ΑΔΑ: 66ΓΠΟΞΤΒ-Ζ9Κ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Μελετών
Ταχ. Δ/νση:
Τ.Κ. – Πόλη:
Πληροφορίες :
eMail:
Τηλ. Κέντρο:
Fax:
Ιστότοπος:

Αρ. πρωτ.: 2210
Αθήνα, 19/04/2019

Κεφαλληνίας 45 & Κόμνα Τράκα
112 57, Αθήνα
Μ. Παναγοηλιοπούλου, Γ. Κυρίτσης
213 2124 743, -738
eaadhsy@eaadhsy.gr
213 2124 700
213 2124 777
www.hsppa.gr
www.eaadhsy.gr

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών
(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

Θέμα: «Διευκρινίσεις ως προς τον χρόνο έκδοσης και ισχύος των δικαιολογητικών που
προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο (δικαιολογητικών κατακύρωσης),
κατόπιν δημοσίευσης του ν. 4605/2019»
Σχετ.: Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 5035/28.9.2018 έγγραφο της Αρχής με θέμα «Ζητήματα που άπτονται του χρόνου
έκδοσης και ισχύος των δικαιολογητικών που προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο (δικαιολογητικών
κατακύρωσης) για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού» (ΑΔΑ 6ΔΛΚΟΞΤΒ-ΟΥΨ).

Σε συνέχεια του ως άνω σχετικού εγγράφου και κατόπιν της δημοσίευσης στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως του ν. 4605/2019 (52/Α’/1.4.2019), στο άρθρο 43 του οποίου περιλαμβάνονται
τροποποιήσεις επιμέρους διατάξεων του ν. 4412/2016, επικαιροποιείται το περιεχόμενο του ως
άνω αναφερόμενου έγγραφου της Αρχής και, προς υποβοήθηση των αναθετουσών αρχών και των
οικονομικών φορέων, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Α. ΝΕΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
Με το άρθρο 43 παρ. 7 περ. α’ υποπερ. αδ’ του ν. 4605/2019, προστέθηκε νέα παράγραφος 12 στο
άρθρο 80 («Αποδεικτικά Μέσα») του ν. 4412/2016, η οποία έχει ως εξής:

≪12. Τα αποδεικτικά μέσα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουθο τρόπο:
α) τα δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 1 του άρθρου 73, την περίπτωση γ΄ της
παραγράφου 2 του άρθρου 73 και την περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73 εφόσον
έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,
β) τα λοιπά δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2 του άρθρου 73 εφόσον είναι εν ισχύ
κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να
έχουν εκδοθεί κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση,
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γ) τα δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2 του άρθρου 75, τα αποδεικτικά ισχύουσας
εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων, και τα πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής σχετικά
με την ονομαστικοποίηση των μετοχών σε περίπτωση ανωνύμων εταιρειών, εφόσον έχουν
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους,
δ) οι ένορκες βεβαιώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους
και
ε) οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την
υποβολή των δικαιολογητικών≫.

Περαιτέρω, με την περίπτωση β’ της παρ. 7 του άρθρου 43 του ν. 4605/2019, εισήχθη μεταβατική
διάταξη, με την οποία προβλέπεται ότι η (ως άνω αναφερόμενη) «υποπερίπτωση αδ΄ ισχύει και
για τις διαδικασίες ανάθεσης σύμβασης που κατά τη δημοσίευση του παρόντος είναι εκκρεμείς,
εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης δεν προβλέπεται ειδικός όρος ως προς τον χρόνο έκδοσης και
ισχύος των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Ως εκκρεμείς διαδικασίες για την εφαρμογή του
παρόντος, νοούνται οι διαδικασίες στο πλαίσιο των οποίων δεν έχει παρέλθει η προθεσμία
προσκόμισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 103».

Β. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Β1. Κατόπιν των ανωτέρω, επισημαίνεται ότι η νέα ρύθμιση της παρ. 12 του άρθρου 80 του ν.
4412/2016 καταλαμβάνει:
α) τις νέες διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, η έναρξη των οποίων, σύμφωνα με τα
άρθρα 61 και 120 του ν. 4412/2016, λαμβάνει χώρα κατόπιν της δημοσίευσης του ν. 4605/2019
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (από την 1η Απριλίου 2019 και εφεξής), καθώς και
β) τις «εκκρεμείς» - κατά την 1η Απριλίου 2019 – διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων και
μόνο εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης δεν έχει προβλεφθεί ειδικός όρος ως προς τον χρόνο
έκδοσης και ισχύος των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Ως «εκκρεμείς, κατά την έννοια της περ.
β’ της παρ. 7 του άρθρου 43 του ν. 4605/2019, για την εφαρμογή της μεταβατικής διάταξης,
νοούνται οι διαδικασίες εκείνες, στο πλαίσιο των οποίων δεν έχει παρέλθει, κατά την ημερομηνία
έναρξης ισχύος της διάταξης, ήτοι κατά την 1η Απριλίου 2019, η προθεσμία προσκόμισης των
δικαιολογητικών κατακύρωσης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 103 του ν. 4412/2016. Κατά
συνέπεια, η μεταβατική διάταξη εφαρμόζεται:
 Σε διαδικασίες, στις οποίες δεν είχε κληθεί ο προσωρινός ανάδοχος, μέχρι την
ημερομηνία έναρξης ισχύος της διάταξης, ήτοι μέχρι την 1η Απριλίου 2019, να
προσκομίσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης στην αναθέτουσα αρχή, αλλά καλείται
οποτεδήποτε σε μεταγενέστερο χρονικό διάστημα.
 Σε διαδικασίες, στις οποίες είχε, μεν, εκκινήσει την 1η Απριλίου 2019 η προθεσμία
προσκόμισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης, ωστόσο δεν είχε παρέλθει, κατά την ως
άνω ημερομηνία, η ταχθείσα εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής αρχική ή συνολική
προθεσμία, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 103 παρ. 21 του ν. 4412/2016 (Πρβλ.
1

Όπως η παρ. 2 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016 ίσχυε πριν τη δημοσίευση του ν. 4605/2019 και η οποία εξακολουθεί
να καταλαμβάνει τις εκκρεμείς ως άνω διαδικασίες μέχρι την ολοκλήρωσή τους. Και τούτο, δεδομένου ότι η
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αναλυτικότερα αναφερόμενα στην επόμενη περίπτωση) και δεν έχουν υποβληθεί τα
σχετικά δικαιολογητικά.
 Σε διαδικασίες, στις οποίες είχε εκκινήσει την 1η Απριλίου 2019 η προθεσμία προσκόμισης
των δικαιολογητικών κατακύρωσης, υποβλήθηκαν εκ μέρους του προσωρινού αναδόχου
τα σχετικά δικαιολογητικά, ωστόσο δεν είχε παρέλθει είτε η αρχικώς ταχθείσα
προθεσμία είτε η συνολική προθεσμία, συμπεριλαμβανομένων τόσο της υποχρεωτικής
πενθήμερης παράτασης όσο και του τυχόν απώτατου χρονικού ορίου παράτασης των 15
ημερών2 του άρθρου 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον τα
υποβληθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης ή μέρος αυτών παρουσιάζουν ελλείψεις ή
σφάλματα, η αναθέτουσα αρχή παρέχει στον προσωρινό ανάδοχο το δικαίωμα να
επανυποβάλει τα ελλείποντα ή τα εσφαλμένα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τη νέα
διάταξη. Στο πλαίσιο αυτό ενημερώνει τον προσωρινό ανάδοχο είτε μέσω της
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» στις ηλεκτρονικές διαδικασίες είτε με άλλο πρόσφορο
μέσο (έγγραφο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κλπ) στις διαδικασίες που δεν διενεργούνται
ηλεκτρονικά (πχ. συνοπτικούς διαγωνισμούς).

Β2. Αντιθέτως, εάν στα έγγραφα της «εκκρεμούς» (κατά την ανωτέρω έννοια) διαδικασίας
σύναψης δημόσιας σύμβασης (διακήρυξη) περιλαμβάνεται ειδικός όρος ως προς τον χρόνο
έκδοσης και ισχύος των δικαιολογητικών κατακύρωσης, δεν εφαρμόζεται η ως άνω μεταβατική
διάταξη. Συνεπώς, ισχύουν μέχρι το πέρας της διαδικασίας οι ειδικότεροι όροι της συγκεκριμένης
διακήρυξης, η οποία και αποτελεί το κανονιστικό πλαίσιο της διαδικασίας, ως προς τον χρόνο
έκδοσης και ισχύος των δικαιολογητικών κατακύρωσης, χωρίς να μπορεί να γίνει επίκληση της
νέας διάταξης, εκ μέρους είτε του αναδόχου είτε της αναθέτουσας αρχής.

Β3. Επισημαίνεται ότι τα διαλαμβανόμενα στο υπ’ αριθμ. πρωτ. 5035/28.9.2018 (ΑΔΑ: 9ΞΠΗΟΞΤΒΚ43) έγγραφο της Αρχής εξακολουθούν να ισχύουν και να καταλαμβάνουν «εκκρεμείς», κατά την
ως άνω έννοια, διαδικασίες σύναψης σύμβασης, στις οποίες δεν έχει προβλεφθεί ειδικός όρος
ως προς τον χρόνο έκδοσης και ισχύος των δικαιολογητικών κατακύρωσης και στις οποίες έχει
παρέλθει, κατά την ως άνω κρίσιμη ημερομηνία (1η Απριλίου 2019) η συνολική προθεσμία
προσκόμισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης από τον προσωρινό ανάδοχο,
συμπεριλαμβανομένου και του τυχόν απώτατου χρονικού ορίου παράτασης των 15 ημερών του
άρθρου 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016 (ως ίσχυε, πρβλ. ανωτέρω υποσημείωση υπ’ αριθμ. 1)

Β4. Σημειώνεται ότι, σε όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις (Β1, Β2, Β3) εξακολουθούν να
ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 104 παρ. 1 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με τις οποίες τα
δικαιολογητικά κατακύρωσης πρέπει να καταλαμβάνουν και τον χρόνο της υποβολής της αίτησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή της προσφοράς. Στο πλαίσιο αυτό:

τροποποίηση του άρθρου 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, η οποία εισήχθη με το άρθρο 43 παρ. 12 περ. β. του ν.
4605/2019, δεν έχει αναδρομική εφαρμογή στις εκκρεμείς διαδικασίες και κατά συνέπεια, καταλαμβάνει μόνο νέες
διαδικασίες που εκκινούν από την 1η Απριλίου και εφεξής.
2
Και τούτο, διότι αφ’ εαυτή η μεταβατική διάταξη του άρθρου 43 παρ. 7 περ. αδ και β και η σαφής ρύθμιση που αυτή
εισάγει ως προς τον χρόνο έκδοσης και ισχύος των δικαιολογητικών κατακύρωσης αποτελεί επαρκές αιτιολογικό
έρεισμα για τη χορήγηση της απώτατης προβλεπόμενης στο άρθρο 103 παρ. 2 παράτασης.
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τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας δεν καλύπτουν το
προγενέστερο της έκδοσής τους χρονικό διάστημα. Λόγω του σύντομου, σε πολλές
περιπτώσεις, χρόνου ισχύος αυτών των πιστοποιητικών που εκδίδονται από τους
ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως
πιστοποιητικά τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης
συμμετοχής, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 παρ. 1 του ν.
4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι,

 το απόσπασμα ποινικού μητρώου και τα λοιπά πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις
δικαστικές αρχές του άρθρου 80 παρ. 2 του ν. 4412/2016 (πχ. περί μη πτώχευσης,
εξυγίανσης, δικαστικής εκκαθάρισης, κλπ), δεδομένου ότι βεβαιώνουν έννομες
καταστάσεις μέχρι και το χρόνο έκδοσής τους, δεν είναι απαραίτητο να εκδίδονται και
κατά τον χρόνο υποβολής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής. Αντίθετα, αρκεί
η προσκόμισή τους από τον προσωρινό ανάδοχο μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά
κατακύρωσης δεδομένου ότι τα εν λόγω δικαιολογητικά καλύπτουν όλο το προγενέστερο
της έκδοσής τους χρονικό διάστημα.

Γ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, για τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που
αναφέρονται στην Ενότητα Β1 του παρόντος εγγράφου και καταλαμβάνονται από τη νέα
ρύθμιση της παρ. 12 του άρθρου 80 του ν. 4412/2016, τα αποδεικτικά μέσα (δικαιολογητικά
κατακύρωσης) γίνονται αποδεκτά ως εξής:
1)  τα δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 1 του άρθρου 73 (απόσπασμα ποινικού
μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου),
 την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 73 (πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων) {Μέχρι την έκδοση
του εν λόγω πιστοποιητικού πρβλ. επόμενη περίπτωση 2]
 και την περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73 (πιστοποιητικό που εκδίδεται από
την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας),
εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους εκ μέρους του
προσωρινού αναδόχου,

2) Ειδικότερα, ως προς το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού
και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων (Σ.ΕΠ.Ε.), επισημαίνεται η προσθήκη
νέας παραγράφου 17 στο άρθρο 376 του ν. 4412/2016, με το άρθρο 43 παρ. 46. περ. α. του ν.
4605/2019, η οποία προβλέπει ότι: ≪17. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του πιστοποιητικού
που προβλέπεται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 80, αυτό αντικαθίσταται από
υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ
σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού≫. Μάλιστα, με την περ. β’ της παρ. 46 του άρθρου 43
του ν. 4605/2019, εισήχθη μεταβατική διάταξη σε σχέση με το ανωτέρω ζήτημα, προβλέποντας
ότι: «Η περίπτωση α΄ καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς διαγωνιστικές διαδικασίες για τις οποίες,
κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος (1η Απριλίου 2019) δεν έχει εκδοθεί πράξη
κατακύρωσης».
4
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Κατά συνέπεια, μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του πιστοποιητικού από τη Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων (Σ.ΕΠ.Ε.), στις
εκκρεμείς διαγωνιστικές διαδικασίες, στις οποίες - κατά την 1η Απριλίου 2019 - δεν έχει εκδοθεί
πράξη κατακύρωσης, ο προσωρινός ανάδοχος προσκομίζει (αντί της ένορκης βεβαίωσης που
προβλεπόταν μέχρι σήμερα) υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι δεν έχουν εκδοθεί
πράξεις επιβολής προστίμου σε βάρος του σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής.

3) τα λοιπά δικαιολογητικά που αφορούν στην παράγραφο 2 του άρθρου 73 (πιστοποιητικά
ασφαλιστικής ενημερότητας και φορολογικής ενημερότητας που εκδίδονται από την αρμόδια
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας),
εφόσον είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής τους από τον προσωρινό ανάδοχο.
Άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος σε αυτά, εφόσον έχουν εκδοθεί
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.

4)  τα δικαιολογητικά που αφορούν στην παράγραφο 2 του άρθρου 75 (πιστοποιητικό/
βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου που να πιστοποιεί την εγγραφή τους σε αυτό
και το ειδικό επάγγελμά τους, ήτοι την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής
δραστηριότητας),
 τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων και
 τα πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής σχετικά με την ονομαστικοποίηση των μετοχών σε
περίπτωση ανωνύμων εταιρειών,
εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους.

5) οι ένορκες βεβαιώσεις,
εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.

6) οι υπεύθυνες δηλώσεις,
εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης προς τον προσωρινό ανάδοχο
για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
-----------------------------------Δ. Σε συνέχεια των ανωτέρω, καθίσταται σαφές ότι στις νέες διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, οι
οποίες εκκινούν από την 1η Απριλίου 2019, οι αναθέτουσες αρχές προσαρμόζουν, σύμφωνα με τα
ανωτέρω, τους όρους των προτύπων τευχών διακηρύξεων για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων
έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, καθώς και
των υποδειγμάτων διακηρύξεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών που έχει εκδώσει η Αρχή
(πρβλ. σχετικές ρήτρες ευελιξίας στα πρότυπα τεύχη και στα υποδείγματα διακηρύξεων της
Αρχής).
-----------------------------------5
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Ε. Με την ευκαιρία εκδόσεως του παρόντος εγγράφου, και σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. 1859/34-2019 εγγράφου της Αρχής (ΑΔΑ: 9ΞΠΗΟΞΤΒ-Κ43), επισημαίνεται ότι οι διατάξεις του άρθρου 43
του ν. 4605/2019, οι οποίες τροποποιούν επιμέρους διατάξεις του ν. 4412/2016, δεν έχουν
αναδρομική ισχύ και κατά συνέπεια, εφαρμόζονται μόνο σε νέες διαδικασίες σύναψης δημοσίων
συμβάσεων, οι οποίες εκκινούν – κατά τις διατάξεις των άρθρων 61 και 120 του ν. 4412/2016 –
από την 1η Απριλίου 2019 και εφεξής. Ως εκ τούτου, δεν καταλαμβάνουν εκκρεμείς, κατά την ίδια
ημερομηνία, διαδικασίες ανάθεσης ούτε και εκτελούμενες συμβάσεις, πλην των ρητά, ως άνω,
αναφερόμενων διατάξεων του άρθρου 43 παρ. 7 περ. αδ και παρ. 46, καθώς και των διατάξεων
των παρ. 2, 3, 18 περ. β, 31 και 48 του ν. 4605/2019, οι οποίες περιλαμβάνουν ρητή διάταξη
αναδρομικής εφαρμογής τους.
Ειδικά ως προς τη διάταξη της παρ. 24 του ίδιου άρθρου, με την οποία προστίθεται το άρθρο
205Α στον ν. 4412/2016, επισημαίνεται ότι αυτή τίθεται σε ισχύ 3 μήνες μετά τη δημοσίευση του
ν. 4605/2019 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
-----------------------------------ΣΤ. Τέλος, σημειώνεται ότι τα ως άνω αναφερόμενα καταλαμβάνουν, ομοίως, και τις συμβάσεις
του Βιβλίου ΙΙ, σύμφωνα με τις ειδικότερες προϋποθέσεις των άρθρων 305 και 308 του ν.
4412/2016.

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Καταπόδης

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Προέδρου
2. Γραφείο Διεθνών Σχέσεων
3. Γραφείο Νομικού Συμβούλου
4. Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων
5. Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών
6. Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου
7. Διεύθυνση Βάσεων Δεδομένων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
8. Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης
9. Περιφερειακό Γραφείο Θεσσαλονίκης
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1) Προεδρία της Δημοκρατίας
2) Βουλή των Ελλήνων
3) Όλα τα Υπουργεία / Γενικές-Ειδικές Γραμματείες (Γραφεία κ. Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών, Υφυπουργών, Δ/νσεις Νομοθετικού έργου, Τμήματα Προμηθειών, προς περαιτέρω
ενημέρωση και εποπτευομένων φορέων)
• Υπουργείο Εσωτερικών (προς περαιτέρω κοινοποίηση και στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού,
Τμήματα/Γραφεία Προμηθειών),
• Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης,
• Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης,
• Υπουργείο Εθνικής Άμυνας,
• Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (προς περαιτέρω κοινοποίηση και στα
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα [Πανεπιστήμια, Πολυτεχνεία, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα και Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης,
• Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
• Υπουργείο Εξωτερικών,
• Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
• Υπουργείο Οικονομικών,
• Υπουργείο Υγείας,
• Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης
• Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (προς περαιτέρω κοινοποίηση στις Εφορείες
Αρχαιοτήτων),
• Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
• Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών,
• Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής,
• Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
• Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
• Υπουργείο Τουρισμού.
4) Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης (προς περαιτέρω ενημέρωση και των Ειδικών Υπηρεσιών και Ενδιάμεσων Φορέων
Διαχείρισης ν. 3614/2007 και Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
(ΜΟΔ Α.Ε.)
5) Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης (Γρ. Γενικού Γραμματέα)
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6) Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Γρ. Γενικού
Γραμματέα)
7) Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ), (προς περαιτέρω κοινοποίηση και στις
Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ), τα νοσοκομεία και τους εποπτευόμενους φορείς Υπουργείου
Υγείας, Τμήματα Προμηθειών)
8) Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (Γραφεία κ. Γενικών Γραμματέων, Δ/νσεις
Νομοθετικού)
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας – Ιονίου
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
9) Ανεξάρτητες Αρχές (Γραφεία κ. Προέδρων)
10) Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Μονάδα Παρακολούθησης
Διαγωνισμών και Συμβάσεων
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