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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
Αρ. πρωτ.: 770
Αθήνα, 4/2/2021
Προς:
Πίνακα Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Υποστήριξη αναθετουσών αρχών / αναθετόντων φορέων και οικονομικών φορέων κατά
τη διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων

Ι. Η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (εφεξής Αρχή), σύμφωνα με το άρθρο 340 παράγραφος 3 α) του ν.
4412/2016, «μεριμνά για τη δωρεάν ενημέρωση και καθοδήγηση δια γενικών οδηγιών σχετικά με
την ερμηνεία και την εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων,
προς υποβοήθηση των αναθετουσών αρχών/αναθετόντων φορέων και οικονομικών φορέων,
ιδίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για την ορθή εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης
περί δημοσίων συμβάσεων, και μέσω της ιστοσελίδας της».
Ειδικότερα, η Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη τα υποβληθέντα προς αυτήν έγγραφα ερωτήματα,
καθώς και τους προβληματισμούς που αναπτύσσονται σε αυτά, προβαίνει στην εξέταση των
ζητημάτων που παρουσιάζουν μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης, αλλά και ειδικότερο νομικό
ενδιαφέρον και τα οποία χρήζουν σχετικής ερμηνείας.
Στη συνέχεια, από την επεξεργασία και κατηγοριοποίηση των ζητημάτων αυτών, προκρίνεται από
την Αρχή ο, ανά περίπτωση, και, βάσει των οριζομένων στο άρθρο 2 του ν.4013/2011,
αρμοδιοτήτων της, προσφορότερος τρόπος ενημέρωσης των αναθετουσών αρχών/αναθετόντων
φορέων, αλλά και οικονομικών φορέων, προς τον σκοπό αρωγής του έργου τους. Οι κυριότεροι
από τους τρόπους αυτούς είναι οι ακόλουθοι:
 Έκδοση Κατευθυντήριων Οδηγιών
 Διαρκής ενημέρωση σχετικά με τον ν.4412/2016 (έκδοση δευτερογενούς δικαίου) και τις
τροποποιήσεις του
 Έκδοση και διαρκής επικαιροποίηση Προτύπων Τευχών και Υποδειγμάτων Διακηρύξεων
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 Ανάρτηση στον ιστότοπο της Αρχής των συχνότερων Ερωτήσεων-Απαντήσεων (FAQs),
διεύθυνση http://www.eaadhsy.gr/index.php/m-foreis/m-syxnes-ervthseis-apanthseis-faqgia-to-n-4412-2016
 Υποβολή προτάσεων προς τα αρμόδια και έχοντα τη νομοθετική πρωτοβουλία Υπουργεία,
προς το σκοπό βελτίωσης των ρυθμίσεων που αφορούν στον τομέα των δημοσίων
συμβάσεων.
ΙΙ. Στο πλαίσιο αυτό, η Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις της θεωρίας, την εθνική και
ευρωπαϊκή νομολογία καθώς και καλές πρακτικές στον εκάστοτε τομέα, έχει, έως σήμερα, προβεί
στην έκδοση :
Α. εικοσιπέντε (25) Κατευθυντηρίων Οδηγιών, οι οποίες έχουν αναρτηθεί στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
και βρίσκονται αναρτημένες στην επίσημη ιστοσελίδα της :
Κατευθυντήρια Οδηγία 1/2014 : Διαδικασία έκδοσης απόφασης της Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επί αιτημάτων αναθετουσών αρχών/αναθετόντων φορέων περί
παροχής σύμφωνης γνώμης για την προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης του αρ. 2 παρ. 2
περ. (γ) υποπερ. (δδ) Ν.4013/2011.
Κατευθυντήρια Οδηγία 2/2014 : Οδηγίες για να αποφεύγονται συχνά λάθη / πλημμέλειες,
κατά τη σύνταξη διακηρύξεων.
Κατευθυντήρια Οδηγία 3/2014 : Οδηγίες για τη χρήση της συμφωνίας - πλαίσιο στις
δημόσιες συμβάσεις.
Κατευθυντήρια Οδηγία 4/2014 : Οδηγίες για την τήρηση διατυπώσεων δημοσιότητας κατά τη
διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων.
Κατευθυντήρια Οδηγία 5/2014 : Ενημέρωση σχετικά με τον σκοπό και το περιεχόμενο του
Μέρους Β "Κανόνες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών" του ν.
4281/2014, καθώς και την αποσαφήνιση του τρόπου και του χρόνου έναρξης ισχύος των
επιμέρους διατάξεων αυτού.
Κατευθυντήρια Οδηγία 6/2014 : Οδηγίες για την προσαρμογή του περιεχομένου των όρων
των διακηρύξεων δημοπράτησης συμβάσεων δημοσίων έργων τύπου Α και Β.
Κατευθυντήρια Οδηγία 8/2015 : Οδηγίες αναφορικά στην εφαρμογή των διατάξεων περί
εγγυήσεων στις δημόσιες συμβάσεις, μετά τη δημοσίευση του ν. 4281/2014 (Α΄ 160).
Κατευθυντήρια Οδηγία 9/2015 : Καταπολέμηση της διαφθοράς κατά τη διεξαγωγή των
δημοσίων διαγωνισμών.
Κατευθυντήρια Οδηγία 10/2015 : Θέματα που ανακύπτουν κατά τη χρήση της υπεργολαβίας
και όροι εφαρμογής της.
Κατευθυντήρια Οδηγία 11/2015 : Κριτήρια ανάθεσης κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων
συμβάσεων.
Κατευθυντήρια Οδηγία 12/2016 : Υποδείγματα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής και Καλής
Εκτέλεσης, που αφορούν στις εγγυήσεις που οι αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς ζητούν
από τους προσφέροντες να παράσχουν, κατά τη διενέργεια της διαδικασίας σύναψης δημόσιας
σύμβασης. (Σχετ. και το υπ’αριθμ. 2756/23.05.2017 «Διευκρινίσεις επί της Κ.Ο. 12 της ΕΑΑΔΗΣΥ»)
Κατευθυντήρια Οδηγία 13/2016 : Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και
έλεγχος καταλληλότητας.
Κατευθυντήρια Οδηγία 14/2016 : Δυνατότητα δανεισμού ικανότητας τρίτων κατά την
ανάθεση δημοσίων συμβάσεων.
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Κατευθυντήρια Οδηγία 15/2016 : Οδηγίες συμπλήρωσης για το Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
Κατευθυντήρια Οδηγία 16/2016 : Οδηγίες συμπλήρωσης των προτύπων τευχών διακηρύξεων
ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων μελετών.
Κατευθυντήρια Οδηγία 17/2017: Ενίσχυση συμμετοχής των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
(ΜΜΕ) στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Κατευθυντήρια Οδηγία 18/2017 : Οδηγίες συμπλήρωσης των προτύπων τευχών διακήρυξης
ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου.
Κατευθυντήρια Οδηγία 19/2017 : Συμβάσεις κάτω των ορίων Βιβλίου Ι και Βιβλίου ΙΙ του ν.
4412/2016.
Κατευθυντήρια Οδηγία 20/2017 : Λόγοι αποκλεισμού από τη συμμετοχή στις διαδικασίες
συνάψεις δημοσίων συμβάσεων.
Κατευθυντήρια Οδηγία 21/2017 : Ο ανταγωνιστικός διάλογος στις δημοσιές συμβάσεις.
Κατευθυντήρια Οδηγία 22/2017 : Τροποποίηση των συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους.
Κατευθυντήρια Οδηγία 23/2018 : Ειδικά θέματα συμπλήρωσης του ΤΕΥΔ και του ΕΕΕΣ.
Κατευθυντήρια Οδηγία 24/2020 : Ειδικά ζητήματα ανάθεσης και διαχείρισης δημοσίων
συμβάσεων, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης του ιού COVID-19, καθώς και
των μέτρων για την αποτροπή της διασποράς του
Κατευθυντήρια Οδηγία 25/2020: Ζητήματα υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας σύμβασης
σε περίπτωση υποδιαίρεσής της σε τμήματα. Εφαρμογή της παρέκκλισης του άρθρου 6 παρ. 10 ν.
4412/2016.

Β. Προτύπων Τευχών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2, παρ. 2 περ. δ’ ν.
4013/2011, τα οποία επικαιροποιούνται, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο:
Για την ανάθεση συμβάσεων έργων :
i. Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου
κάτω των ορίων του ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά με βάση την τιμή
ii. Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων
έργου άνω των ορίων του ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή
iii. Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων
έργου κάτω των ορίων του ν. 4412/2016, με αξιολόγηση μελέτης και κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής
iv. Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων
έργου άνω των ορίων του ν. 4412/2016, με αξιολόγηση μελέτης και κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής
Για την ανάθεση συμβάσεων μελετών:
i. Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων
μελετών κάτω των ορίων του ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής
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ii. Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων
μελετών άνω των ορίων του ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής
iii. Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων
μελετών κάτω των ορίων του ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή
iv. Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων
μελετών κάτω των ορίων του ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή
Γ. Σειρά υποδειγμάτων διακηρύξεων
α) για τη σύναψη συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών:
i. Υπόδειγμα Διακήρυξης για Συμβάσεις Προμηθειών με Ανοικτή Διαδικασία, μέσω ΕΣΗΔΗΣ,
με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των 60.000 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ
ii. Υπόδειγμα Διακήρυξης για Συμβάσεις Γενικών Υπηρεσιών με Ανοικτή Διαδικασία, μέσω
ΕΣΗΔΗΣ, με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των 60.000 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ
iii. Υπόδειγμα Διακήρυξης για τη Σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο Προμήθειας Αγαθών με
Ανοικτή Διαδικασία, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των 60.000 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ
iv. Υπόδειγμα διακήρυξης για την ανάθεση, από Περιφέρειες, συμβάσεων παροχής
υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, άνω των ορίων, μέσω Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), με
τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ
β) ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου, άνω των
ορίων του ν.4412/2016, με αξιολόγηση μελέτης και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής για την κατασκευή και
λειτουργία Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ)
Δ. Τεχνικών Οδηγιών, με στόχο την εξοικείωση των αναθετουσών αρχών τόσο σχετικά με την
ερμηνεία και την εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης όσο και ως προς τη χρήση τεχνικών για τη
σύναψη δημοσίων συμβάσεων:
i. Έννοια των συμβάσεων παραχώρησης
ii. Συμβάσεις καινοτομίας
iii. Χρήση διατάξεων των άρθρων 251 και 252 ν.4412/2016
iv. Υπαγωγή στην έννοια του Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου
v. Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις της αγοράς στις δημόσιες συμβάσεις καινοτομίας
vi. Όροι και προϋποθέσεις προσφυγής στις ποικίλες μορφές δημόσιων συμβάσεων
καινοτομίας
Ε. Οριζόντιων διευκρινιστικών, ενημερωτικών εγγράφων και οδηγιών για επίκαιρα θέματα
που αντιμετωπίζουν οι αναθέτουσες αρχές, όπως, ενδεικτικά, για τη σύναψη δημοσίων
συμβάσεων που σχετίζονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, για την επιβολή και
απόδοση της κράτησης ποσοστού 2,5‰, υπέρ των Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) της
Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ., για ειδικά ζητήματα που ανακύπτουν σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων
συμβάσεων προμηθειών υγρών καυσίμων λιπαντικών, για την τήρηση των διατυπώσεων
δημοσιότητας σε διαγωνιστικές διαδικασίες σε περίπτωση τροποποίησης όρων της διακήρυξης
κλπ.
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ΣΤ. Συμβουλών σε συγκεκριμένα ερωτήματα ως προς την ορθή εφαρμογή του νομικού και
κανονιστικού πλαισίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων. Ενδεικτικά,
αναφέρονται ζητήματα σχετικά με συμφωνίες – πλαίσιο και τη σύναψη των εκτελεστικών
συμβάσεων, τη συνεργασία φορέων του δημοσίου, την υπαγωγή φορέων στην έννοια της
αναθέτουσας αρχής (οργανισμού δημοσίου δικαίου) κ.α.
Οι ανωτέρω αποφάσεις / έγγραφα της Αρχής αποστέλλονται προς όλους τους
ενδιαφερόμενους φορείς και αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα της, προκειμένου να είναι
ευχερώς προσβάσιμα τόσο από τις αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς όσο και από τους
οικονομικούς φορείς.
Ζ. Επιπλέον η Αρχή, ασκώντας τις εκ του Νόμου αρμοδιότητές της, εισηγείται προς τα
αρμόδια εθνικά όργανα, ρυθμίσεις για την απλούστευση, συμπλήρωση και αναμόρφωση των
κείμενων διατάξεων, καθώς και για τον εξορθολογισμό των διοικητικών πρακτικών,
συμμετέχοντας συχνά στις σχετικές νομοπαρασκευαστικές επιτροπές, γνωμοδοτεί σε σχέδια
διατάξεων νόμου και κανονιστικών αποφάσεων που σχετίζονται με δημόσιες συμβάσεις,
οργανώνει και συμμετέχει σε δράσεις επαγγελματοποίησης των στελεχών των αναθετουσών
αρχών.
Η. Τέλος η Αρχή διατηρεί σημαντικές ελεγκτικές αρμοδιότητες τον τομέα των δημοσίων
συμβάσεων, λειτουργώντας ως θεματοφύλακας τήρησης της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας.
Θ. Στο σημείο αυτό δέον να σημειωθεί η σοβαρή υποστελέχωση της Αρχής (βρίσκεται
περίπου στο 47% της οργανικής της σύνθεσης)
III. Καταληκτικά, τονίζεται ότι όσον αφορά τις συμβουλευτικές αρμοδιότητες της Αρχής, οι
δράσεις της επικεντρώνονται στην υποστήριξη των αναθετουσών αρχών, των αναθετόντων
φορέων και των οικονομικών φορέων, μέσω γενικών οδηγιών και κατευθύνσεων, προς τον σκοπό
εξασφάλισης ενιαίας και ομοιόμορφης εφαρμογής του νόμου, αποφυγής αντιφατικών ερμηνειών
και άρσης αμφισβητήσεων που τυχόν προκύπτουν από τη γραμματική διατύπωση συγκεκριμένης
διάταξης.
Στο ανωτέρω πλαίσιο, η συμβουλευτική αρμοδιότητά της δεν περιλαμβάνει:
α) εκτίμηση συγκεκριμένων πραγματικών περιστατικών ή επιλογή των εφαρμοστέων
κανόνων δικαίου και υπαγωγή των πραγματικών περιστατικών σε αυτούς, ιδίως στο πλαίσιο
εκκρεμών διαγωνιστικών διαδικασιών, αρμοδιότητα που ανήκει αποκλειστικά στους ανωτέρω
φορείς και τα αρμόδια συλλογικά όργανα,
β) επίλυση εσωτερικών διαφωνιών μεταξύ των οργανικών μονάδων των αναθετουσών
αρχών, ιδίως για θέματα αρμοδιότητας βάσει των οργανωτικών τους διατάξεων.
Αντίθετα, η Αρχή επεξεργάζεται ερωτήματα από τα οποία προκύπτει με σαφήνεια εάν έχουν
όντως προκύψει αποκλίσεις και δυσχέρειες τέτοιου βαθμού κατά την εφαρμογή των
ερμηνευμένων διατάξεων, ώστε να καθιστούν αναγκαία την παρέμβασή της, προκειμένου να
δοθεί λύση σε ένα υπαρκτό νομικό πρόβλημα.
Τέλος, λαμβανομένου υπόψη του μεγάλου αριθμού εισερχομένων ερωτημάτων από
μεμονωμένα στελέχη αναθετουσών αρχών, χωρίς να έχει προηγηθεί απόπειρα διαβούλευσης στο
πλαίσιο των προβλεπόμενων εσωτερικών τους λειτουργιών και διαδικασιών στη βάση της
πλήρους αξιοποίησης των υφιστάμενων μέσων και της διοικητικής εμπειρίας και τεχνογνωσίας,
συνιστάται να ακολουθείται η ηλεκτρονική διαβίβαση διοικητικών εγγράφων που συντάσσονται
με τους νόμιμους τύπους και περιλαμβάνουν στοιχεία επικοινωνίας.
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Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, δια του παρόντος θα θέλαμε να ενημερώσουμε, ότι η Αρχή, με
βάση τις αρμοδιότητές της, δύναται να απαντά σε ερωτήματα, τηλεφωνικώς ή εγγράφως, μόνον
εφόσον οι πληροφορίες που ζητούνται δεν είναι ήδη διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της, σύμφωνα
με τα πιο πάνω κριτήρια.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΑΠΟΔΗΣ

Εσωτερική Διανομή :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Γραφείο Προέδρου
Γραφείο Νομικού Συμβούλου
Γενικός Δ/ντης
Δ/νση Μελετών και Γνωμοδοτήσεων
Δ/νση Συντονισμού
Δ/νση Ελέγχου
Δ/νσηη Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων και Ηλεκτρονικής Υποστήριξης
Δ/νση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης
Αυτοτελές 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 Οικονομικών



Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων



Υπουργείο Εξωτερικών



Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη



Υπουργείο Εθνικής Άμυνας



Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
(προς περαιτέρω κοινοποίηση και στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
[Πανεπιστήμια, Πολυτεχνεία, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ανώτατη
Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης])



Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων



Υπουργείο Υγείας



Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας



Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
(προς περαιτέρω κοινοποίηση στις Εφορείες Αρχαιοτήτων),



Υπουργείο Δικαιοσύνης



Υπουργείο Εσωτερικών



Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου



Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης



Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών



Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής



Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
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Υπουργείο Τουρισμού



Υπουργό Επικρατείας, κ. Γεώργιο Γεραπετρίτη



Υφυπουργό στον Π/Θ, κ. Χρήστο Ταραντίλη



Υφυπουργό στον Π/Θ, κ. Χρήστο-Γεώργιο Σκέρτσο



Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. N. Χαρδαλιά



Γενική Γραμματεία Π/Θ, Γενικό Γραμματέα κ. Γρηγόρη Δημητριάδη

4) Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων (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 Ανάπτυξης και
Επενδύσεων (Γρ. Γενικού Γραμματέα)
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)
(προς περαιτέρω κοινοποίηση και στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, Τμήματα/Γραφεία Προμηθειών)


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/Διοικητών)
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10) Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Μονάδα Παρακολούθησης
Διαγωνισμών και Συμβάσεων
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