
 

 

       

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ.Υ.ΜΕ. 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 : Αναστάσεως  2    

 : 101 91  Παπάγου    

 : Ν.  Λιακατσίδας    

 : 213-130.83.77    

 : 213-130.83.46    

@ : n.liakatsidas@yme.gov.gr    
      

 
ΘΕΜΑ:  «Παροχή οδηγιών για την πιστή εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας κατά τη  
                διαδικασία σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Υπηρεσιών και Έργων»  
 
 Όπως γνωρίζετε η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, είναι υπεύθυνη για τη 

χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και εποπτεύει την ομαλή λειτουργία των οικονομικών 

υποθέσεων του Υπουργείου, την τήρηση των δημοσιονομικών κανόνων, την κατάρτιση και 

εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού, την εκκαθάριση, ενταλματοποίηση και πληρωμή των 

δαπανών, σύμφωνα με τη σχετική κείμενη νομοθεσία και τις κατευθυντήριες οδηγίες και 

εγκυκλίους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων.  

Κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, κατά τη διάρκεια των ελέγχων των προς 

εκκαθάριση δαπανών, παρατηρήθηκε πλημμελής εφαρμογή βασικών κανόνων που αφορούν 

στην εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, καίτοι πλέον πλησιάζουμε στα δύο (2) χρόνια εφαρμογής 

του ν. 4412/2016.  

Στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για τη βελτίωση της διαφάνειας και την ενίσχυση 

της αξιοπιστίας του Κράτους απέναντι στους πολίτες, ιδιαίτερα στον τομέα των δημοσίων 

συμβάσεων, επισημαίνουμε τα κάτωθι: 

1) Ορθή επιλογή διαδικασίας προμήθειας (απευθείας ανάθεση, συνοπτικός διαγωνισμός, 

ανοιχτός διαγωνισμός κάτω των ορίων και ανοιχτός – διεθνής διαγωνισμός άνω των ορίων), 

σύμφωνα με τα χρηματικά όρια και τη διαδικασία που προβλέπονται στα άρθρα 5, 6, 117 

και 118 του ν. 4412/2016, προκειμένου να αποφευχθεί κατάτμηση δαπάνης.  

2) Πιστή τήρηση των προθεσμιών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, τηρουμένων 

ειδικά των άρθρων 27 του ν. 4412/2016 (ανοιχτή διεθνής διαδικασία) και άρθρων 120 κι 121 

(προθεσμίες συνοπτικών και ανοιχτών διαγωνισμών κάτω των ορίων). 

3) Σε κάθε απόφαση απευθείας ανάθεσης ή κατακύρωσης να υπάρχει i) στο προοίμιο 

αριθμητική παράθεση των διατάξεων και των στοιχείων στα οποία στηρίζεται η απόφαση 
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και ii) στο διατακτικό το κατ’ ελάχιστο περιεχόμενο μίας απόφασης ανάθεσης, όπως αυτό 

περιγράφεται στο άρθρο 118 του ν.  4412/2016.  

4) Υποχρέωση για αμμελητί ανάρτηση σε ΚΗΜΔΗΣ και ΔΙΑΥΓΕΙΑ όλων των προβλεπόμενων 

κατά το νόμο πράξεων. Παράλληλα, επισημαίνεται, ότι κατά την προσκόμιση των 

δικαιολογητικών πληρωμής όλες οι εν λόγω προσκομιζόμενες πράξεις πρέπει να είναι 

εκτυπωμένες απευθείας από το ΚΗΜΔΗΣ και το ΔΙΑΥΓΕΙΑ, προκειμένου να είναι 

εντυπωμένοι οι ΑΔΑΜ και ΑΔΑ αντίστοιχα και να εμφαίνεται η ακριβής ημερομηνία 

ανάρτησης αυτών. 

5) Αποστολή στις αρμόδιες Υπηρεσίες Ελεγκτικού Συνεδρίου, όσες δαπάνες, λόγω ποσού,  

υπάγονται σε προσυμβατικό έλεγχο. 

6) Μέριμνα για την απόλυτη πληρότητα του φακέλου αποστολής των δικαιολογητικών προς 

εκκαθάριση για την αποφυγή άσκοπων καθυστερήσεων.  

Παρακαλούμε για την απόλυτη και απαρέγκλιτη τήρηση των ανωτέρω, προκειμένου να 

αποφεύγονται οι καθυστερήσεις στην πληρωμή των δαπανών ή ακόμη και η μη 

ενταλματοποίηση δαπανών, λόγω μη κανονικότητας αυτών.  

 
 
 
 
Πίνακας αποδεκτών  
1) Γενική Γραμματεία Υποδομών 

Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις, 
Αυτοτελή Τμήματα 

2) Δ/νση Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας 
ιδίου Υπουργείου 

3) Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας 
4) Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων 
5) Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών                                        ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ατυχημάτων και Συμβάντων 
6) Εποπτευόμενοι Φορείς 

 
Κοινοποίηση 
1) Γραφείο Υπουργού                                                                     ΒΑΓΙΑ   ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗ 
2) Γραφείο Υφυπουργού 
3) Γραφείο Γενικού Γραμματέα  
4) Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υποδομών 
 
Εσωτερική Διανομή 
1) Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης 
2) Δ/νση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών αναφορών 
3) Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης 
 

 
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 
 

Γ. ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ 
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