
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Κατανομή για διορισμό, εβδομήντα εννέα (79) 
ατόμων στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.

2 1. Τροποποίηση - Συμπλήρωση α) της υπ΄ αρ. 
Δ21/οικ. 867/Φ.Β03/07-06-2018 απόφασης του 
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση 
του έργου «Ανέγερση Δικαστικού Μεγάρου Ηρα-
κλείου Κρήτης» στη Γενική Γραμματεία Υποδο-
μών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 
και Ορισμός Αναθέτουσας Αρχής για τις διαδικα-
σίες της υλοποίησης αυτού» (Β΄ 2211) και β) της 
υπ΄ αρ. Δ21/1067/Φ.Β03/31-08-2018 απόφασης 
του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορώ «Ανά-
θεση του έργου «Ανέγερση Δικαστικού Μεγά-
ρου Έδεσσας» στη Γενική Γραμματεία Υποδομών 
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και 
Ορισμός Αναθέτουσας Αρχής για τις διαδικασίες 
υλοποίησης αυτού» (Β΄ 4266), σύμφωνα με την 
οποία αποφασίστηκε η ενιαία διαγωνιστική δια-
δικασία Σ.Δ.Ι.Τ. για τα ως άνω δύο (2) Δικαστικά 
Μέγαρα Ηρακλείου Κρήτης και Έδεσσας, με ανα-
διαμόρφωση του φυσικού αντικειμένου αυτών, 
αφαιρώντας το Νέο Δικαστικό Μέγαρο Έδεσσας 
και αντικαθιστώντας το με τα Δικαστικά Μέγαρα 
Ρεθύμνου και Χανίων Κρήτης, και ανάθεση υλο-
ποίησης μέσω Σ.Δ.Ι.Τ. του ενιαίου έργου «Ανέγερ-
ση του νέου Δικαστικού Μεγάρου στο Ηράκλειο 
Κρήτης και ανακατασκευή των υφιστάμενων Δι-
καστικών Μεγάρων στο Ρέθυμνο και στα Χανιά 
Κρήτης και συντήρηση και διαχείριση αυτών».

2. Ανάθεση υλοποίησης μέσω Σ.Δ.Ι.Τ., του έρ-
γου «Ανέγερση Δικαστικών Μεγάρων Έδεσ-
σας, Σερρών, Κιλκίς και ανακατασκευή Δικαστι-
κού Μεγάρου Θεσσαλονίκης και συντήρηση 
και διαχείριση αυτών» στη Γενική Γραμματεία 
Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών και Ορισμός Αναθέτουσας Αρ-
χής για τις διαδικασίες υλοποίησης αυτού.
3. Ανάθεση υλοποίησης μέσω Σ.Δ.Ι.Τ., του έργου 
«Ανέγερση Δικαστικών Μεγάρων Λαμίας και Βό-
λου και ανακατασκευή Δικαστικών Μεγάρων Λά-
ρισας, Καρδίτσας, Τρικάλων και συντήρηση και 
διαχείριση αυτών» στη Γενική Γραμματεία Υποδο-
μών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 
και Ορισμός Αναθέτουσας Αρχής για τις διαδικα-
σίες υλοποίησης αυτού.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./63/οικ.14834 (1)
Κατανομή για διορισμό, εβδομήντα εννέα (79) 

ατόμων στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 119 του ν. 4549/2018 

«Διατάξεις για την Ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημο-
σιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσε-
ων, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατη-
γικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 105), όπως 
ισχύουν, τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 11 του 
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ν. 3833/2010 (Α΄ 40) και τις διατάξεις της παρ. 21 του 
άρθρου ενάτου του ν. 4057/2012 (Α΄ 54), όπως ισχύουν.

2. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός 
των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄119), το 
π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 
(Α΄121) και το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση 
Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων 
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

3. Την υπ΄ αρ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573/1-3-2011 κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, για 
τον καθορισμό των προτεραιοτήτων των κριτηρίων κα-
τανομής προσωπικού (Β΄ 323).

4. Την υπ΄ αρ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./252/οικ.32311/
11-09-2018 (ορθή επανάληψη της 3.10.2018) εγκριτική 
απόφαση της ΠΥΣ 33/2206, όπως ισχύει.

6. Το υπ΄ αρ. 471.1/24/855472/08.07.2020 έγγραφο 
της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.

7. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποί-
ησης του μονίμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δι-
καίου Αορίστου Χρόνου προσωπικού που διορίζεται ή 
προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 
1 του ν. 3812/2009.

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή εβδομήντα εννέα (79) ατόμων στην 
Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΑ

ΠΕ1 ΔΙΟΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 8

ΠΕ3 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 45

ΠΕ9 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2

ΤΕ3 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 20

ΤΕ4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ 
ΤΕΧΝΩΝ-ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ 2

ΤΕ6 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ–ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ 2

ΣΥΝΟΛΟ 79

σύμφωνα με το υπ΄ αρ. ΤΡΙ.ΕΠ.Ε.ΠΡΟ./163/855468/
Σχ.163/8-7-2020  έγγραφο του Προέδρου της Τριμελούς 
Επιτροπής Προσωπικού «Κατάρτιση Πινάκων Διοριστέ-
ων και Επιλαχόντων των Κλάδων ΠΕ1, ΠΕ3, ΠΕ9, ΤΕ3, 
ΤΕ4, ΤΕ6», κατόπιν έκδοσης της υπ’ 471.1/35/751408/
7.2.2019/Ε.Υ.Π/ΔΙ.Δ.Υ.Α.Π/3ο Προκήρυξης του Υπουργού 
Προστασίας του Πολίτη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα,29 Ιουλίου 2020

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ   

 Αριθμ. Δ21/ 1103 /Φ.Δ03.02 (2)
1. Τροποποίηση - Συμπλήρωση α) της υπ΄ αρ. 

Δ21/οικ. 867/Φ.Β03/07-06-2018 απόφασης του 

Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση 

του έργου «Ανέγερση Δικαστικού Μεγάρου Ηρα-

κλείου Κρήτης» στη Γενική Γραμματεία Υποδο-

μών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 

και Ορισμός Αναθέτουσας Αρχής για τις διαδικα-

σίες της υλοποίησης αυτού» (Β΄ 2211) και β) της 

υπ΄ αρ. Δ21/1067/Φ.Β03/31-08-2018 απόφασης 

του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανά-

θεση του έργου «Ανέγερση Δικαστικού Μεγάρου 

Έδεσσας» στη Γενική Γραμματεία Υποδομών του 

Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και Ορι-

σμός Αναθέτουσας Αρχής για τις διαδικασίες υλο-

ποίησης αυτού» (Β΄ 4266), σύμφωνα με την οποία 

αποφασίστηκε η ενιαία διαγωνιστική διαδικασία 

Σ.Δ.Ι.Τ. για τα ως άνω δύο (2) Δικαστικά Μέγαρα 

Ηρακλείου Κρήτης και Έδεσσας, με αναδιαμόρ-

φωση του φυσικού αντικειμένου αυτών, αφαι-

ρώντας το Νέο Δικαστικό Μέγαρο Έδεσσας και 

αντικαθιστώντας το με τα Δικαστικά Μέγαρα Ρε-

θύμνου και Χανίων Κρήτης, και ανάθεση υλοποί-

ησης μέσω Σ.Δ.Ι.Τ. του ενιαίου έργου «Ανέγερ-

ση του νέου Δικαστικού Μεγάρου στο Ηράκλειο 

Κρήτης και ανακατασκευή των υφιστάμενων Δι-

καστικών Μεγάρων στο Ρέθυμνο και στα Χανιά 

Κρήτης και συντήρηση και διαχείριση αυτών».

2. Ανάθεση υλοποίησης μέσω Σ.Δ.Ι.Τ., του έρ-

γου «Ανέγερση Δικαστικών Μεγάρων Έδεσ-

σας, Σερρών, Κιλκίς και ανακατασκευή Δικα-

στικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης και συντήρηση 

και διαχείριση αυτών» στη Γενική Γραμματεία 

Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και 

Μεταφορών και Ορισμός Αναθέτουσας Αρ-

χής για τις διαδικασίες υλοποίησης αυτού.

3. Ανάθεση υλοποίησης μέσω Σ.Δ.Ι.Τ., του έργου 

«Ανέγερση Δικαστικών Μεγάρων Λαμίας και Βό-

λου και ανακατασκευή Δικαστικών Μεγάρων Λά-

ρισας, Καρδίτσας, Τρικάλων και συντήρηση και 

διαχείριση αυτών» στη Γενική Γραμματεία Υπο-

δομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφο-

ρών και Ορισμός Αναθέτουσας Αρχής για τις δι-

αδικασίες υλοποίησης αυτού. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 Σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. Του ν. 3389/2005 «Συμπράξεις δημόσιου και Ιδιωτι-

κού Τομέα» (Α΄ 232).
2. Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας, με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις»  
(Α΄ 112).

3. Του ν. 4013/2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρο-
νικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (Α΄ 204), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Του ν. 4199/2013 «Δημόσιες υπεραστικές οδικές 
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μεταφορές επιβατών - Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών 
Μεταφορών και άλλες διατάξεις.» (Α΄ 216) και ιδιαίτερα 
του άρθρου 132 αυτού, περί συγχώνευσης των εταιρει-
ών Δ.ΕΠ.A.NO.Μ. Α.Ε., ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. και 
Ο.Σ.Κ. Α.Ε.

5. Του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προ-
μηθειών και Υπηρεσιών» (Α΄147) (προσαρμογή στις Οδη-
γίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ιδίως των άρθρων 
12 και 180.

6. Του ν. 4413/2016 «Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσε-
ων παραχώρησης – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/
ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση 
συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 148).

7. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α΄ 133).

8. Του ν.δ. 1017/1971 «Περί συστάσεως Ταμείου Χρη-
ματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων» (Α΄ 209), όπως 
τροποποιήθηκε με την διάταξη του άρθρου 368 του 
ν. 4700/2020 (Α΄ 127) και ισχύει.

9. Του άρθρου 90 του «Κώδικα της Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), το οποίο 
διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

10. Του άρθρου 3 του π.δ. 70/2015 περί της ανασύ-
στασης του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων (Α΄ 114).

11. Του π.δ. 123/2016 περί της μετονομασίας του 
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε 
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. (Α΄ 208).

12. Του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄ 151), όπως έχει τροπο-
ποιηθεί και ισχύει.

13. Του π.δ. 96/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Δι-
καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» 
(Α΄ 136).

14. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

15. Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123), και ιδιαίτερα του 
άρθρου 14.

16. Της υπ΄ αρ. Δ16α/04/773/29-11-1990 κοινής από-
φασης του Υπουργού Προεδρίας και του Αναπληρωτή 
Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ «περί εξαίρεσης διοικητικών πράξε-
ων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών».

17. Της υπ΄ αρ. Δ16γ/05/483/Γ/11-11-2013 κοινής 
υπουργικής απόφασης «Διαπιστωτική πράξη συγχώνευ-
σης των εταιρειών «ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.», «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥ-
ΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» και «ΟΣΚ Α.Ε.» με σύσταση νέας εταιρείας 
με την επωνυμία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» (Β΄ 2856).

18. Της υπ΄ αρ. oικ. 49485/2592/27-06-2018 απόφασης 
του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Τοποθέτη-
ση προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Υδραυλικών, 

Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών».

19. Της λοιπής νομοθεσίας περί εκτέλεσης των Δημο-
σίων Έργων.

20. Της υπ΄ αρ. 2585/1-7-2020 απόφασης του Υπουρ-
γού Υποδομών και Μεταφορών «Ορισμός Αποφαινόμε-
νου Οργάνου και Διατάκτη. Μεταβίβαση της εξουσίας 
υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμ-
ματέα Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Με-
ταφορών, κατ΄άρθρο 13 παρ. 6 και 37 παρ. 2 και 3 του ν. 
4622/2019 (Α΄ 133)» (Β΄ 3089).

Και αφού λάβαμε υπόψη:
1. Την παρ. 1α του άρθρου 41 του π.δ. 123/2017, σύμ-

φωνα με την οποία, μεταξύ των επιχειρησιακών στό-
χων της Διεύθυνσης Κτηριακών Υποδομών, είναι και «ο 
σχεδιασμός, προγραμματισμός, ανάθεση και εκτέλεση 
δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής υπη-
ρεσιών για τα έργα Κτηριακών Υποδομών αρμοδιότητας 
της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, καθώς και για τα 
έργα Κτηριακών Υποδομών πανελλαδικής εμβέλειας, 
αρμοδιότητας άλλων φορέων και εποπτευόμενων Νο-
μικών Προσώπων, τα οποία της ανατίθενται».

2. Την παρ. 6ε του άρθρου 41 του π.δ. 123/2017, σύμ-
φωνα με την οποία, μεταξύ των αρμοδιοτήτων του Τμή-
ματος Κατασκευών Έργων Υποδομών Υγείας, Παιδείας, 
Δικαιοσύνης και Προστασίας του Πολίτη της Διεύθυνσης 
Κτηριακών Υποδομών, είναι και «Η άσκηση αρμοδιοτή-
των Προϊσταμένης Αρχής στην υλοποίηση των Έργων 
Υποδομών Υγείας, Παιδείας, Δικαιοσύνης και Προστα-
σίας του Πολίτη».

3. Την παρ. 2γ.γ. του άρθρου 11 του π.δ. 123/2017, 
σύμφωνα με την οποία, το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού 
Δικαίου «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» (ΚΤ.ΥΠ.Α.Ε.) απο-
τελεί εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Υποδομών 
και Μεταφορών.

4. Την υπ΄ αρ. Δ21/οικ. 867/Φ.Β03/07-06-2018 απόφαση 
του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με την οποία 
ανατίθεται το έργο «Ανέγερση Δικαστικού Μεγάρου Ηρα-
κλείου Κρήτης» στη Γενική Γραμματεία Υποδομών του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και ορίζεται ως 
Αναθέτουσα Αρχή για τις διαδικασίες της υλοποίησης αυ-
τού η Διεύθυνση Κτηριακών Υποδομών της Γενικής Διεύ-
θυνσης Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών 
της Γενικής Γραμματείας Υποδομών (Β΄ 2211).

5. Την υπ΄ αρ. 3035/18-07-2018 πρόταση/αίτημα του 
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινών 
Δικαιωμάτων προς τον Υπουργό Υποδομών και Μετα-
φορών για την υπαγωγή του έργου «Μελέτη, Χρηματο-
δότηση, Κατασκευή και Τεχνική Διαχείριση του Δικαστι-
κού Μεγάρου Έδεσσας» στις διατάξεις του ν. 3389/2005 
(Α΄ 232) περί Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Το-
μέα, με Αναθέτουσα Αρχή το Υπουργείο Υποδομών και 
Μεταφορών, καθώς και για την υπαγωγή του έργου «Ανέ-
γερση Δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου Κρήτης» στις 
ανωτέρω διατάξεις, με Αναθέτουσα Αρχή το Υπουργείο 
Υποδομών και Μεταφορών και της υποβολής προς την 
Ειδική Γραμματεία Σ.Δ.Ι.Τ. της σχετικής Αίτησης/Πρότα-
σης για την υπαγωγή των ως άνω έργων στις διατάξεις 
του ν. 3389/2005 (Α΄ 232), από κοινού.
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6. Την υπ΄ αρ. Δ21/1067/Φ.Β03/31-08-2018 (Β΄ 4266) 
απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, 
με την οποία:

α) Ανατέθηκε στη Γενική Γραμματεία Υποδομών του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών το έργο Ανέγερ-
ση Δικαστικού Μεγάρου Έδεσσας.

β) Ορίστηκε ως Αναθέτουσα Αρχή του έργου Ανέγερση 
Δικαστικού Μεγάρου Έδεσσας η Διεύθυνση Κτηριακών 
Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Υδραυλικών, Λιμενι-
κών και Κτηριακών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας 
Υποδομών.

γ) Τροποποιήθηκε, κατά το περιεχόμενο, της η υπ΄ αρ. 
Δ21/οικ.867/ Φ.Β03/07.06.2018 (Β΄ 2211) απόφαση του 
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, προκειμένου να 
γίνει ενιαία διαγωνιστική διαδικασία Σ.Δ.Ι.Τ. για τα Δικα-
στικά Μέγαρα Ηρακλείου Κρήτης και Έδεσσας.

7. Το υπ΄ αρ. 842/15-06-2020 έγγραφο του Υπουργού 
Υποδομών και Μεταφορών, με το οποίο δίδεται εντολή 
για την ωρίμανση και την κατάρτιση φακέλου τεκμηρί-
ωσης για την υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3389/2005 
των έργων «Ανέγερση Δικαστικών Μεγάρων Έδεσσας, 
Σερρών, Κιλκίς και ανακατασκευή Δικαστικού Μεγάρου 
Θεσσαλονίκης» και «Ανακατασκευή Δικαστικών Μεγάρων 
Λαμίας (ή ανέγερση νέου), Λάρισας, Καρδίτσας, Τρικάλων 
και ανέγερση Δικαστικού Μεγάρου Βόλου» και αναγράφε-
ται ότι ως Αναθέτουσα Αρχή για την υλοποίησή τους θα 
ορισθεί η Διεύθυνση Κτηριακών Υποδομών (Δ21).

8. Το από 06-07-2020 (υπ΄ αρ. Δ21/1103/07-07-2020) 
έγγραφο του Υπουργού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το 
οποίο το Υπουργείο Δικαιοσύνης, στο πλαίσιο της απο-
στολής και των αρμοδιοτήτων αυτού σύμφωνα με τις 
διατάξεις του π.δ. 96/2017 (Α΄ 136), από κοινού με το Τα-
μείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.), 
αρμόδιο σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 1017/1971 
(Α΄ 209), όπως τροποποιήθηκε με την διάταξη του άρ-
θρου 368 του ν. 4700/2020 (Α΄ 127) και ισχύει, για την 
χρηματοδότηση έργων ανέγερσης δικαστικών μεγάρων 
και για την επισκευή, συντήρηση κ.λπ. αυτών, αιτείται 
και προτείνει προς το Υπουργείο Υποδομών και Μετα-
φορών την τροποποίηση της υλοποίησης του έργου με 
τίτλο «Ανέγερση δύο (2) Νέων Δικαστικών Μεγάρων στο 
Ηράκλειο Κρήτης και στην Έδεσσα» και την ανάθεση 
υλοποίησης μέσω Σ.Δ.Ι.Τ. των κάτωθι έργων:

• Ανέγερση Νέου Δικαστικού Μεγάρου στο Ηράκλειο 
Κρήτης (υπό τα ίδια τεχνικά και οικονομικά χαρακτηρι-
στικά και στοιχεία) από κοινού με την ανακατασκευή 
(εργασίες ανακαίνισης, τεχνική διαχείριση και βαριά 
συντήρηση) των υφιστάμενων Δικαστικών Μεγάρων 
στο Ρέθυμνο και στα Χανιά Κρήτης, αφαιρώντας από 
το αντικείμενο του ανωτέρω έργου Σ.Δ.Ι.Τ. που είχε ανα-
τεθεί στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, το Νέο 
Δικαστικό Μέγαρο Έδεσσας και την αντικατάστασή του 
από δύο ως άνω αναφερόμενα Δικαστικά Μέγαρα Ρεθύ-
μνου και Χανίων,

• Ανέγερση Νέου Δικαστικού Μεγάρου Έδεσσας, από 
κοινού με άλλα έργα σε Δικαστικά Μέγαρα της Μακεδο-
νίας/ Βόρειας Ελλάδας, όπως Ανέγερση Νέων Δικαστικών 
Μεγάρων Σερρών και Κιλκίς και Ανακατασκευή Δικαστι-
κού Μεγάρου Θεσσαλονίκης,

• Ανακατασκευή Δικαστικών Μεγάρων Λαμίας (ή ανέ-
γερση νέου δικαστικού μεγάρου), Λάρισας, Καρδίτσας 
και Τρικάλων και ανέγερση Νέου Δικαστικού Μεγάρου 
Βόλου,

με Αναθέτουσα Αρχή το Υπουργείο Υποδομών και 
Μεταφορών και ειδικότερα τη Διεύθυνση Κτηριακών 
Υποδομών (Δ21) της Γενικής Διεύθυνσης Υδραυλικών, 
Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών.

9. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλεί-
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Και επειδή:
1. Σύμφωνα με το από 06-07-2020 (υπ΄ αρ. Δ21/1103/

07-07-2020) έγγραφο του Υπουργού Δικαιοσύνης προς 
το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, κρίνεται άμε-
ση η αναγκαιότητα υλοποίησης των ανωτέρω αναφερο-
μένων στο σημείο 8 του σκεπτικού έργων μέσω Σ.Δ.Ι.Τ.

2. Η υλοποίηση των ανωτέρω έργων κατά τις παραπά-
νω χωρικές διακρίσεις/ομάδες απορρέει από την ανάγκη 
συγκέντρωσης όλων των υπηρεσιών των δικαστηρίων 
σε κομβικά σημεία της Ελλάδας, καλύπτοντας τις στεγα-
στικές ανάγκες αυτών, με την ανέγερση ή ανακατασκευή 
των Δικαστικών Μεγάρων προκειμένου να επιτευχθεί, 
αφενός η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και αφε-
τέρου η εξοικονόμηση πόρων και χρόνου.

3. H Διεύθυνση Κτηριακών Υποδομών (Δ21) της Γε-
νικής Διεύθυνσης Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηρια-
κών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ως Αναθέτουσα 
Αρχή υλοποίησης του έργου «Ανέγερση δύο (2) Νέων 
Δικαστικών Μεγάρων στο Ηράκλειο Κρήτης και στην 
Έδεσσα» με Σ.Δ.Ι.Τ., βάσει των υπουργικών αποφάσε-
ων που αναφέρονται στα ανωτέρω σημεία 4 και 6 του 
σκεπτικού της παρούσας, έχει προχωρήσει στις δέουσες 
πράξεις και ενέργειες για την ωρίμανση του έργου και 
έχει ιδίως προβεί, κατόπιν και των υπ΄ αρ. Δ21/ οικ. 783 
/Φ.Δ.03.02/15-05-2019 (ΑΔΑ:Ω914465ΧΘΞ-ΛΡΔ), Δ21/
οικ.683/Φ.Δ.03.02/15-05-2019 (ΑΔΑ:6ΣΙΚ465ΧΘΞ-5ΘΛ) 
και Δ21/687/Φ.Δ.03.02/29-05-2019 (ΑΔΑ:Ψ0ΜΜ465ΧΘΞ-
Μ1Π) υπουργικών αποφάσεων στη σύναψη συμβάσεων 
παροχής υπηρεσιών Τεχνικού, Χρηματοοικονομικού και 
Νομικού Συμβούλου προς υποβοήθηση αυτής, αποφα-
σίζουμε:

1. Την τροποποίηση -συμπλήρωση: α) της υπ΄ αρ. 
Δ21/οικ. 867/Φ.Β03/07-06-2018 απόφασης του Υπουρ-
γού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση του έργου 
«Ανέγερση Δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου Κρήτης» 
στη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υπο-
δομών και Μεταφορών και Ορισμός Αναθέτουσας Αρχής 
για τις διαδικασίες της υλοποίησης αυτού» (Β΄ 2211) και 
β) της υπ΄ αρ. Δ21/1067/Φ.Β03/31-08-2018 απόφασης 
του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση του 
έργου «Ανέγερση Δικαστικού Μεγάρου Έδεσσας» στη Γε-
νική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών 
και Μεταφορών και Ορισμός Αναθέτουσας Αρχής για τις 
διαδικασίες υλοποίησης αυτού» (Β΄ 4266), σύμφωνα με 
την οποία αποφασίστηκε η ενιαία διαγωνιστική διαδι-
κασία Σ.Δ.Ι.Τ. για τα ως άνω δύο (2) Δικαστικά Μέγαρα 
Ηρακλείου Κρήτης και Έδεσσας, αντικαθιστώντας ιδίως 
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το σημείο 7 του σκεπτικού της β) ως άνω υπουργικής 
απόφασης, με αναδιαμόρφωση του φυσικού αντικει-
μένου αυτών, αφαιρώντας το Νέο Δικαστικό Μέγαρο 
Έδεσσας (και την ανέγερση αυτού) και αντικαθιστώ-
ντας το με τα Δικαστικά Μέγαρα Ρεθύμνου και Χανίων 
Κρήτης (ανακατασκευή των υφιστάμενων δικαστικών 
μεγάρων), ώστε στο περιεχόμενό τους να περιλάβουν 
σε ενιαία διαγωνιστική διαδικασία, το έργο «Ανέγερση 
του νέου Δικαστικού Μεγάρου στο Ηράκλειο Κρήτης και 
ανακατασκευή των υφιστάμενων Δικαστικών Μεγάρων 
στο Ρέθυμνο και στα Χανιά Κρήτης και συντήρηση και 
διαχείριση αυτών» και την υλοποίηση αυτού μέσω Σ.Δ.Ι.Τ.

Κατά τα λοιπά συνεχίζουν να ισχύουν ως έχουν οι 
ανωτέρω δύο (2) υπουργικές αποφάσεις ιδίως ως προς 
τις παρ. 1, 2 και 3 του διατακτικού τους αναφορικά με 
την ανάθεση του έργου στη Γενική Γραμματεία Υποδο-
μών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και 
τον ορισμό της Διεύθυνσης Κτηριακών Υποδομών της 
Γενικής Διεύθυνσης Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηρια-
κών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών ως 
Αναθέτουσας Αρχής αυτού.

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, πράξεις που 
εκδόθηκαν, συμβάσεις που συνήφθησαν και ενέργειες 
που ανελήφθησαν σε υλοποίηση των ανωτέρω υπ΄ αρ. 
Δ21/οικ. 867/Φ.Β03/07-06- 2018 (Β΄ 2211) και υπ΄ αρ. 
Δ21/1067/Φ.Β03/31-08-2018 (Β΄ 4266) αποφάσεων συ-
νεχίζουν να ισχύουν και παράγουν πλήρως τα έννομα 
αποτελέσματά τους.

2. Την ανάθεση υλοποίησης μέσω Σ.Δ.Ι.Τ., του έργου 
«Ανέγερση Δικαστικών Μεγάρων Έδεσσας, Σερρών, Κιλ-

κίς και ανακατασκευή Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλο-
νίκης και συντήρηση και διαχείριση αυτών» στη Γενική 
Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών.

3. Την ανάθεση υλοποίησης μέσω Σ.Δ.Ι.Τ., του έργου 
«Ανέγερση Δικαστικών Μεγάρων Λαμίας και Βόλου και 
ανακατασκευή Δικαστικών Μεγάρων Λάρισας, Καρδί-
τσας, Τρικάλων και συντήρηση και διαχείριση αυτών» 
στη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υπο-
δομών και Μεταφορών.

4. Τον ορισμό ως Αναθέτουσας Αρχής των έργων των 
παρ. 2 και 3, της Διεύθυνσης Κτηριακών Υποδομών της 
Γενικής Διεύθυνσης Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηρια-
κών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

5. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το Ταμείο Χρηματοδό-
τησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) και η ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε. 
θα συμμετέχουν στις ανωτέρω διαδικασίες, παρέχοντας 
όλα τα απαιτούμενα στοιχεία στη Διεύθυνση Κτηριακών 
Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Υδραυλικών, Λιμενι-
κών και Κτηριακών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας 
Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 29 Ιουλίου 2020

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ   
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*02032540508200008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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) 

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης 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 ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, 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 Τμή-

μα 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) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται 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 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης 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 ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες 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 Εθνι-
κό 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, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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