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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ. Ε. Αθήνα, 17-2-1997
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ.Πρωτ. Δ11δ/0/7/20
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΠΌΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ Προς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
& ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (Δ11)
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
& ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΟΚ (δ)
Ταχ. Δ/νση : Χαρ. Τρικούπη 182
Ταχ. Κώδικας: 101 78
Πληροφορίες : Μ. Λέκκα-Μ. Ζώτου
Τέλεφαξ    : 6442090
Τηλ.       : 6442090

ΘΕΜΑ: Συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις προσφυγές για παράβαση του Π.Δ.
23/1993 κατά τη σύναψη συμβάσεων δημοσίων έργων.

 ΣΧΕΤ.: Η εγκύκλιος 19/25-5-1995 με ΑΠ Δ11δ/224/5.

Σας υπενθυμίζουμε την ανωτέρω σχετική εγκύκλιό μας και παρακαλούμε να μας στείλετε
μέχρι 28-3-1997 πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με τις προσφυγές που έχουν ασκηθεί στα
Δικαστήρια κατά τα έτη 1995 και 1996 για παράβαση διατάξεων του Π.Δ. 23/93 (ΦΕΚ
8Α/5-2-93) σχετικού με την ανάθεση δημοσίων έργων.

Για διευκόλυνσή σας επαναλαμβάνουμε τις οδηγίες που είχαν δοθεί με την παραπάνω
εγκύκλιο μας: οι αναθέτουσες αρχές της χώρας όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 16
του Π.Δ. 23/93 θα πρέπει να συμπληρώσουν τους συνημμένους πίνακες Ι, ΙΙ και III και να
τους διαβιβάσουν στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων (ΓΓΔΕ) η οποία σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 1 του παραπάνω Π.Δ. θα τα στείλει στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή.

Οι ανωτέρω Πίνακες περιλαμβάνουν τα εξής στοιχεία:

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι
Προσφυγές και ειδικότερα αιτήσεις αναστολών και αιτήσεις ακυρώσεως που ασκήθηκαν
ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας τα έτη 1995 και 1996 ή / και αποφάσεις που
εκδόθηκαν κατά τα έτη αυτά. Ο Πίνακας αυτός συμπληρώνεται στις περιπτώσεις που ο
κύριος του έργου ή ο φορέας κατασκευής είναι το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ.. Σημαντικό στοιχείο
είναι η αναφορά των συγκεκριμένων διατάξεων (άρθρο, παράγραφος) του Π.Δ.23/93 που
αναφέρονται στην αίτηση ακύρωσης ή και στην αίτηση αναστολής καθώς και σε ποια φάση
βρίσκεται η υπόθεση.

ΠΙΝΑΚΑΣ II
Προσφυγές και ειδικότερα αιτήσεις αναστολής και αγωγές που ασκήθηκαν ενώπιον του
Πρωτοδικείου τα έτη 1995 και 1996 ή/και αποφάσεις που εκδόθηκαν κατά τα εν λόγω έτη.
Ο Πίνακας αυτός συμπληρώνεται στις περιπτώσεις που ο κύριος του έργου ή ο φορέας
κατασκευής είναι Ν.Π.Ι.Δ. ή ιδιώτης σύμφωνα με την περίπτωση του άρθρου 4 του Π.Δ.
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23/93. Είναι επίσης σημαντικό να αναφερθούν όπως και στον Πίνακα Ι οι συγκεκριμένες
διατάξεις (άρθρο, παράγραφος) του Π.Δ. 23/93 και η φάση στην οποία βρίσκεται η
υπόθεση.

ΠΙΝΑΚΑΣ III
Αποζημιώσεις που ο κύριος του έργου υποχρεούται να καταβάλει βάσει σχετικών
αποφάσεων των Δικαστηρίων. Επισημαίνεται ότι ζητούνται μόνο αποζημιώσεις για
περιπτώσεις παράβασης διατάξεων του Π.Δ. 23/93 και όχι λοιπών περιπτώσεων παράβασης
της ελληνικής νομοθεσίας περί εκτελέσεως δημοσίων έργων (Ν. 1418/84, τροποποιήσεις
του και εκτελεστικά Π.Δ.).

Η παρούσα εγκύκλιος κοινοποιείται στα γραφεία των Νομικών Συμβούλων των
Υπουργείων οι οποίοι παρακαλούνται να βοηθήσουν τις αναθέτουσες αρχές στην παροχή
των σχετικών πληροφοριών εφόσον διαθέτουν σχετικά στοιχεία.

Εφεξής παρακαλούνται οι αναθέτουσες αρχές να τηρούν τα στοιχεία των συνημμένων
Πινάκων, προκειμένου να διευκολυνθεί η συλλογή τους για τα επόμενα έτη για τα οποία
πρέπει να μας στέλνετε τα ανωτέρω στοιχεία κατ'έτος και μέχρι 15 Φεβρουαρίου του
επομένου έτους.

Τέλος παρακαλούνται τα Υπουργεία και οι λοιποί φορείς που είναι αποδέκτες της
παρούσας εγκυκλίου να ενημερώσουν σχετικά τις αρμόδιες υπηρεσίες τους, τα Ν.Π.Δ.Δ., το
Ν.Π.Ι.Δ. και τους Οργανισμούς που εποπτεύουν και εμπίπτουν στις διατάξεις του Π.Δ.
23/93 για την αποστολή και εκ μέρους αυτών των ζητουμένων πληροφοριακών στοιχείων
για τις προσφυγές στα έργα αρμοδιότητας τους καθώς και για τις περιπτώσεις των
προσφυγών που αφορούν τα έργα του άρθρου 4 του εν λόγω Π.Δ.

Συνημμένα: 3 Πίνακες

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
        Ι. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
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