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ΑΝΑΘΕΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

ΑΠΕΤΙΕΚΑ ΑΝΑΙΕΗ 

 Νομοθετικό πλαίσιο 

α) Άρκρο 58 του Ν. 3852/2010. 

β) Άρκρο 209 του Ν. 3463/2006. 

γ) Παρ. 2 του άρκρου 23 τθσ αρικμ. 11389/1993 απόφαςθσ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν περί 

Ε.Κ.Π.Ο.ΤΑ. (ΦΕΚ Βϋ 185). 

δ) Περίπτωςθ VIII τθσ παρ. 13 του άρκρου 2 του Ν. 2286/1995, όπωσ ςυμπλθρϊκθκε με τθν παρ. 

3 του άρκρου 13 του Ν. 2503/1997. 

ε) Αρικμ. 27319/18-7-2002 (ΦΕΚ 945/Βϋ/24-7-2002) Κοινι Απόφαςθ των Υπουργϊν Εςωτερικϊν 

και Ανάπτυξθσ. 

 Διαδικασία ανάθεσης 

Α) Τεχνικι ζκκεςθ ι μελζτθ εφόςον πρόκειται για είδοσ, που απαιτεί τεχνικι γνϊςθ ι εμπειρία 

(παρ. 4 του άρκρου 209 του Ν. 3463/2006 και 44, 66/2014 πράξεισ Κλιμακίου Προλθπτικοφ Ελζγχου 

Δαπανϊν ςτο VII Τμιμα).  

Β) Απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ για τθν ζγκριςθ τθσ δαπάνθσ και τθ διάκεςθ τθσ ςχετικισ 

πίςτωςθσ (άρκρο 72 του Ν. 3852/2010, αρικμ. 42, 45, 46, 112, 158, 183, 185, 262/2013, 10, 203, 

224, 257, 273, 285, 310/2014, 11, 17, 34, 119/2015 πράξεισ του Κλιμακίου Προλθπτικοφ Ελζγχου 

Δαπανϊν ςτο VII Τμιμα). 

Γ) Απόφαςθ Δθμάρχου για τθν ζγκριςθ διενζργειασ τθσ προμικειασ με απευκείασ ανάκεςθ και 

των τεχνικϊν προδιαγραφϊν (αρικμ. 49, 96, 127, 154, 160/2013 πράξεισ του Κλιμακίου 

Προλθπτικοφ Ελζγχου Δαπανϊν ςτο VII Τμιμα).  

Δ) Συλλογι προςφορϊν (αρκεί και θ μια προςφορά).  

Ε) Αξιολόγθςθ από τθν επιτροπι αξιολόγθςθσ (παρ. 2 του άρκρου 23 του ΕΚΠΟΤΑ). 

Σ) Απόφαςθ Δθμάρχου για τθν ανάκεςθ ςε ςυγκεκριμζνο προμθκευτι (αρικμ. 49, 96, 127, 154, 

160/2013 πράξεισ του Κλιμακίου Προλθπτικοφ Ελζγχου Δαπανϊν ςτο VII Τμιμα).  
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ΠΡΟΧΕΚΡΟ ΔΚΑΓΩΝΚΜΟ 

 Νομοθετικό πλαίσιο 

α) Άρκρο 58 του Ν. 3852/2010. 

β) Άρκρο 209 του Ν. 3463/2006. 

γ) Παρ. 10 του άρκρου 3 και παρ. 4, 5 και 6 του άρκρου 23 τθσ αρικμ. 11389/1993 απόφαςθσ 

του Υπουργοφ Εςωτερικϊν περί Ε.Κ.Π.Ο.ΤΑ. (ΦΕΚ Βϋ 185). 

δ) Περίπτωςθ γϋ τθσ παρ. 12 του άρκρου 2 του Ν. 2286/1995, όπωσ ςυμπλθρϊκθκε με τθν παρ. 

3 του άρκρου 13 του Ν. 2503/1997. 

ε) Αρικμ. Π1/3305/3-11-2010 (ΦΕΚ 1789/Βϋ/12-11-2010) Απόφαςθσ του Υφυπουργοφ 

Οικονομίασ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ. 

ςτ) Άρκρο 157 του Ν. 4281/2014. 

 Διαδικασία ανάθεσης 

Α) Εκπόνθςθ μελζτθσ. Εφόςον πρόκειται για είδοσ, που απαιτεί τεχνικι γνϊςθ ι εμπειρία 

ςυντάςςεται και κεωρείται από τθν τεχνικι υπθρεςία (παρ. 4 του άρκρου 209 του Ν. 3463/2006). 

Β) Απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ για τθν ζγκριςθ τθσ δαπάνθσ και τθ διάκεςθ τθσ ςχετικισ 

πίςτωςθσ (άρκρο 72 του Ν. 3852/2010, αρικμ. 42, 45, 46, 112, 158, 183, 185, 262/2013, 10, 203, 

224, 257, 273, 285, 310/2014, 11, 17, 34, 119/2015 πράξεισ του Κλιμακίου Προλθπτικοφ Ελζγχου 

Δαπανϊν ςτο VII Τμιμα).  

Γ) Απόφαςθ Δθμάρχου για τθν ζγκριςθ διενζργειασ τθσ προμικειασ (παρ. 4 του άρκρου 23 του 

ΕΚΠΟΤΑ, 170/2012 πράξθ Κλιμακίου Προλθπτικοφ Ελζγχου Δαπανϊν ςτο VII Τμιμα).  

Δ) Απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ για τθν ζγκριςθ:  

α) του τρόπου εκτζλεςθσ (παρ. 1 του άρκρου 3 του ΕΚΠΟΤΑ) και  

β) των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και των όρων διακιρυξθσ (άρκρο 72 του Ν. 3852/2010, παρ. 

1 του άρκρου 3 και παρ. 4 του άρκρου 4 του ΕΚΠΟΤΑ).  

Ε) Διακιρυξθ του Δθμάρχου (παρ. 1 του άρκρου 3 του ΕΚΠΟΤΑ).  

Σ) Διενζργεια πρόχειρου διαγωνιςμοφ με υποβολι ςφραγιςμζνων προςφορϊν, αφοφ 

προθγθκεί δθμοςίευςθ περίλθψθσ τθσ διακιρυξθσ πζντε (5) θμζρεσ νωρίτερα ςε μια τοπικι 

εφθμερίδα (παρ. 5 του άρκρου 23 του ΕΚΠΟΤΑ και 219, 408/2009, 387/2010 πράξεισ VII Τμιματοσ 

και 38, 110/2012 πράξεισ Κλιμακίου Προλθπτικοφ Ελζγχου Δαπανϊν ςτο VII Τμιμα).  

Ζ) Ο διαγωνιςμόσ διενεργείται ενϊπιον τριμελοφσ επιτροπισ υπαλλιλων, θ οποία μετά από 

δθμόςια κλιρωςθ, ςυγκροτείται με απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (άρκρο 46 του ΕΚΠΟΤΑ, 

παρ. 1ε του άρκρου 72 του Ν. 3852/2010, άρκρο 26 του Ν. 4024/2012 και 121/2011, 120, 156, 

204/2012 πράξεισ του ΣΤϋ Κλιμακίου, 2263, 3365/2011, 2794, 2803/2012 αποφάςεισ VI Τμιματοσ, 

67, 73, 100, 111, 307/2012 πράξεισ Ζϋ Κλιμακίου, 993/2011 απόφαςθ Μείηονοσ Επταμελοφσ 
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Σφνκεςθσ και 38 και 72/2012 πράξεισ του Κλιμακίου Προλθπτικοφ Ελζγχου Δαπανϊν ςτο VII Τμιμα 

του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου)1. 

Η) Αξιολόγθςθ από τθν επιτροπι αξιολόγθςθσ (παρ. 6 του άρκρου 23 του ΕΚΠΟΤΑ).  

Ι) Απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ για τθν κατακφρωςθ του αποτελζςματοσ του πρόχειρου 

διαγωνιςμοφ (άρκρο 72 του Ν. 3852/2010, 39, 316/2011 πράξεισ VII Τμιματοσ και 289/2014, 

54/2015 πράξθ Κλιμακίου Προλθπτικοφ Ελζγχου Δαπανϊν ςτο VII Τμιμα). 

                                                           
1 Με ηηο αξηζκ. 1172, 1174/2015 απνθάζεηο VI Τκήκαηνο ηνπ Ειεγθηηθνύ Σπλεδξίνπ θξίζεθε όηη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

46 ηνπ ΕΚΠΟΤΑ, ην Δεκνηηθό Σπκβνύιην ζπγθξνηεί ηηο επηηξνπέο δηελέξγεηαο θαη αμηνιόγεζεο. 
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ΑΝΟΚΚΣΟ ΔΚΑΓΩΝΚΜΟ 

 Νομοθετικό πλαίσιο 

α) Άρκρα 65 και 72 του Ν. 3852/2010. 

β) Άρκρο 209 του Ν. 3463/2006. 

γ) Αρικμ. 11389/1993 απόφαςθ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν περί Ε.Κ.Π.Ο.ΤΑ. (ΦΕΚ Βϋ 185). 

δ) Ν. 2286/1995, όπωσ ιςχφει. 

ε) Άρκρο 157 του Ν. 4281/2014. 

ςτ) Ν. 4155/2013. 

η) Π1/2390/16-10-2013 απόφαςθ Υπουργοφ Ανάπτυξθσ (ΦΕΚ Βϋ 2677). 

θ) Π.Δ. 60/2007 (για προμικειεσ που λόγω αξίασ εμπίπτουν ςτο κοινοτικό δίκαιο). 

κ) Ν. 3886/2010 (για προμικειεσ που λόγω αξίασ εμπίπτουν ςτο κοινοτικό δίκαιο). 

 Διαδικασία ανάθεσης 

Α) Εκπόνθςθ μελζτθσ. Εφόςον πρόκειται για είδοσ, που απαιτεί τεχνικι γνϊςθ ι εμπειρία 

ςυντάςςεται και κεωρείται από τθν τεχνικι υπθρεςία (παρ. 4 του άρκρου 209 του Ν. 3463/2006). 

Β) Απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ για τθν ζγκριςθ τθσ δαπάνθσ και τθ διάκεςθ τθσ ςχετικισ 

πίςτωςθσ (άρκρο 72 του Ν. 3852/2010, αρικμ. 42, 45, 46, 112, 158, 183, 185, 262/2013, 10, 203, 

224, 257, 273, 285, 310/2014, 11, 17, 34, 119/2015 πράξεισ του Κλιμακίου Προλθπτικοφ Ελζγχου 

Δαπανϊν ςτο VII Τμιμα).  

Γ) Απόφαςθ Δθμοτικοφ Συμβουλίου για τθν ζγκριςθ διενζργειασ τθσ προμικειασ (33/2012 

πράξθ VII Τμιματοσ, 178, 326/2013 πράξεισ του Κλιμακίου Προλθπτικοφ Ελζγχου Δαπανϊν ςτο VII 

Τμιμα και 2276/2014 απόφαςθ VI Τμιματοσ).  

Δ) Απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ για τθν ζγκριςθ:  

- α) του τρόπου εκτζλεςθσ (παρ. 1 του άρκρου 3 του ΕΚΠΟΤΑ),  

- β) των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και των όρων διακιρυξθσ (άρκρο 72 του Ν. 3852/2010, παρ. 

1 του άρκρου 3 και παρ. 4 του άρκρου 4 του ΕΚΠΟΤΑ).  

Ε) Διακιρυξθ του Δθμάρχου (παρ. 1 του άρκρου 3 του ΕΚΠΟΤΑ).  

Σ) Διενζργεια ανοικτοφ διαγωνιςμοφ με υποβολι ςφραγιςμζνων προςφορϊν, αφοφ προθγθκεί 

δθμοςίευςθ περίλθψθσ τθσ διακιρυξθσ είκοςι (20) θμζρεσ νωρίτερα ςτο ΦΕΚ, ςε δυο οικονομικζσ 

εφθμερίδεσ και ςε δυο ι τρεισ τοπικζσ εφθμερίδεσ (άρκρο 5 του Ν. 3469/2006, παρ. 1 του άρκρου 5 

του ΕΚΠΟΤΑ και άρκρο 3 του Ν. 3548/2007).  

Ζ) Ο διαγωνιςμόσ διενεργείται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Ν. 

4155/2013, Π1/2390/16-10-2013 ΥΑ, άρκρα 134-138 του Ν. 4281/2014) από τριμελι επιτροπι 

υπαλλιλων, θ οποία μετά από δθμόςια κλιρωςθ, ςυγκροτείται με απόφαςθ τθσ Οικονομικισ 

Επιτροπισ (άρκρο 46 του ΕΚΠΟΤΑ, άρκρο 26 του Ν. 4024/2012 και 121/2011, 120, 156, 204/2012 
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πράξεισ του ΣΤϋ Κλιμακίου, 2263, 3365/2011, 2794, 2803/2012 αποφάςεισ VI Τμιματοσ, 67, 73, 100, 

111, 307/2012 πράξεισ Ζϋ Κλιμακίου, 993/2011 απόφαςθ Μείηονοσ Επταμελοφσ Σφνκεςθσ και 38, 

72/2012 πράξεισ του Κλιμακίου Προλθπτικοφ Ελζγχου Δαπανϊν ςτο VII Τμιμα του Ελεγκτικοφ 

Συνεδρίου) 2. 

Η) Αξιολόγθςθ από τθν επιτροπι αξιολόγθςθσ (άρκρο 20 του ΕΚΠΟΤΑ).  

Ι) Απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ για τθν κατακφρωςθ του αποτελζςματοσ του ανοικτοφ 

διαγωνιςμοφ (άρκρο 72 του Ν. 3852/2010, παρ. 5 του άρκρου 20 και άρκρο 21 του ΕΚΠΟΤΑ).  

                                                           
2 Με ηηο αξηζκ. 1172, 1174/2015 απνθάζεηο VI Τκήκαηνο ηνπ Ειεγθηηθνύ Σπλεδξίνπ θξίζεθε όηη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

46 ηνπ ΕΚΠΟΤΑ, ην Δεκνηηθό Σπκβνύιην ζπγθξνηεί ηηο επηηξνπέο δηελέξγεηαο θαη αμηνιόγεζεο. 
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ΔΚΑΔΚΚΑΚΑ ΑΝΑΙΕΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΔΚΑΠΡΑΓΜΑΣΕΤΗ 

 Νομοθετικό πλαίσιο 

α) Άρκρα 65 και 72 του Ν. 3852/2010. 

β) Άρκρο 209 του Ν. 3463/2006. 

γ) Περίπτωςθ γ1 τθσ παρ. 3 του άρκρου 3 και τισ παρ. 1 και 2 του άρκρου 23 τθσ αρικμ. 

11389/1993 απόφαςθσ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν περί Ε.Κ.Π.Ο.ΤΑ. (ΦΕΚ Βϋ 185). 

δ) Τθν περίπτωςθ Iβϋ τθσ παρ. 13 του άρκρου 2 του Ν. 2286/1995. 

ε) Ν. 4155/2013. 

ςτ) Ν. 4013/2011, όπωσ ιςχφει. 

η) Π1/2390/16-10-2013 απόφαςθ Υπουργοφ Ανάπτυξθσ (ΦΕΚ Βϋ 2677). 

θ) Π.Δ. 60/2007 (για προμικειεσ που λόγω αξίασ εμπίπτουν ςτο κοινοτικό δίκαιο). 

κ) Ν. 3886/2010 (για προμικειεσ που λόγω αξίασ εμπίπτουν ςτο κοινοτικό δίκαιο). 

 Διαδικασία ανάθεσης 

Α) Διενζργεια διαγωνιςμοφ, ςτον οποίο δεν υποβλικθκε καμία προςφορά ι υποβλικθκαν μθ 

κανονικζσ προςφορζσ (παρ. 3 του άρκρου 3 και παρ. 1 του άρκρου 23 του ΕΚΠΟΤΑ). Αφορά εκνικό 

διαγωνιςμό.  

Β) Διενζργεια διαγωνιςμοφ, ςτον οποίο δεν υποβλικθκε καμία προςφορά ι υποβλικθκαν 

ακατάλλθλεσ προςφορζσ3 (άρκρο 25 του Π.Δ. 60/2007). Αφορά διεκνι διαγωνιςμό.  

Γ) Απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ για τθν ζγκριςθ του πρακτικοφ και κιρυξθ του διαγωνιςμοφ 

ωσ άγονου (άρκρο 72 του Ν. 3852/2010, παρ. 3 του άρκρου 23 του ΕΚΠΟΤΑ).  

Δ) Υποβολι του φακζλου για ζγκριςθ ςτθν Ενιαία Ανεξάρτθτθ Αρχι Δθμοςίων Συμβάςεων, 

εφόςον θ αξία υπερβαίνει τισ 207.000 ευρϊ, χωρίσ Φ.Π.Α. (παρ. 2δδ του άρκρου 2 του Ν. 

4013/2011,,  παρ. 1 του άρκρου 61 του Ν. 4146/2013). Επιςυνάπτεται ςχζδιο απόφαςθσ του 

Δθμοτικοφ Συμβουλίου. Η Αρχι υποχρεοφται να απαντιςει ςε 15+15 εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν 

παραλαβι του φακζλου.  

Ε) Συλλογι προςφορϊν, μετά από ςχετικι ανακοίνωςθ. Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ πρζπει 

να ςυνοδεφονται από όλα τα δικαιολογθτικά που αναφζρονταν ςτθ διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ 

(156/2012, 87, 98/2013, 22, 41, 92/2014 πράξεισ ΣΤϋ Κλιμακίου και 395/2012 πράξθ Ζϋ Κλιμακίου). 

                                                           
3 Καηά ηε λνκνινγία ηνπ Ειεγθηηθνύ Σπλεδξίνπ, σο «αθαηάιιειεο» ζεσξνύληαη νη πξνζθνξέο πνπ δελ πιεξνύλ θαη 

παξαβαίλνπλ ηνπο ηερληθνύο όξνπο ηεο πξνθήξπμεο, δειαδή όηαλ ην πεξηερόκελό ηνπο δελ έρεη θακία ζρέζε κε ηηο δεηνύκελεο 

από ηε κειέηε πξνδηαγξαθέο θαη γη’ απηό ε ππνβνιή αθαηάιιειεο πξνζθνξάο εμνκνηώλεηαη κε ηε κε ππνβνιή πξνζθνξάο. 

Αληίζεηα, νη πξνζθνξέο πνπ απνθιείνληαη ιόγσ έιιεηςεο δηθαηνινγεηηθώλ πνπ απαηηνύληαη από ηε δηαθήξπμε επί πνηλή 

απνθιεηζκνύ είλαη «απαξάδεθηεο». Η έλλνηα ηεο «κε θαλνληθήο» πξνζθνξάο εμνκνηώλεηαη κε ηελ ππνβνιή απαξάδεθηεο 

πξνζθνξάο. Πξνζθνξά πνπ ππεξβαίλεη ηελ πξνϋπνινγηδόκελε δαπάλε ζεσξείηαη νηθνλνκηθά «κε ζπκθέξνπζα» γηα ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή πξνζθνξά, ε νπνία δελ εληάζζεηαη ζηηο «αθαηάιιειεο» πξνζθνξέο. 
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Σ) Η επιτροπι αξιολόγθςθσ με πρακτικό τθσ, γνωμοδοτεί προσ το Δθμοτικό Συμβοφλιο για τθν 

πλθρότθτα των δικαιολογθτικϊν, τθν αποδοχι τθσ τεχνικισ προςφοράσ και τθν ανάκεςθ ςε 

προμθκευτι, ςφμφωνα με το κριτιριο κατακφρωςθσ που αναφζρεται ςτθ διακιρυξθ του 

διαγωνιςμοφ. 

Ζ) Μετά τθν ζγκριςθ τθσ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., εκδίδεται απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου για τθν 

ανάκεςθ τθσ προμικειασ ςε ςυγκεκριμζνο προμθκευτι (παρ. 3 του άρκρου 23 του ΕΚΠΟΤΑ, αρικμ. 

3699/2012 απόφαςθ VI Τμιματοσ και 42/2013 πράξθ ΣΤϋ Κλιμακίου του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου).  
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ΑΝΑΙΕΗ ΛΟΓΩ ΚΑΣΕΠΕΚΓΟΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Θ ΑΠΟΚΛΕΚΣΚΚΟΣΗΣΑ 

 Νομοθετικό πλαίσιο 

α) Περ. δϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 72 του Ν. 3852/20104. 

β) Άρκρο 209 του Ν. 3463/2006. 

γ) Παρ. 1 και 2 του άρκρου 23 ςε ςυνδυαςμό με τθν παρ. 3 του άρκρου 3 τθσ αρικμ. 

11389/1993 απόφαςθσ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν περί Ε.Κ.Π.Ο.ΤΑ. (ΦΕΚ Βϋ 185)5. 

δ) Τθν περίπτωςθ V τθσ παρ. 13 του άρκρου 2 του Ν. 2286/19956. 

ε) Ν. 4155/2013. 

ςτ) Ν. 4013/2011, όπωσ ιςχφει. 

η) Π1/2390/16-10-2013 απόφαςθ Υπουργοφ Ανάπτυξθσ (ΦΕΚ Βϋ 2677). 

θ) Π.Δ. 60/2007 (για προμικειεσ που λόγω αξίασ εμπίπτουν ςτο κοινοτικό δίκαιο). 

κ) Ν. 3886/2010 (για προμικειεσ που λόγω αξίασ εμπίπτουν ςτο κοινοτικό δίκαιο). 

 Διαδικασία ανάθεσης 

Α) Απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ για τθν ζγκριςθ διενζργειασ τθσ προμικειασ με τθ 

διαδικαςία τθσ διαπραγμάτευςθσ, επειδι ςυντρζχουν λόγοι κατεπειγουςϊν αναγκϊν (παρ. 1δ του 

άρκρου 72 του Ν. 3852/2010 και παρ. 3 του άρκρου 3 και παρ. 2 του άρκρου 23 του ΕΚΠΟΤΑ).  

Β) Απόφαςθ Δθμάρχου για τθν ζγκριςθ διενζργειασ τθσ προμικειασ με τθ διαδικαςία τθσ 

διαπραγμάτευςθσ, επειδι ςυντρζχουν λόγοι κατεπειγουςϊν αναγκϊν, όταν θ αναβολι λιψθσ 

απόφαςθσ απειλεί άμεςα τα ςυμφζροντα του Διμου, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αυτι κα υποβλθκεί 

προσ ζγκριςθ ςτθν επόμενθ ςυνεδρίαςθ τθσ οικονομικισ επιτροπισ (παρ. 2 του άρκρου 58 του Ν. 

3852/2010 και αρικμ. 241/2012 πράξθ Κλιμακίου Προλθπτικοφ Ελζγχου Δαπανϊν ςτο VII Τμιμα).  

Γ) Απόφαςθ Δθμοτικοφ Συμβουλίου για τθν ζγκριςθ διενζργειασ τθσ προμικειασ με τθ 

διαδικαςία τθσ διαπραγμάτευςθσ, επειδι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςτικότθτασ (παρ. 3 του άρκρου 

3 και παρ. 2 του άρκρου 23 του ΕΚΠΟΤΑ, άρκρο 25 του Π.Δ. 60/2007, Ν. 2121/1993). 

Δ) Υποβολι του φακζλου για ζγκριςθ ςτθν Ενιαία Ανεξάρτθτθ Αρχι Δθμοςίων Συμβάςεων (παρ. 

2δδ του άρκρου 2 του Ν. 4013/2011). Η Αρχι υποχρεοφται να απαντιςει ςε 15+15 εργάςιμεσ 

θμζρεσ από τθν παραλαβι του φακζλου. Δεν ιςχφει όταν ςυντρζχουν λόγοι κατεπειγουςϊν 

αναγκϊν. Στθν περίπτωςθ αυτι θ απόφαςθ αποςτζλλεται εκ των υςτζρων.  

Ε) Συλλογι προςφορϊν, εφόςον αυτό είναι δυνατό.  

                                                           
4 Όηαλ ε αλάζεζε, αλεμαξηήησο πνζνύ, γίλεηαη θαη’ επίθιεζε ηεο απνθιεηζηηθόηεηαο, ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ 

Ν. 3852/2010. 

5 Όηαλ ε αλάζεζε, αλεμαξηήησο πνζνύ, γίλεηαη θαη’ επίθιεζε ηεο απνθιεηζηηθόηεηαο, ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο γ2 

ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 3 θαη ηηο παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.. 

6 Όηαλ ε αλάζεζε, αλεμαξηήησο πνζνύ, γίλεηαη θαη’ επίθιεζε ηεο απνθιεηζηηθόηεηαο, ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο II 

ηεο παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 2286/1995. 
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Σ) Η επιτροπι αξιολόγθςθσ με πρακτικό τθσ, γνωμοδοτεί προσ τθν Οικονομικι Επιτροπι ι το 

Δθμοτικό Συμβοφλιο για τθν πλθρότθτα των δικαιολογθτικϊν, τθν αποδοχι τθσ τεχνικισ προςφοράσ 

και τθν ανάκεςθ τθσ προμικειασ.  

Ζ) Μετά τθν ζγκριςθ τθσ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., εκδίδεται απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ ι του 

Δθμοτικοφ Συμβουλίου για τθν ανάκεςθ τθσ προμικειασ ςε ςυγκεκριμζνο προμθκευτι.  
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ΑΝΑΘΕΗ ΥΠΗΡΕΙΩΝ 

 

ΑΠΕΤΙΕΚΑ ΑΝΑΙΕΗ 

 Νομοθετικό πλαίσιο 

α) Άρκρο 58 του Ν. 3852/2010. 

β) Άρκρα 209 και 273 του Ν. 3463/2006. 

γ) Παρ. 9 και 10 του άρκρου 209 του Ν. 3463/2006, όπωσ προςτζκθκαν με τθν παρ. 13 του 

άρκρου 20 του Ν. 3731/2008. 

δ) Άρκρο 133 του Ν. 4270/2014. 

ε) Αρικμ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/Βϋ/11-8-2010) Απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν. 

ςτ) Άρκρο 11 του Π.Δ. 28/1980. 

Διαδικασία ανάθεσης 

Α) Τεχνικι ζκκεςθ ι μελζτθ εφόςον πρόκειται για υπθρεςία, που απαιτεί τεχνικι γνϊςθ ι 

εμπειρία (παρ. 4 του άρκρου 209 του Ν. 3463/2006 και 44, 66/2014 πράξεισ Κλιμακίου Προλθπτικοφ 

Ελζγχου Δαπανϊν ςτο VII Τμιμα).  

Β) Απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ για τθν ζγκριςθ τθσ δαπάνθσ και τθ διάκεςθ τθσ ςχετικισ 

πίςτωςθσ (άρκρο 72 του Ν. 3852/2010, αρικμ. 42, 45, 46, 112, 158, 183, 185, 262/2013, 10, 203, 

224, 257, 273, 285, 310/2014, 11, 17, 34, 119/2015 πράξεισ του Κλιμακίου Προλθπτικοφ Ελζγχου 

Δαπανϊν ςτο VII Τμιμα).  

Γ) Συλλογι προςφορϊν (αρκεί και θ μια προςφορά).  

Δ) Απόφαςθ Δθμάρχου για τθν ζγκριςθ τθσ υπθρεςίασ, των προδιαγραφϊν και τθσ ανάκεςθσ ςε 

ςυγκεκριμζνο πάροχο (παρ. 9 του άρκρου 209 του Ν. 3463/2006, όπωσ προςτζκθκε με παρ. 13 του 

άρκρου 20 του Ν. 3731/2008 και 198/2012, 26, 140, 148, 232, 246, 252, 271, 286, 308, 321, 328, 

338/2013, 44, 65, 66, 125, 195/2014 πράξεισ Κλιμακίου Προλθπτικοφ Ελζγχου Δαπανϊν ςτο VII 

Τμιμα). 
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ΠΡΟΧΕΚΡΟ ΔΚΑΓΩΝΚΜΟ 

 Νομοθετικό πλαίσιο 

α) Άρκρο 72 του Ν. 3852/2010. 

β) Άρκρα 209 και 273 του Ν. 3463/2006. 

γ) Παρ. 9 και 10 του άρκρου 209 του Ν. 3463/2006, όπωσ προςτζκθκαν με τθν παρ. 13 του 

άρκρου 20 του Ν. 3731/2008. 

δ) Άρκρο 133 του Ν. 4270/2014. 

ε) Αρικμ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/Βϋ/11-8-2010) Απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν. 

ςτ) Παρ. 5 του άρκρου 11 του Π.Δ. 28/1980. 

η) Άρκρο 157 του Ν. 4281/2014. 

Διαδικασία ανάθεσης 

Α) Εκπόνθςθ μελζτθσ. Εφόςον πρόκειται για υπθρεςία, που απαιτεί τεχνικι γνϊςθ ι εμπειρία 

ςυντάςςεται και κεωρείται από τθν τεχνικι υπθρεςία (παρ. 4 του άρκρου 209 του Ν. 3463/2006).  

Β) Απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ για τθν ζγκριςθ:  

α) του τρόπου εκτζλεςθσ (παρ. 9 του άρκρου 209 του Ν. 3463/2006, όπωσ προςτζκθκε με 

παρ. 13 του άρκρου 20 του Ν. 3731/2008),  

β) τθσ δαπάνθσ και τθ διάκεςθ τθσ ςχετικισ πίςτωςθσ (άρκρο 72 του Ν. 3852/2010, αρικμ. 

42, 45, 46, 112, 158, 183, 185, 262/2013, 10, 203, 224, 257, 273, 285, 310/2014, 11, 17, 34, 

119/2015 πράξεισ του Κλιμακίου Προλθπτικοφ Ελζγχου Δαπανϊν ςτο VII Τμιμα) και 

γ) των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και των όρων διακιρυξθσ (άρκρο 72 του Ν. 3852/2010, παρ. 

9 του άρκρου 209 του Ν. 3463/2006, όπωσ προςτζκθκε με παρ. 13 του άρκρου 20 του Ν. 

3731/2008).  

Γ) Διακιρυξθ του Δθμάρχου (παρ. 5 του άρκρου 11 και παρ. 1 του άρκρου 15 του Π.Δ. 28/1980).  

Δ) Διενζργεια πρόχειρου διαγωνιςμοφ με υποβολι ςφραγιςμζνων προςφορϊν, αφοφ 

προθγθκεί δθμοςίευςθ περίλθψθσ τθσ διακιρυξθσ πζντε (5) θμζρεσ νωρίτερα ςε μια τοπικι 

εφθμερίδα (παρ. 5 του άρκρου 11 του Π.Δ. 28/1980 και 39, 316/2011 πράξεισ VII Τμιματοσ και 

33/2014 πράξθ Κλιμακίου Προλθπτικοφ Ελζγχου Δαπανϊν ςτο VII Τμιμα). 

Ε) Ο διαγωνιςμόσ διενεργείται ενϊπιον τριμελοφσ επιτροπισ υπαλλιλων, θ οποία μετά από 

δθμόςια κλιρωςθ, ςυγκροτείται με απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (παρ. 1ε του άρκρου 72 

του Ν. 3852/2010, άρκρο 26 του Ν. 4024/2012 και 121/2011, 120, 156, 204/2012, 54, 101/2014 

πράξεισ του ΣΤϋ Κλιμακίου, 2263, 3365/2011, 2794, 2803/2012 αποφάςεισ VI Τμιματοσ, 67, 73, 100, 

111, 307/2012 πράξεισ Ζϋ Κλιμακίου, 993/2011 απόφαςθ Μείηονοσ Επταμελοφσ Σφνκεςθσ και 38, 

72/2012 πράξεισ του Κλιμακίου Προλθπτικοφ Ελζγχου Δαπανϊν ςτο VII Τμιμα του Ελεγκτικοφ 

Συνεδρίου).  
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Σ) Αξιολόγθςθ από τθν επιτροπι διαγωνιςμοφ (άρκρο 19 του Π.Δ. 28/1980 και παρ. 1ε του 

άρκρου 72 του Ν. 3852/2010).  

Ζ) Απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ για τθν κατακφρωςθ του αποτελζςματοσ του πρόχειρου 

διαγωνιςμοφ (άρκρο 72 του Ν. 3852/2010, 39, 316/2011 πράξεισ VII Τμιματοσ και 289/2014, 

54/2015 πράξεισ Κλιμακίου Προλθπτικοφ Ελζγχου Δαπανϊν ςτο VII Τμιμα).  
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ΑΝΟΚΚΣΟ ΔΚΑΓΩΝΚΜΟ 

 Νομοθετικό πλαίσιο 

α) Άρκρα 65 και 72 του Ν. 3852/2010. 

β) Άρκρα 209 και 273 του Ν. 3463/2006. 

γ) Παρ. 9 και 10 του άρκρου 209 του Ν. 3463/2006, όπωσ προςτζκθκαν με τθν παρ. 13 του 

άρκρου 20 του Ν. 3731/2008. 

δ) Άρκρο 133 του Ν. 4270/2014. 

ε) Αρικμ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/Βϋ/11-8-2010) Απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν. 

ςτ) Π.Δ. 28/1980. 

η) Άρκρο 157 του Ν. 4281/2014. 

θ) Ν. 4155/2013. 

κ) Π1/2390/16-10-2013 απόφαςθ Υπουργοφ Ανάπτυξθσ (ΦΕΚ Βϋ 2677). 

ι) Π.Δ. 60/2007 (για υπθρεςίεσ που λόγω αξίασ εμπίπτουν ςτο κοινοτικό δίκαιο). 

ια) Ν. 3886/2010 (για υπθρεςίεσ που λόγω αξίασ εμπίπτουν ςτο κοινοτικό δίκαιο). 

 Διαδικασία ανάθεσης 

Α) Εκπόνθςθ μελζτθσ. Εφόςον πρόκειται για υπθρεςία, που απαιτεί τεχνικι γνϊςθ ι εμπειρία 

ςυντάςςεται και κεωρείται από τθν τεχνικι υπθρεςία (παρ. 4 του άρκρου 209 του Ν. 

3463/2006). 

Β) Απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ για τθν ζγκριςθ τθσ δαπάνθσ και τθ διάκεςθ τθσ ςχετικισ 

πίςτωςθσ (άρκρο 72 του Ν. 3852/2010, αρικμ. 42, 45, 46, 112, 158, 183, 185, 262/2013, 10, 203, 

224, 257, 273, 285, 310/2014, 11, 17, 34, 119/2015 πράξεισ του Κλιμακίου Προλθπτικοφ Ελζγχου 

Δαπανϊν ςτο VII Τμιμα). 

Γ) Απόφαςθ Δθμοτικοφ Συμβουλίου για τθν:  

α) ζγκριςθ διενζργειασ τθσ υπθρεςίασ,  

β) τον κακοριςμό του τρόπου εκτζλεςθσ και  

γ) τθν αιτιολόγθςθ τθσ μθ ικανοποίθςθσ τθσ ανάγκθσ με ίδια μζςα (68, 85, 110, 111, 168, 

179, 184, 187, 189, 191, 215, 238, 329/2012 πράξεισ Ζϋ Κλιμ., 1502/2012, 2276/2014 αποφ. 

VI Τμιματοσ, 326/2013 πράξθ προλθπτ. Ελζγχ. Δαπ. VII Τμιμα).  

Δ) Απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ για τθν ζγκριςθ των προδιαγραφϊν και των όρων 

διακιρυξθσ (άρκρο 72 του Ν. 3852/2010). 
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Ε) Διακιρυξθ του Δθμάρχου (παρ. 1 του άρκρου 15 του Π.Δ. 28/1980). 

Σ) Διενζργεια ανοικτοφ διαγωνιςμοφ με υποβολι ςφραγιςμζνων προςφορϊν, αφοφ προθγθκεί 

δθμοςίευςθ περίλθψθσ τθσ διακιρυξθσ δζκα (10) θμζρεσ νωρίτερα ςτο ΦΕΚ, ςε μια-δυο θμεριςιεσ 

εφθμερίδεσ, μια οικονομικι εφθμερίδα και ςε δυο ι τρεισ τοπικζσ εφθμερίδεσ (άρκρο 5 του Ν. 

3469/2006, παρ. 5 του άρκρου 15 του Π.Δ. 28/1980 και άρκρο 3 του Ν. 3548/2007).  

Ζ) Ο διαγωνιςμόσ διενεργείται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Ν. 

4155/2013, Π1/2390/16-10-2013 ΥΑ, άρκρα 134-138 του Ν. 4281/2014) από τριμελι επιτροπι 

υπαλλιλων, θ οποία μετά από δθμόςια κλιρωςθ, ςυγκροτείται με απόφαςθ τθσ Οικονομικισ 

Επιτροπισ (παρ. 1ε του άρκρου 72 του Ν. 3852/2010, άρκρο 26 του Ν. 4024/2012 και 121/2011, 

120, 156, 204/2012, 54, 101/2014 πράξεισ του ΣΤϋ Κλιμακίου, 2263, 3365/2011, 2794, 2803/2012 

αποφάςεισ VI Τμιματοσ, 67, 73, 100, 111, 307/2012 πράξεισ Ζϋ Κλιμακίου, 993/2011 απόφαςθ 

Μείηονοσ Επταμελοφσ Σφνκεςθσ και 38, 72/2012 πράξεισ του Κλιμακίου Προλθπτικοφ Ελζγχου 

Δαπανϊν ςτο VII Τμιμα του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου). 

Η) Αξιολόγθςθ από τθν επιτροπι διαγωνιςμοφ (άρκρο 19 του Π.Δ. 28/1980 και παρ. 1ε του 

άρκρου 72 του Ν. 3852/2010).  

Ι) Απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ για τθν κατακφρωςθ του αποτελζςματοσ του ανοικτοφ 

διαγωνιςμοφ (άρκρο 72 του Ν. 3852/2010, παρ. 1 του άρκρου 21 του Π.Δ. 28/1980).  



Θανάςθσ Παηαρλόγλου: Διαδικαςία ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ. 

 

15 

 

ΔΚΑΔΚΚΑΚΑ ΑΝΑΙΕΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΔΚΑΠΡΑΓΜΑΣΕΤΗ 

 Νομοθετικό πλαίσιο 

α) Άρκρα 65 και 72 του Ν. 3852/2010. 

β) Άρκρα 209 και 273 του Ν. 3463/2006. 

γ) Παρ. 10 του άρκρου 209 του Ν. 3463/2006, όπωσ προςτζκθκε με τθν παρ. 13 του άρκρου 20 

του Ν. 3731/2008. 

δ) Άρκρο 133 του Ν. 4270/2014. 

ε) Αρικμ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/Βϋ/11-8-2010) Απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν. 

ςτ) Π.Δ. 28/1980. 

η) Άρκρο 157 του Ν. 4281/2014. 

θ) Ν. 4155/2013. 

κ) Π1/2390/16-10-2013 απόφαςθ Υπουργοφ Ανάπτυξθσ (ΦΕΚ Βϋ 2677). 

ι) Π.Δ. 60/2007 (για υπθρεςίεσ που λόγω αξίασ εμπίπτουν ςτο κοινοτικό δίκαιο). 

ια) Ν. 3886/2010 (για υπθρεςίεσ που λόγω αξίασ εμπίπτουν ςτο κοινοτικό δίκαιο). 

 Διαδικασία ανάθεσης 

Α) Διενζργεια διαγωνιςμοφ, ςτον οποίο δεν υποβλικθκε καμία προςφορά ι υποβλικθκαν 

ακατάλλθλεσ προςφορζσ7 (παρ. 10 του άρκρου 209 του Ν. 3463/2006, όπωσ προςτζκθκε με παρ. 13 

του άρκρου 20 του Ν. 3731/2008, άρκρο 25 του Π.Δ. 60/2007).  

Β) Απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ για τθν ζγκριςθ του πρακτικοφ και κιρυξθ του διαγωνιςμοφ 

ωσ άγονου (παρ. 1δ του άρκρου 72 του Ν. 3852/2010).  

Γ) Υποβολι του φακζλου για ζγκριςθ ςτθν Ενιαία Ανεξάρτθτθ Αρχι Δθμοςίων Συμβάςεων 

εφόςον θ αξία υπερβαίνει τισ 207.000 ευρϊ, χωρίσ Φ.Π.Α. (παρ. 2δδ του άρκρου 2 του Ν. 

4013/2011, παρ. 1 του άρκρου 61 του Ν. 4146/2013). Επιςυνάπτεται ςχζδιο απόφαςθσ του 

Δθμοτικοφ Συμβουλίου. Η Αρχι υποχρεοφται να απαντιςει ςε 15+15 εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν 

παραλαβι του φακζλου (παρ. 5 του άρκρου 233 του Ν. 4281/2014). 

Δ) Συλλογι προςφορϊν, μετά από ςχετικι ανακοίνωςθ. Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ πρζπει 

να ςυνοδεφονται από όλα τα δικαιολογθτικά που αναφζρονταν ςτθ διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ 

(156/2012, 87, 98/2013, 22, 41/2014 πράξεισ ΣΤϋ Κλιμακίου και 395/2012 πράξθ Ζϋ Κλιμακίου).  

                                                           
7 Καηά ηε λνκνινγία ηνπ Ειεγθηηθνύ Σπλεδξίνπ, σο «αθαηάιιειεο» ζεσξνύληαη νη πξνζθνξέο πνπ δελ πιεξνύλ θαη 

παξαβαίλνπλ ηνπο ηερληθνύο όξνπο ηεο πξνθήξπμεο, δειαδή όηαλ ην πεξηερόκελό ηνπο δελ έρεη θακία ζρέζε κε ηηο δεηνύκελεο 

από ηε κειέηε πξνδηαγξαθέο θαη γη’ απηό ε ππνβνιή αθαηάιιειεο πξνζθνξάο εμνκνηώλεηαη κε ηε κε ππνβνιή πξνζθνξάο. 

Αληίζεηα, νη πξνζθνξέο πνπ απνθιείνληαη ιόγσ έιιεηςεο δηθαηνινγεηηθώλ πνπ απαηηνύληαη από ηε δηαθήξπμε επί πνηλή 

απνθιεηζκνύ είλαη «απαξάδεθηεο». Η έλλνηα ηεο «κε θαλνληθήο» πξνζθνξάο εμνκνηώλεηαη κε ηελ ππνβνιή απαξάδεθηεο 

πξνζθνξάο. Πξνζθνξά πνπ ππεξβαίλεη ηελ πξνϋπνινγηδόκελε δαπάλε ζεσξείηαη νηθνλνκηθά «κε ζπκθέξνπζα» γηα ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή πξνζθνξά, ε νπνία δελ εληάζζεηαη ζηηο «αθαηάιιειεο» πξνζθνξέο. 
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Ε) Η επιτροπι διαγωνιςμοφ με πρακτικό τθσ, γνωμοδοτεί προσ το Δθμοτικό Συμβοφλιο για τθν 

πλθρότθτα των δικαιολογθτικϊν, τθν αποδοχι των τεχνικϊν ςτοιχείων τθσ προςφοράσ και τθν 

ανάκεςθ ςε πάροχο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ.  

Σ) Μετά τθν ζγκριςθ τθσ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., εκδίδεται απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου για τθν 

ανάκεςθ τθσ υπθρεςίασ ςε ςυγκεκριμζνο πάροχο (αρικμ. 3699/2012 απόφαςθ VI Τμιματοσ και 

42/2013, 92/2014 πράξεισ ΣΤϋ Κλιμακίου του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου).  
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ΑΝΑΙΕΗ ΛΟΓΩ ΚΑΣΕΠΕΚΓΟΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Θ ΑΠΟΚΛΕΚΣΚΚΟΣΗΣΑ 

 Νομοθετικό πλαίσιο 

α) Περ. δϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 72 του Ν. 3852/20108. 

β) Άρκρα 209 και 273 του Ν. 3463/2006. 

γ) Παρ. 10 του άρκρου 209 του Ν. 3463/2006, όπωσ προςτζκθκε με τθν παρ. 13 του άρκρου 20 

του Ν. 3731/2008. 

δ) Άρκρο 133 του Ν. 4270/2014. 

ε) Αρικμ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/Βϋ/11-8-2010) Απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν. 

ςτ) Π.Δ. 28/1980. 

η) Άρκρο 157 του Ν. 4281/2014. 

θ) Ν. 4155/2013. 

κ) Ν. 4013/2011, όπωσ ιςχφει. 

ι) Π1/2390/16-10-2013 απόφαςθ Υπουργοφ Ανάπτυξθσ (ΦΕΚ Βϋ 2677). 

ια) Π.Δ. 60/2007. 

ιβ) Ν. 3886/2010 (για υπθρεςίεσ που λόγω αξίασ εμπίπτουν ςτο κοινοτικό δίκαιο). 

 Διαδικασία ανάθεσης 

Α) Απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ για τθν ζγκριςθ διενζργειασ τθσ υπθρεςίασ με τθ 

διαδικαςία τθσ διαπραγμάτευςθσ, επειδι ςυντρζχουν λόγοι κατεπειγουςϊν αναγκϊν (παρ. 1δ του 

άρκρου 72 του Ν. 3852/2010 και άρκρο 25 του Π.Δ. 60/2007). 

Β) Απόφαςθ Δθμάρχου για τθν ζγκριςθ διενζργειασ τθσ υπθρεςίασ με τθ διαδικαςία τθσ 

διαπραγμάτευςθσ, επειδι ςυντρζχουν λόγοι κατεπειγουςϊν αναγκϊν, όταν θ αναβολι λιψθσ 

απόφαςθσ απειλεί άμεςα τα ςυμφζροντα του Διμου, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αυτι κα υποβλθκεί 

προσ ζγκριςθ ςτθν επόμενθ ςυνεδρίαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (παρ. 2 του άρκρου 58 του Ν. 

3852/2010 και αρικμ. 241/2012 πράξθ Κλιμακίου Προλθπτικοφ Ελζγχου Δαπανϊν ςτο VII Τμιμα).  

Γ) Απόφαςθ Δθμοτικοφ Συμβουλίου για τθν ζγκριςθ διενζργειασ τθσ υπθρεςίασ με τθ 

διαδικαςία τθσ διαπραγμάτευςθσ, λόγω αποκλειςτικότθτασ (άρκρο 25 του Π.Δ. 60/2007, Ν. 

2121/1993).  

Δ) Υποβολι του φακζλου για ζγκριςθ ςτθν Ενιαία Ανεξάρτθτθ Αρχι Δθμοςίων Συμβάςεων (παρ. 

2δδ του άρκρου 2 του Ν. 4013/2011). Η Αρχι υποχρεοφται να απαντιςει ςε 15+15 εργάςιμεσ 

θμζρεσ από τθν παραλαβι του φακζλου. Δεν ιςχφει όταν ςυντρζχουν λόγοι κατεπειγουςϊν 

αναγκϊν. Στθν περίπτωςθ αυτι θ απόφαςθ αποςτζλλεται εκ των υςτζρων.  

                                                           
8 Όηαλ ε αλάζεζε, αλεμαξηήησο πνζνύ, γίλεηαη θαη’ επίθιεζε ηεο απνθιεηζηηθόηεηαο, ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ 

Ν. 3852/2010. 
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Ε) Συλλογι προςφορϊν, εφόςον αυτό είναι δυνατό.  
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ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ-ΑΝΑΘΕΗ ΔΑΠΑΝΩΝ 

 

Πρόταση-απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Η Α.Α.Υ. πρω-

τοκολλείται και αναρτάται στο διαύγεια, ενώ η Π.Α.Υ. όχι)

Καταχώρηση Πρωτογενούς Αιτήματος στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων

Εκπόνηση μελέτης (τεχνικές προδιαγραφές, ενδεικτικός 

προϋπολογισμός, συγγραφές υποχρεώσεων, κλπ)

Εγγραφή στον προϋπολογισμό (και επιπλέον για έργα στο 

τεχνικό πρόγραμμα)

 

Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίνονται οι τεχνικές 

προδιαγραφές και καθορίζονται οι όροι διακήρυξης. Ανάρτηση στο 

Διαύγεια. Αποστέλλεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση μετά την 

κατακύρωση του διαγωνισμού. 

Καταχώριση εγκεκριμένου αιτήματος στο Μητρώο.

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης της προμήθειας, 

παροχής, κλπ. με τη διαδικασία του διαγωνισμού (εφόσον 

υπερβαίνει το ποσό των 60.000 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α.). Ανάρτηση της 

απόφασης στο διαύγεια. 

Έγκριση της δαπάνης (ψήφιση πίστωσης) με απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής. Ανάρτηση στο Διαύγεια
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Δεν μπορεί το κείμενο της δημοσίευσης στον εγχώριο τύπο να 

διαφοροποιείται από αυτό που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης του δημάρχου στον εθνικό και 

τοπικό τύπο (ΦΕΚ, δυο οικονομικές εφημερίδες και δυο τοπικές αν 

υπάρχουν). Πρέπει να μεσολαβήσουν 52 ημέρες από την αποστολή της 

διακήρυξης με fax στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, μέχρι την 

ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Εφόσον αποσταλεί με email, πρέπει να 

μεσολαβήσουν 45 ημέρες και αν αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του δήμου 

όλα τα τεύχη δημοπράτησης, με το έντυπο προσφοράς, πρέπει να 

μεσολαβήσουν 40 ημέρες. Οι ημέρες είναι ημερολογιακές.

Διακήρυξη του δημάρχου, με βάση τους εγκριθέντες όρους. Περίληψη της 

διακήρυξης αναρτάται στο Διαύγεια και ολόκληρη η διακήρυξη στο Μητρώο. 

Ενημερώνεται το Μητρώο (προκηρύξεις). Δημοσίευση περίληψης της 

διακήρυξης στο Φ.Ε.Κ. και εφημερίδες  (Ε.Ε.Κ. για άνω των 207.000 ευρώ, 

χωρίς Φ.Π.Α.)

 

Τις προσφυγές κατά της νομιμότητας διενέργειας του διαγωνισμού ή της 

συμμετοχής προμηθευτή ή για οιονδήποτε άλλον λόγο, τις εξετάζει η 

Οικονομική Επιτροπή, αφού προηγηθεί γνωμοδότηση της επιτροπής 

αξιολόγησης. Οι προσφυγές αυτές ασκούνται μόνο από συμμετέχοντα στο 

διαγωνισμό.

Τις προσφυγές κατά των όρων διακήρυξης, τις εξετάζει η Οικονομική 

Επιτροπή, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση κανενός άλλου 

οργάνου.

Κατά των όρων διακήρυξης, μπορεί να υποβληθεί προσφυγή από αυτόν που έχει 

έννομο συμφέρον. Για τις προσφυγές ισχύει ο Ν. 3886/2010, ο οποίος παρέχει τη 

δυνατότητα στους ενάγοντες να υποβάλλουν αίτηση ασφαλιστικών μέτρων 

ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου και να ζητήσουν προσωρινή δικαστική 

προστασία, αφού προηγούμενα ασκήσουν προδικαστική προσφυγή. Στην 

περίπτωση αυτή, η διαδικασία του διαγωνισμού σταματά μέχρι την εκδίκαση.

Δεν επιτρέπεται η δημοσίευση στον εθνικό τύπο να προηγείται της 

δημοσίευσης στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
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Διενέργεια του διαγωνισμού, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ από Επιτροπή 

υπαλλήλων που ορίζονται από την Οικονομική Επιτροπή, μετά από 

δημόσια κλήρωση. 

Η επιτροπή μπορεί να ζητήσει διευκρινήσεις για τις προσφορές που 

υποβάλλουν οι συμμετέχοντες.

Όλες οι διαδικασίες είναι ανοικτές, δηλαδή διενεργούνται παρουσία των 

διαγωνιζομένων. Οι συσκέψεις των μελών των επιτροπών για να 

αποφανθούν για την πορεία του διαγωνισμού, την αποδοχή ή όχι 

δικαιολογητικών των διαγωνιζομένων, την αξιολόγηση των προσφορών, 

είναι μυστικές.

Συμμετέχων στο διαγωνισμό δικαιούται να ελέγξει τα δικαιολογητικά και 

την προσφορά συνδιαγωνιζόμενων του, διότι έχει έννομο συμφέρον.

 

Μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, όλος ο φάκελος 

αποστέλλεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο, μετά την 

ολοκλήρωση του οποίου καλείται ο μειοδότης για υπογραφή της σύμβασης. 

Επίσης, όλος ο φάκελος αποστέλλεται και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση. 

Η Οικονομική Επιτροπή, μπορεί επίσης: α) να ματαιώσει το διαγωνισμό και 

να το επαναλάβει με ίδιους όρους, β) να ματαιώσει το διαγωνισμό και να το 

επαναλάβει με νέους όρους, γ) να ματαιώσει την προμήθεια και δ) προτείνει 

προς το Συμβούλιο την ανάθεση με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης.

Η Οικονομική Επιτροπή αποδέχεται τη γνωμοδότηση της επιτροπής ή όχι, 

μετά από πλήρη αιτιολογία και κατακυρώνει το αποτέλεσμα του 

διαγωνισμού. Αναρτάται στο Διαύγεια.

Η επιτροπή μετά από αξιολόγηση ή βαθμολόγηση, γνωμοδοτεί προς την 

Οικονομική Επιτροπή για την κατακύρωση του αποτελέσματος σε 

διαγωνιζόμενο που προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή ή τη συμφερότερη 

προσφορά. 
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Δεν επιτρέπεται παράταση της σύμβασης με επαύξηση των ποσοτήτων και 

της συμβατικής αξίας. Επιτρέπεται χρονική παράταση αυτής, εφόσον δεν 

επέρχεται αύξηση του συμβατικού ποσού.

Εντός δυο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης αποστέλλονται 

απολογιστικά στοιχεία στη Διεύθυνση Πολιτικής Προμηθειών του 

Υπουργείου Ανάπτυξης.

Εντός σαράντα οκτώ (48) ημερών από την συναφθείσα σύμβαση πρέπει 

να συμπληρωθεί και αποσταλεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση το τυποποιημένο 

έντυπο προκήρυξης, που υπάρχει στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

www.simap.europa.eu

Ενημερώνεται το Μητρώο (συμβάσεις) και το κείμενο της σύμβασης 

επισυνάπτεται στο Μητρώο. 

 

Ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 και για ότι δεν προβλέπεται 

αναλογικά οι διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. για τις προμήθειες και του Π.Δ. 

28/1980 για την παροχή υπηρεσιών.

Μετά την παράδοση των ποσοτήτων σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 

σύμβαση και την παραλαβή αυτών από την επιτροπή παραλαβής, εκδίδεται 

το χρηματικό ένταλμα. Ενημερώνεται το Μητρώο (εντολές πληρωμής).

Η αύξηση του συμβατικού αντικειμένου λαμβάνει τη μορφή του 

δικαιώματος προαίρεσης (option), δηλαδή δικαίωμα του Ο.Τ.Α. για τη 

δέσμευση του αναδόχου να συναινέσει σε νέα σύμβαση παροχής ομοειδών 

υπηρεσιών ή προμηθειών, με τους ίδιους όρους, το οποίο (δικαίωμα) 

ασκείται με μόνη τη δήλωση του Ο.Τ.Α.. Το δικαίωμα αυτό πρέπει να 

προσδιορίζεται ποσοτικά και ποιοτικά στη διακήρυξη και να 

περιλαμβάνεται στη δημοσιευόμενη περίληψή της και διαφέρει από τη 

δυνατότητα παράτασης της σύμβασης, στο ότι δεν γίνεται μονομερώς, αλλά 

με τη σύμφωνη γνώμη του αντισυμβαλλόμενου.

 


