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ΘΕΜΑ: 

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΑ ΣΥΝΗΘΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ 
ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ : Α) ΤΩΝ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ  Β)  ΤΩΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ 

ΕΛΕΓΧΩΝ 

 

Υπενθυµίζεται πως από 10 Οκτωβρίου 2013 κατέστη υποχρεωτική η ηλεκτρονική 
υποβολή των αιτηµάτων προέγκρισης και η συµπλήρωση της σχετικής λίστας εξέτασης 
(Λ.ΙΙ.1_2  για διεθνείς διαγωνισµούς και Λ.ΙΙ.1_4_1για τους τακτικούς διαγωνισµούς) από 
τους δικαιούχους για τον έλεγχο προκήρυξης προµηθειών- υπηρεσιών. 

 Αναλυτικές οδηγίες για τη συµπλήρωση αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας 
µας (www.edulll.gr ) µε το µε αριθµό πρωτ 20161/02-10- 2013 έγγραφο µας. 

          Ωστόσο, επειδή κατά τη διάρκεια των ελέγχων από την ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΜΒ 
διαπιστώνονται κατ΄ επανάληψη ορισµένα προβλήµατα, που αφενός  καθυστερούν τον 
προέλεγχο και αφετέρου ενισχύουν τον κίνδυνο απόρριψης των σχετικών αιτηµάτων σας, 
εφιστάται  η  προσοχή στα κάτωθι :  
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Ι. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ (ΤΑΚΤΙΚΟΙ-
∆ΙΕΘΝΕΙΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ) ΣΤΗΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. 

Α. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή του αιτήµατος προέγκρισης µέσω του Ολοκληρωµένου 
Πληροφοριακού Συστήµατος (ΟΠΣ).  

Α.1. Οι λίστες προέγκρισης να συµπληρώνονται µε βάσει τις οδηγίες της ΕΥΘΥ. (Οδηγίες 
συµπλήρωσης λίστας Λ.ΙΙ.1_2/ 2.8.2013:  ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Π∆ 60/2007, Π∆ 59/2007) και Λ.ΙΙ.1_4_1/2.8.2013: ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ , ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ). 
 
Α.2. Για κάθε περίπτωση (ΝΑΙ/ ΟΧΙ/ ∆ΕΝ ΑΦΟΡΑ) που επιλέγεται από το Φορέα στη λίστα  
πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει στη στήλη παρατηρήσεις τεκµηρίωση είτε µε παραποµπή 
σε άρθρα / σελίδες της διακήρυξης ή είτε µε την αναφορά σε τυχόν άλλες πληροφορίες που 
κρίνει ο Φορέας ότι τεκµηριώνουν τη συγκεκριµένη απάντηση που επιλέγει στη λίστα.   

Α.3. Να συµπληρώνεται ο αριθµός πρωτοκόλλου από το Φορέα στο Αίτηµα Προέγκρισης 
(συγκεκριµένα πεδίο 22) και να ανανεώνεται κάθε φορά όταν υποβάλλεται εκ νέου το 
αίτηµα ή επέρχονται αλλαγές σε αυτό ή στα συνηµµένα αρχεία και τούτο γιατί κατά τη 
µεταφορά του θα πρέπει να υπάρχει συµφωνία ανάµεσα στην ηµεροµηνία ηλεκτρονικής 
υποβολής και στην ηµεροµηνία του πρωτοκόλλου. Άλλωστε ακριβώς το ίδιο ίσχυε  και στο 
παρελθόν µε τα διαβιβαστικά του Φορέα προς τη ∆ιαχειριστική Αρχή  όταν συνέτρεχε λόγος 
αποστολής τυχόν διορθώσεων –νέων στοιχείων κλπ.  

Α.4.   Τα συνηµµένα έγγραφα που υποχρεωτικά πρέπει να συνοδεύουν το αίτηµα 
προέγκρισης είναι τα εξής : 

Α.4.1. Απόφαση αρµοδίου οργάνου για την έγκριση του διαγωνισµού. Η απόφαση αυτή 
αποτελεί το επίσηµο σηµείο εκκίνησης/ αφετηρία της ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ για να ελέγξει το 
σχετικό αίτηµα προέγκρισης. Η απόφαση αυτή δεν πρέπει να συγχέεται µε τη σχετική 
απόφαση του αρµοδίου οργάνου για την έγκριση των τευχών δηµοπράτησης.  

Α.4.2. Σχέδιο τεύχους ∆ιακήρυξης.  

Α.4.3. Σχέδιο Περίληψης για Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) και για ελληνικό τύπο . 

Α.4.4. Σχέδιο Περίληψης για ΕΕΕΕ ( σε περίπτωση που ο ∆ιαγωνισµός είναι ∆ιεθνής) . 

Α.4.5. Συνιστάται στους Φορείς η αποστολή στην παρούσα φάση και όλων των 
συνοδευτικών εγγράφων / σχεδίων που αφορούν στη συγκρότηση των συλλογικών 
οργάνων (Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού, Επιτροπή Ενστάσεων 
και Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής ) και τούτο διότι η εκ των υστέρων 
αποστολή αυτών ( δηλαδή κατά τη διάρκεια των προσυµβατικών ελέγχων) στερεί τη 
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δυνατότητα εκ των προτέρων αντιµετώπισης τυχόν προβληµάτων αλλά υποχρεωτικά 
οδηγεί σε αρνητική γνώµη σε περίπτωση µη νόµιµης συγκρότησης των συλλογικών 
οργάνων. Κατά συνέπεια προτείνεται στις Αναθέτουσες Αρχές να αποστέλλουν συνηµµένα 
µε το αίτηµα Προέγκρισης στην παρούσα φάση και τα κάτωθι έγγραφα:  

• Πρακτικό κλήρωσης (Όταν ο Φορέας υποχρεούται να τηρεί το άρθρο 26 του Ν. 
4024/2011) 

• Απόφαση έγκρισης και ορισµού των Συλλογικών Οργάνων.  

• Ιδιαίτερα τονίζεται η υποχρέωση των Φορέων κατά την ανωτέρω διαδικασία να 
ορίζουν εκτός από τα τακτικά και τα κατ΄ αντιστοιχία  αναπληρωµατικά µέλη των 
Επιτροπών και ιδιαίτερα στις τριµελείς επιτροπές καθόσον σύµφωνα µε την 
παράγραφο 1 του άρθρου 14 του νόµου 2683/1999 (ΦΕΚ 19Α) για τη νόµιµη 
συγκρότηση τους  απαιτείται απαρτία και των τριών µελών .  

 

ΙΙ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ  ΕΛΕΓΧΟ ΣΤΗΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ 
ΑΡΧΗ. 

Α. Όλα τα στοιχεία υποβάλλονται στην ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ  εντύπως. Αποστέλλονται τα 
κάτωθι έγγραφα/ στοιχεία: 

1. Αντίγραφο της δηµοσιευµένης προκήρυξης. Η δηµοσιευµένη προκήρυξη 
πρέπει να βρίσκεται σε  πλήρη συµφωνία µε το σχέδιο της προκήρυξης που 
προεγκρίθηκε από τη ∆ιαχειριστική Αρχή (∆Α). Στην περίπτωση που δόθηκε 
από τη ∆Α «σύµφωνη γνώµη µε προϋποθέσεις» εξετάζεται στην παρούσα 
φάση η συµµόρφωση του δικαιούχου στις προϋποθέσεις που είχαν τεθεί από 
τη ∆ιαχειριστική Αρχή.  

2. Αντίγραφο του διαβιβαστικού / αποδεικτικού αποστολής περίληψης στην 
ΕΕΕΕ (µόνο για διεθνείς διαγωνισµούς). 

3. Αντίγραφο του  τεύχους ΦΕΚ µε τη δηµοσίευση της διακήρυξης για όσους 
υποχρεούνται. 

4.  Αντίγραφα της περίληψης της διακήρυξης που δηµοσιεύτηκε για το 
συγκεκριµένο διαγωνισµό στον τύπο.   

5. Αντίγραφο από το πρωτότυπο των οικονοµικών προσφορών (προσωρινού 
αναδόχου και των λοιπών υποψηφίων ) µε τις µονογραφές των µελών της 
επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού.  
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6. Αντίγραφο από το πρωτότυπο της τεχνικής προσφοράς του προσωρινού 
αναδόχου ( σε cd εάν είναι πολύ µεγάλη) µε τις µονογραφές των µελών της 
επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού.  

7. Αντίγραφο από το πρωτότυπο των δικαιολογητικών  κατακύρωσης του 
προσωρινού αναδόχου µε τις µονογραφές των µελών της επιτροπής 
διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού.  

8. Αντίγραφα των εγγράφων παραλαβής (από τα οποία να προκύπτει η σχετική 
ηµεροµηνία) αιτήσεων συµµετοχής, προσφορών ή πρόσκλησης.  

9. Αντίγραφο του καταλόγου των διαγωνιζοµένων. 

10. Αντίγραφα της αλληλογραφίας του Φορέα µε τους διαγωνιζόµενους για 
παροχή διευκρινίσεων. 

11. Αντίγραφα των πρακτικών της κλήρωσης και των αποφάσεων  συγκρότησης 
των συλλογικών οργάνων µε Α∆Α. Στην περίπτωση που ο Φορέας δεν 
υποχρεούται σε εφαρµογή του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 ή του νόµου 
3861/2010 απαιτούνται στοιχεία τεκµηρίωσης, όπως λχ κανονισµός 
προµηθειών του Φορέα, καταστατικό κλπ. Ιδιαίτερα επισηµαίνεται πως 
απαγορεύεται να ταυτίζονται τα µέλη της επιτροπής διενέργειας και 
αξιολόγησης µε εκείνα της επιτροπής των ενστάσεων και σε καµία περίπτωση 
δεν µπορούν να συµµετέχουν ως µέλη επιτροπών µέλη των αποφασιζόντων 
οργάνων. 

12. Αντίγραφα των πρακτικών των επιτροπών για κάθε στάδιο διαγωνισµού.  

13. Αντίγραφα των αποφάσεων  των αρµοδίων οργάνων µε τις οποίες εγκρίνονται 
τα εν λόγω πρακτικά.   

14. Αντίγραφα των ενστάσεων/ προσφυγών και αντίγραφα των αποφάσεων  επ’ 
αυτών της Αναθέτουσας Αρχής. 

15. Αντίγραφο του πρακτικού απόφασης προσυµβατικού ελέγχου Ελεγκτικού 
Συνεδρίου (όπου απαιτείται).  

16. Αντίγραφα των εγγράφων ενηµέρωσης των διαγωνιζοµένων για τα 
αποτελέσµατα του διαγωνισµού.  

17. Αντίγραφα των πιστοποιητικών από ανεξάρτητους οργανισµούς, οργανισµούς 
εγκατεστηµένους σε άλλα Κράτη Μέλη ή ισοδύναµα αποδεικτικά στοιχεία στην 
περίπτωση απαίτησης τήρησης προτύπων εξασφάλισης της ποιότητας 
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18. Αντίγραφο του σχεδίου της σύµβασης που πρόκειται να υπογραφεί (για τους 
διεθνείς διαγωνισµούς)  ή της σύµβασης που υπογράφηκε ( για τους 
τακτικούς). Υπενθυµίζεται  πως η σύµβαση  πρέπει να βρίσκεται σε  πλήρη 
συµφωνία µε το αντίστοιχο σχέδιό της που εγκρίθηκε από τη ∆Α κατά τη φάση 
του ελέγχου της δηµοπράτησης. 

19. Αντίγραφο του σχεδίου την ΕΕΕΕ για την γνωστοποίηση ανάθεσης σύµβασης 
(Αφορά ∆ιεθνείς ∆ιαγωνισµούς - Έντυπό του κανονισµού 1564/2005 )  

Β. Χρόνος υποβολής  

Β.1  Για ∆ιεθνείς : Πριν από την υπογραφή της σύµβασης.  

Β.2 Για Τακτικούς : Μετά την υπογραφή της σύµβασης αλλά πριν την καταχώρηση  
δαπανών.  

Σε κάθε περίπτωση η αποστολή του φακέλου προς την ΕΥ∆ να πραγµατοποιείται 
µετά τη λήξη όλων των προβλεπόµενων προθεσµιών για την άσκηση ενστάσεων και 
προσφυγών από τους υποψηφίους αναδόχους, ώστε η υπηρεσία να έχει πλήρη γνώση του 
φακέλου, ήτοι προσφυγών και ασφαλιστικών µέτρων που τυχόν έχουν ασκηθεί στις 
προβλεπόµενες προθεσµίες. 

 

ΙΙΙ . ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. 

Α. Εφιστάται η προσοχή στους Φορείς στο θέµα των τροποποιήσεων των συµβάσεων.  
Κάθε τροποποίηση της σύµβασης προϋποθέτει  τη σύµφωνη γνώµη της ΕΥ∆.  Τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται για την παροχή σύµφωνης γνώµης σε 
τροποποίηση σύµβασης είναι τα κάτωθι :  

1. Εισήγηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού ( άρθρο 38  
παρ 3 του Π∆ 118/2007)  

2. Απόφαση έγκρισης από το αρµόδιο όργανο του Φορέα  

3. Σχέδιο τροποποιηµένης σύµβασης  

4. Τυχόν έγγραφο αίτηµα ενός εκ των συµβαλλοµένων σχετικά µε την ύπαρξη ανάγκης 
για  τροποποίηση της σύµβασης ( συνήθως από τον ανάδοχο)  

Β. ΠΡΟΣΟΧΗ: Αίτηµα τροποποίησης σύµβασης πριν την ολοκλήρωση του ελέγχου επί της 
συµβάσεως  δεν νοείται .  
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Σας γνωρίζουµε ότι στις 14-12-2013 δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (L335) ο Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1336/2013 της Επιτροπής της 13ης 
∆εκεµβρίου 2013 για την «τροποποίηση των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρµογής 
τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων.  

  

Ο Προϊστάµενος της ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ          

 

                                                                                              Σοφοκλής Γώγος 

 


