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ΘΕΜΑ:  Δίδονται οδηγίες για τη διασφάλιση της τήρησης των κοινοτικών και εθνικών κανόνων, 
κατά τη διαδικασία δημοπράτησης κάθε συγχρηματοδοτούμενου έργου  
Σχετικό: Η με αριθμ. 58702 /ΕΥΘΥ 2535/23.12.2010, 2η έκδοση του Εγχειριδίου Διαδικασιών 
Διαχείρισης & Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων (ΥΠΟΙΑΝ) 
 
 

 
Με βάση το ανωτέρω σχετικό που αναφέρει το στόχο για  βελτίωση της λειτουργίας του 
Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου και επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης του ΕΣΠΑ, και 
μεταξύ άλλων τη διασφάλιση της τήρησης των κοινοτικών και εθνικών κανόνων κατά τη 
διαδικασία δημοπράτησης κάθε συγχρηματοδοτούμενου έργου, εκδόθηκε από την αρμόδια ΕΥΘΥ 
του ΥΠΟΙΑΝ η 2η έκδοση του Εγχειριδίου Διαδικασιών Διαχείρισης & Ελέγχου 
Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων  η οποία ενσωματώνει τις πρόσφατες τροποποιήσεις του 
εθνικού και κοινοτικού θεσμικού πλαισίου. Επισυνάπτεται  η ενότητα “II_1 Προέγκριση 
δημοπράτησης”, και η ενότητα “II_2 Προέγκριση σύμβασης”. 
Προέγκριση δημοπράτησης  
 Οι Φορείς που υλοποιούν συγχρηματοδοτούμενα έργα, (δικαιούχοι),  πριν τη διενέργεια της 
δημοπράτησης, υποβάλλουν στην ΕΥΤΥΚΑ  Μον. Γ΄, φάκελο με τα απαραίτητα για την εξέταση 
της νομιμότητας της διαδικασίας δημοπράτησης έγγραφα.  
Η ΕΥΤΥΚΑ προβαίνει σε εξέταση των τευχών δημοπράτησης του έργου (σχέδια) με βάση το 
ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο παραγωγής του έργου και τους κοινοτικούς και εθνικούς 
κανόνες επιλεξιμότητας και διατυπώνει σύμφωνη γνώμη ή σύμφωνη γνώμη υπό προϋποθέσεις 
τις οποίες οφείλει να εφαρμόσει ο Δικαιούχος ή αρνητική γνώμη σχετικά με τα υποβληθέντα 
στοιχεία, η οποία γνωστοποιείται στο Δικαιούχο 
Προέγκριση σύμβασης 
Οι Φορείς που υλοποιούν συγχρηματοδοτούμενα έργα (δικαιούχοι), πριν την υπογραφή της 
σύμβασης ανάθεσης του έργου, υποβάλλουν στην ΕΥΤΥΚΑ φάκελο με τα απαραίτητα για την 
εξέταση της νομιμότητας της διαδικασίας ανάθεσης έγγραφα.  
Στην περίπτωση εκτέλεσης του έργου με ίδια μέσα ο Δικαιούχος υποβάλλει σχέδιο απόφασης για 
την εκτέλεση του έργου με ίδια μέσα πριν την υπογραφή του. 
Η εξέταση της διαδικασίας ανάθεσης του έργου γίνεται από την ΕΥΤΥΚΑ με βάση τα στοιχεία του 
φακέλου, το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο παραγωγής του έργου και τους εθνικούς 
κανόνες επιλεξιμότητας, η οποία διατυπώνει σύμφωνη γνώμη ή σύμφωνη γνώμη υπό 
προϋποθέσεις τις οποίες οφείλει να εφαρμόσει ο Δικαιούχος ή αρνητική γνώμη σχετικά με τα 
υποβληθέντα στοιχεία, η οποία γνωστοποιείται στο Δικαιούχο.   
Η σύμφωνη γνώμη της ΕΥΤΥΚΑ ή η ανωτέρω τεκμαιρόμενη σύμφωνη γνώμη αποτελεί όρο για 
τη χρηματοδότηση της πράξης.  



Στην περίπτωση αρνητικής γνώμης οι δικαιούχοι ενημερώνονται για τις ενέργειες στις οποίες 
πρέπει να προβούν προκειμένου για την έκδοση σύμφωνης γνώμης. 
Σε κάθε περίπτωση οι δικαιούχοι που υλοποιούν έργα υγείας στα πλαίσια του ΤΕΠ ΑΝΑΔ  
καλούνται να εφαρμόζουν το ισχύον Εθνικό και Κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο για την ανάθεση και 
εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων αλλά και να τηρούν τις διαδικασίες προεγκρίσεων όπως 
ορίζονται ανωτέρω. Σημειώνονται προς διευκόλυνση τα παρακάτω: 
Από τον συνδυασμό των διατάξεων του π.δ 60/2007 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας 
στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ ‘περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/15/ΕΚ 
της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 16ης Νοεμβρίου 2005», του π.δ 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», του Ν. 
2362/1995 περί Δημοσίου Λογιστικού και ελέγχου των δαπανών του κράτους, της ΥΑ με αριθμό 
35130/739/9-8-2010 «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 
2362/1995 για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή 
υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» και της υπ’ αρ. 14053/ΕΥΣ 1749/27-3-2008 Υπουργικής 
απόφασης συστήματος διαχείρισης όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 43804/ΕΥΘΥ 2041/7-9-
2009 (ΦΕΚ 1957/Β/9-9-2009) και 28020/ΕΥΘΥ 1212/30-6-2010 (ΦΕΚ 1088/Β/19-7-2010) 
όμοιες ορίζεται ότι για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών, ακολουθούνται τα 
κάτωθι όρια στις διαδικασίες ανάθεσης: 
Α) απευθείας ανάθεση μέχρι του ποσού των € 20.000,00.  
Β) συνοπτική διαδικασία (πρόχειρος διαγωνισμός) μέχρι του ποσού των € 60.000,00  
Γ) τακτικός διαγωνισμός υποχρεωτικά άνω του ποσού των € 60.000,00. 
Επιπλέον, σύμφωνα με την ανωτέρω ΥΑ συστήματος διαχείρισης (άρθρο 38) για δημόσιες 
συμβάσεις ποσού άνω των € 15.000,00 προβλέπεται υποχρεωτική ανάρτηση περιληπτικής 
προκήρυξης στην ιστοσελίδα του φορέα που διενεργεί τον διαγωνισμό για τουλάχιστον 15 
ημέρες, ή στο site της ΕΥΤΥΚΑ www.ygeia-pronoia.gr  στο οποίο αναρτάται και το παρόν με το 
πλήρες σχετικό Εγχειρίδιο.   
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