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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21-7-2000
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ ΧΩ ΔΕ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ Αριθ. Πρωτ. Δ11δ/0/7/139
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: Στοιχεία σχετικά με την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων από τα άλλα
Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ.) σε δημοπρασίες δημοσίων έργων σύμφωνα με το άρθρο 24 του
Π.Δ. 23/1993 (ΦΕΚ 8'Α/5-2-1993).

Σχετ.: α) Εγκύκλιος 70 με Α.Π. Δ11δ/0/6/145/2-11-92 της Δ/νσης Δ11.
β) Εγκύκλιος 4 με Α.Π. Δ11δ/93/5/13-3-95 της Δ/νσης Δ11.

Σχετικά με το αντικείμενο του θέματος και σε συνέχεια των ανωτέρω εγκυκλίων α' και β'
του Υπουργείου μας, σας πληροφορούμε ότι για τα κατωτέρω Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής
Ενωσης και της Συμφωνίας του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου που κυρώθηκε με τον Νόμο
2155 (ΦΕΚ 104/Α/18-6-93), χορηγήθηκαν κατόπιν σχετικών αιτημάτων μας νεώτερα στοιχεία
σχετικά με το ποιες αρχές της χώρας τους εκδίδουν τα πιστοιποιητικά του άρθρου 24 του Π.Δ.
23/93 καθώς επίσης και ποιά από αυτά τηρούν τους επίσημους καταλόγους αναγνωρισμένων
εργοληπτών του άρθρου 29 του ίδιου Π.Δ.

Αναλυτικότερα τα Κράτη Μέλη τα οποία μας χορήγησαν σχετικά στοιχεία είναι τα εξής:
•  Αυστρία, με το σχετικό 57.230/25-Χ/Α/7/98 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών της
Αυστρίας.

•  Βέλγιο με το σχετικό 02/501 02 11/15-9-97 telex της Καγκελαρίας του Πρωθυπουργού.
•  Δανία, με το σχετικό 2.734-159/5-1-98 έγγραφο του Υπουργείου Βιομηχανίας και
Εργασίας της Δανίας και το έγγραφο CC/96/02/1-3-96 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

•  Ηνωμένο Βασίλειο, με την από 26 Ιουλίου 1995 σχετική επιστολή της Μόνιμης
Αντιπροσωπείας του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

•  Ιρλανδία, με την σχετική από 21-5-98 επιστολή του Τμήματος Οικονομικών της Ιρλανδίας
•  Ισλανδία, με την σχετική από 25-2-98 επιστολή του Υπουργείου Οικονομικών της
Ισλανδίας.

•  Ισπανία, με την σχετική από 18 Νοεμβρίου 1998 επιστολή της Γραμματείας της
Συμβουλευτικής Επιτροπής Διοικητικών Εργολαβιών και το έγγραφο CC/96/02/1-3-96 της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.



•  Ιταλία, με το 2421/2-4-96 έγγραφο της Διεύθυνσης Συντονισμού των Κοινοτικών
Πολιτικών της Μόνιμης Ιταλικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

•  Λιχτεστάϊν, με τη σχετική από 6-3-97 επιστολή της Αρχής Επιτήρησης της Ευρωπαϊκής
Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών του Λιχτεστάϊν.

•  Λουξεμβούργο, με το σχετικό 14.2.111/22-4-96 έγγραφο της Μόνιμης Αντιπροσωπείας
του Λουξεμβούργου στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

•  Νορβηγία, με την από 10-1-95 σχετική επιστολή του Βασιλικού Υπουργείου Βιομηχανίας
και Ενέργειας της Νορβηγίας.

•  Ολλανδία, με το σχετικό CC/96/02/21-3-96 έγγραφο της Ευρ.Επιτροπής της Ε.Ε.
•  Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, με την σχετική από 4-11-98 επιστολή του
Ομοσπονδιακού Υπουργείου Ερευνας και Τεχνολογίας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας
της Γερμανίας και το CC/96/02/1-3-96 έγγραφο της Ευρ.Επιτροπής της Ε.Ε.

•  Σουηδία, με το σχετικό από 1-4-96 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών της Σουηδίας.
•  Φιλανδία, με το σχετικό 3/711/96/15-2-96 έγγραφο του Υπουργείου Εμπορίου και
Βιομηχανίας της Φιλανδίας.
Τέλος για την Γαλλία, μας χορηγήθηκε αντίγραφο αποσπάσματος του νόμου 52-401 της

14ης Απριλίου 1952 όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 78-753 της 17ης Ιουλίου 1978 καθώς και
της Απόφασης της 4ης Μαϊου 1994 η οποία ελήφθη για την εφαρμογή του άρθρου 55 του
Κώδικα Δημοσίων αγορών, όπως τροποποιήθηκε από το διάταγμα Νο. 94-334 της 27ης
Απριλίου 1994. Στα ανωτέρω αποσπάσματα εμφανίζονται τα πιστοποιητικά που απαιτούνται
για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων στην Γαλλία καθώς και οι αρμόδιες Γαλλικές αρχές που
τα χορηγούν.
Επειτα από τα παραπάνω σας στέλνουμε συνημμένα:

α) Αντίγραφο των παραπάνω εγγράφων-στοιχείων των αναφερομένων Κρατών-Μελών της
Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. όπως αυτά περιήλθαν στο Υπουργείο μας.
β) Επίσημη μετάφραση του Υπουργείου Εξωτερικών των ανωτέρω εγγράφων και
στοιχείων.
γ) Για διευκόλυνσή σας, επισυνάπτονται πίνακες της αρμόδιας διεύθυνσης Δ11/δ της
ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ στους οποίους περιλαμβάνονται αποσπάσματα των ανωτέρω εγγράφων και
στοιχείων και επισημαίνεται ότι οι Πίνακες αυτοί είναι ενδεικτικοί και θα πρέπει να
διαβαστούν σε συνδυασμό με  τις αντίστοιχες ανακοινώσεις των χωρών.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι τα στοιχεία αυτά αντικαθιστούν τα στοιχεία των σχετικών
εγκυκλίων α' και β'.

Οι Διευθύνσεις Διοικητικού των Υπουργείων που στέλνουμε την παρούσα εγκύκλιο
παρακαλούνται να ενημερώσουν τις υπηρεσίες τους που εκτελούν δημόσια έργα καθώς επίσης
και όλους τους εποπτευόμενους από αυτά Οργανισμούς που επίσης εκτελούν δημόσια έργα
και εφαρμόζουν τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 23/93 (ΦΕΚ 8/Α/5-2-93).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ι. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ



ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΤΕ

Συσχετισμός με εγκυκλίους ΥΠΕΧΩΔΕ: 50/1995, 1/1998, 9/1999 και 1/1999.


