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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24/12/1999
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ ΧΩ ΔΕ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Αριθ. Πρωτ. Δ17γ/07/97/Φ.1.3
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΝΟΜΟΘ. ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ

& ΚΩΔ/ΣΗΣ (Δ17)
ΤΜΗΜΑ: γ’ ΠΡΟΣ:Τους αποδέκτες του πίνακα
Ταχ. Δ/νση:     Χαρ. Τρικούπη 182   Διανομής
Ταχ. Κώδικας: 101 78 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:      64 28 969 ΚΟΙΝ.:

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

1. Σε συνέχεια της αριθμ. 31/22-10-99 εγκυκλίου μας με την οποία σας είχαν
δοθεί οδηγίες για τον προσυμβατικό έλεγχο συμβάσεων δημοσίων έργων από
το Ελεγκτικό Συνέδριο και τη δημοσίευση διακηρύξεων δημοπρασιών για την
εκτέλεση δημόσιων έργων, σας πληροφορούμε ότι στο άρθρο 39 του σχεδίου
νόμου «Αμοιβαία Κεφάλαια Ακίνητης Περιουσίας-Εταιρείες Επενδύσεων σε
Ακίνητη Περιουσία και άλλες διατάξεις» που ψηφίσθηκε και τελεί υπό
έκδοση ορίζονται τα εξής:
« Αρθρο 39
1. Κατ’εξαίρεση των προβλεπομένων στην παρ. 7 του άρθρου 19 του π.δ.

774/1980, όπως ισχύει, συμβάσεις που αφορούν την υλοποίηση
προγραμμάτων του Κοινοτικού πλαισίου στήριξης και των Κοινοτικών
πρωτοβουλιών, ετών 1994 έως και 1999, καθώς και του Ταμείου Συνοχής,
μπορούν να συναφθούν μέχρι τις 31-12-1999 και χωρίς να υποβληθεί
σχέδιο σύμβασης με το σχετικό φάκελλο για τον οριζόμενο στην
παραπάνω διάταξη έλεγχο ή και πριν την ολοκλήρωση του παραπάνω
ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Στις περιπτώσεις αυτές η συναφθείσα σύμβαση υποβάλλεται στο
Ελεγκτικό Συνέδριο εντός δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της. Αν η
σύμβαση και ο σχετικός φάκελος δεν υποβληθούν εντός της ανωτέρω
προθεσμίας ή εάν ο έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποβεί αρνητικός,
η σύμβαση θεωρείται ως μηδέποτε συναφθείσα. Η ισχύς της παραγράφου
αυτής αρχίζει από 28-9-1999.

2. Η παρ. 6 του άρθρου 8 του ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199Α’) δεν εφαρμόζεται
για τους διαγωνισμούς που διενεργούνται μέχρι την 31-12-1999 για την
υλοποίηση προγραμμάτων του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και των
Κοινοτικών Πρωτοβουλιών ετών 1994 έως και 1999, καθώς και του
Ταμείου Συνοχής.
Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από 28-9-1999.»



2. Παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση όλων των Υπηρεσιών αρμοδιότητάς σας
που ασχολούνται με την εκτέλεση Δημοσίων Εργων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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