
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΜΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ (ΜΕΚ) 
ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ   

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 521 
Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 1997  

 ΠΡΟΣ: Τις Αναθέτουσες Αρχές Δημοσίων Συμβάσεων 
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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  
ΘΕΜΑ: Εθνικό σύστημα παροχής τεχνικής υποστήριξης στις δημόσιες συμβάσεις έργων 

και υπηρεσιών  
  

1.   Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, προκειμένου να συνδράμει τις αναθέτουσες αρχές 
στην προσπάθεια  που καταβάλλουν να αποφεύγουν εμπλοκές στις διαδικασίες 
ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων  συμβάσεων έργων και εποπτειών εξ’ αιτίας 
παραβάσεων του κοινοτικού και του αντίστοιχου εθνικού δικαίου μεταγραφής, 
αποφάσισε την πιλοτική λειτουργία κατά την τριετία 01.07.1996 – 01.07.1999, ενός 
εθνικού συστήματος παροχής τεχνικής υποστήριξης στις δημόσιες συμβάσεις έργων 
και υπηρεσιών.  

2.   Η ανάπτυξη και λειτουργία του υπόψη συστήματος ανετέθη στο «Κέντρο Διεθνούς και 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (Κ.Δ.Ε.Ο.Δ)», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη.  

3.   Το Κ.Δ.Ε.Ο.Δ. μέσα στο πρώτο εξάμηνο του ισχύοντος χρονοδιαγράμματος 
(01.07.1996 - 31.12.1996) εκπόνησε την σχετική οργανωτική μελέτη και προχώρησε 
στην εφαρμογή της.  Έτσι από 01.01.1997 λειτουργεί στο Κ.Δ.Ε.Ο.Δ. η αυτοτελής 
«Μονάδα Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων (ΜΟΠΑΔΙΣ)», που αποτελεί 
Ειδικό Σύμβουλο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.  

4.   Η ΜΟΠΑΔΙΣ θα παρέχει τις εξής υπηρεσίες σε ό,τι αφορά τις δημόσιες συμβάσεις 
έργων και υπηρεσιών (πλην αυτών που εγγράφονται στις Σ.Α.Ε. και Σ.Α.Μ. του 
ΥΠΕΧΩΔΕ)  
α.  Παρακολούθηση προσυμβατικού σταδίου  
Κατά το προσυμβατικό στάδιο η ΜΟΠΑΔΙΣ παρέχει την συνδρομή της στις 
αναθέτουσες αρχές της χώρας σε θέματα που αφορούν αφενός το προσυμβατικό 
υλικό και αφετέρου τις διαδικασίες του προσυμβατικού σταδίου των δημοσίων 
συμβάσεων έργων και υπηρεσιών.  Ειδικότερα, η παροχή της εν λόγω συνδρομής 
κινείται προς τις εξής κατευθύνσεις:  
·     συμβατική υποστήριξη των αναθετουσών αρχών, εφόσον οι ίδιες το ζητήσουν με 

στόχο την πρόληψη ενδεχομένων λαθών κατά τη σύνταξη της διακήρυξης ή της 
πρόσκλησης συμμετοχής σε διαδικασία επιλογής αναδόχου δημοσίων συμβάσεων 
έργων και υπηρεσιών.  

·    παροχή συμβουλών και οδηγιών προς τις αναθέτουσες αρχές, με στόχο την 
επανόρθωση αβλεψιών  και λαθών που διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο της 
δημοσιευομένης περίληψης των διαδικασιών επιλογής αναδόχου των δημοσίων 
συμβάσεων έργων και υπηρεσιών και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.  

·     ενημέρωση των αναθετουσών αρχών και εθνικών (ΥπΕθΟ) αρχών σχετικά με τα 
αποτελέσματα των ελέγχων των αναλυτικών διακηρύξεων ή προσκλήσεων 
συμμετοχής σε διαδικασίες επιλογής αναδόχου δημοσίων συμβάσεων έργων και 
υπηρεσιών, με στόχο αφενός τη διενέργεια διορθωτικών παρεμβάσεων, όπου οι 
ίδιες οι αναθέτουσες αρχές κρίνουν σκόπιμο, και αφ’ ετέρου την γενικότερη 
πληροφόρηση και βελτίωση της γνώσης τους σχετικά με τις απαιτήσεις του 
κοινοτικού και εθνικού δικαίου μεταγραφής.  

·     αρωγή προς τις αναθέτουσες αρχές, εφόσον οι ίδιες το ζητήσουν, σε περίπτωση 
ύπαρξης καταγγελιών κατά το προσυμβατικό στάδιο ανάθεσης των δημοσίων 
συμβάσεων έργων και υπηρεσιών, οι οποίες αφορούν παραβάσεις των διατάξεων 
του κοινοτικού ή εθνικού δικαίου μεταγραφής, με στόχο την πληρέστερη 
αιτιολόγηση και τεκμηρίωση των θέσεών της.  

β. Παρακολούθηση συμβατικού σταδίου  
Κατά το συμβατικό στάδιο η ΜΟΠΑΔΙΣ παρέχει τη συνδρομή και υποστήριξή της τόσο 
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στις εμπλεκόμενες αρμόδιες ελληνικές αρχές όσο και στις αναθέτουσες αρχές, σε 
θέματα που αφορούν στην παρακολούθηση και επεξεργασία των συμβατικών 
στοιχείων και δεδομένων αλλά και στις διαδικασίες του συμβατικού σταδίου των 
δημοσίων συμβάσεων έργων και υπηρεσιών.  Ειδικότερα, η παροχή της εν λόγω 
συνδρομής κινείται προς τις εξής κατευθύνσεις:    
·     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 Ένωσης.  

·     ενημέρωση των αναθετουσών αρχών και εθνικών (ΥπΕθΟ) αρχών, εφόσον 
συντρέχει λόγος, σχετικά με τα αποτελέσματα των ελέγχων των συναπτομένων 
συμπληρωματικών συμβάσεων δημοσίων έργων και υπηρεσιών, με στόχο την 
διενέργεια διορθωτικών παρεμβάσεων, όπου οι ίδιες κρίνουν σκόπιμο, 
προκειμένου οι εν λόγω συμβάσεις να είναι σύμφωνες προς τις προβλεπόμενες 
διατάξεις του κοινοτικού και εθνικού δικαίου μεταγραφής.  

·     αρωγή προς τις αναθέτουσες αρχές, εφόσον ζητηθεί από τις ίδιες, σε περίπτωση 
ύπαρξης καταγγελιών σχετικά με την ανάθεση συμπληρωματικών συμβάσεων 
στους αναδόχους κυρίως δημοσίων συμβάσεων έργων και υπηρεσιών, με στόχο 
την πληρέστερη αιτιολόγηση και τεκμηρίωση των θέσεών τους.  

γ. Διαχείριση πληροφοριών και δεδομένων – στατιστική επεξεργασία  
Με την διαχείριση πληροφοριών και δεδομένων και την στατιστική 
επεξεργασία αυτών, η ΜΟΠΑΔΙΣ παρέχει υποστήριξη προς τις εξής 
κατευθύνσεις:  
·     παροχή στην κατάλληλη μορφή του συνόλου των δεδομένων που είναι απαραίτητα 

για την παρακολούθηση και τον έλεγχο του προσυμβατικού σταδίου των δημοσίων 
συμβάσεων έργων και υπηρεσιών  

·     παροχή στην κατάλληλη μορφή του συνόλου των δεδομένων που είναι απαραίτητα 
για την παρακολούθηση και τον έλεγχο του συμβατικού σταδίου των δημοσίων 
συμβάσεων έργων και υπηρεσιών  

·     διασφάλιση του συστήματος παρακολούθησης των άμεσων προϊόντων υπό μορφή 
εκθέσεων και αναφορών, που προκύπτουν κατά την ολοκλήρωση της 
παρακολούθησης και του ελέγχου του προσυμβατικού σταδίου των δημοσίων 
συμβάσεων έργων και υπηρεσιών.  

5.   Είναι προφανές ότι η επιτυχία του όλου Συστήματος και η πλήρης αξιοποίησή του, 
προϋποθέτει την συνεργασία των αναθετουσών αρχών.  

 Προς τον σκοπό αυτό το Υπουργείο, πολύ σύντομα, με νεώτερη εγκύκλιό του θα 
εξειδικεύσει τον τρόπο και την μορφή της ζητούμενης ως άνω συνεργασίας και θα 
αναλύσει με λεπτομέρεια τον τρόπο της λειτουργίας της ΜΟΠΑΔΙΣ.  Εν τούτοις μέχρι τότε, 
οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επικοινωνούν μέσω ΜΟΠΑΔΙΣ (Κέντρο Διεθνούς και 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου – ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, Τ.Θ. 14, 55 102  ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τηλ. (031) 476-103 και 
476-104, Fax (031) 476-105), ώστε στα πλαίσια των προαναφερθεισών υπηρεσιών, να 
αρχίσουν συνεργασία μαζί τους.  
   

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΧΤΑΣ  
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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/

