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ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22-10-1999
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ ΧΩ ΔΕ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Αριθ.Πρωτ. Δ17α/02/80/Φ.1.3
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΝΟΜΟΘ. ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ

& ΚΩΔ/ΣΗΣ (Δ17)
ΤΜΗΜΑ: α’ ΠΡΟΣ:Τους αποδέκτες του πίνακα
Ταχ. Δ/νση:     Χαρ. Τρικούπη 182 διανομής
Ταχ. Κώδικας: 101 78 ΑΘΗΝΑ
TELEX:
TELEFAX:
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:      64 29 185 ΚΟΙΝ.:

ΘΕΜΑ: Προσυμβατικός έλεγχος συμβάσεων και δημοσίευση διακηρύξεων σχετικών
με τα δημόσια έργα.

1. Σας πληροφορούμε ότι ο ν. 2741/1999 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α’ 199/28-9-
1999 περιέχει και βασικές διατάξεις σχετικές με την εκτέλεση των δημοσίων έργων.

2. Οι διατάξεις αυτές ειδικότερα περιλαμβάνονται στις παραγράφους  1 και 6 του
άρθρου 8 του ανωτέρω ν. 2741/99, το κείμενο των οποίων σας επισυνάπτουμε για
ενημέρωσή σας.
Σημειώνουμε ότι η ισχύς των διατάξεων αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 25 του νόμου
αυτού, αρχίζουν από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλ.
από 28-9-1999, και συνεπώς για όσες περιλήψεις διακηρύξεων δημοσιεύονται από
την ανωτέρω ημερομηνία είναι υποχρεωτική η εφαρμογή των διατάξεων αυτών.

3. Κρίνεται σκόπιμο να επισημανθεί ότι στην παραγ. 1 του άρθρου 8 προβλέπεται ότι
διενεργείται υποχρεωτικά έλεγχος νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο πριν από
τη σύναψή τους στις συμβάσεις: α) προμήθειας αγαθών του άρθρου 1 του ν. 2286/95
προϋπολογιζόμενης δαπάνης άνω των πεντακοσίων εκατομμυρίων δρχ., β)
εκτέλεσης δημοσίων έργων προϋπολογιζόμενης δαπάνης άνω του ενός
δισεκατομμυρίου δρχ. και γ) παροχής υπηρεσιών (εκπόνησης μελετών)
προϋπολογιζόμενης δαπάνης άνω των πεντακοσίων εκατομμυρίων δρχ.. Αν δεν
ακολουθηθεί η διαδικασία αυτή η σύμβαση που συνάπτεται είναι άκυρη. Ο έλεγχος
ολοκληρώνεται μέσα σε ένα μήνα από τη διαβίβαση του σχετικού φακέλου στο
Ελεγκτικό Συνέδριο.
Αν εντός δέκα ημερών από την παρέλευση του μηνός δεν επανέλθει ο φάκελος στον
αρμόδιο φορέα, μπορεί να συναφθεί η αντίστοιχη σύμβαση χωρίς τον εν λόγω
έλεγχο νομιμότητας.

4. Τονίζεται ακόμα ότι με την παραγρ. 6δ αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της
παραγράφου 5 του άρθρου 4 του π.δ. 609/1985 και ορίζεται ότι η περίληψη της
διακήρυξης για τη διενέργεια ανοικτής δημοπρασίας δημοσιεύεται τουλάχιστον
δεκαπέντε ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων
Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες
εφημερίδες.



5. Της εγκυκλίου αυτής παρακαλούμε να λάβουν γνώση όλοι οι υπάλληλοι των
υπηρεσιών σας και να μεριμνήσετε για την πιστή εφαρμογή των σχετικών διατάξεων
που σας κοινοποιούνται με την εγκύκλιο αυτή.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ



Ανήκει στην Ε.31/Δ17α/02/80/Φ.1.3 - 22-10-1999

Αρθρο 8 – Κρατικές προμήθειες.
1. Το πρώτο, δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 19 του

π.δ. 774/1980 «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των περί Ελεγκτικού
Συνεδρίου ισχυουσών διατάξεων κλπ.» (ΦΕΚ 189Α’), όπως προστέθηκε με το άρθρο
15 του ν. 2145/1993 (ΦΕΚ 88Α’), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Για τις προμήθειες αγαθών του άρθρου 1 του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19Α’), η
προϋπολογιζόμενη δαπάνη των οποίων υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων
εκατομμυρίων (500.000.000) δραχμών, καθώς και για την εκτέλεση έργων από το
Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τις δημόσιες επιχειρήσεις ή οργανισμούς, η
προϋπολογιζόμενη δαπάνη των οποίων υπερβαίνει το ποσό του ενός
δισεκατομμυρίου (1.000.000.000) δραχμών, διενεργείται υποχρεωτικά έλεγχος
νομιμότητας της οικείας συμβάσεως, πριν από τη σύναψή της, από κλιμάκιο του
Ελεγκτικού Συνεδρίου. Το προηγούμενο εδάφιο ισχύει και στις συμβάσεις παροχής
υπηρεσιών, όταν το προϋπολογιζόμενο οικονομικό αντικείμενό του υπερβαίνει το
ποσό των πεντακοσίων εκατομμυρίων (500.000.000) δραχμών. Εάν δεν διενεργηθεί
ο έλεγχος, η σύμβαση που συνάπτεται είναι άκυρη. Το κλιμάκιο συγκροτείται από
έναν Σύμβουλο και δύο Παρέδρους. Για το σκοπό αυτόν υποβάλλεται σε αυτό από
τον αρμόδιο Υπουργό ή φορέα ο φάκελος με όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία,
καθώς και το  σχέδιο της οικείας συμβάσεως. Αν ο έλεγχος αποβεί αρνητικός, η
σύμβαση δεν συνάπτεται.
Ο αρμόδιος Υπουργός ή φορέας μπορεί να ζητά τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας
και για επί μέρους φάσεις της σχετικής διαδικασίας που προηγούνται της σύναψης
της οικείας συμβάσεως. Ο έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ολοκληρώνεται μέσα
σε ένα (1) μήνα από τη διαβίβαση σε αυτό του σχετικού φακέλου.
Αν εντός δέκα (10) ημερών από την παρέλευση του χρόνου αυτού δεν επανέλθει ο
φάκελος στον αρμόδιο φορέα, μπορεί να συναφθεί η αντίστοιχη σύμβαση χωρίς την
εν λόγω προϋπόθεση.

6. α) Στο τέλος του άρθρου 5 του ν.301/1976 (ΦΕΚ 91Α’) προστίθεται περίπτωση ι,
που έχει ως εξής:
ι. «Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων». Στο τεύχος αυτό καταχωρούνται
όλες οι προκηρύξεις διαγωνισμών προμηθειών του δημόσιου τομέα του άρθρου 1
του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19Α’) και διαγωνισμών δημοσίων έργων του άρθρου 2 του
ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23Α’) όπως ισχύει.»
β) Από τη δημοσίευση του παρόντος και εφεξής δημοσιεύεται υποχρεωτικά, με
μέριμνα του φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό, περίληψη των ουσιωδών στοιχείων
της προκήρυξης των διαγωνισμών των προμηθειών του δημόσιου τομέα του άρθρου
1 του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19Α’) και των διαγωνισμών δημοσίων έργων του άρθρου
3 του ν.1418/1984 (ΦΕΚ 23 Α'), όπως ισχύει στο «Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων
Συμβάσεων» της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Το τεύχος αυτό εκδίδεται τακτικώς
εβδομαδιαίως.
γ) Στο εδάφιο α’ της παραγράφου 1 και στο εδάφιο α’ της παραγράφου 2 του άρθρου
10 του π.δ. 394/1996 (ΦΕΚ 266Α’) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)»,
οι λέξεις «από την ημερομηνία δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο» αντικαθίστανται
με τις λέξεις «από την ημερομηνία δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων



Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον ελληνικό τύπο». Στην
περίπτωση διαφορετικών ημερομηνιών λαμβάνεται υπόψη η τελευταία δημοσίευση.
δ) Η πρώτη πρόταση της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του π.δ. 609/1985
«Κατασκευή δημοσίων έργων» αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Περίληψη της διακήρυξης για τη διενέργεια ανοικτής δημοπρασίας δημοσιεύεται
τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της στο Τεύχος
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και σε δύο
τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες».



ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΤΕ

Η εγκύκλιος αυτή συμπληρώνεται από την εγκύκλιο ΥΠΕΧΩΔΕ 38/1999.
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