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ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 12

(Απόφαση 290/2015  της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων)

ΘΕΜΑ: “Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής και Καλής Εκτέλεσης”.

------------------------------------------------
Στο πλαίσιο της αρμοδιότητας της Αρχής (άρθρο 2 παρ. 2 περ. δ΄ ν. 4013/2011) και ειδικότερα της
Διεύθυνσης  Νομικών  Υπηρεσιών για  τη  σύνταξη  Κατευθυντήριων Οδηγιών  με  αποδέκτες  αρ-
μόδιους δημόσιους φορείς και αναθέτουσες αρχές (αρ. 8 παρ. 2 περ. β΄ υποπ. γγ΄του π.δ/τος
123/2012),  συντάχθηκαν 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. 

Η έκδοση των εγγυητικών επιστολών με τον τύπο του υποδείγματος και όχι κανονιστικής πράξης,
επιτρέπει την τυποποίηση των κανονιστικών απαιτήσεων σε ενιαίο κείμενο διευκολύνοντας τις
αναθέτουσες αρχές  / αναθέτοντες φορείς στο έργο της σύνταξής τους, ενώ ταυτόχρονα δίδει την
απαραίτητη ευχέρεια προσαρμογής των εγγυητικών επιστολών σε πιθανές απαιτήσεις των κανονι-
σμών τους και των εγγράφων της σύμβασης. 

Τα εν λόγω υποδείγματα τυποποιούν και ενσωματώνουν στο κείμενό τους τις οριζόμενες ελάχι-
στες απαιτήσεις από το βασικό ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και ειδικότερα:
α) άρθρο 157 του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α)
β) άρθρα 24 και 35 ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116/Α΄) “Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατα-
σκευής δημόσιων έργων”, όπως ισχύει,
γ) άρθρο 24 ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42/Α) “Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης
μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις”, όπως ισχύει, 
δ) άρθρο 25 π.δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (Κ.Π.Δ), όπως ισχύ-
ει,  και
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ε) άρθρο 26 υ.α. 11389/1993 “ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ο.Τ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)” (ΦΕΚ
185/Β), όπως ισχύει.

Επίσης, για τη σύνταξη των υποδειγμάτων, πέραν του ανωτέρω νομοθετικού και κανονιστικού
πλαισίου, ελήφθησαν υπόψη εγγυητικές επιστολές συμμετοχής και καλής εκτέλεσης αναθετου-
σών αρχών και αναθετόντων φορέων, ενώ τα υποδείγματα, υπό τη μορφή σχεδίων, εστάλησαν
για διαβούλευση στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων – Τομέας Σύνταξης Μηχανικών
και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, που εκδίδει εγγυητικές επιστολές, και στην Ελληνική Ένωση
Τραπεζών.

Τα Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής και Καλής Εκτέλεσης, τα οποία εκδίδονται δυ-
νάμει της περίπτωσης δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 4013/2011, έχουν ως εξής: 
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1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Εκδότης  (Πλήρης  επωνυμία  Πιστωτικού  Ιδρύματος  …………………………….  /  ΕΝΙΑΙΟ  ΤΑΜΕΙΟ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ  ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ  -  ΤΟΜΕΑΣ  ΣΥΝΤΑΞΗΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΚΑΙ  ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

Ημερομηνία έκδοσης: ……………………………..

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1).............................

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα2) .........................................

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3.

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι  εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως 

μέχρι του ποσού των ευρώ  …………………………4 υπέρ του 

(i)  [σε  περίπτωση φυσικού  προσώπου]:  (ονοματεπώνυμο,  πατρώνυμο)  ..............................,

ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή

(ii)  [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................,  ΑΦΜ: ......................

(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων

α)  (πλήρη  επωνυμία)  ........................,  ΑΦΜ:  ......................  (διεύθυνση) .......................

…………………………………..

β)  (πλήρη  επωνυμία)  ........................,  ΑΦΜ:  ......................  (διεύθυνση) .......................

…………………………………..

γ)  (πλήρη  επωνυμία)  ........................,  ΑΦΜ:  ......................  (διεύθυνση) .......................

1 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
2 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
3 Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο
χρηματικό ποσό και δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Αναγράφεται
ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ (άρθρο 157 ν. 4281/2014).
4  ο.π. υποσ. 3.
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…………………………………..5

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους,

εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,

για  τη  συμμετοχή  του/της/τους  σύμφωνα  με  την  (αριθμό/ημερομηνία)  .....................

Διακήρυξη/Πρόσκληση/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος .....................................................6

της/του (Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος φορέα), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση

της σύμβασης: “(τίτλος σύμβασης)”/ για το/α τμήμα/τα ...............7 

Η  παρούσα  εγγύηση  καλύπτει  μόνο  τις  από  τη  συμμετοχή  στην  ανωτέρω  απορρέουσες

υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από

μέρους μας  αντίρρηση,  αμφισβήτηση ή ένσταση και  χωρίς να ερευνηθεί  το βάσιμο ή μη της

απαίτησης σας μέσα σε ....................ημέρες 8 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………………….. 9. 

ή

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας

ότι  μπορούμε  να  θεωρήσουμε  την  Τράπεζα  μας  απαλλαγμένη  από  κάθε  σχετική  υποχρέωση

εγγυοδοσίας μας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον

πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας,

στο οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα

με  το  άρθρο  ...  της  Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης  Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος,  με την

προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της10. 

5 Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας.
6 Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών /  υπηρεσιών, κλπ σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ
118/2007. 
7Εφόσον  η  εγγυητική  επιστολή  αφορά  σε  προσφορά  τμήματος/τμημάτων  της
Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα έγγραφα
της  σύμβασης,  συμπληρώνεται  ο  αύξων  αριθμός  του/ων  τμήματος/τμημάτων  για  το/α  οποίο/α
υποβάλλεται προσφορά. 
8 Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
9 ΣΗΜΕΙΩΣΗ     ΓΙΑ     ΤΗΝ     ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος  τουλάχιστον κατά τριάντα
(30) ημέρες  του χρόνου ισχύος της προσφοράς,  όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης  (άρθρο
157 παρ. 1 περ. α, εδαφ. β' του ν. 4281/2014). 
10 Άρθρο 157 παρ. 1 περ. α εδαφ γ του ν. 4281/2014.
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Βεβαιώνουμε  υπεύθυνα  ότι  το  ποσό  των  εγγυητικών  επιστολών  που  έχουν  δοθεί,

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε

το δικαίωμα να εκδίδουμε11.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

11 Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν
στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση
του  Υπουργού  Οικονομικών,  με  την  οποία  και  κατέστη  υποχρεωτική  και  η  αναγραφή  της  σχετικής
υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.
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2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Εκδότης  (Πλήρης  επωνυμία  Πιστωτικού  Ιδρύματος  …………………………….  /  ΕΝΙΑΙΟ  ΤΑΜΕΙΟ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ  ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ  -  ΤΟΜΕΑΣ  ΣΥΝΤΑΞΗΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΚΑΙ  ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 

Ημερομηνία έκδοσης    ……………………………..

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1).................................

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2................................

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3.

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι  εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των

ευρώ………………………………………………………………………..4

υπέρ του: 

(i)  [σε  περίπτωση φυσικού  προσώπου]:  (ονοματεπώνυμο,  πατρώνυμο)  ..............................,

ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή

(ii)  [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................,  ΑΦΜ: ......................

(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................

γ)  (πλήρη  επωνυμία)  ........................,  ΑΦΜ:  ......................  (διεύθυνση) ..................

(συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους,

1 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
2 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
3 Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.

4 Όπως υποσημείωση 3.
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εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,

για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..5/ της υπ αριθ ..... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”,

σύμφωνα  με  την  (αριθμό/ημερομηνία)  ........................  Διακήρυξη  /  Πρόσκληση  /  Πρόσκληση

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 6 ........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα).

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από

μέρους μας  αντίρρηση,  αμφισβήτηση ή ένσταση και  χωρίς να ερευνηθεί  το βάσιμο ή μη της

απαίτησης σας μέσα σε ....….    ημέρες7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της

σύμβασης8)

ή 

μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να

θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον

πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Βεβαιώνουμε  υπεύθυνα  ότι  το  ποσό  των  εγγυητικών  επιστολών  που  έχουν  δοθεί,

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε

το δικαίωμα να εκδίδουμε9.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

   Αθήνα,  16 Δεκεμβρίου 2016
                                                                                           ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

                             Ο Πρόεδρος  

                                                                                                    Δημήτριος Ράικος

5 Εφόσον  αφορά  ανάθεση  σε  τμήματα  συμπληρώνεται  ο  α/α  του/ων  τμήματος/των  για  τα  οποία
υπογράφεται η σχετική σύμβαση.
6 Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών /  υπηρεσιών,  σύμφωνα με  το  άρθρο 25 του πδ
118/2007.
7 Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
8 Σύμφωνα με το άρθρο 25 πδ 118/2007 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο  χρόνος ισχύος της εγγύησης
πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που με
βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή μεγαλύτερος
εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη. 
9 Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν
στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση
του  Υπουργού  Οικονομικών,  με  την  οποία  και  κατέστη  υποχρεωτική  και  η  αναγραφή  της  σχετικής
υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.
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Εσωτερική Διανομή:

1. Γραφείο Προέδρου
2. Γραφείο Διεθνών Σχέσεων
3. Γραφείο Νομικού Συμβούλου
4. Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων
5. Διεύθυνση Βάσεων Δεδομένων και  Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
6. Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης
7. Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών
8. Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου 
9. Περιφερειακό Γραφείο Θεσσαλονίκης 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

1) Προεδρία της Δημοκρατίας

2)  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 και  Διοικητικής Ανασυγκρότησης (προς περαιτέρω κοινοποίηση
και στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, Τμήματα/ Γραφεία Προμηθειών)
➢ Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
➢ 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 Εξωτερικών
➢ Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων  Δικαιωμάτων
➢ Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
➢ Υπουργείο Υγείας
➢ Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (προς περαιτέρω κοινοποίηση και στις Εφορείες
Αρχαιοτήτων)
➢ Υπουργείο Οικονομικών
➢ Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
➢ Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
➢ Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
➢ Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
➢ Υπουργεία Επικρατείας 

3) Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις  (Γραφεία κ. Γενικών Γραμματέων)  
➢ 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 

4) Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ) του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού (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,
Ανάπτυξης και Τουρισμού (Γρ. Γενικού Γραμματέα)

6)  Γενική  Γραμματεία  Υποδομών  του  Υπουργείου  Υποδομών,  Μεταφορών  και  Δικτύων  (Γρ.
Γενικού Γραμματέα)

9

ΑΔΑ: 7ΕΩ5ΟΞΤΒ-ΗΞΘ



 

 

 

7) Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (προς περαιτέρω κοινοποίηση και στις Υγειονομικές Περιφέρειες
(ΥΠΕ),  τα  νοσοκομεία  και  τους  εποπτευόμενους  φορείς  Υπουργείου  Υγείας,  Τμήματα
Προμηθειών)

8) Ανεξάρτητες Αρχές  (Γραφεία κ. Προέδρων)

9) Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Μονάδα Παρακολούθησης Διαγωνι-
σμών και Συμβάσεων
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