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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27-4-2000
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ ΧΩ ΔΕ
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ.ΕΡΓΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ Αριθ. Πρωτ. Δ11δ/160/5
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ, ΠΡΟΤΥΠΩΝ
& ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (Δ11)
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
και θεμάτων ΕΟΚ (Δ11δ) ΠΡΟΣ: Πίνακα Αποδεκτών

Ταχ. Δ/νση:     Χαρ. Τρικούπη 182
Ταχ. Κώδικας: 101 78 ΑΘΗΝΑ     
Πληροφορίες:  Μ.Λέκκα-Μ.Ζώτου
Τηλέφωνο:      6442090-6464893 ΚΟΙΝ.:
TELEFAX: 6442090-6420355

ΘΕΜΑ: Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Υπηρεσιών - Τροποποίηση Προεδρικού
Διατάγματος 346/98.

Σχετ.: α) Εγκύκλιος 1 με α.π. Δ11δ/25/1/25-1-2000 "Αξία σε δραχμές των κατωτάτων
ορίων για τις δημόσιες συμβάσεις έργων και μελετών τα οποία εφαρμόζονται
από την 1-1-2000".
β) Εγκύκλιος 7 με α.π. Δ11δ/99/7/6-3-2000 με το ίδιο με το α' σχετικό θέμα.
γ) Το με α.π. 5847/Γ 148/16-2-2000 έγγραφο του Υπ.Εθν.Οικονομίας.
δ) Το με α.π. 8674/Γ 217/3-3-2000 έγγραφο του Υπ.Εθν.Οικονομίας.

Σε συνέχεια των (α) και (β) σχετικών εγκυκλίων μας, σας αποστέλλουμε για ενημέρωσή
σας και εφαρμογή, το Π.Δ. 18/2000 (ΦΕΚ 15Α') "Τροποποίηση του Π.Δ. 346/98 (ΦΕΚ Α'
230) "Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών προς
τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ της 18ης Ιουλίου 1992" σε συμμόρφωση προς τις
διατάξεις της Οδηγίας 97/52/ΕΚ της 13ηςΟκτωβρίου 1997", που λάβαμε με το (γ) σχετικό
έγγραφο του Υπ.Εθν.Οικονομίας.

Επίσης σας αποστέλλουμε με το (δ) σχετικό έγγραφο του Υπ.Εθν.Οικονομίας με την
συνημμένη σε αυτό εγκύκλιο. Ιδιαίτερα επισημαίνουμε την συμπλήρωση και την έγκαιρη
επιστροφή στο αρμόδιο Τμήμα Δημοσίων Συμβάσεων Υπηρεσιών, της Διεύθυνσης Τομέων
Παραγωγής, του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας (Ταχ.Δ/νση Νίκης 5-Πλ.Συντάγματος,
τηλέφωνα 33.32.820 - 33.52.791, fax 33.32.821) των συνημμένων στην εγκύκλιο πινάκων
παροχής στατιστικών στοιχείων σχετικά με τις συναφθείσες συμβάσεις υπηρεσιών.

Για διευκόλυνσή σας επισυνάπτουμε επίσης:
α) Το "Παράρτημα Ι Α. Κατάλογος των Ελληνικών Αναθετουσών Αρχών, που υπόκεινται

στη Συμφωνία Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες Συμβάσεις", του άρθρου 17, του π.δ. 105/2000
(ΦΕΚ 100 Α') για την "Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας περί προμηθειών του
δημοσίου τομέα προς το κοινοτικό δίκαιο, και ειδικότερα προς τις διατάξεις του άρθρου
2 της Οδηγίας 97/52/ΕΚ του Ε.Κ. και του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 1997, και
τροποποίηση του π.δ. 370/1995 (Α' 199).



Με το ανωτέρω Παράρτημα αντικαταστάθηκε το Παράρτημα Ι του άρθρου 19 του π.δ.
370/1995 το οποίο αναφέρεται στα άρθρα 3, 9 και 10 του π.δ. 18/2000.

β) Το π.δ. 346/98 (ΦΕΚ Α' 230) "Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τις δημόσιες
συμβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συμβουλίου της
18ης Ιουλίου 1992.

Παρακαλούνται οι αποδέκτες του παρόντος εγγράφου να ενημερώσουν σχετικά όλες τις
αρμόδιες υπηρεσίες κατασκευών και μελετών τους και τους εποπτευόμενους από αυτούς
Οργανισμούς και Νομικά Πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις του Π.Δ. 23/95 και τους
δικαιούχους του άρθρου 4 του ίδου Π.Δ.

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  Ι. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

Συνημμένα:
•  Το Π.Δ. 18/2000
•  Το δ' σχετικό με την συνημμένη σε αυτό εγκύκλιο
•  Το Π.Δ. 346/99
•  Παράρτημα Ι-Α του Π.Δ. 165/2000



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3-3-2000
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αρ.Πρω. 8674/Γ 217
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ: Ε' ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής

Ταχ.Δ/νση: Πλ.Συντάγματος
Ταχ.Κώδικας: 16130
Πληροφορίες: Π. Φιλιππίδης
Τηλέφωνο: 3332765
TELEFAX: 3332821

ΘΕΜΑ: Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Υπηρεσιών.

Σας διαβιβάζουμε εγκύκλιο του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας που αφορά τη σύναψη
δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών Π.Δ. 346/98, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το Π.Δ.
18/2000 ΦΕΚ Α' 15/3-2-2000 για ενημέρωσή σας και εφαρμογή της.

Ιδιαίτερα σας επισημαίνουμε την συμπλήρωση και την έγκαιρη επιστροφή στο αρμόδιο
τμήμα Δημοσίων Συμβάσεων Υπηρεσιών της Δ/νσης Τομέων Παραγωγής του ΥΠΕΘΟ των
συνημμένων πινάκων παροχής στατιστικών στοιχείων από τις εποπτευόμενες από εσάς
Δημόσιες Αναθέτουσες αρχές όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του Π.Δ.
346/98.

Ο Γενικός Διευθυντής
     Ι. Σιδηρόπουλος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αθήνα, 3-3-2000
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Α.Π. 8675/Γ216
Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

ΘΕΜΑ: Σύναψη δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών.

Σε συνέχεια της με αριθμ. πρωτ. 41008/Γ865/25-11-99 εγκυκλίου μας και με αφορμή την
έκδοση του Π.Δ. 18/2000 (ΦΕΚ Α'15) με το οποίο επήλθε τροποποίηση του Π.Δ. 346/98
(Α230) "προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών προς
τις διατάξεις της οδηγίας 92/50 ΕΟΚ της 18ης Ιουλίου 1992, σχετικά με τον συντονισμό των
διαδικασιών για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών", σε συμμόρφωση προς τις
διατάξεις της οδηγίας 97/52 ΕΚ της 13ης Οκτωβρίου 1997 σας θέτουμε υπ'όψη τα πιο κάτω:

1. Με το άρθρο 2 αντικαθίσταται το πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Π.Δ.
346/98, έτσι ώστε να συμπεριληφθούν στους παρέχοντες υπηρεσίες, οι συνεταιρισμοί και
τα άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου.

2. Με το άρθρο 3 αντικαθίσταται η παρ.1 του άρθρου 7 του Π.Δ. 346/95 και καθορίζεται
πλέον προϋπολογιζόμενο εκτός ΦΠΑ ύψος των Συμβάσεων σε ΕΥΡΩ και SDR όπου
υποχρεώνονται οι αναθέτουσες αρχές να εφαρμόζουν τις διατάξεις του Π.Δ. 18/2000, για
τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών που συνάπτουν με τους παρέχοντες υπηρεσίες, ανάλογα
με την ταξινόμηση της υπηρεσίας και την αναθέτουσα αρχή ήτοι:
α) Για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, που συνάπτονται από τις αναφερόμενες στο
άρθρο 2 παράγραφος 2 του Π.Δ.346/98 αναθέτουσες αρχές που απαριθμούνται στο
παράρτημα ΙΒ και στις υπηρεσίες της κατηγορίας 8 και της κατηγορίας 5 (cpc 7524, 7525
και 7526) του παραρτήματος ΙΑ το προϋπολογιζόμενο, εκτός ΦΠΑ ύψος, ορίζεται στις
200.000 μονάδες Ευρώ και άνω.
β) Για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών που απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙΑ, εκτός
των υπηρεσιών των κατηγοριών 8 και 5 (cpc 7524, 7525 και 7526) το προϋπολογιζόμενο
εκτός Φ.Π.Α. ύψος ορίζεται στις 130.000 μονάδες Ειδικών Τραβηκτικών δικαιωμάτων και
άνω όταν αυτές συνάπτονται από τις αναφερόμενες στο άρθρο 19 παράρτημα Ι, του Π.Δ.
370/95 (Α 199), όπως εκάστοτε ισχύει, αναθέτουσες αρχές ή στις 200.000 μονάδες ειδικών
τραβηκτικών δικαιωμάτων και άνω, εάν συνάπτονται από τις οριζόμενες στο άρθρο 2 παρ.
2 αναθέτουσες αρχές, πλην των ανωτέρω αναφερομένων.

3. Με το άρθρο 4 αντικαθίστανται οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 10 του Π.Δ. 345/98 και
καθορίζεται η υποχρέωση των αναθετουσών αρχών να γνωστοποιούν σε κάθε
αποκλεισθέντα υποψήφιο ή προσφέροντα που υποβάλλει σχετική αίτηση εντός προθεσμίας
15 ημερών από την παραλαβή της αίτησης, τους λόγους απόρριψης της υποψηφιότητας του
ή της προσφοράς του και σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλλει παραδεκτή προσφορά
τα χαρακτηριστικά στοιχεία και πλεονεκτήματα σχετικά με την επιλεγείσα προσφορά, υπό
ορισμένες προϋποθέσεις καθώς και το όνομα του αναδόχου.Οι αναθέτουσες αρχές
ενημερώνουν το συντομότερο δυνατό, γραπτώς εφόσον τους ζητηθεί τους υποψηφίους και



τους προσφέροντες, σχετικά με τις ληφθείσες αποφάσεις για την ανάθεση της σύμβαση,
καθώς και τους λόγους για τους οποίους αποφάσισαν να ματαιώσουν τη σύναψη της
προκηρυχθείσης σύμβασης ή να ξανακινήσουν τη σχετική διαδικασία. Επίσης
πληροφορούν την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τις
αποφάσεις αυτές.

4. Με το άρθρο 5 αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του άρθρου 13 του Π.Δ. 346/98 και μπορεί
να μειωθεί πλέον η προθεσμία παραλαβής των προσφορών που προβλέπεται στην
παράγραφο 1 του άρθρου 13 του Π.Δ. 346/98 σε 22 ημέρες από την ημερομηνία
αποστολής της προκήρυξης της σύμβασης, εφόσον οι αναθέτουσες αρχές έχουν αποστείλει
στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ενδεικτική ανακοίνωση η οποία
συντάσσεται κατά το υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΙΙΑ,52 τουλάχιστον ημέρες και το
πολύ δώδεκα μήνες πριν από την δημοσίευση της προκήρυξης της σύμβασης και εάν η
ενδεικτική αυτή ανακοίνωση, επιπλέον περιέχει τουλάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται
στο υπόδειγμα ανακοίνωσης του παραρτήματος ΙΙΙΒ (ανοικτή διαδικασία) εφόσον τα
στοιχεία αυτά ήταν διαθέσιμα κατά το χρόνο της δημοσίευσής της.

5. Ομοίως, με την αντικατάσταση της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του Π.Δ. 346/98 από το
άρθρο 6 του Π.Δ. 18/2000 παρέχεται η δυνατότητα να μειωθούν σε 26 ημέρες παραλαβής
των προσφορών και στην περίπτωση επιλογής των διαδικασιών ανάθεσης με
διαπραγμάτευση εξομοιούμενη με την περίπτωση εκείνη όπου επιλέγονται οι κλειστές
διαδικασίες ανάθεσης όταν βέβαια τηρούνται κατ'αναλογία οι παραπάνω αναφερόμενες
προϋποθέσεις της αποστολής της ενδεικτικής ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία συντάσσεται κατά το υπόδειγμα ΙΙΙΑ και περιέχει
τουλάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται στο υπόδειγμα ΙΙΙΓ (κλειστή διαδικασία) η ΙΙΙΔ
(διαδικασία με διαπραγμάτευση) εφόσον αυτά ήσαν διαθέσιμα κατά το χρόνο δημοσίευσής
της.

6. Με το άρθρο 7 προστίθεται μετά το άρθρο 17 του Π.Δ. 346/98 το άρθρο 17α το οποίο
κάνει μνεία στην "Συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις" που είναι μία από τις Συμφωνίες
που προέκυψαν από τις πολυμερείς εμπορικές διαπραγματεύσεις του Γύρου Ουρουγουάης
(1986-1994).

7. Με το άρθρο 9 αντικαθίστανται οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 32 του Π.Δ. 346/98 και
καθορίζεται πλέον το προϋπολογιζόμενο ύψος, εκτός ΦΠΑ σε Ευρώ και SDR πέραν του
οποίου υποχρεούνται οι αναθέτουσες αρχές να εφαρμόζουν τις διατάξεις του Π.Δ. 18/2000,
στους διαγωνισμούς μελετών, ανάλογα με την ταξινόμηση της υπηρεσίας, την αναθέτουσα
αρχή και την περίπτωση του διαγωνισμού μελετών.
α) Το προϋπολογιζόμενο ύψος εκτός ΦΠΑ, ορίζεται στις 200.000 μονάδες Ευρώ και άνω.

(α.1) Για τους διαγωνισμούς μελετών που διοργανώνονται στα πλαίσια διαδικασίας
ανάθεσης συμβάσεων υπηρεσιών.
(α.2) Για όλες τις περιπτώσεις διαγωνισμών μελετών όταν το συνολικό ύψος των
χρηματικών βραβείων συμμετοχής στους διαγωνισμούς και των ποσών που
καταβάλονται στους συμμετέχοντες είναι ίσο, ή ανώτερο του προαναφερόμενου ποσού
των 200.000 μονάδων Ευρώ, για τις υπηρεσίες που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΒ,
τις υπηρεσίες της κατηγορίας 8 του παραρτήματος ΙΑ και τις υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών
της κατηγορίας 5 του παραρτήματος ΙΑ (με αριθμούς cpc 7524, 7525 και 7526) όταν οι
αναθέτουσες αρχές είναι αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του Π.Δ.
346/98.



β) Το προϋπολογιζόμενο ύψος εκτός ΦΠΑ ορίζεται στις 130.000 μονάδες ειδικών
τραβηκτικών δικαιωμάτων και άνω.

(β.1) Για τους διαγωνισμούς μελετών που διοργανώνονται στα πλαίσια διαδικασίας
ανάθεσης συμβάσεων υπηρεσιών.
(β.2) Για όλες τις περιπτώσεις διαγωνισμών μελετών όταν το συνολικό ύψος των
χρηματικών βραβείων συμμετοχής στους διαγωνισμούς και των ποσών που
καταβάλλονται στους συμμετέχοντες είναι ίσο ή ανώτερο του προαναφερόμενου ποσού
των 130.000 μονάδων ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων και άνω, για τις υπηρεσίες που
απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΑ, εκτός των υπηρεσιών της κατηγορίας 8 και των
υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών της κατηγορίας 5, (με αριθμούς cpc 7524, 7525 και 7526) οι
οποίες συνάπτονται από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 19, παράρτημα Ι του Π.Δ. 370/95
(Α199) όπως εκάστοτε ισχύει, αναθέτουσες αρχές.

γ) Τέλος το προϋπολογιζόμενο ύψος εκτός ΦΠΑ ορίζεται στις 200.000 μονάδες ειδικών
τραβηκτικών δικαιωμάτων και άνω, για τις ίδιες υπηρεσίες και περιπτώσεις διαγωνισμών
μελετών που αναφέρθηκαν πιο πάνω (παράγραφος β), όταν όμως οι αναθέτουσες αρχές
είναι αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του Π.Δ. 346/98, πλην των
ανωτέρω της παραγράφου β αναφερομένων.

8. Με το άρθρο 10 το οποίο αντικαθιστά τις παραγράφους 2,3 και 4 του άρθρου 35 του Π.Δ.
346/98, καθορίζονται τα στατιστικά στοιχεία και ο τρόπος ταξινόμησης αυτών, που έχουν
υποχρέωση οι αναθέτουσες αρχές να αποστέλλουν το αργότερο μέχρι της 31 Ιουλίου κάθε
έτους, για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών που συνάπτουν, το προηγούμενο έτος, στο
Τμήμα Δημοσίων Συμβάσεων Υπηρεσιών της Δ/νσης Τομέων Παραγωγής του ΥΠΕΘΟ. Η
ανωτέρω υπηρεσία θα συντάξει με τα στοιχεία αυτά στατιστική έκθεση την οποία θα
διαβιβάσει στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το αργότερο μέχρι την 31η
Οκτωβρίου κάθε έτους.
Για τη διευκόλυνση των Δημοσίων Αναθετουσών Αρχών η ανωτέρω αναφερθείσα
αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας συνέταξε απλούς πίνακες
συλλογής στατιστικών στοιχείων, τους οποίους επισυνάπτει εκ νέου και στην παρούσα
εγκύκλιο, με την επισήμανση της έγκαιρης συμπλήρωσης και αποστολής αυτών.

9. Τέλος με το άρθρο 11 αντικαθίσταται το παράρτημα ΙΙΙ του άρθρου 38 του Π.Δ. 346/98,
στο οποίο παρατίθενται τα υποδείγματα προκηρύξεων και ανακοινώσεων για τις
συμβάσεις υπηρεσιών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ


