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4. Αξρή Πξνζθπγώλ

ΔΓΚΤΚΛΙΟ , αριθ. 1/2019

ΘΔΜΑ: Γηαδηθαζία ππνβνιήο θαη πινπνίεζεο αηηεκάησλ πξνκήζεηαο αγαζώλ
θαη παξνρήο ππεξεζηώλ από ηνπο Φνξείο θαη ηηο Υπεξεζίεο ηνπ ΥΜΔΠΟ
Σε εθαξκνγή ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο, παξαζέηνπκε νδεγίεο θαη
επηζεκάλζεηο επί ηεο δηαδηθαζίαο πξνκεζεηώλ αγαζώλ θαη παξνρήο ππεξεζηώλ
πξνο δηεπθόιπλζε ησλ Δηδηθώλ Φνξέσλ ηνπ ΥΜΔΠΟ γηα ηνπο νπνίνπο είλαη
αξκόδηα ε Γεληθή Γηεύζπλζε
Υπνπξγείνπ

(ΠΓ

122/2017

Γηνηθεηηθώλ θαη Οηθνλνκηθώλ Υπεξεζηώλ ηνπ
(ΦΔΚ

Α

149 ΄)

«Οξγαληζκόο

Υπνπξγείνπ

Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο», όπσο ηζρύεη). Δηδηθόηεξα, νη αλσηέξσ νδεγίεο θαη
επηζεκάλζεηο

αθνξνύλ

ζηνλ

έγθαηξν

πξνγξακκαηηζκό

ησλ

ελ

ιόγσ

πξνκεζεηώλ από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο θνξείο ηνπ Υπνπξγείνπ θαη ζηηο
δηαδηθαζίεο ππνβνιήο ησλ ζρεηηθώλ αηηεκάησλ γηα ην ζθνπό απηό θαζώο θαη
ζηηο δηαδηθαζίεο θαηάξηηζεο θαη ππνγξαθήο ζπκβάζεσλ, ζπκθσληώλ θιπ θαη
ζηνρεύνπλ ζηε βέιηηζηε εθαξκνγή ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ζηελ
απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ αξκόδησλ ππεξεζηώλ καο ζηνλ ηνκέα ησλ
πξνκεζεηώλ.
ΤΦΙΣΑΜΔΝΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ
Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηελέξγεηα ησλ πξνκεζεηώλ αγαζώλ θαη
παξνρήο ησλ. ππεξεζηώλ, απαηηείηαη αθ’ ελόο ν έγθαηξνο πξνγξακκαηηζκόο εθ
κέξνπο ησλ ελδηαθεξόκελσλ θνξέσλ θαη αθ’ εηέξνπ ε εμαζθάιηζε ησλ
απαηηνύκελσλ πηζηώζεσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ.
Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016 (ΦΔΚ 147 Α΄ «Γεκόζηεο Σπκβάζεηο
Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Υπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ
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θαη 2014/25/ΔΔ)», όπσο ηζρύεη, ζεζπίδνληαη θαλόλεο γηα ηηο δηαδηθαζίεο
πξνγξακκαηηζκνύ θαη ζύλαςεο ζπκβάζεσλ θαη δηαγσληζηηθώλ δηαδηθαζηώλ.
Δπίζεο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4270/2014 (ΦΔΚ 143 Α΄
«Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο
2011/85/ΔΔ) - δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη εηδηθόηεξα ζην άξζξν
66 απηνύ νξίδεηαη σο πξναπαηηνύκελν πξνθεηκέλνπ λα αλαιεθζεί εγθύξσο
νπνηαδήπνηε δέζκεπζε ή λα εθηειεζζεί νπνηαδήπνηε δαπάλε, ε έθδνζε
απόθαζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο κε ηελ νπνία βεβαηώλεηαη ε ύπαξμε θαη
πξαγκαηνπνηείηαη ε δέζκεπζεο ηεο αλαγθαίαο πίζησζεο. Πεξαηηέξσ ε ζρεηηθή
δηαδηθαζία αλάιεςεο ππνρξέσζεο θαζνξίδεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 67
θαη 68 θαη ηνπ Π.Γ. 80/2016 (ΦΔΚ 145 Α΄). Σην ελ ιόγσ Π.Γ. νξίδεηαη, κεηαμύ
άιισλ, όηη πξνθεηκέλνπ λα αλαιεθζεί νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε ή λα
εθηειεζζεί νπνηαδήπνηε δαπάλε από ηνπο θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο,
εθδίδεηαη από ην δηαηάθηε ή ην θαηά λόκν εμνπζηνδνηεκέλν όξγαλν ζρεηηθή
απόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο κε ηελ νπνία δεζκεύεηαη ε αλαγθαία
πίζησζε θαη εγθξίλεηαη, όζνλ αθνξά ζηνπο θνξείο ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο, ε
πξαγκαηνπνίεζε ηεο δαπάλεο (δεκνζηνλνκηθή δέζκεπζε).
Πέξαλ ησλ αλσηέξσ, κε ηελ αξηζ. 2/58493/ΓΠΓΚ/31.07.2018 (ΦΔΚ
3240Β΄) Απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ «Οηθνλνκηθή θαη Γηνηθεηηθή
Ταμηλόκεζε Κξαηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ», ν Δηδηθόο Φνξέαο 49 110 «Γεληθή
(ηνκεαθή)

Γξακκαηεία

Μεηαλαζηεπηηθήο

Πνιηηηθήο»

ζηνλ

νπνίν

πεξηιακβάλνληαλ ην ζύλνιν ησλ πηζηώζεσλ ηνπ θξαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ
γηα ηελ Κεληξηθή Υπεξεζία ηνπ Υπνπξγείνπ, αληηθαζίζηαηαη από ηξεηο (3) λένπο
Δηδηθνύο Φνξείο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ Δ.Φ. 1049 101 «Γξαθείν Υπνπξγνύ θαη
Γεληθώλ Γξακκαηέσλ», ηνλ Δ.Φ. 1049 201 «Γεληθή-Γηνηθεηηθή-Γξακκαηεία ηνπ
ΥΜΔΠΟ» θαη ηνλ Δ.Φ. 1049 202 «Γεληθή-Τνκεαθή-Γξακκαηεία Μεηαλαζηεπηηθήο
Πνιηηηθήο».
Καηόπηλ απηώλ νη δηαδηθαζίεο πξνγξακκαηηζκνύ θαη πινπνίεζεο
πξνκεζεηώλ ησλ Δηδηθώλ Φνξέσλ ηνπ Υπνπξγείνπ καο δηακνξθώλνληαη σο
αθνινύζσο:
Α.

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ

ΑΓΑΘΧΝ

ΚΑΙ

ΤΠΗΡΔΙΧΝ
Οη Δηδηθνί Φνξείο 1049 101 «Γξαθείν Υπνπξγνύ θαη Γεληθώλ
Γξακκαηέσλ», 1049 201 «Γεληθή-Γηνηθεηηθή-Γξακκαηεία ηνπ ΥΜΔΠΟ», 1049
202 «Γεληθή-Τνκεαθή-Γξακκαηεία Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο» θαη 1049 402
«Αξρή Πξνζθπγώλ»,

ππνβάιινπλ ζην Τκήκα Πξνκεζεηώλ ηεο Γ/λζεο

Τερληθήο Υπνζηήξημεο θαη Πξνκεζεηώλ θαη ζην ρξνληθό δηάζηεκα από 1/9 σο
31/10 θάζε έηνπο, εθηίκεζε ησλ αλαγθώλ πξνκήζεηαο πάζεο θύζεσο αγαζώλ
θαη παξνρήο ππεξεζηώλ (π.ρ. γξαθηθή ύιε, είδε θαη ππεξεζίεο θαζαξηόηεηαο,
ζπκβάζεηο κίζζσζεο θηηξίσλ, αγνξέο θσηναληηγξαθηθώλ θαη ειεθηξνληθώλ
ππνινγηζηώλ, αγνξέο εμνπιηζκνύ πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληώλ, αγνξέο
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επίπισλ θ.ιπ.) γηα ην επόκελν έηνο. Σε πεξίπησζε πνπ ζε κεηαγελέζηεξν
ρξόλν πξνθύςεη αλάγθε γηα ηελ πξνκήζεηα αγαζώλ θαη παξνρήο ππεξεζηώλ
πέξαλ ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ, νη αλσηέξσ Φνξείο ππνβάιινπλ ζην Τκήκα
Πξνκεζεηώλ ζρεηηθό ππεξεζηαθό ζεκείσκα, εγκαίρως, ιακβάλνληαο ππόςε
όηη απαηηείηαη ρξόλνο ηνπιάρηζηνλ κίαο (1) εβδνκάδαο ώζηε ην Τκήκα λα
αληαπνθξηζεί απνηειεζκαηηθά βάζεη ηνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζηώλ ηνπ.
Οη αλσηέξσ Φνξείο ππνβάιινπλ επίζεο ζην Τκήκα Πξνκεζεηώλ, ζην
ίδην ρξνληθό δηάζηεκα (από 1/9 σο 31/10), ηνλ πξνγξακκαηηζκό δξάζεώλ ηνπο
, ζην επόκελν έηνο, νη νπνίεο απαηηνύλ παξνρή ππεξεζηώλ όπσο νη δξάζεηο
εθπαίδεπζεο, επηκόξθσζεο, δεκόζησλ ζρέζεσλ θιπ. Σηηο πεξηπηώζεηο πνπ ην
ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ησλ αλσηέξσ δξάζεσλ δελ είλαη δπλαηό λα
νξηζηηθνπνηεζεί εληόο ηεο πξναλαθεξζείζαο ρξνληθήο πεξηόδνπ ( από 1/9 έσο
31/10 ηξέρνληνο

έηνπο), ηόηε

ζα

ελεκεξώλεηαη

εγγξάθσο

ην

Τκήκα

Πξνκεζεηώλ γηα ην ρξόλν πινπνίεζεο θάζε επηκέξνπο δξάζεο, ηνπιάρηζηνλ
έλα κήλα πξηλ από ηελ εκεξνκελία έλαξμεο απηήο.
Kαηόπηλ ησλ αλσηέξσ ελεξγεηώλ, ην Τκήκα Πξνκεζεηώλ πξνβαίλεη
ζηηο αλαγθαίεο ζπλελλνήζεηο κε ηηο ζπλαξκόδηεο Γ/λζεηο ηεο ΓΓΓΟΥ (Γ/λζε
Πξνϋπνινγηζκνύ θαη Γεκνζηνλνκηθώλ Αλαθνξώλ θαη Γ/λζε Οηθνλνκηθήο
Γηαρείξηζεο) πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ε δπλαηόηεηα αλάιεςεο ππνρξέσζεο
ζηνλ Πξνϋπνινγηζκό ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Φνξέα. Σηε ζπλέρεηα ην ελ ιόγσ
Τκήκα ελεκεξώλεη ηνλ ελδηαθεξόκελν Φνξέα εγγξάθσο, αλαθνξηθά κε ηε
δπλαηόηεηα πινπνίεζεο ηεο απαηηνύκελεο πξνκήζεηαο ή κε, θαη ζε ζεηηθή
πεξίπησζε πξνβαίλεη ζε πεξαηηέξσ ελέξγεηεο αξκνδηόηεηάο ηνπ γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο. Σηελ πεξίπησζε αξλεηηθήο απάληεζεο
αλαθέξνληαη εθ κέξνπο ηνπ Τκήκαηνο Πξνκεζεηώλ νη ιόγνη πνπ θαζηζηνύλ
αδύλαηε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζρεηηθώλ αηηεκάησλ.
Β. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΝΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ
Όζνλ αθνξά ηηο πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο νη νπνίεο ζπλάπηνληαη,
βάζεη ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ λ. 3852/2010, όπσο απηό αληηθαηαζηάζεθε κε ην
άξζξν 179 ηνπ λ. 4555/2018 (ΦΔΚ 133 Α΄), ζαο γλσξίδνπκε όηη ζύκθσλα κε ην
Π.Γ. 122/2017 (ΦΔΚ 149 Α΄) «Οξγαληζκόο Υπνπξγείνπ Μεηαλαζηεπηηθήο
Πνιηηηθήο», ζηηο αξκνδηόηεηεο ηνπ Τκήκαηνο Πξνκεζεηώλ αλήθεη ε θαηάξηηζε,
επεμεξγαζία θαη εθηέιεζε ησλ νηθνλνκηθώλ ζπκβάζεσλ αξκνδηόηεηαο ηνπ
Υπνπξγείνπ θαη επνκέλσο θαη ησλ Πξνγξακκαηηθώλ Σπκβάζεσλ. Καηόπηλ
ηνύηνπ, θάζε Φνξέαο πνπ ζρεδηάδεη ηελ ζύλαςε πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο,
ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη ζρεηηθό Υπεξεζηαθό Σεκείσκα/έγγξαθν ζην Τκήκα
Πξνκεζεηώλ γηα ηελ πξνγξακκαηηδόκελε ζύλαςε ηεο Πξνγξακκαηηθήο
Σύκβαζεο, ζην νπνίν ζα αλαθέξεηαη ην ύςνο ηεο δαπάλεο θαη ε πεγή
ρξεκαηνδόηεζεο. Σην ίδην Υπεξεζηαθό Σεκείσκα/έγγξαθν ζα επηζπλάπηεηαη
πξνζρέδην ηεο ζύκβαζεο, πξνθεηκέλνπ απηό λα ηύρεη ηεο πξνβιεπόκελεο
επεμεξγαζίαο. Καηόπηλ απηώλ ην Τκήκα Πξνκεζεηώλ, αθνύ ελεκεξσζεί από ηηο
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αξκόδηεο Γ/λζεηο ηεο ΓΓΓΟΥ ζρεηηθά κε ηε δπλαηόηεηα δέζκεπζεο πίζησζεο
ζηνλ Ταθηηθό Πξνϋπνινγηζκό ή ρξεκαηνδόηεζεο κέζσ ΠΓΔ, πξνβαίλεη
αξκνδίσο ζηηο πξναπαηηνύκελεο ελέξγεηεο γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζρεδίνπ
Πξνγξακκαηηθήο Σύκβαζεο από ην αξκόδην όξγαλν ηνπ ΥΜΔΠΟ.
Δπηπιένλ ησλ αλσηέξσ, επηζεκαίλνπκε όηη ζηηο πξνγξακκαηηθέο
ζπκβάζεηο απαξαίηεηα ζα πξέπεη λα νξίδνληαη ηα εμήο:
α. ην αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο,
β. ν ζθνπόο,
γ. ην πεξηερόκελν ησλ κειεηώλ, ησλ έξγσλ, ησλ πξνγξακκάησλ, ησλ
πξνκεζεηώλ ή ησλ ππεξεζηώλ,
δ. ν πξνϋπνινγηζκόο ,
ε. ηα δηθαηώκαηα θαη νη ππνρξεώζεηο ησλ ζπκβαιινκέλσλ,
ζη. ην ρξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο,
δ. νη πόξνη από ηνπο νπνίνπο ζα θαιπθζνύλ νη αλαιακβαλόκελεο νηθνλνκηθέο
ππνρξεώζεηο θαη
ε. ε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο.
ζ. Τν όξγαλν παξαθνινύζεζεο ηεο εθαξκνγήο ηεο πξνγξακκαηηθήο
ζύκβαζεο εθ κέξνπο ηνπ ΥΜΔΠΟ θαη νη αξκνδηόηεηεο απηνύ,
η. νη ξήηξεο ζε βάξνο ηνπ ζπκβαιινκέλνπ πνπ παξαβαίλεη ηνπο όξνπο ηεο
πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο.
Δπίζεο ζα πξέπεη λα νξίδεηαη θαη ν ηξόπνο θάιπςεο ησλ αλαγθαίσλ
γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο ιεηηνπξγηθώλ εμόδσλ (π.ρ
κεηαθηλήζεηο επηηξνπώλ παξαθνινύζεζεο παξαιαβήο θιπ), θαζώο θαη νη
ιεπηνκέξεηεο θαηαβνιήο ηνπο.
Λακβάλνληαο ππόςε ηε κέγηζηε ζεκαζία ηεο νξζήο θαη έγθαηξεο
πινπνίεζεο ησλ απαηηνύκελσλ πξνκεζεηώλ γηα ηελ επίηεπμε ηεο απνζηνιήο
ηνπ Υπνπξγείνπ, παξαθαινύκε γηα ηελ πηζηή ηήξεζε ησλ αλσηέξσ νδεγηώλ.

Η ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ
ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ
ΤΠΗΡΔΙΧΝ
Μ. ΒΑΡΙΝΟΤ

Δσωτερική Γιανομή
1 Γεληθή Γηεύζπλζε Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο..
2. Γεληθή Γηεύζπλζε Γηνηθεηηθώλ θαη Οηθνλνκηθώλ Υπεξεζηώλ.
3. Γ/λζεηο ηνπ Υπνπξγείνπ.
.4. Γ/λζή καο
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