Ενημέρωση αλλαγών στο Αίτημα Προέγκρισης στην Ηλεκτρονική Υποβολή και
στο ΟΠΣ
Θα ισχύσουν από 10/10/2013
Αίτημα Προέγκρισης στην Ηλεκτρονική Υποβολή και στο ΟΠΣ
Σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. 34148/ΕΥΘΥ 704/ 02-08-13 εγγράφου της ΕΥΘΥ με θέμα
«Αναμόρφωση λιστών ελέγχου για την προέγκριση δημοπράτησης προμηθειών
– υπηρεσιών και υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή τους», έγιναν οι
απαραίτητες προσαρμογές και αλλαγές στην Ηλεκτρονική Υποβολή και στο ΟΠΣ.
Οι αλλαγές αυτές θα εφαρμοστούν από τις 10/10/2013. Από την ημερομηνία αυτή
καθίσταται υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή των αιτημάτων προέγκρισης και η
συμπλήρωση της σχετικής λίστας εξέτασης από τους δικαιούχους για τον έλεγχο
προκήρυξης προμηθειών- υπηρεσιών.
Οι νέες λίστες είναι οι:
Λ.ΙΙ.1_2

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΠΔ 60/2007,
ΠΔ 59/2007)

Λ.ΙΙ.1_4_1 ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ
και αφορούν προεγκρίσεις σταδίου δημοπράτησης για έργα προμηθειών και
υπηρεσιών. Η διαδικασία για τα αιτήματα προεγκρίσεων σταδίου σύμβασης και
τροποποίησης καθώς και για υποέργα είδους εργολαβίας, μελετών ή επιχορηγήσεων
δεν αλλάζει σε κάτι.
Η χρήση της Ηλεκτρονικής Υποβολής γενικά δεν αλλάζει, για την εισαγωγή όμως της
λίστας εξέτασης έχουν γίνει οι παρακάτω αλλαγές:
Αν επιλέξουμε:
 “ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ” = 1 (ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ) και
 Υποέργο ΕΙΔΟΥΣ 3 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ) ή 4 (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ),
τότε ενεργοποιείται το πεδίο “ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΛΙΣΤΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ” και εμφανίζεται σχετικό
ενημερωτικό μήνυμα:

Για τον κωδικό κατηγορίας
λίστας, για τα συγκεκριμένα
είδη υποέργων οι επιλογές είναι
δύο:
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Μετά την επιλογή του κωδικού κατηγορίας λίστας, ενεργοποιείται η δεύτερη καρτέλα
“ΛΙΣΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ”.
Απαντάτε τα ερωτήματα της λίστας και γράφετε ό,τι απαιτείται στη στήλη “Τεκμηρίωση
Δικαιούχου”. Η συμπλήρωση γίνεται με βάση τις οδηγίες συμπλήρωσης της
ΕΥΘΥ, που συνόδευαν την έκδοση των νέων λιστών (έγγραφο με αρ. πρωτ
34148/ΕΥΘΥ 704/ 02-08-13), στις οποίες υπάρχουν αναλυτικές επεξηγήσεις
και διευκρινίσεις για κάθε ερώτημα.
Η εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Υποβολής απαιτεί υποχρεωτικά την συμπλήρωση του
πεδίου της τεκμηρίωσης τουλάχιστον για ένα ερώτημα.

Επίσης στις δύο νέες λίστες, είναι υποχρεωτική για την υποβολή τους η επισύναψη
των εξής εγγράφων: 1. Τεύχη Προκήρυξης 2. Περίληψη Δημοσίευσης και 3.
Ανακοίνωση Πρόσκλησης σε Ηλ. Πλειστηριασμό (εάν έχει τσεκαριστεί το αντίστοιχο
πεδίο).
Τα έγγραφα αυτά θα τα επισυνάψετε μέσω της επιλογής ‘Συνημμένα’ στο πάνω μέρος
του Δελτίου.
Πρέπει να επιλέξετε τουλάχιστον ένα έγγραφο, τύπου ή κατηγορίας εγγράφου
‘Περίληψη Δημοσίευσης’ και ‘Τεύχος Προκήρυξης’.
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Κατά την υποβολή του Δελτίου θα γίνει έλεγχος για την συμπλήρωση της Τεκμηρίωσης
στην Λίστα Εξέτασης καθώς και για την ύπαρξη των συνημμένων εγγράφων.
Τα άλλα πεδία του Αιτήματος Προέγκρισης, συμπληρώνονται κατά τα γνωστά χωρίς
κάποια αλλαγή.
Με την ‘Εξαγωγή’ του αιτήματος σε pdf, μπορείτε να εξάγετε αρχείο pdf που
περιλαμβάνει τα Βασικά στοιχεία της Προκήρυξης καθώς και τα ερωτήματα της Λίστας.
Διευκρίνιση για την σχέση Είδους Υποέργου και λίστας Εξέτασης Προέγκρισης
Με βάση το ‘Στάδιο’ της Προέγκρισης και τον ‘Κωδικό κατηγορίας λίστας’ γίνεται η
επιλογή από την Ηλεκτρονική Υποβολή ή το ΟΠΣ της λίστας που θα εισαγάγει για
συμπλήρωση. Ο κωδικός κατηγορίας λίστας σχετίζεται με το ‘Είδος Υποέργου’, το οποίο
έχει δηλωθεί στο Τεχνικό Δελτίο Πράξης.
Σε περίπτωση που δεν ταιριάζει το είδος του υποέργου της προέγκρισης με την λίστα
που θέλουμε να εξετάσουμε, πρέπει να γίνει αλλαγή του είδους υποέργου στο Τεχνικό
Δελτίο Πράξης στο ΟΠΣ.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η συσχέτιση ‘Είδους Υποέργου’ – ‘Κωδικού
Κατηγορίας Λίστας’ – ‘Λίστας εξέτασης’ (για τους κωδικούς Λιστών που θα ισχύουν από
10/10/2013 – με κόκκινο είναι οι νέες λίστες):
ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΛΙΣΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
Κατηγορία Λίστας
Προεγκρίσεων

Είδος Υποέργου

Λίστα Προέγκρισης Δημοπράτησης
Κωδικό
ς ΟΠΣ

Κωδικός
Λίστας

Τίτλος Λίστας

1 ΜΕΛΕΤΗ, 2 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

1

Έργα - Μελέτες
ΠΔ59/2007

1122

Λ.ΙΙ.1_3

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ( ΠΔ
59/2007)

1 ΜΕΛΕΤΗ, 2 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

2

Έργα - Μελέτες
ΠΔ60/2007

1112

Λ.ΙΙ.1_1

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ( ΠΔ
60/2007)

3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ,
4 ΠΑΡ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

3

Προμήθειες -Υπηρεσίες
ΠΔ59/2007 & 60/2007

1213

Λ.ΙΙ.1_2

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΠΔ 60/2007, ΠΔ 59/2007)

1 ΜΕΛΕΤΗ, 2 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

4

Έργα - Μελέτες Π/Υ κάτω
των όριων

1312

Λ.ΙΙ.1_4

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ,
4 ΠΑΡ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

5

Προμήθειες - Υπηρεσίες
Π/Υ κάτω των όριων

1313

Λ.ΙΙ.1_4_1

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ,
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
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