΐου  2007 

Αρ. Πρωτ. 26932 

 

Ταχ. ∆/νση    

Ταχ. Κώδικας 

Πληροφορίες 

Τηλέφωνο 

Fax.               

: 

:  

:   

: 

:   

     Σταδίου 27  

           101 83 

 Ι. Παναγιώτου 

  210-3744974 

  210-3744901            

 

ΠΡΟΣ : Τις Περιφέρειες της Χώρας 

          α. ∆/νσεις Αυτ/σης & Αποκ/σης 

              Έδρες τους στις Περιφέρειες 

          β. ∆/νσεις Τοπ. Αυτ/σης & ∆/σης 

              Έδρες τους στους Νοµούς 

 

Αριθµ. Εγκυκλίου : 38 

 

ΘΕΜΑ: Αποδοχή της αρ. 164/2007 γνωµοδότησης του Γ� Τµήµατος του Ν.Σ.Κ. 

 

 Σας κοινοποιούµε συνηµµένα σε φωτοαντίγραφο την αρ. 164/2007 γνωµοδότηση του 

Γ� Τµήµατος του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, το περιεχόµενο της οποίας αποδεχόµαστε. 

 Σύµφωνα µε την ανωτέρω γνωµοδότηση η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µε τη διάταξη του 

άρθρου 103 παρ. γ� του νέου ∆.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) καθίσταται κατ� εξαίρεση αρµόδια, εφόσον 

συντρέχει εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση, να αποφασίζει για την απευθείας ανάθεση έργων 

σε εργοληπτική επιχείρηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 2 περ. β του Π.∆/τος 

171/87 καθώς και προµηθειών του άρθρου 23 παρ. 1 του ΕΚΠΟΤΑ, εκτός αν το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο έχει διακρατήσει τη σχετική αρµοδιότητα µε ειδική απόφασή του ή η ∆ηµαρχιακή 

Επιτροπή έχει παραπέµψει τη λήψη της σχετικής απόφασης στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

 Σε κάθε περίπτωση ο τρόπος εκτέλεσης του έργου µε απευθείας ανάθεση έχει 

καθοριστεί µε αντίστοιχη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

Παρακαλούµε να κοινοποιήσετε το ταχύτερο την παρούσα εγκύκλιο µε τη συνηµµένη 

γνωµοδότηση στις υπηρεσίες και υπαλλήλους που ασχολούνται µε τα θέµατα αυτά, στους 

Ο.Τ.Α. Α� βαθµού, Συνδέσµους τους, ∆ηµοτικά και Κοινοτικά Ιδρύµατα και λοιπά ∆ηµοτικά και 

Κοινοτικά Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου της Περιφέρειάς σας, για ενηµέρωση και πιστή 

εφαρµογή. 
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 Την εγκύκλιο µπορείτε να την αναζητήσετε και στον δικτυακό τόπο του ΥΠΕΣ∆∆Α: 

www.ypes.gr 

 

 

                    

                    

                   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  

                                      

 

                    ΑΘΑΝ.  ΝΑΚΟΣ 

                

 

    

            

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 

Φωτ/φο της αρ. 164/2007 γνωµοδότησης 

του Γ� Τµήµατος του Ν.Σ.Κ. 

 

ΕΣΩΤ. ∆ΙΑΝ.: 

1. Γραφείο Υπουργού 

2. Γραφείο Υφυπουργού 

3. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα                      

4. Γραφείο Νοµικού Συµβούλου  

5. Γεν. ∆/νσεις του Υπουργείου 

6. ∆/νσεις του Υπουργείου 

(µε την παράκληση προς την ∆/νση 

Μηχ/σης και ΗΕΣ να την αναρτήσει στο 

δικτυακό τόπο του ΥΠΕΣ∆∆Α) 

7. ∆.Τ.Υ. / Α�,Β�,Γ�,∆�,Ε�,ΣΤ� 

          Σε δεκαοκτώ (18) αντίγραφα       

  

 

            

 

 
 
 
 
 


