
ΒΑΙΚΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΧΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΑΞΕΩΝ 
ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ ΣΟ ΕΠΑ  
(ΕΙΔΙΚΟΣΕΡΑ ΟΩΝ ΕΧΟΤΝ ΕΝΣΑΧΘΕΙ ΣΟ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ ) 
 

1. ΣΗΡΗΗ ΠΡΟΘΕΜΙΩΝ ΣΟΤ ΤΜΦΩΝΟΤ ΑΠΟΔΟΧΗ ΣΩΝ ΟΡΩΝ ΕΝΣΑΞΗ  
o Με ιδιαίτερθ προςοχι ςτουσ όρουσ που αφοροφν υλοποίθςθ και τίκονται κατά τθν ζνταξθ, από τθν ΕΥΔ ΕΠ «Ψθφιακι 

Σφγκλιςθ», ειδικά για το ςυγκεκριμζνο ζργο 
 

2. ΣΉΡΗΗ ΕΘΝΙΚΉ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΙΚΉ ΝΟΜΟΘΕΚΑ ΚΑΣΆ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΚΗΗ ΣΗ ΠΡΆΞΗ  
 

o Για τθν ςυμμόρφωςθ με τισ αρχζσ τθσ διαφάνεισ και τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ απαιτείται επαρκισ δθμοςιότθτασ ςτισ ενζργειεσ 
ανάκεςθσ δθμ. ςυμβάςεων > 15.000,00€. Ο Δικαιοφχοσ οφείλει να αναρτά  ςτθν διαδικτυακι του διεφκυνςθ των προκιρυξεων 
των προσ ανάκεςθ ςυμβάςεων, ανεξάρτητα από το πλαίςιο προμθκειϊν που τον διζπει  ακόμθ και τθν πρόκεςθ ανάκεςθσ με 
διαπραγμάτευςθ ) τουλάχιςτον για 15 θμζρεσ   

 
3. ΤΝΣΑΞΗ ΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΤΞΕΩΝ ΒΑΕΙ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΟ  

 
o Χριςθ του υποδείγματοσ που ζχει αναρτθκεί ςτο site τθσ ΕΥΔ με προςοχι ςτισ οδθγίεσ που ςυμπεριλαμβάνονται 

 
4. ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ ΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΤΞΕΩΝ (ΣΑΚΣΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ ) 

 
o Δθμόςια Διαβοφλευςθ Διακιρυξθσ (Ο Δικαιοφχοσ αναρτά το ςχζδιο διακιρυξθσ για διαβοφλευςθ για 15 θμζρεσ ςτθ 

διαδικτυακι του διεφκυνςθ) 
o Κοινοποίθςθ Διαβοφλευςθσ. (Ο Δικαιοφχοσ αποςτζλλει ςτον αρμόδιο χειριςτι τθσ Μονάδασ Β τθσ ΕΥΔ) το ςχζδιο διακιρυξθσ 

με τθ ςχετικι Διαδικτυακι Διεφκυνςθ (URL) και ςυμπλθρωμζνο το ζντυπο  «Κοινοποίθςθ Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ» με τα 
απαιτοφμενα ςτοιχεία ταυτοποίθςθσ τθσ διαβοφλευςθσ 

o Αξιοποίθςθ των Αποτελεςμάτων τθσ Διαβοφλευςθσ(Με τθ λιξθ τθσ διάρκειασ Διαβοφλευςθσ, ο Δικαιοφχοσ επεξεργάηεται και 
ενςωματϊνει, ςτο τελικό ςχζδιο του τεφχουσ διακιρυξθσ, τα ςχόλια που ζλαβε από τθ Δθμ. Διαβοφλευςθ. Προκειμζνου να 

http://www.digitalplan.gov.gr/portal/resource/Dhmosieysh-Protypoy-Teyhoys-Prokhryxhs


ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία τθσ δθμ. διαβοφλευςθσ αναρτά ςτο site του τα αποτελζςματα τθσ δθμόςιασ διαβοφλευςθσ και 
ταυτόχρονα, αποςτζλλει ςε ζντυπθ μορφι ςτον αρμόδιο χειριςτι τθσ Μονάδασ Β τθσ ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ, κακϊσ και ςε θλεκτρονικι 
μορφι ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ diavoulesi@infosoc.gr τα εξισ:  

 α) το προσ προζγκριςθ, τελικό ςχζδιο διακιρυξθσ  και  
 β) ςυμπλθρωμζνο το ζντυπο «Κοινοποίθςθ Αποτελεςμάτων Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ», όπου αιτιολογθμζνα 

περιγράφεται τι ελιφκθ υπόψθ, τι δεν ελιφκθ υπόχθ και γιατί. 
 

5. ΤΠΟΒΟΛΗ ΓΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΤΔ, ΣΩΝ ΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ και των ΧΕΔΙΩΝ ΤΜΒΑΕΩΝ  
o Υποβολι τευχϊν δθμοπράτθςθσ πριν τθ δθμοςίευςι τουσ για ζργα τακτικοφ διαγωνιςμοφ και άνω)/ςχεδίου αυτεπιςταςίασ για 

διατφπωςθ γνϊμθσ τθσ ΕΥΔ ΕΠ Ψ.Σ (βλζπε ςθμείο 4.α) 
o Υποβολι ςχεδίου ςφμβαςθσ  πριν τθν υπογραφι τουσ (δθμόςιεσ ςυμβάςεισ που εμπίπτουν ςτα όρια των Κοινοτικϊν Οδθγιϊν) 

για διατφπωςθ γνϊμθσ τθσ ΕΥΔ ΕΠ Ψ.Σ (με όλα τα ςτοιχεία τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ ) 
o Υποβολι πρόταςθσ τροποποίθςθσ ςφμβαςθσ όλων των ορίων  πριν τθν υπογραφι τθσ για διατφπωςθ γνϊμθσ τθσ ΕΥΔ ΕΠ Ψ.Σ  

 
6. ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟΤ ΤΠΟΕΡΓΟΤ (ΝΟΜΙΚΗ ΔΕΜΕΤΗ) 

o Με τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, υποβάλλεται θλεκτρονικά (μζςω τθσ ειδικι διαδικτυακισ εφαρμογισ) το Τεχνικό Δελτίο 
Υποζργου, το οποίο αποςτζλλεται και εγγράφωσ ςυνοδευόμενο από αντίγραφο  τθσ υπογεγραμμζνθσ Σφμβαςθσ . 

 
7. . ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΩΝ ΔΕΛΣΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΠΡΟΟΔΟΤ ΣΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΣΩΝ ΤΠΟΕΡΓΩΝ  

o Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ πράξθσ, υποβάλλεται ςτθν ΕΥΔ εκτυπωμζνο από τθν θλεκτρονικι υποβολι με διαβιβαςτικό ςτον 
χειριςτι του ζργου, το Δελτίο Παρακολοφκθςθσ Πράξθσ / Υποζργων 

o μζχρι τισ 20 Ιουλίου για το εξάμθνο αναφοράσ από 1/1ου ζωσ 30/6ου  
o μζχρι τισ 20 Ιανουαρίου για το εξάμθνο αναφοράσ από 1/7ου ζωσ 31/12ου  

 
8. ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΕΛΣΙΩΝ ΔΗΛΩΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕ ΧΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΟΒΟΛΗ 

o Όταν πραγματοποιείται πλθρωμι, υποβάλλεται εκτυπωμζνο από τθν εφαρμογι θλεκτρονικισ υποβολισ με διαβιβαςτικό ςτον 
χειριςτι του ζργου (ςυνοδευόμενο από Παραςτατικά πλθρωμισ δικαιοφχου, ςτοιχεία επιβεβαίωςθσ τθσ εξόφλθςθσ των 
επιταγϊν (EXTRAIT) και πρακτικά παραλαβισ) 

o Το αργότερο ζωσ τισ 10 του μινα που ζπεται του μινα πραγματοποίθςθσ τθσ δαπάνθσ 
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9. Λειτουργία μηχανιςμοφ πιςτοποίηςησ τησ εκτζλεςησ τησ πράξησ  
o ϊςτε να εξαςφαλίηεται ο νόμιμοσ, κανονικό και αποτελεςματικόσ ζλεγχοσ τθσ ποιότθτασ και ποςότθτασ των παραδιδόμενων 

αγακϊν και υπθρεςιϊν 
 
8.Σήρηςη χωριςτικήσ λογιςτικήσ μερίδασ για την πράξη όπου καταχωροφνται όλεσ οι ςχετικζσ ειςροζσ, πληρωμζσ, δαπάνεσ. 

o Επικαιροποιθμζνα ςτοιχεία τιμολογιακισ πολιτικισ ςε περίπτωςθ ζργου που δθμιουργεί ζςοδα  
 
10. Τποβολή ζκθεςησ ολοκλήρωςησ τησ πράξησ με την ολοκλήρωςη τησ πράξησ 

 
11. ΣΗΡΗΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ  

o Ανάρτθςθ διαφθμιςτικισ πινακίδασ (για ζργα άνω των 500 χιλ.ευρϊ) 
o Ανάρτθςθ μόνιμθσ επεξθγθματικισ πινακίδασ ζξι μινεσ μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ πράξθσ (άνω των 500 χιλ.ευρϊ) 
o Αναφορά: εμβλιματοσ ΕΕ, διαρκρωτικοφ ταμείου, επιλεγμζνου μθνφματοσ από ΔΑ ςε όλεσ τισ προκθρφξεισ ,δθμοςιεφςεισ. 

 
12  ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΠΡΑΞΗ  

o Εγκαιρθ λιψθ μζτρων για τθ διαςφάλιςθ τθσ βιωςιμότθτασ τθσ επζνδυςθσ και τθν παραγωγικι λειτουργία των 
αποτελεςμάτων τθσ πράξθσ 

o Διαςφάλιςθ τθσ μθ ςθμαντικισ τροποποίθςθσ τθσ πράξθσ για πζντε ζτθ μετά τθν ολοκλιρωςι τθσ  
o Τιρθςθ ςτοιχείων και δικαιολογθτικϊν δαπανϊν κατϋ ελάχιςτον μζχρι το 2020 (κατάςταςθ με υπθρεςίεσ/διευκφνςεισ φορζων)  
o Αποδοχι όλων των εκνικϊν και κοινοτικϊν ελεγκτικϊν οργάνων και παροχι ςε αυτά κάκε αναγκαία πλθροφορία  

 
13. ΣΗΡΗΗ ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΘΕΜΙΩΝ Ε ΕΠΙ ΜΕΡΟΤ ΦΑΕΙ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΠΡΑΞΗ 

 



 

 

Υπογραθή ηης ζύμβαζης για δημόζιες 

ζσμβάζεις κάηω από ηα όρια ηων 
Κοινοηικών Οδηγιών 

 

ΑΚ+ 30 ημ  

(με διακοπή ζε 
περίπηωζη ενζηάζεων)   

Υπογραθή ηης ζύμβαζης για δημόζιες 
ζσμβάζεις πάνω από ηα όρια ηων 
Κοινοηικών Οδηγιών 

 

Ημερομηνία 

σπογραθής 
ζύμβαζης ΑΚ+30ημ+ 20ημ  

(με διακοπή ζε 

περίπηωζη ενζηάζεων)   
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Κοινοποίηζη ηης ζύμβαζης ζηην ΔΑ  ΥΣ + 10 ημ 

 

Εκηέλεζη δημοζίφν έργφν – Ανοικηή 

διαδικαζία (κριηήριο «ηη ταμηλόηερη 

ηιμή») 
ΛΥΠ + 25 ημ 

Εκηέλεζη δημοζίφν έργφν –Ανοικηή 

διαδικαζία (κριηήριο «ηην πλέον 

ζσμθέροσζα από οικονομική άπουη 

προζθορά») 

ΛΥΠ + 75ημ+ 15ημ 

Δημόζιες σπηρεζίες ή προμήθειες – 

Σσμβάζεις πάνφ από ηα όρια ηφν 

κοινοηικών οδηγιών για δημόζιες 

ζσμβάζεις 

ΛΥΠ + 60 ημ  
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Δημόζιες σπηρεζίες ή προμήθειες - 

Σσμβάζεις κάηφ από ηα όρια ηφν 

κοινοηικών οδηγιών για δημόζιες 

ζσμβάζεις 

 

ΑΚ: ημερομηνία 

έκδοζης 
απόθαζης 

καηακύρωζης 

ΛΥΠ + 30 ημ  

 



Επεξηγήςεισ υντομογραφιών 
 
ΛΥΠ: Λιξθ Υποβολισ Προςφορϊν 
ΑΚ: Απόφαςθ Κατακφρωςθσ 
ΥΣ: Υπογραφι Σφμβαςθσ 
 
Παράδειγμα τήρηςησ προθεςμιών (κατά την εκτζλεςη μιασ ςφμβαςησ) 
 

o Ολοκλιρωςθ διαδικαςιϊν πιςτοποίθςθσ και ελζγχου παραδοτζων: εντόσ 30 εργαςίμων θμερϊν από υποβολι αιτιματοσ 
αναδόχου 

o Εκτζλεςθ πλθρωμισ: εντόσ 20 εργαςίμων θμερϊν από θμερομθνία κοινοποίθςθσ εγγράφων πιςτοποίθςθσ 
o Στισ Προκεςμίεσ δεν ςυμπεριλαμβάνονται οι χρόνοι αν αμονισ που προβλζπονται από τθ νομοκεςία για διαδικαςίεσ 

ενςτάςεων ι προςφυγϊν 
o Διάρκεια προςυμβατικοφ ελζγχου του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου (όπου απαιτείται) 
o Διάρκεια προςφυγϊν και λοιπϊν ζνδικων μζςων  


