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∆ιευκρίνιση σχετικά µε την υποχρέωση εξέτασης της διαδικασίας
διακήρυξης

Σε συνέχεια σχετικών ερωτηµάτων διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Α.

Σύµφωνα µε το άρθρο 3, παρ. 2, στοιχ. ιδ),το άρθρο 5, παρ. 2, στοιχ. α), σηµ.

(xvi) και το άρθρο 6, παρ. 1, στοιχ. (ιστ)του ν. 3614/2007, αναφορικά µε τις
αρµοδιότητες της Αρχής ∆ιαχείρισης, ορίζεται

ότι

«προβαίνει σε εξέταση της

διαδικασίας διακήρυξης και τροποποίησης δηµοσίων συµβάσεων. Για όσες συµβάσεις
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των Κοινοτικών Οδηγιών περί δηµοσίων συµβάσεων
προβαίνει επιπλέον σε εξέταση κατά τη διαδικασία ανάθεσης της σύµβασης […] ».

Αναφορικά µε την έννοια της εξέτασης της διαδικασίας διακήρυξης διευκρινίζονται τα
ακόλουθα. ∆ιακήρυξη είναι η κανονιστική διοικητική πράξη, η οποία ρυθµίζει µε
γενικές και απρόσωπες διατάξεις τη διεξαγωγή του διαγωνισµού και τυγχάνει ευρείας
δηµοσιότητας. Ειδικότερα, ως διακήρυξη νοείται η πράξη που εκδίδει η αναθέτουσα
αρχή της δηµόσιας σύµβασης για να καθορίσει τα της ανάθεσης και περιέχει όλες τις
πληροφορίες

που

πρέπει

να

γνωρίζουν

οι

ενδιαφερόµενοι

προκειµένου

να

συµµετάσχουν στο διαγωνισµό. Η διακήρυξη, η οποία δύναται να συµπεριλαµβάνει
διάφορα παραρτήµατα, όπως τη συγγραφή υποχρεώσεων, ενσωµατώνει σε µια ενιαία
πράξη το σύνολο των όρων διενέργειας του διαγωνισµού καθώς και των όρων
υλοποίησης της προκηρυσσόµενης σύµβασης. Λόγω της αυξηµένης τυπικής ισχύος που
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υπέχει για τη διεξαγωγή ενός διαγωνισµού, αποκαλείται τόσο από τη νοµολογία όσο και
από τη θεωρία ως «νόµος της δηµοπρασίας»

Σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία περί δηµοσίων συµβάσεων οι διαδικασίες
ανάθεσης είναι η ανοιχτή, η κλειστή (δύο σταδίων), η διαδικασία µε διαπραγµάτευση
και ο ανταγωνστικός διάλογος. Σύµφωνα µε την οικεία εθνική νοµοθεσία και ειδικότερα
κατά τις διατάξεις του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α’/27.11.1995), ως διαδικασίες
ανάθεσης συµβάσεων

µε

προϋπολογισµό κατώτερο των ορίων εφαρµογής των

κοινοτικών οδηγιών (2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ), αναφέρονται οι εξής: η απευθείας
ανάθεση σύναψη σύµβασης, η συνοπτική διαδικασία (πρόχειρος) και η διαδικασία
διενέργειας τακτικού διαγωνισµού (ανοικτού ή κλειστού). Για τους φορείς που δεν
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ν. 2362/1995 υφίστανται ειδικότερες διατάξεις,
βάσει της φύσης ή νοµικής µορφής της αναθέτουσας αρχής (δηµόσιοι οργανισµοί, νπδδ,
νπιδ, Α.Ε., Ειδικές Υπηρεσίες ΕΣΠΑ για δράσεις τεχνικής υποστήριξης), οι οποίες
προβλέπουν τους τρόπους ανάθεσης συµβάσεων που δεν εµπίπτουν στο πεδίο
εφαρµογής

των

κοινοτικών

οδηγιών.

Οι

διαδικασίες

ανάθεσης

αυτές

οµοίως

διαρθρώνονται στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, στη συνοπτική διαδικασία
(πρόχειρος) και στη διαδικασία του τακτικού διαγωνισµού.

Από τις ανωτέρω διαδικασίες ανάθεσης που εφαρµόζονται στην περίπτωση
προκήρυξης

δηµόσιας

σύµβασης

µε

προϋπολογισµό

κατώτερο

των

ορίων

εφαρµογής των κοινοτικών οδηγιών (2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ), υποχρέωση,
αφενός, έκδοσης διακήρυξης, κατά την ως άνω έννοια, εµπεριέχουσας τα ανωτέρω
απαραίτητα

τυπολογικά

στοιχεία,

αφετέρου,

προσήκουσας

δηµοσίευσης

αυτής,

υφίσταται µόνο κατά την περίπτωση διενέργειας τακτικού διαγωνισµού.

Βάσει των ανωτέρω διευκρινίζεται ότι η υποχρέωση εξέτασης της διαδικασίας
διακήρυξης, που προβλέπεται στα άρθρα 3, 5 και 6 του ν. 3614/2007, εφόσον αφορά
την

ανάθεση

συµβάσεων

συγχρηµατοδοτούµενων

πράξεων

µε

προϋπολογισµό

κατώτερο των ορίων εφαρµογής των κοινοτικών οδηγιών (2004/18/ΕΚ και
2004/17/ΕΚ), υφίσταται µόνο στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες, σύµφωνα µε το οικείο
νοµικό πλαίσιο του δικαιούχου, απαιτείται να διενεργηθεί τακτικός διαγωνισµός, κατά
τις κείµενες διατάξεις της νοµοθεσίας περί αναθέσεως δηµοσίων συµβάσεων.
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Επισηµαίνεται ειδικότερα ότι οι υπηρεσίες οι οποίες αναθέτουν βάσει των
ειδικότερων διαδικασιών ανάθεσης του Π.∆. 4/2002 και για συµβάσεις παροχής
υπηρεσιών και προµηθειών π/υ κάτω των ορίων της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, δεν υπέχουν
την υποχρέωση να προβαίνουν στην εξέταση της διαδικασίας διακήρυξης κατά την
έννοια των άρθρων 3, 5 και 6 του ν. 3614/2007.

Β.

Για την υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρµογής δεν

απαιτείται έκδοση απόφασης αυτεπιστασίας

και σχετική προέγκριση αυτής ούτε του

αντίστοιχου υποέργου, δεδοµένου ότι οι ενέργειες αυτές έχουν συµπεριληφθεί στο
εγκεκριµένο από τον ΥΠΟΙΑΝ πρόγραµµα ενεργειών Τεχνικής Υποστήριξης.

Ο Υφυπουργός

Παναγιώτης Ρήγας
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