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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Εισαγωγή

1. Με την προηγούμενη υπ' αριθμ. 521/8.1.97 Εγκύκλιο του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας
αναγγέλθηκε η στα πλαίσια του «Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου» ίδρυση της «Μονάδας
Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων» έργων και υπηρεσιών, που αποτελεί επίσημο
Σύμβουλο του Υπουργείου και δόθηκαν σε γενικές γραμμές, πληροφορίες για τον ρόλο και την
λειτουργία της εν λόγω Μονάδας.

2. Με την παρούσα Εγκύκλιο, δίνονται περισσότερο λεπτομερείς πληροφορίες και οριοθετείται το
πλαίσιο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των αναθετουσών αρχών έναντι της Μονάδας.

3. Η αναληφθείσα από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας πρωτοβουλία έρχεται να καλύψει την
απουσία συντονισμένης συμβουλευτικής υποστήριξης προς τις αναθέτουσες αρχές της χώρας από ένα
θεσμοθετημένο φορέα σε όλες τις φάσεις εξέλιξης για την ανάθεση και εκτέλεση των δημοσίων
συμβάσεων έργων και υπηρεσιών. Οι παρουσιαζόμενες μέχρι σήμερα εμπλοκές στις διαδικασίες
επιλογής αναδόχων των δημοσίων συμβάσεων έργων και υπηρεσιών και στην σύναψη των σχετικών
συμβάσεων στην Ελλάδα, εντοπίζονται κυρίως σε θέματα τήρησης του κοινοτικού δικαίου και του
αντιστοίχου εθνικού δικαίου μεταγραφής. Η ατελής τήρηση της κοινοτικής νομιμότητας κατά την
ανάθεση των συμβάσεων οφείλεται κυρίως στην ελλιπή γνώση και ενημέρωση των εμπλεκομένων
φορέων ανάθεσης περί των ισχυουσών διατάξεων.

Η λειτουργία της Μονάδας παρέχει στις αναθέτουσες αρχές της χώρας τη δυνατότητα
προληπτικού ελέγχου του προσυμβατικού υλικού των δημοσίων συμβάσεων έργων και υπηρεσιών
(πλην αυτών που εγγράφονται στις Σ.Α.Ε ή Σ.Α.Μ του Υπ. ΠΕΧΩΔΕ) κατά το στάδιο της
προετοιμασίας του, εξασφαλίζει την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης με στόχο την επανόρθωση
λαθών και αβλεψιών σε θέματα τήρησης της κοινοτικής νομιμότητας και ταυτόχρονα συντελεί στην
πληρέστερη ενημέρωση και εξοικείωση των εμπλεκομένων φορέων σχετικά με τις απαιτήσεις του
κοινοτικού δικαίου και του εθνικού δικαίου μεταγραφής. Ακόμη με την λειτουργία της Μονάδας
διασφαλίζεται η εμπεριστατωμένη και έγκαιρη ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής από τις εθνικές αρχές της χώρας, περί της εξέλιξης των διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων έργων και υπηρεσιών, των αποτελεσμάτων εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου καθώς και
του ανοίγματος της αγοράς των εν λόγω συμβάσεων στον ενδοκοινοτικό ανταγωνισμό.
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Πέραν όμως της έγκαιρης και ολοκληρωμένης παρουσίασης των στατιστικών δεδομένων των
δημοσίων συμβάσεων έργων και υπηρεσιών, οι εθνικές αρχές εφοδιάζονται με λεπτομερείς
πληροφορίες για την εξέλιξη των διαδικασιών, αλλά και για τις εμπλοκές και καθυστερήσεις που τυχόν
σημειώθηκαν, έτσι ώστε να είναι σε θέση να αξιολογήσουν τυχόν προβλήματα και να προτείνουν
διορθωτικές παρεμβάσεις (νομοθετικού ή διοικητικού χαρακτήρα) με στόχο την βελτίωση του
συστήματος παραγωγής των δημοσίων συμβάσεων έργων και υπηρεσιών.

Επιπροσθέτως, ο περιορισμός του πλήθους των παρουσιαζομένων εμπλοκών στις διαδικασίες
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων έργων και υπηρεσιών στην Ελλάδα, που αναμένεται ως αποτέλεσμα
της λειτουργίας της Μονάδας, και γενικότερα η συστηματοποίηση της παρακολούθησης της
κοινοτικής νομιμότητας, βελτιώνει την εικόνα των εθνικών και αναθετουσών αρχών στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Η παροχή αρωγής εκ μέρους της Μονάδας στην περίπτωση καταγγελιών μπορεί να συμβάλλει
ουσιαστικά προς την κατεύθυνση αυτή.

Τέλος, η ίδρυση και λειτουργία της Μονάδας, ως καινοτομία όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε
κοινοτικό επίπεδο, ασφαλώς θα αποτελέσει οδηγό για ανάλογες πρωτοβουλίες των αρμοδίων αρχών
άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4. Εννοείται ότι η επιτυχία της πρωτοβουλίας αυτής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας
προϋποθέτει την συνεργασία όλων των αναθετουσών αρχών με την ιδρυθείσα Μονάδα και για το λόγο
αυτό το Υπουργείο θα την παρακολουθεί προσεκτικά με βάση τις υποβαλλόμενες σ’ αυτό από την
Μονάδα μηνιαίες εκθέσεις, ώστε να λαμβάνει τα ενδεδειγμένα κάθε φορά μέτρα σε περιπτώσεις
όπου θα σημειώνεται άρνηση ή και απροθυμία για την απαιτουμένη συνεργασία εκ μέρους των
αναθετουσών αρχών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
Κύριες και επιμέρους λειτουργίες

Α. Κύριες λειτουργίες

1. Οι κύριες λειτουργίες της Μονάδας είναι δύο: πρώτον, η παρακολούθηση και ο έλεγχος του
προσυμβατικού σταδίου των δημοσίων συμβάσεων έργων και υπηρεσιών, οι οποίες υπάγονται στο
πεδίο εφαρμογής των οδηγιών 92/50/ΕΟΚ, 93/37/ΕΟΚ και 93/38/ΕΟΚ και του αντιστοίχου εθνικού
δικαίου μεταγραφής (π.δ. 23/1993) και δεύτερον, η παρακολούθηση και ο έλεγχος του συμβατικού
σταδίου των ίδιων συμβάσεων.

Σκοπός της πρώτης των λειτουργιών αυτών είναι να συνδράμει, κατά το προσυμβατικό στάδιο,
τις αναθέτουσες αρχές στην διαδικασία συμμόρφωσής τους προς το κοινοτικό δίκαιο, για το οποίο
διαθέτουν ελλιπή εξοικείωση, ώστε να προληφθούν ή να ελαχιστοποιηθούν οι καταγγελίες και οι
αντίστοιχες κοινοτικές παρεμβάσεις, γεγονός που αφενός θα μειώσει τις εμπλοκές και καθυστερήσεις
στην ανάθεση των δημοσίων έργων και υπηρεσιών και αφετέρου θα βελτιώσει σημαντικά την εικόνα
των αναθετουσών αρχών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά ακόμη και στην περίπτωση που δεν καταστεί
δυνατό να αποφευχθεί μία καταγγελία, η συγκεκριμένη λειτουργία θα συμβάλει στην τεκμηριωμένη
υποστήριξη των θέσεων της αναθέτουσας αρχής και στην άρση ενδεχομένων αδιεξόδων.

Σκοπός της δεύτερης των λειτουργιών αυτών είναι να συνδράμει τις εθνικές αρχές στην
διαδικασία ενημέρωσης των αρμοδίων υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα αποτελέσματα
εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου στις συναπτόμενες συμβάσεις δημοσίων έργων και υπηρεσιών στην
Ελλάδα αφενός και αφετέρου για το άνοιγμα της ελληνικής αγοράς στον ενδοκοινοτικό ανταγωνισμό.
Πέραν όμως της έγκυρης και εμπεριστατωμένης παρουσίασης των συναπτομένων δημοσίων
συμβάσεων έργων και υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι εθνικές αρχές εφοδιάζονται μέσω της
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λειτουργίας αυτής με λεπτομερείς πληροφορίες και στατιστικά δεδομένα της εξέλιξης των δημοσίων
συμβάσεων, προκειμένου να είναι σε θέση να αξιολογήσουν τις παρουσιαζόμενες εμπλοκές στην
διαδικασία σύναψης των συμβάσεων και να προτείνουν διορθωτικές παρεμβάσεις (νομοθετικού ή
διοικητικού χαρακτήρα), με στόχο την επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών και τη βελτίωση του
συστήματος παραγωγής των δημοσίων συμβάσεων έργων και υπηρεσιών εν γένει. Τέλος μέσω του
ελέγχου των συναπτομένων συμπληρωματικών συμβάσεων και της τεκμηριωμένης υποστήριξης των
ελληνικών θέσεων στην περίπτωση ύπαρξης καταγγελιών για την ανάθεση με διαπραγματεύσεις στον
αρχικό ανάδοχο, συμπληρωματικών συμβάσεων, η λειτουργία αυτή συμβάλλει στην ελαχιστοποίηση
των εμπλοκών και καθυστερήσεων που παρουσιάζονται, αλλά και στην άρση ενδεχομένων αδιεξόδων
κατά την σύναψη των συμπληρωματικών συμβάσεων.
2. Η παροχή αρωγής μέσω της πρώτης των ως άνω δύο κυρίων λειτουργιών (παρακολούθηση και
έλεγχος προσυμβατικού σταδίου) εκδηλώνεται προς τέσσερις ουσιαστικά κατευθύνσεις:

α. Συμβουλευτική υποστήριξη των αναθετουσών αρχών με στόχο την πρόληψη ενδεχομένων
λαθών κατά την σύνταξη της διακήρυξης (ανοικτής, κλειστής ή με διαπραγμάτευση διαδικασίας) ή της
πρόσκλησης συμμετοχής στην δεύτερη φάση κλειστής διαδικασίας ή της πρόσκλησης συμμετοχής σε
διαδικασία διαπραγματεύσεων. Για τον σκοπό αυτό η Μονάδα ελέγχει τα σχέδια των περιληπτικών
διακηρύξεων που διαβιβάζονται με τηλεομοιοτυπία (FAX) υποχρεωτικώς από τις αναθέτουσες αρχές
τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την αποστολή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

β. Παροχή συμβουλών και οδηγιών προς τις αναθέτουσες αρχές, με στόχο την επανόρθωση
αβλεψιών και λαθών, που διαπιστώθηκαν κατά τον γενόμενο αυτεπαγγέλτως υπό της Μονάδας έλεγχο
της δημοσιευομένης περίληψης των διακηρύξεων (ανοικτής, κλειστής ή με διαπραγμάτευση
διαδικασίας) και που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.

γ. Ενημέρωση των αναθετουσών και (αρμοδίων) εθνικών αρχών σχετικά με τα αποτελέσματα
των γενομένων ελέγχων των αναλυτικών διακηρύξεων (ανοικτής, κλειστής ή με διαπραγμάτευση
διαδικασίας) ή των προσκλήσεων συμμετοχής στην δεύτερη φάση κλειστής διαδικασίας ή των
προσκλήσεων συμμετοχής σε διαδικασία διαπραγματεύσεων, με στόχο αφενός τη διενέργεια
διορθωτικών παρεμβάσεων (όπου οι ίδιες κρίνουν σκόπιμο) και αφετέρου την γενικότερη
πληροφόρηση και βελτίωση της γνώσης τους σχετικά με τις απαιτήσεις του κοινοτικού και εθνικού
δικαίου μεταγραφής.

δ. Αρωγή προς τις αναθέτουσες αρχές στην περίπτωση ύπαρξης καταγγελιών κατά το
προσυμβατικό στάδιο ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων έργων και υπηρεσιών, που αφορούν σε
παραβάσεις των διατάξεων του κοινοτικού δικαίου ή του εθνικού δικαίου μεταγραφής, με στόχο την
πληρέστερη αιτιολόγηση και τεκμηρίωση των θέσεών τους.

3. Η παροχή αρωγής μέσω της δεύτερης των ως άνω δύο κυρίων λειτουργιών (παρακολούθηση και
έλεγχος του συμβατικού σταδίου) εκδηλώνεται προς τρεις ουσιαστικά κατευθύνσεις:

α. Υποστήριξη των αρμοδίων ελληνικών αρχών στην παρακολούθηση και επεξεργασία των
στατιστικών δεδομένων των συναπτομένων δημοσίων συμβάσεων έργων και υπηρεσιών, κύριων και
συμπληρωματικών, με στόχο την έγκαιρη και αποτελεσματική προετοιμασία των σχετικών αναφορών,
που είναι απαραίτητες για την ενημέρωση των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

β. Ενημέρωση των αναθετουσών και (αρμοδίων) εθνικών αρχών, εφόσον συντρέχει λόγος,
σχετικά με τα αποτελέσματα των ελέγχων των συναπτομένων συμπληρωματικών συμβάσεων στους
αναδόχους κυρίων συμβάσεων δημοσίων έργων και υπηρεσιών, με στόχο τη διενέργεια διορθωτικών
παρεμβάσεων, όπου οι ίδιες κρίνουν σκόπιμο, προκειμένου η σύναψη των εν λόγω συμβάσεων να είναι
σύμφωνη προς τις διατάξεις του κοινοτικού δικαίου και του εθνικού δικαίου μεταγραφής.
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γ. Αρωγή προς τις αναθέτουσες αρχές στην περίπτωση ύπαρξης καταγγελιών σχετικά με την
ανάθεση συμπληρωματικών συμβάσεων στους αναδόχους κυρίων δημοσίων συμβάσεων έργων και
υπηρεσιών, με στόχο την πληρέστερη αιτιολόγηση και τεκμηρίωση των θέσεών τους.

Β. Επιμέρους λειτουργίες

1. Κάθε μία από τις προαναφερθείσες δύο κύριες λειτουργίες, περιλαμβάνει μία ομάδα επιμέρους
λειτουργιών.

2. Η κύρια λειτουργία της παρακολούθησης και του ελέγχου του προσυμβατικού σταδίου,
περιλαμβάνει τις ακόλουθες επιμέρους λειτουργίες:

α. Την παρακολούθηση και τον έλεγχο των δημοσιευομένων περιλήψεων των διακηρύξεων
(ανοικτής, κλειστής ή με διαπραγμάτευση διαδικασίας), συμπεριλαμβανομένων και των διακηρύξεων
προκαταρκτικής ενημέρωσης. Στην περίπτωση που εντοπισθούν κατά τον έλεγχο θέματα που χρήζουν
άμεσης αντιμετώπισης, ακολουθεί η σύνταξη σχετικής έκθεσης και η αποστολή αυτής τόσο στην
αναθέτουσα αρχή, προκειμένου αυτή να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, όσο και στο Υπουργείο
Εθνικής Οικονομίας.

β. Την παρακολούθηση και τον έλεγχο των αναλυτικών διακηρύξεων (ανοικτής, κλειστής ή
με διαπραγμάτευση διαδικασίας) ή των προσκλήσεων συμμετοχής στην δεύτερη φάση κλειστής
διαδικασίας ή των προσκλήσεων συμμετοχής σε διαδικασία διαπραγματεύσεων σε ότι αφορά (μόνο),
την προβλεπόμενη διαδικασία επιλογής αναδόχου, τις προβλεπόμενες διαδικασίες υποβολής των
αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών, τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα
συμμετοχής στη διαδικασία, τις απαιτήσεις σχετικά με τις εγγυητικές επιστολές (συμμετοχής και καλής
εκτέλεσης), τα κριτήρια αξιολόγησης της επαγγελματικής επάρκειας και αξιοπιστίας των υποψηφίων,
τις απαιτήσεις συμπλήρωσης του φακέλου τεχνικής και οικονομικής προσφοράς, σχετικά με την
δυνατότητα υποβολής εναλλακτικών προσφορών και τα κριτήρια αξιολόγησης των υποβαλλομένων
προσφορών και τελικής επιλογής του αναδόχου. Η περαίωση της λειτουργίας αυτής προϋποθέτει την
σύνταξη σχετικής έκθεσης, η οποία περιλαμβάνει το σύνολο των παρατηρήσεων και αποτελεσμάτων
που προέκυψαν κατά τον έλεγχο των διακηρύξεων ή προσκλήσεων. Τέλος, η λειτουργία
ολοκληρώνεται με την αποστολή της έκθεσης στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου αυτή να προβεί
στις ενέργειες που κρίνει αναγκαίες, καθώς και με την κοινοποίησή της στο Υπουργείο Εθνικής
Οικονομίας για ενημέρωση.

γ. Την παροχή συμβουλών προς τις αναθέτουσες αρχές πάνω σε συγκεκριμένα ερωτήματα
που προκύπτουν κατά την σύνταξη της διακήρυξης ή της πρόσκλησης. Μετά την περαίωση του
ελέγχου των υποβληθέντων ερωτημάτων της αναθέτουσας αρχής σε σχέση με τα προβλεπόμενα στις
αντίστοιχες κοινοτικές και εθνικές διατάξεις μεταγραφής, συντάσσεται σχετική έκθεση με υποδείξεις
και οδηγίες επί των συγκεκριμένων ερωτημάτων. Η λειτουργία αυτή ολοκληρώνεται με την αποστολή
της έκθεσης στην αναθέτουσα αρχή.

δ. Την παροχή αρωγής προς τις αναθέτουσες αρχές σε καταγγελίες δια τις συντάξεως
γνωμάτευσης με το σύνολο των επιχειρημάτων για την αντιμετώπιση της καταγγελίας, η οποία και
αποστέλλεται στην αναθέτουσα αρχή με παράλληλη κοινοποίηση στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας,
χωρίς να αποκλείεται η παράσταση ενώπιον των αρμοδίων υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
στελεχών της Μονάδας, εφόσον όμως προκαταβληθούν από την αναθέτουσα αρχή τα σχετικά έξοδα.
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3. Η κύρια λειτουργία της παρακολούθησης και του ελέγχου του συμβατικού σταδίου,
περιλαμβάνει τις ακόλουθες επιμέρους λειτουργίες:

α. Την παρακολούθηση και την επεξεργασία στατιστικών δεδομένων δημοσίων συμβάσεων
έργων και υπηρεσιών, με βάση αφενός τα αντίγραφα των συναπτομένων συμβάσεων (κύριων και
συμπληρωματικών) έργων και υπηρεσιών και αφετέρου σχετικό τυποποιημένο ερωτηματολόγιο που
συμπληρώνεται από τις αναθέτουσες αρχές.

β. Την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ανάθεσης συμπληρωματικών συμβάσεων στον
ανάδοχο της κύριας σύμβασης, με βάση τις αποστελλόμενες στην Μονάδα, εκ μέρους των
αναθετουσών αρχών, συμβάσεις κυρίων και συμπληρωματικών συμβάσεων και τα αντίστοιχα
συμπληρωμένα ερωτηματολόγια. Οι διενεργούμενοι έλεγχοι κατά την ανάθεση των συμπληρωματικών
συμβάσεων εστιάζονται (μόνο) στην τήρηση των προϋποθέσεων που προβλέπονται από την κοινοτική
νομοθεσία κατά την ανάθεση των εν λόγω συμβάσεων στον ανάδοχο κύριας σύμβασης με βάση την
αιτιολόγηση της αναθέτουσας αρχής και τα λοιπά στοιχεία που περιέχονται στο συμπληρωμένο
ερωτηματολόγιο, στην τήρηση των όρων που προβλέπονται από την κοινοτική νομοθεσία κατά την
ανάθεση των εν λόγω συμβάσεων στον ανάδοχο κύριας σύμβασης με βάση την αξία αυτής σε σχέση με
την αξία της κύριας σύμβασης και στην τήρηση των διαδικασιών που προβλέπονται από την κοινοτική
νομοθεσία κατά την ανάθεση των εν λόγω συμβάσεων στον ανάδοχο κύριας σύμβασης με βάση τα
στοιχεία του συμπληρωμένου ερωτηματολογίου. Μετά την περαίωση του ελέγχου και εφόσον
συντρέχουν λόγοι παραβίασης των προβλεπομένων διατάξεων, συντάσσεται σχετική έκθεση που
αποστέλλεται στην αναθέτουσα αρχή και στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.

γ. Την παροχή αρωγής προς τις αναθέτουσες αρχές σε καταγγελίες για ανάθεση
συμπληρωματικών συμβάσεων στον ανάδοχο της κύριας σύμβασης, δια της συντάξεως γνωμάτευσης
με το σύνολο των επιχειρημάτων για την αντιμετώπιση καταγγελίας, η οποία αποστέλλεται στην
αναθέτουσα αρχή, ενώ κοινοποιείται παράλληλα στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
Υποχρεώσεις και δικαιώματα αναθετουσών αρχών

1. Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των αναθετουσών αρχών σε ότι αφορά τις δύο κύριες
λειτουργίες της Μονάδας (παρακολούθηση και έλεγχος του προσυμβατικού σταδίου των δημοσίων
συμβάσεων έργων και υπηρεσιών οι οποίες υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των οδηγιών 92/50/ΕΟΚ,
93/37/ΕΟΚ και 93/38/ΕΟΚ και του αντιστοίχου εθνικού δικαίου μεταγραφής (π.δ. 23/93) και δεν
εγγράφονται σε Σ.Α.Ε ή Σ.Α.Μ του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ - παρακολούθηση και έλεγχος του
συμβατικού σταδίου των συμβάσεων αυτών) αναφέρονται αμέσως παρακάτω.

2. Κατά το προσυμβατικό στάδιο κάθε μίας από τις συμβάσεις που πρόκειται να συναφθούν, η
αντίστοιχη αναθέτουσα αρχή:

α. διαβιβάζει με τηλεομοιοτυπία (FAX) υποχρεωτικώς αφενός τα σχέδια των περιληπτικών
διακηρύξεων που προορίζονται για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την αποστολή τους σε αυτήν και αφετέρου τα στοιχεία
δημοσίευσης της ίδιας διακήρυξης στον ελληνικό Τύπο (τίτλος εφημερίδας ή περιοδικού, ημερομηνία
πρώτης δημοσίευσης) συνοδευόμενα από φωτοαντίγραφο του κειμένου της πρώτης δημοσίευσης σε
εφημερίδα ή περιοδικό.

β. παρέχει (με τηλεομοιοτυπία ή με επιστολή) προς τη Μονάδα, οποιεσδήποτε πληροφορίες ή
διευκρινήσεις της ζητούνται σχετικά με τις δημοσιευόμενες στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων και στον Ελληνικό Τύπο περιληπτικές διακηρύξεις.
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γ. αποστέλλει άμεσα στη Μονάδα τις αντίστοιχες αναλυτικές διακηρύξεις ή προσκλήσεις
συμμετοχής στην δεύτερη φάση κλειστής διαδικασίας ή της πρόσκλησης συμμετοχής σε διαδικασία
διαπραγματεύσεων

δ. δικαιούται να υποβάλει προς τη Μονάδα έγγραφη αίτηση συνδρομής για συμβουλευτική
υποστήριξη σε συγκεκριμένα ερωτήματα που προκύπτουν κατά την σύνταξη της διακήρυξης ή της
πρόσκλησης συμμετοχής στην δεύτερη φάση κλειστής διαδικασίας ή πρόσκλησης συμμετοχής σε
διαδικασία διαπραγματεύσεων και να αναμένει την σχετική απαντητική έκθεση της Μονάδας.

ε. δικαιούται να υποβάλει προς τη Μονάδα έγγραφη αίτηση συνδρομής για παροχή αρωγής
σε καταγγελίες που κατατέθηκαν στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να αναμένει
την αντίστοιχη απαντητική γνωμάτευση της Μονάδας ή (εφόσον προκαταβάλει τα σχετικά έξοδα) και
την παράσταση στελεχών της Μονάδας ενώπιον των ως άνω Υπηρεσιών.

3. Κατά το συμβατικό στάδιο κάθε μίας από τις συμβάσεις που συνήφθησαν (κύριες και
συμπληρωματικές), η αντίστοιχη αναθέτουσα αρχή:

α. αποστέλλει άμεσα στην Μονάδα αντίγραφα αφενός της κύριας (αρχικής) σύμβασης
αφετέρου των συμπληρωματικών αυτής συμβάσεων (ανάθεση συμπληρωματικών εργασιών ή
υπηρεσιών, ή επαναληπτικών παρομοίων συμβατικών εργασιών ή υπηρεσιών) και παρέχει τις
ζητούμενες συμπληρωματικές απαντήσεις ή διευκρινίσεις.

β. συμπληρώνει και αποστέλλει άμεσα στην Μονάδα το «Ερωτηματολόγιο στατιστικών
δεδομένων δημοσίων συμβάσεων» και χορηγεί συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις όταν
αυτό κρίνεται αναγκαίο λόγω ελλιπούς συμπληρώσεώς του.

γ. δικαιούται να υποβάλει προς την Μονάδα έγγραφη αίτηση συνδρομής για παροχή αρωγής
σε καταγγελίες που κατατέθηκαν στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την
κατάρτιση συμπληρωματικών συμβάσεων και να αναμένει την αντίστοιχη απαντητική γνωμάτευση της
Μονάδας ή (εφόσον προκαταβάλει τα σχετικά έξοδα) και την παράσταση στελεχών της Μονάδας
ενώπιον των ως άνω Υπηρεσιών.

4. Στο σημείο αυτό επαναλαμβάνεται ότι η Μονάδα δραστηριοποιείται μόνο όταν οι αντίστοιχες
συμβάσεις των αναθετουσών αρχών:

α. Αναφέρονται σε παροχή υπηρεσιών ή σε εκτέλεση έργων.
β. Υπάγονται στο ρυθμιστικό πεδίο μιας εκ των οδηγιών 92/50/ΕΟΚ, 93/37/ΕΟΚ και

93/38/ΕΟΚ ή του αντιστοίχου εθνικού δικαίου μεταγραφής (π.δ. 23/93).
Τα χρηματικά όρια εφαρμογής των δύο πρώτων εκ των ως άνω οδηγιών (η τρίτη αρχίζει

εφαρμοζόμενη μετά την 1.1.1998), δηλαδή το ύψος του προϋπολογισμού (χωρίς Φ.Π.Α.) μετά το οποίο
εφαρμόζονται οι εν λόγω οδηγίες είναι για μεν τα έργα το ποσό των 5.000.000 ecu (x 290,077 μέχρι
τέλους 1997 = 1.450.386.458 δρχ) για δε τις υπηρεσίες το ποσό των 200.000 ecu (x 290,077 μέχρι
τέλους 1997 = 58.015.458 δρχ).

γ. Χρηματοδοτούνται από ΣΑΕ ή ΣΑΜ που δεν υπάγονται στο Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ.
Επομένως είναι σαφές ότι σε περίπτωση μη συνδρομής των ως άνω προϋποθέσεων

(π.χ. ζητήματα εφαρμογής του εθνικού δικαίου ανάθεσης και εκτέλεσης έργων και υπηρεσιών,
συμβάσεις χρηματοδοτούμενες από ΣΑΕ ή ΣΑΜ του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ, συμβάσεις μη
υπαγόμενες λόγω ορίου ή λόγω ειδικών διατάξεων στις προαναφερθείσες κοινοτικές οδηγίες) η
Μονάδα δεν μπορεί να παράσχει οποιαδήποτε συνδρομή, έστω και αν αυτή της ζητηθεί από
κάποια αναθέτουσα αρχή.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
Ερωτηματολόγια

1. Ως παράρτημα της παρούσας, υπάρχουν δύο «Ερωτηματολόγια Στατιστικών Δεδομένων»
συμβάσεων έργων και υπηρεσιών. Τα Ερωτηματολόγια αυτά, πρέπει να αναπαραχθούν και να
βρίσκονται στην διάθεση των αρμοδίων Υπηρεσιών κάθε αναθέτουσας αρχής, ώστε συμπληρωμένα να
στέλνονται, όταν απαιτείται, προς την Μονάδα.

α. Το πρώτο Ερωτηματολόγιο (Τύπου Ι) συμπληρώνεται από τις αναθέτουσες αρχές, οι
συμβάσεις των οποίων υπάγονται στο ρυθμιστικό πεδίο των οδηγιών 93/37/ΕΟΚ και 92/50/ΕΟΚ.

β. Το δεύτερο Ερωτηματολόγιο (Τύπου ΙΙ) συμπληρώνεται από τις αναθέτουσες αρχές, οι
συμβάσεις των οποίων υπάγονται στο ρυθμιστικό πεδίο της οδηγίας 93/38/ΕΟΚ.
2. Επίσης ως παράρτημα, υπάρχει ένας συνοπτικός πίνακας με όσα έγγραφα ή στοιχεία
υποχρεούνται οι αναθέτουσες αρχές να αποστέλλουν προς την Μονάδα.

3. Για οποιεσδήποτε συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι αρμόδιες υπηρεσίες
αναθετουσών αρχών μπορούν να επικοινωνούν με την Μονάδα στα τηλέφωνα (031) 476.103 και (031)
476.104, στο τηλεομοιοτυπικό μηχάνημα (fax) με αριθμό (031) 476.105 και στην ταχυδρομική
διεύθυνση "Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου", "Μονάδα Παρακολούθησης
Διαγωνισμών και Συμβάσεων Έργων και Υπηρεσιών", Τ.Θ. 14, Τ.Κ. 55102 Καλαμαριά,
Θεσσαλονίκη.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΧΤΑΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ  
ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ «ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ» ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ  

   

   
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ  

   

   
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ  

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ FAX  ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ FAX  
   
1.  

   

Σχέδια των περιληπτικών 
διακηρύξεων που προορίζονται 
για δημοσίευση στην Επίσημη 
Εφημερία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, τρεις (3) τουλάχιστον 
ημέρες πριν από την αποστολή 
τους σε αυτή.  

   

   
1.  

   
Αντίγραφο της κύριας σύμβασης.  

   
2.  

   

Στοιχεία δημοσίευσης της ίδιας 
διακήρυξης στον ελληνικό Τύπο 
(τίτλος Εφημερίδων, ημερομηνία 
πρώτης δημοσίευσης) 
συνοδευόμενα από 
φωτοαντίγραφο του κειμένου της 
πρώτης δημοσίευσης σε 
εφημερίδα.  

   

   
2.  

   
Αντίγραφο της συμπληρωματικής 
σύμβασης.  

   
3.  

   
Αντίγραφο της αναλυτικής 
διακήρυξης ή της πρόσκλησης 
Συμμετοχής στην Β’ φάση 
κλειστής διαδικασίας ή της 
πρόσκλησης συμμετοχής σε 
διαδικασία διαπραγματεύσεων.  
   

   
3.  

   
Συμπληρωμένο αντίγραφο του 
«Ερωτηματολογίου Στατιστικών 
Δεδομένων Δημοσίων 
Συμβάσεων» (Τύπου Ι ή ΙΙ, 
αναλόγως).  
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ΣΧΟΛΙΑ  ΣΑΤΕ

Πληροφορίες για τη Κ.Δ.Ε.Ο.Δ., τη Μ.Π.Δ.Σ. και άλλα συναφή θέματα μπορείτε να
αναζητήσετε στην πολύ καλή ιστοσελίδα:

http://www.cieel.gr

http://www.cieel.gr/
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