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ΘΕΜΑ: Αιτήσεις θεραπείας ΟΤΑ Α΄και Β΄βαθμού 

    1.  Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του άρθρου 7 του π.δ 

186/1996 για τα αποφαινόμενα όργανα για έργα αρμοδιότητας  Νομαρχιακών 

Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α) κλπ β) του άρθρου 7 του  π.δ 131 /1998 για τα αποφαινόμενα 

όργανα για έργα αρμοδιότητας των   Περιφερειών  και γ) του άρθρου 17 του 

π.δ.171/1987 για τα αποφαινόμενα όργανα για έργα που εκτελούνται από τους ΟΤΑ 

σε συνδυασμό με την αρ. 91/2003 γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Νομικού 

Συμβουλίου του Κράτους, ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ (νυν Υποδομών Μεταφορών και 

Δικτύων) είναι αρμόδιος να αποφαίνεται επί αιτήσεων θεραπείας για έργα αρχικού 

συμβατικού προϋπολογισμού άνω των  500 εκατ.δραχμών (ήτοι άνω του 1,5 

εκατ.ευρώ περίπου).  

  2. Μετά την 1.1.2011 τέθηκε σε εφαρμογή  ο ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  στο 

άρθρο 227 παρ.4 του οποίου προβλέπεται   ότι  για έργα προϋπολογισμού μέχρι 5 

εκατ.ευρώ ,χωρίς ΦΠΑ, αρμόδιος να αποφαίνεται επί αιτήσεων θεραπείας, είναι ο 

Ελεγκτής Νομιμότητας  ο οποίος προϊσταται της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας 

ΟΤΑ , η οποία έχει συσταθεί με τον ίδιο νόμο. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της 

υπηρεσίας αυτής,αρμόδιος να αποφαίνεται στις παραπάνω αιτήσεις θεραπείας είναι,  

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 238 παρ 1,  ο Γενικός Γραμματέας της οικείας 
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ΠΡΟΣ:   

                Τις Κεντρικές Υπηρεσίες  
                  της ΓΓΔΕ 
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Αποκεντρωμένης Διοίκησης (βλ.και σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών,Αποκ/σης & Ηλ/νικής Διακυβέρνησης αρ.6/2011, παρ.1Βι.) 

3. ΄Υστερα από τα ανωτέρω παρακαλούμε να διαβιβάσετε στο Γενικό Γραμματέα της 

αρμόδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης τις αιτήσεις θεραπείας που  τυχόν εκκρεμούν 

στις υπηρεσίες σας και αφορούν  έργα που εκτελούνται από ΟΤΑ Α΄ή Β΄ βαθμού, 

προϋπολογισμού υπηρεσίας μέχρι 5 εκατ. ευρώ, χωρίς ΦΠΑ ,δεδομένου ότι  με βάση 

τα ανωτέρω ο Υπουργός ΥΠΟΜΕΔΙ είναι πλέον αρμόδιος για την εξέταση αιτήσεων 

θεραπείας που αφορούν έργα των φορέων αυτών με προϋπολογισμό μεγαλύτερο 

των 5 εκ. ευρώ.  

4. Της εγκυκλίου αυτής να λάβουν γνώση όλοι οι αρμόδιοι υπάλληλοι για την πιστή 

εφαρμογή της.  

Η εγκύκλιος αυτή να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα  www.ggde.gr  της Γ.Γ.Δ.Ε. του 

Υπουργείου Υποδομών  Μεταφορών και Δικτύων και στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του 

προγράμματος “Διαύγεια”. 

 

 

                                                        Ο ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
                                                       

                                                          ΙΩΑΝΝΗΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ 

 
 

 

Κοινοποίηση 
1. Γραφείο κ. Υπουργού ΥΠ.Y.ΜΕ.ΔΙ 
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού ΥΠ.Y.ΜΕ.ΔΙ.  
3. Γραφείο κ.  Γεν. Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε 
4. Γραφείο κ.  Γεν. Γραμματέα της Γ.Γ.Σ.Δ.Ε.                                       
5. Γραφείο κ.  Γεν. Δ/ντών της Γ.Γ.Δ.Ε. 
6. Δ/νση Πληροφορικής (με cd  για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα) 
7. Δ/νση Δ17 (8) 
8. Υπουργείο Εσωτερικών,Αποκέντρωσης 
& Ηλεκτρ/κης Διακυβέρνησης 
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Ευαγγελιστρίας 2-10563 Αθήνα  
9.Αποκεντρωμένες Διοικήσεις 
-  Γραφείο Γενικού Γραμματέα 
       ΄Εδρες τους 
10.Τεχνικό Συμβούλιο Δ.Ε. της ΓΓΔΕ 
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