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ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις επί θεμάτων σχετικών με την υποβολή στοιχείων για τη σύνταξη 
έκθεσης παρακολούθησης της εφαρμογής κανόνων δημοσίων συμβάσεων 
 

Σε συνέχεια της δημοσίευσης στην ΕτΚ, στο τεύχος Β 2802/30-6-2021, της Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης με αριθμ. 70362/24.06.2021 με τίτλο «Καθορισμός λεπτομερειών 
για τη σύνταξη έκθεσης παρακολούθησης της εφαρμογής των κανόνων περί δημοσίων 
συμβάσεων της παρ. 2 του άρθρου 340 ν. 4412/2016 (Α΄ 147)» και των ερωτημάτων που 
έχουν υποβληθεί στην Αρχή επί θεμάτων σχετικών με τα ζητούμενα στοιχεία, σας 
ενημερώνουμε ότι : 

1. Στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. έχει αναρτηθεί η ανακοίνωση με τίτλο : 
«ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ 
ΑΡΘΡΟΥ 340 Ν. 4412/2016 (Α΄ 147)» (https://eaadhsy.gr/index.php/category-
articles-ethsies-ektheseis/631-kathorismos-leptomereion-gia-ti-syntaxi-ekthesis-
parakolouthisis-tis-efarmogis-ton-kanonon-peri-dimosion-symvaseon-tis-par-2-tou-
arthrou-340-n-4412-2016). Σε αυτήν θα βρείτε τόσο τους πίνακες που θα πρέπει 
να συμπληρωθούν σε επεξεργάσιμη μορφή, όσο και την ηλεκτρονική διεύθυνση 
report340@eaadhsy.gr, στην οποία θα πρέπει να αποσταλούν τα στοιχεία. 

2. Τα υποβαλλόμενα στην Αρχή στοιχεία θα συνοδεύονται από διαβιβαστικό του 
φορέα υποβολής, αρμοδίως υπογεγραμμένο, στο οποίο θα αναφέρεται και ο 
υπεύθυνος σύνταξης των πινάκων. 

3. Οι Αναθέτουσες Αρχές / Αναθέτοντες Φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν τα 
στοιχεία των Πινάκων 1 και 2. 

4. Στο άρθρο 3 της Κ.Υ.Α. καθορίζεται ο κατά περίπτωση πίνακας που θα πρέπει να 
συμπληρώσει ο κάθε υπόχρεος φορέας για την παροχή των ζητούμενων στοιχείων 
/ πληροφοριών. 
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5. Σύμφωνα με τη μεταβατική διάταξη του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. για την έκθεση 
παρακολούθησης που θα συνταχθεί, σε συνέχεια της δημοσίευσης της παρούσης 
Κ.Υ.Α., δεν εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 και επομένως τα στοιχεία 
των πινάκων που θα σταλούν με αυτήν την υποβολή, θα αφορούν τα έτη της 
τριετίας 2018-2020, δεδομένου ότι : 
• σύμφωνα με το άρθρο 340 του ν.4412/16 «..η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή 

Δημοσίων Συμβάσεων μεριμνά για την αποστολή έκθεσης παρακολούθησης 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανά τριετία, αρχής γενομένης από την 18.4.2017...».  

• η πρώτη έκθεση παρακολούθησης με έτος αναφοράς το 2017 έχει αποσταλεί 
στην Ε.Ε. και βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Αρχής και στην 
ιστοσελίδα της DG GROWTH https://ec.europa.eu/growth/single-
market/public-procurement/country-reports_en 

6.  Η συμπλήρωση των πινάκων θα πρέπει να γίνει για κάθε έτος ξεχωριστά. 
7. Στον Πίνακα 2 συμπληρώνονται το πλήθος των διακηρύξεων (δημοσίευση 

διακήρυξης) και των συμβάσεων, στα αντίστοιχα πεδία ερωτήσεων, που 
πραγματοποιήθηκαν εντός του έτους αναφοράς. 

8. Σχετικά με τα στοιχεία των συμβάσεων κάτω των ορίων του Πίνακα 2 και 
ειδικότερα, ως προς τη συμπερίληψη ή μη των στοιχείων των συμβάσεων που 
ανατέθηκαν με διαδικασίες απευθείας ανάθεσης και συνοπτικού διαγωνισμού, 
παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε για διευκρινήσεις στην αρμόδια Υπηρεσία που 
εξέδωσε την εν λόγω Κ.Υ.Α. 

9. Όσον αφορά την καταληκτική ημερομηνία αποστολής των στοιχείων, λόγω της 
αναφοράς στο άρθρο 6 της Κ.Υ.Α. για «αποστολή εντός δύο μηνών από τη 
δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και το αργότερο έως 
την 31η Ιουλίου 2021», παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε για διευκρινήσεις στην 
αρμόδια Υπηρεσία που εξέδωσε την εν λόγω Κ.Υ.Α. 
 
Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνηση. 
 

 
 
                 Ο Πρόεδρος 
 
 

                            Γ. Καταπόδης 
 
 
 
Εσωτερική Διανομή: 

1. Γραφείο Προέδρου 
2. Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων  
3. Διεύθυνση Συντονισμού 
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