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Ο Ι  Δ Ι ΑΣΑ Ξ Ε Ι   ΣΟΤ  Ν.  4 4 1 2 / 2 0 1 6  ΑΥ Ο Ρ ΟΤ Ν :

Όςα νομικϊ πρόςωπα νοούνται αναθϋτουςεσ αρχϋσ ό 
αναθϋτοντεσ φορεύσ.

 Οι διατϊξεισ του πρώτου βιβλύου αφορούν, εκτόσ των 
ϊλλων, τουσ δόμουσ, ςυνδϋςμουσ, τα δημοτικϊ νομικϊ 
πρόςωπα δημοςύου δικαύου, τα δημοτικϊ λιμενικϊ ταμεύα, 
τισ κοινωφελεύσ δημοτικϋσ επιχειρόςεισ, τισ δημοτικϋσ 
ανώνυμεσ εταιρεύεσ του ϊρθρου 266 του Ν. 3463/2006, 
ενώ 

 Οι διατϊξεισ του δεύτερου βιβλύου αφορούν τισ δημοτικϋσ 
επιχειρόςεισ ύδρευςησ και αποχϋτευςησ, καθώσ και όςεσ 
ανώνυμεσ εταιρεύεσ των Ο.Σ.Α. δραςτηριοποιούνται ςτουσ 
τομεύσ του φυςικού αερύου, θερμότητασ, ηλεκτριςμού, 
ύδατοσ, υπηρεςιών μεταφορών, ταχυδρομικών 
υπηρεςιών.
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Ο Ι  Δ Ι ΑΣΑ Ξ Ε Ι   ΣΟΤ  Ν .  4 4 1 2 / 2 0 1 6  Α Ν Α Φ Ε Ρ Ο Ν ΣΑ Ι :

 την προετοιμαςύα, ανϊθεςη, ςύναψη και εκτϋλεςη 
δημοςύων ςυμβϊςεων:

α) ϋργων (πριν Ν. 3669/2008), 

β) μελετών (πριν Ν. 3316/2005 και Ν. 3463/2006), 

γ) παροχόσ τεχνικών υπηρεςιών και λοιπών ςυναφών 
επιςτημονικών υπηρεςιών (πριν Ν. 3316/2005),

δ) προμηθειών (πριν ΕΚΠΟΣΑ, Π.Δ. 118/2007) και

ε) λοιπών υπηρεςιών (πριν Π.Δ. 28/1980 και Ν. 3463/2006).

ανεξϊρτητα από την εκτιμώμενη αξύα αυτών.
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ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΕΑ 
ΤΝΑΧΗ ΔΗΜΟΙΨΝ 

ΤΜΒΑΕΨΝ
Α. Δυναμικϊ ςυςτόματα 

αγορών 

Πλόρωσ ηλεκτρονικό 
διαδικαςύα

Β. Ηλεκτρονικού πλειςτηριαςμού

Επαναλαμβανόμενη ηλεκτρονικό διαδικαςύα με νϋεσ 
μειωμϋνεσ τιμϋσ ό και αξύεσ. Οι προςφϋροντεσ που 
υπϋβαλαν παραδεκτϋσ προςφορϋσ ςυμμετϋχουν ςτον 
ηλεκτρονικό πλειςτηριαςμό. Η ςύμβαςη ανατύθεται ςτον 
τελικό προςφϋροντα τη χαμηλότερη τιμό ό τη βϋλτιςτη 
ςχϋςη ποιότητασ-τιμόσ ό το χαμηλότερο κόςτοσ.

Γ. Ηλεκτρονικού 
κατϊλογοι
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υμβϊςεισ ανατιθϋμενεσ κατ’ αποκλειςτικότητα 
(ϊρθρα 20, 110)

 Οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ μπορούν να επιτρϋπουν τη 
ςυμμετοχό ςε διαδικαςύεσ ςύναψησ δημοςύων 
ςυμβϊςεων μόνο ςε:

 Προςτατευμϋνα Παραγωγικϊ Εργαςτόρια του ϊρθρου 17 
του Ν. 2646/1998.

 Κοινωνικούσ υνεταιριςμούσ Περιοριςμϋνησ Ευθύνησ 
του ϊρθρου 12 του Ν. 2716/1999.

 Κοινωνικϋσ υνεταιριςτικϋσ Επιχειρόςεισ Ένταξησ τησ 
περύπτ. α΄ τησ παρ. 2 του ϊρθρου 2 του Ν. 4019/2011 και

 κϊθε ϊλλο οικονομικό φορϋα με ςκοπό την κοινωνικό 
και επαγγελματικό ϋνταξη ατόμων με αναπηρύα ό 
μειονεκτούντων προςώπων, εφόςον περιςςότεροι από 
30% των εργαζομϋνων του ανϊπηροι ό μειονεκτούντεσ 
εργαζόμενοι.
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Εχεμύθεια (ϊρθρο 21)

 Η αναθϋτουςα αρχό δεν αποκαλύπτει πληροφορύεσ των 
οικονομικών φορϋων, τισ οπούεσ ϋχουν χαρακτηρύςει με δόλωςό 
τουσ, ωσ εμπιςτευτικϋσ.

 Δεν χαρακτηρύζονται ωσ εμπιςτευτικϋσ οι τιμϋσ μονϊδοσ, οι 
προςφερόμενεσ ποςότητεσ, η οικονομικό προςφορϊ και τα 
ςτοιχεύα τησ τεχνικόσ προςφορϊσ.

 Όποιοσ ϋχει ϋννομο ςυμφϋρον δικαιούται, ύςτερα από αύτηςό του, 
να λαμβϊνει γνώςη των διοικητικών και ιδιωτικών εγγρϊφων, 
πλην αυτών που αφορούν την ιδιωτικό ό οικογενειακό ζωό τρύτου 
(προςωπικϊ δεδομϋνα). 

 Σο δικαύωμα πρόςβαςησ ςτα ϋγγραφα αςκεύται: 
α) με μελϋτη του εγγρϊφου ςτην Τπηρεςύα, 
β) με χορόγηςη αντιγρϊφου.
 Η ϊςκηςη του δικαιώματοσ γύνεται με την επιφύλαξη τησ ύπαρξησ 

τυχόν δικαιωμϊτων πνευματικόσ ό βιομηχανικόσ ιδιοκτηςύασ.
 Εντόσ εύκοςι (20) ημερών, η υπηρεςύα υποχρεούται να χορηγόςει 

ςτον αιτούντα τα ζητούμενα ϋγγραφα ό αιτιολογημϋνα να 
απορρύψει τη ςχετικό αύτηςό του.
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Διαπραγμϊτευςη, χωρύσ δημοςύευςη (ϊρθρο 32) 

 Επιλϋγεται ωσ τρόποσ ανϊθεςησ ςτισ ςυμβϊςεισ 
ϋργων, προμηθειών και υπηρεςιών ςτισ εξόσ 
περιπτώςεισ:

α) Μη υποβολό προςφορϊσ ςε διαγωνιςμό.

β) Τποβολό ακατϊλληλησ προςφορϊσ. 

γ) Προςταςύα αποκλειςτικών δικαιωμϊτων, απουςύα 
ανταγωνιςμού, ϋργα τϋχνησ, καλλιτεχνικϋσ 
εκδηλώςεισ.

δ) υντρϋχει λόγοσ κατεπεύγουςασ ανϊγκησ, μη 
οφειλόμενη ςε αδρϊνεια ό αμϋλεια του Ο.Σ.Α. 
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Απευθεύασ ανϊθεςη (ϊρθρο 118)

Απευθεύασ ανϊθεςη εύναι η διαδικαςύα ςύναψησ 
ςύμβαςησ χωρύσ εκ των προτϋρων δημοςιότητα, ςτο 
πλαύςιο τησ οπούασ ο Ο.Σ.Α. αναθϋτει την ςύμβαςη 
ςτον οικονομικό φορϋα τησ επιλογόσ του, κατόπιν 
ϋρευνασ αγορϊσ και διαβούλευςησ με ϋναν ό 
περιςςότερουσ οικονομικούσ φορεύσ.

 Επιτρϋπεται όταν η εκτιμώμενη αξύα τησ ςύμβαςησ 
εύναι ≤ 20.000 ευρώ, χωρύσ Υ.Π.Α.

Διενεργεύται από τισ αρμόδιεσ υπηρεςύεσ, χωρύσ να 
απαιτεύται επιτροπό (γνωμοδότηςη) για το ςκοπό 
αυτό.

Η απόφαςη τησ απευθεύασ ανϊθεςησ αναρτϊται ςτο 
Κ.Η.Μ.ΔΗ.., όταν εκδοθεύ η ςχετικό Κ.Τ.Α.
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Η απόφαςθ ανάκεςθσ περιζχει τουλάχιςτον τα εξισ:

α) τθν επωνυμία και τα ςτοιχεία επικοινωνίασ του Ο.Σ.Α., 

β) περιγραφι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ και τθν αξία, 

γ) όνομα και ςτοιχεία επικοινωνίασ του αναδόχου, 

δ) κάκε άλλο ςτοιχείο που κρίνεται απαραίτθτο.

 Αν θ απόφαςθ ανάκεςθσ δεν περιζχει κάτι από τα
ανωτζρω, θ καταρτιςκείςα ςφμβαςθ κεωρείται άκυρθ.

 Δεν απαιτεύται η προςκόμιςη εγγύηςησ καλόσ
εκτϋλεςησ, για ςυμβϊςεισ αξύασ ύςησ ό κατώτερησ
των 20.000 ευρώ, χωρύσ Υ.Π.Α..

Ψσ χρόνοσ ϋναρξησ τησ απευθεύασ ανϊθεςησ, 
θεωρεύται η ημερομηνύα αποςτολόσ πρόςκληςησ 
προσ τουσ οικονομικούσ φορεύσ για να υποβϊλλουν 
προςφορϊ.
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 Για την απευθεύασ ανϊθεςη μϋχρι 20.000 ευρώ, χωρύσ 
Υ.Π.Α., ϋργου, μελϋτησ και παροχόσ τεχνικών και 
λοιπών ςυναφών επιςτημονικών υπηρεςιών, ο Ο.Σ.Α. 
δημοςιεύει, μύα φορϊ κϊθε ϋτοσ και για 20 ημϋρεσ, 
πρόςκληςη για την κατϊρτιςη καταλόγων 
ενδιαφερομϋνων ανϊ κατηγορύεσ ϋργων και μελετών, 
που πρόκειται να αναθϋςει απευθεύασ εντόσ του ϋτουσ.

 τουσ καταλόγουσ εγγρϊφονται τουλϊχιςτον 3 
ενδιαφερόμενοι, διαφορετικϊ ο κατϊλογοσ δεν ιςχύει 
και δεν μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ.

 Για την επιλογό του αναδόχου ϋργου ό μελϋτησ, 
διενεργεύται δημόςια ηλεκτρονικό κλόρωςη από 
επιτροπό που ορύζεται από τον Ο.Σ.Α. (χωρύσ κλόρωςη), 
μεταξύ αυτών που περιλαμβϊνονται ςτον κατϊλογο.
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 Η ςύμβαςη υπογρϊφεται με τον ανϊδοχο που 
αναδεικνύεται με τη διαδικαςύα τησ ηλεκτρονικόσ 
κλόρωςησ. 

 Δϋκα (10) τουλϊχιςτον ημϋρεσ πριν από την 
υπογραφό τησ, ο Ο.Σ.Α. πρϋπει να αποςτεύλει προσ 
δημοςύευςη ςτην ιςτοςελύδα του Σ.Ε.Ε., ςχετικό 
αναγγελύα του αποτελϋςματοσ τησ ηλεκτρονικόσ 
κλόρωςησ και των ςτοιχεύων τησ ςύμβαςησ (ποςό 
ςύμβαςησ, ανϊδοχοσ, κλπ). 

 Η εκτιμώμενη αξύα τησ ςύμβαςησ αποτελεύ το 
ανώτατο όριο τησ ςυμβατικόσ αμοιβόσ του αναδόχου. 

 Μετϊ την υπογραφό τησ ςύμβαςησ, ο ανϊδοχοσ 
διαγρϊφεται υποχρεωτικϊ από τον κατϊλογο και δεν 
ςυμμετϋχει ςτισ επόμενεσ κληρώςεισ του ϋτουσ.
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 Ο ςυνολικόσ προώπολογιςμόσ των ςυμβϊςεων 
ϋργων και μελετών που δικαιούται ο Ο.Σ.Α. να 
αναθϋςει απευθεύασ κϊθε ϋτοσ δεν μπορεύ να 
υπερβαύνει το 10% των ετόςιων πιςτώςεων, για 
ανϊθεςη ϋργων, μελετών και παροχόσ τεχνικών και 
λοιπών επιςτημονικών υπηρεςιών, αντύςτοιχα. 

 υμβϊςεισ που τυχόν ςυναφθούν κατϊ παρϊβαςη 
των ανωτϋρω, εύναι ϊκυρεσ.

 Η Γενικό Γραμματεύα Τποδομών, θα δημιουργόςει 
Κεντρικό Ηλεκτρονικό ύςτημα Κληρώςεων, μϋςω 
του οπούου διενεργούνται υποχρεωτικϊ οι 
ηλεκτρονικϋσ κληρώςεισ. 

 Με Κ.Τ.Α. θα ρυθμιςθούν ζητόματα ςχετικϊ με τη 
λειτουργύα και διαχεύριςη του ηλεκτρ. ςυςτόματοσ, 
τουσ όρουσ και προώποθϋςεισ πρόςβαςησ-χρόςησ.
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 Για τουσ φορεύσ που εμπύπτουν ςτο βιβλύο ΙΙ του Ν. 
4412/2016, (Δ.Ε.Τ.Α.), δεν ιςχύουν οι ειδικϋσ 
προώποθϋςεισ που αφορούν την ανϊθεςη δημοςύων 
ςυμβϊςεων ϋργων, μελετών και παροχόσ τεχνικών 
και λοιπών ςυναφών επιςτημονικών υπηρεςιών. 

 Οι φορεύσ αυτού αναθϋτουν τισ δημόςιεσ ςυμβϊςεισ 
ϋργων, μελετών και παροχόσ τεχνικών και λοιπών 
ςυναφών επιςτημονικών υπηρεςιών, όπωσ 
ακριβώσ και τισ αντύςτοιχεσ των προμηθειών και 
των γενικών υπηρεςιών, χωρύσ να υποχρεούνται να 
τηρόςουν τισ διατϊξεισ τησ παρ. 5 του ϊρθρου 118 
του Ν. 4412/2016.

 ΛΑΘΟ (&3 ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 1)
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Απόφαςη Οικονομικόσ Επιτροπόσ για ϋγκριςη διϊθεςη πύςτωςησ (ϊρθρο 72 του Ν. 
3852/2010, ωσ ϊνω νομολογύα Ελεγκτικού υνεδρύου). Ανϊρτηςη ςτο πρόγραμμα 

«διαύγεια», μϋχρι την ϋκδοςη τησ Κ.Τ.Α. τησ παρ. 6 του ϊρθρου 38 του Ν. 4412/2016

Πρόταςη Ανϊληψησ Τποχρϋωςησ (αριθμ. 19664/30/20-4-2011 εγκύκλιοσ Τπουργεύων 
Οικονομικών και Εςωτερικών, 193, 205/2011 πρϊξεισ VII Σμόματοσ, 49, 95, 185/2013 

πρϊξεισ Κλιμακύου Π.Ε.Δ. ςτο VII Σμόμα)

Ανϊρτηςη πρωτογενούσ αιτόματοσ ςτο Κ.Η.Μ.ΔΗ.. (παρ. 3 του ϊρθρου 38 του Ν. 
4412/2016)

Σεχνικό περιγραφό, ενδεικτικόσ προώπολογιςμόσ (παρ. 4 του ϊρθρου 209 του Ν. 
3463/2006, ϊρθρο 54 του Ν. 4412/2016)

Εγγραφό ειδικόσ πύςτωςησ ςτον προώπολογιςμό εξόδων (ϊρθρο 155 και παρ. 6 του 
ϊρθρου 158 του Ν. 3463/2006, Β.Δ. τησ 17-5/15-6-1959, ϊρθρα 25, 26, 49 του Ν. 

4270/2014)
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Έκδοςη απόφαςησ Δημϊρχου για:

- την ϋγκριςη τησ προμόθειασ ό τησ παροχόσ υπηρεςύασ (παρ. 9 του ϊρθρου 209 του Ν. 
3463/2006),

- των τεχνικών προδιαγραφών (παρ. 4 και 9 του ϊρθρου 209 του Ν. 3463/2006, παρ. 7 του 
ϊρθρου 54 του Ν. 4412/2016, 288/2011 πρϊξη VII Σμ., 44, 66/2014 πρϊξεισ Κλιμ. ΠΕΔ VII Σμ.),

- την ανϊθεςη τησ προμόθειασ ό τησ παροχόσ υπηρεςύασ ςε ςυγκεκριμϋνο οικονομικό φορϋα, 
ϋναντι οριςμϋνου ποςού.

Τποβολό προςφορϊσ/ών. Μεταξύ των δικαιολογητικών δεν περιλαμβϊνεται η εγγύηςη καλόσ 
εκτϋλεςησ (περύπτ. β΄ τησ παρ. 1 του ϊρθρου 72 του Ν. 4412/2016)

ύνταξη και αποςτολό πρόςκληςησ προσ τουσ προμηθευτϋσ ό παρόχουσ για να υποβϊλλουν 
προςφορϊ (παρ. 3 του ϊρθρου 120 του Ν. 4412/2016).

Καταχώριςη τησ ανωτϋρω απόφαςησ Οικονομικόσ Επιτροπόσ, που αποτελεύ το εγκεκριμϋνο 
αύτημα, ςτο Κ.Η.Μ.ΔΗ.. (παρ. 3 του ϊρθρου 38 του Ν. 4412/2016).
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Δικαιολογητικϊ Φ.Ε.Π. (ϊρθρο 200 του Ν. 4412/2016) – Έκδοςη-ανϊρτηςη Φ.Ε.Π. ςτο 
«διαύγεια», μϋχρι την ϋκδοςη τησ Κ.Τ.Α. τησ παρ. 6 του ϊρθρου 38 του Ν. 4412/2016 και ςτη 

ςυνϋχεια μόνο ςτο Κ.Η.Μ.ΔΗ.. (παρ. 3 του ϊρθρου 38 του Ν. 4412/2016)

Πρωτόκολλο παραλαβόσ (ϊρθρο 208 του Ν. 4412/2016 για προμόθειεσ, ϊρθρο 219 του Ν. 
4412/2016 για παροχό υπηρεςιών).

Καταχώριςη του ςυμφωνητικού ςτο Κ.Η.Μ.ΔΗ.. (παρ. 3 του ϊρθρου 38 του Ν. 4412/2016).

ύναψη ςύμβαςησ (ςυμφωνητικό) για μεγαλύτερησ των 2.500,00 ευρώ, χωρύσ Υ.Π.Α., αξύασ, 
πλην των τμηματικών παραδόςεων (ϊρθρο 105 του Ν. 4412/2016, ϊρθρο 130 του Ν. 

4270/2014).

Ανϊρτηςη τησ απόφαςησ Δημϊρχου ςτο «διαύγεια», μϋχρι την ϋκδοςη τησ Κ.Τ.Α. τησ παρ. 6 
του ϊρθρου 38 του Ν. 4412/2016 και ςτη ςυνϋχεια μόνο ςτο Κ.Η.Μ.ΔΗ.. (παρ. 3 του ϊρθρου 

38 και παρ. 3 του ϊρθρου 118 του Ν. 4412/2016).



υνοπτικόσ (πρόχειροσ) διαγωνιςμόσ (ϊρθρο 117)

υνοπτικόσ διαγωνιςμόσ εύναι η απλοποιημϋνη 
διαδικαςύα ανϊθεςησ, ςτο πλαύςιο τησ οπούασ κϊθε 
ενδιαφερόμενοσ οικονομικόσ φορϋασ μπορεύ να 
υποβϊλλει προςφορϊ.

Επιτρϋπεται εφόςον η εκτιμώμενη αξύα τησ ςύμβαςησ 
εύναι ≤ 60.000 ευρώ, χωρύσ Υ.Π.Α.

Ο Ο.Σ.Α. δημοςιεύει απλοποιημϋνη προκόρυξη ςτο 
Κ.Η.Μ.ΔΗ..

Μπορεύ να καλεύ και ςυγκεκριμϋνουσ οικονομικούσ 
φορεύσ, τουλϊχιςτον τρεισ (3), εφόςον υπϊρχουν.

Η ελϊχιςτη προθεςμύα παραλαβόσ προςφορών 
ανϋρχεται ςε δώδεκα (12) ημϋρεσ από την ημερομηνύα 
δημοςύευςησ τησ προκόρυξησ ςτο Κ.Η.Μ.ΔΗ..
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Τποβϊλλονται μόνο ϋγγραφεσ προςφορϋσ. 

Η υποβολό μιασ προςφορϊσ, δεν κωλύει τη ςυνϋχιςη 
του διαγωνιςμού και την ανϊθεςη τησ ςύμβαςησ.

Η αποςφρϊγιςη του φακϋλου των δικαιολογητικών 
ςυμμετοχόσ, των τεχνικών και οικονομικών 
προςφορών μπορούν να γύνουν ςε μια ςυνεδρύαςη. 

Λεπτομϋρειεσ του διαγωνιςμού καθορύζει η διακόρυξη.

Για τη ςυμμετοχό ςε ςυνοπτικό διαγωνιςμό δεν 
απαιτεύται η προςκόμιςη εγγύηςησ ςυμμετοχόσ. 

Η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ εύναι απαραύτητη, ςε 
ποςοςτό 5% επύ τησ αξύασ τησ ςύμβαςησ, χωρύσ Υ.Π.Α.

Φρόνοσ ϋναρξησ του ςυνοπτικού διαγωνιςμού νοεύται η 
ημερομηνύα καταχώρηςησ τησ απλοποιημϋνησ 
διακόρυξησ ςτο Κ.Η.ΜΗ.Δ..

19 Θανάσης Παζαρλόγλου



ΘΑΝΑΗ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ20

Απόφαςη Οικονομικόσ Επιτροπόσ για ϋγκριςη διϊθεςη πύςτωςησ (ϊρθρο 72 του Ν. 
3852/2010, ωσ ϊνω νομολογύα Ελεγκτικού υνεδρύου). Ανϊρτηςη ςτο πρόγραμμα 

«διαύγεια», μϋχρι την ϋκδοςη τησ Κ.Τ.Α. τησ παρ. 6 του ϊρθρου 38 του Ν. 4412/2016

Πρόταςη Ανϊληψησ Τποχρϋωςησ (αριθμ. 19664/30/20-4-2011 εγκύκλιοσ Τπουργεύων 
Οικονομικών και Εςωτερικών, 193, 205/2011 πρϊξεισ VII Σμόματοσ, 49, 95, 185/2013 

πρϊξεισ Κλιμακύου Π.Ε.Δ. ςτο VII Σμόμα)

Ανϊρτηςη πρωτογενούσ αιτόματοσ ςτο Κ.Η.Μ.ΔΗ.. (παρ. 3 του ϊρθρου 38 του Ν. 
4412/2016)

ύνταξη εγγρϊφων ςύμβαςησ (μελϋτη, ςυγγραφϋσ υποχρεώςεων, ενδεικτικόσ 
προώπολογιςμόσ, κλπ). Αν απαιτεύται τεχνικό γνώςη ό εμπειρύα ςυντϊςςεται και θεωρεύται 

από την τεχνικό υπηρεςύα (παρ. 4 του ϊρθρου 209 του Ν. 3463/2006, ϊρθρα 53, 54  Ν. 4412/2016)

Εγγραφό ειδικόσ πύςτωςησ ςτον προώπολογιςμό εξόδων (ϊρθρο 155 και παρ. 6 του 
ϊρθρου 158 του Ν. 3463/2006, Β.Δ. τησ 17-5/15-6-1959, ϊρθρα 25, 26, 49 του Ν. 

4270/2014)



ΘΑΝΑΗ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ21

Με την ύδια απόφαςη τησ Οικονομικόσ Επιτροπόσ:

- Εγκρύνεται η προμόθεια ό η παροχό υπηρεςύασ (παρ. 9 του ϊρθρου 209 του 
Ν. 4412/2016)

- Επιλϋγεται ο τρόποσ εκτϋλεςησ

- Εγκρύνονται τα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ (μελϋτη - παρ. 7 του ϊρθρου 54  του 
Ν. 4412/2016)

- Καθορύζονται οι όροι του ςυνοπτικού διαγωνιςμού (ϊρθρο 72 του Ν. 
3852/2010, παρ. 5 του ϊρθρου 117 του Ν. 4412/2016)

- Επιλϋγεται το κριτόριο ανϊθεςησ (πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό 
ϊποψη προςφορϊ ό πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ, 
μόνο βϊςει τιμόσ – ϊρθρο 86 του Ν. 4412/2016)

Καταχώριςη τησ ανωτϋρω απόφαςησ Οικονομικόσ Επιτροπόσ, που αποτελεύ το 
εγκεκριμϋνο αύτημα, ςτο Κ.Η.Μ.ΔΗ.. (παρ. 3 του ϊρθρου 38 του Ν. 4412/2016)



ΘΑΝΑΗ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ22

Διενϋργεια ςυνοπτικού διαγωνιςμού με υποβολό ςφραγιςμϋνων προςφορών, ενώπιον τησ 
Επιτροπόσ διαγωνιςμού, η οπούα ςυγκροτεύται με απόφαςη τησ Οικονομικόσ Επιτροπόσ, 

χωρύσ υποχρϋωςη κλόρωςησ (παρ. 1ε ϊρθρου 72 του Ν. 3852/2010, ϊρθρο 221  Ν. 4412/2016)

Περύληψη τησ διακόρυξησ αναρτϊται ςτο «διαύγεια», μϋχρι την ϋκδοςη τησ Κ.Τ.Α. τησ παρ. 6 
του ϊρθρου 38 του Ν. 4412/2016 και ςτη ςυνϋχεια μόνο ςτο ΚΗΜΔΗ (παρ. 3 του ϊρθρου 38, 
ϊρθρο 66, παρ. 2 του ϊρθρου 117 και περύπτ. γ΄ τησ παρ. 1 του ϊρθρου 121 του Ν. 4412/2016)

Δεν προβλϋπεται δημοςύευςη τησ προκόρυξησ ςτον τοπικό τύπο (περύπτ. γ΄ τησ παρ. 1 του 
ϊρθρου 121, περύπτ. 68 και 82 τησ παρ. 1 του ϊρθρου 377 του Ν. 4412/2016)

Καταχώριςη τησ  προκόρυξησ ςτο Κ.Η.Μ.ΔΗ.. δώδεκα (12) ημερολ. ημϋρεσ πριν τη διενϋργεια 
του ςυνοπτικού διαγωνιςμού (περύπτωςη  γ΄  τησ παρ. 1 του ϊρθρου 121 του Ν. 4412/2016)

Με βϊςη τουσ εγκριθϋντεσ από την Οικονομικό Επιτροπό όρουσ, ο/η Δόμαρχοσ εκδύδει 
προκόρυξη του ςυνοπτικού διαγωνιςμού (παρ. 2 του ϊρθρου 117 του Ν. 4412/2016)



ΘΑΝΑΗ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ23

Ακολούθωσ, η Επιτροπό αξιολογεύ ό βαθμολογεύ τισ προςφορϋσ και ςυντϊςςει ςχετικό 
πρακτικό (παρ. 1 του ϊρθρου 221 του Ν. 4412/2016)

Η υποβολό μιασ προςφορϊσ δεν κωλύει τη ςυνϋχιςη του διαγωνιςμού και την ανϊθεςη τησ 
ςύμβαςησ (παρ. 3 του ϊρθρου 117 του Ν. 4412/2016).

Η επιτροπό διαγωνιςμού αποςφραγύζει πρώτα τα δικαιολογητικϊ ςυμμετοχόσ, ςτη ςυνϋχεια 
τισ τεχνικϋσ προςφορϋσ και τϋλοσ τισ οικονομικϋσ προςφορϋσ ςε μια ό περιςςότερεσ δημόςιεσ 
ςυνεδριϊςεισ, κατϊ την κρύςη τησ (ϊρθρο 100 και παρ. 4 του ϊρθρου 117 του Ν. 4412/2016).

Οι διαγωνιζόμενοι για τη ςυμμετοχό τουσ υποβϊλλουν υπεύθυνη δόλωςη, περύ μη ςυνδρομόσ 
λόγων αποκλειςμού και πλόρωςησ των κριτηρύων ποιοτικόσ επιλογόσ (παρ. 4 του ϊρθρου 79 

του Ν. 4412/2016)

Για τη ςυμμετοχό ςτο ςυνοπτικό διαγωνιςμό δεν απαιτεύται εγγύηςη ςυμμετοχόσ (περύπτ.  α΄ 
τησ παρ. 1 του ϊρθρου 72 του Ν. 4412/2016).



ΘΑΝΑΗ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ24

Καταχώριςη του ςυμφωνητικού ςτο Κ.Η.Μ.ΔΗ.. (παρ. 3 του ϊρθρου 38 του Ν. 4412/2016)

ύναψη ςύμβαςησ (ϊρθρο 105 του Ν. 4412/2016, ϊρθρο 130 του Ν. 4270/2014).

Η κατακυρωτικό απόφαςη τησ Οικονομικόσ Επιτροπόσ αναρτϊται ςτο «διαύγεια», μϋχρι την 
ϋκδοςη τησ Κ.Τ.Α. τησ παρ. 6 του ϊρθρου 38 του Ν. 4412/2016 και ςτη ςυνϋχεια μόνο ςτο 

Κ.Η.Μ.ΔΗ.. (παρ. 3 του ϊρθρου 38 του Ν. 4412/2016).

Η Οικονομικό Επιτροπό εκδύδει την απόφαςη κατακύρωςησ, αποδεχόμενη ό μη την 
γνωμοδότηςη τησ επιτροπόσ του διαγωνιςμού (ϊρθρο 72 του Ν. 3852/2010, ϊρθρο 105 του Ν. 

4412/2016, 39, 316/2011 πρϊξεισ VII Σμ. και 289/2014, 54/2015 πρϊξεισ Κλιμ ΠΕΔ. VII Σμ).

Η Επιτροπό προςκαλεύ εγγρϊφωσ τον προςωρινό μειοδότη να προςκομύςει τα δικαιολογητικϊ 
κατακύρωςησ, με βϊςη τη διακόρυξη (ϊρθρο 103 του Ν. 4412/2016).



ΘΑΝΑΗ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ25

Πληρωμό - εξόφληςη Φ.Ε.Π.

Έκδοςη και ανϊρτηςη του Φ.Ε.Π. ςτο «διαύγεια», μϋχρι την ϋκδοςη τησ Κ.Τ.Α. τησ παρ. 6 
του ϊρθρου 38 του Ν. 4412/2016 και ςτη ςυνϋχεια μόνο ςτο Κ.Η.Μ.ΔΗ.. (παρ. 3 του 

ϊρθρου 38 του Ν. 4412/2016).

Δικαιολογητικϊ Φ.Ε.Π. (ϊρθρο 200 του Ν. 4412/2016) - Κρατόςεισ.

Πρωτόκολλο παραλαβόσ (ϊρθρο 208 του Ν. 4412/2016 για προμόθειεσ, ϊρθρο 219 του 
Ν. 4412/2016 για παροχό υπηρεςιών)



Ανοικτι διαδικαςία (άρκρο 27)

 Διακρύνεται ςε εθνικό και διεθνό διαγωνιςμό.

 Διενεργεύται για ςυμβϊςεισ αξύασ > 60.000 ευρώ, χωρύσ 
Υ.Π.Α.

 Ο διεθνόσ αφορϊ ςυμβϊςεισ αξύασ ≥ των 209.000 ευρώ, 

ενώ ειδικϊ για ϋργα ≥ των 5.225.000 ευρώ, χωρύσ Υ.Π.Α.

 Μπορεύ να μην εύναι διεθνόσ, για την ανϊθεςη τμόματοσ ό 
τμημϊτων ςύμβαςησ, εφόςον: 

α) η ςυνολικό εκτιμώμενη αξύα των ςυγκεκριμϋνων 
τμημϊτων εύναι < 80.000,00 ευρώ ό 1.000.000,00 ευρώ για 
ϋργα και 

β) η ςυνολικό εκτιμώμενη αξύα των ςυγκεκριμϋνων 
τμημϊτων εύναι < του 20% τησ ςυνολικόσ αξύασ όλων των 
τμημϊτων τησ ςύμβαςησ.

26 Θανάσης Παζαρλόγλου



ΘΑΝΑΗ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ27

Απόφαςη Οικονομικόσ Επιτροπόσ για ϋγκριςη διϊθεςη πύςτωςησ (ϊρθρο 72 του Ν. 
3852/2010, ωσ ϊνω νομολογύα Ελεγκτικού υνεδρύου). Ανϊρτηςη ςτο πρόγραμμα «διαύγεια», 

μϋχρι την ϋκδοςη τησ Κ.Τ.Α. τησ παρ. 6 του ϊρθρου 38 του Ν. 4412/2016

Πρόταςη Ανϊληψησ Τποχρϋωςησ (αριθμ. 19664/30/20-4-2011 εγκύκλιοσ Τπουργεύων 
Οικονομικών και Εςωτερικών, 193, 205/2011 πρϊξεισ VII Σμόματοσ, 49, 95, 185/2013 πρϊξεισ 

Κλιμακύου Π.Ε.Δ. ςτο VII Σμόμα)

Ανϊρτηςη πρωτογενούσ αιτόματοσ ςτο Κ.Η.Μ.ΔΗ.. (παρ. 3 του ϊρθρου 38 του Ν. 4412/2016)

ύνταξη εγγρϊφων ςύμβαςησ (μελϋτη, ςυγγραφϋσ υποχρεώςεων, ενδεικτικόσ 
προώπολογιςμόσ, κλπ). Αν απαιτεύται τεχνικό γνώςη ό εμπειρύα ςυντϊςςεται και θεωρεύται 

από την τεχνικό υπηρεςύα (παρ. 4 του ϊρθρου 209 του Ν. 3463/2006, ϊρθρα 53, 54  Ν. 
4412/2016)

Εγγραφό ειδικόσ πύςτωςησ ςτον προώπολογιςμό εξόδων (ϊρθρο 155 και παρ. 6 του ϊρθρου 
158 του Ν. 3463/2006, Β.Δ. τησ 17-5/15-6-1959, ϊρθρα 25, 26, 49 του Ν. 4270/2014)



ΘΑΝΑΗ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ28

Με βϊςη τουσ εγκριθϋντεσ από την Οικονομικό Επιτροπό όρουσ, ο/η Δόμαρχοσ εκδύδει 
προκόρυξη του ανοικτού διαγωνιςμού.

Με απόφαςη τησ Οικονομικόσ Επιτροπόσ: 

- Επιλϋγεται ο τρόποσ εκτϋλεςησ, 

- Εγκρύνονται τα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ (μελϋτη - παρ. 7 του ϊρθρου 54 του Ν. 4412/2016), 

- Καθορύζονται οι όροι του ανοικτού διαγωνιςμού (ϊρθρο 72 του Ν. 3852/2010, ϊρθρα 53, 54 
του Ν. 4412/2016), 

- Επιλϋγεται το κριτόριο ανϊθεςησ (πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ ό 
πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ, μόνο βϊςει τιμόσ - ϊρθρο 86 του Ν. 
4412/2016).

Απόφαςη Δημοτικού υμβουλύου για την ϋγκριςη διενϋργειασ τησ ςύμβαςησ (33/2012 πρϊξη 
VII Σμ. 178, 326/2013 πρϊξεισ του Κλιμ. Π.Ε.Δ. ςτο VII Σμ. και 2276/2014 απόφαςη VI Σμ.)



ΘΑΝΑΗ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ29

Διενϋργεια ανοικτού διαγωνιςμού με υποβολό ςφραγιςμϋνων προςφορών, αφού προηγηθεύ 
δημοςύευςη περύληψησ τησ διακόρυξησ ςτο Υ.Ε.Κ., (μϋχρι την ϋκδοςη τησ Κ.Τ.Α. τησ παρ. 6 του 
ϊρθρου 38 του Ν. 4412/2016), ςε δυο οικονομικϋσ εφημερύδεσ (μϋχρι 31-12-2017) και ςε δυο 
ό τρεισ τοπικϋσ εφημερύδεσ (μϋχρι 31-12-2020 - ϊρθρο 5 του Ν. 3469/2006, παρ. 1 του ϊρθρου 
5 του ΕΚΠΟΣΑ, ϊρθρο 3 του Ν. 3548/2007 και περύπτ. 68 και 82 τησ παρ. 1 του ϊρθρου 377 του 

Ν. 4412/2016). 

Ειδικϊ για τισ ςυμβϊςεισ παροχόσ υπηρεςιών, λόγω ολικόσ κατϊργηςησ του Π.Δ. 28/1980, δεν 
προβλϋπεται η δημοςύευςη τησ προκόρυξησ του ανοικτού διαγωνιςμού ςε καμύα - πλην του 

ΥΕΚ - εφημερύδα).

Περύληψη τησ διακόρυξησ αναρτϊται ςτο «διαύγεια», μϋχρι την ϋκδοςη τησ Κ.Τ.Α. τησ παρ. 6 
του ϊρθρου 38 του Ν. 4412/2016 και ςτη ςυνϋχεια μόνο ςτο Κ.Η.Μ.ΔΗ.. (παρ. 3 του ϊρθρου 

38, ϊρθρο 66 και περύπτ. α΄ τησ παρ. 1 του ϊρθρου 121 του Ν. 4412/2016).

Καταχώριςη τησ προκόρυξησ ςτο Κ.Η.Μ.ΔΗ.. εύκοςι δυο (22) ημερολ. ημϋρεσ πριν τη 
διενϋργεια του ανοικτού διαγωνιςμού (περύπτ. α΄ τησ παρ. 1 του ϊρθρου 121 Ν. 4412/2016).



ΘΑΝΑΗ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ30

Σα αποτελϋςματα των ςταδύων του διαγωνιςμού επικυρώνονται με απόφαςη τησ 
Οικονομικόσ Επιτροπόσ (ϊρθρο 100 του Ν. 4412/2016, περύπτ. 1ε τησ παρ. 1 του ϊρθρου 72 

του Ν. 3852/2010).

Η Επιτροπό αξιολογεύ ό βαθμολογεύ τισ προςφορϋσ και ςυντϊςςει ςχετικό πρακτικό (παρ. 1 
του ϊρθρου 221 του Ν. 4412/2016).

Η επιτροπό διαγωνιςμού ςε διακριτϊ και διαφορετικϊ ςτϊδια αποςφραγύζει τα 
δικαιολογητικϊ ςυμμετοχόσ, τισ τεχνικϋσ προςφορϋσ και τϋλοσ τισ οικονομικϋσ προςφορϋσ 

(ϊρθρο 100 του Ν. 4412/2016).

Οι διαγωνιζόμενοι για τη ςυμμετοχό τουσ υποβϊλλουν υπεύθυνη δόλωςη, περύ μη ςυνδρομόσ 
λόγων αποκλειςμού και πλόρωςησ των κριτηρύων ποιοτικόσ επιλογόσ (παρ. 4 του ϊρθρου 79 

του Ν. 4412/2016).

Ο διαγωνιςμόσ διενεργεύται μϋςω του Ε..Η.ΔΗ.. (Ν. 4155/2013, Π1/2390/16-10-2013 ΤΑ, 
ϊρθρα 36, 37 του Ν. 4412/2016) από τριμελό επιτροπό υπαλλόλων, η οπούα ςυγκροτεύται με 
απόφαςη τησ Οικονομικόσ Επιτροπόσ, χωρύσ υποχρϋωςη κλόρωςησ (παρ. 1ε του ϊρθρου 72 

του Ν. 3852/2010, περύπτ. ε΄ τησ παρ. 11 του ϊρθρου 221 του Ν. 4412/2016).



ΘΑΝΑΗ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ31

ύναψη ςύμβαςησ (ϊρθρο 105 του Ν. 4412/2016, ϊρθρο 130 του Ν. 4270/2014).

Αποςτολό του φακϋλου τησ ςύμβαςησ μαζύ με ςχϋδιο ςυμφωνητικού προσ το Ελεγκτικό 
υνϋδριο για τον προςυμβατικό ϋλεγχο, εφόςον απαιτεύται (ϊρθρο 278 του Ν. 3852/2010, 

ϊρθρα 35, 36 του Ν. 4129/2013).

Η κατακυρωτικό απόφαςη τησ Οικονομικόσ Επιτροπόσ αναρτϊται ςτο  «διαύγεια», μϋχρι την 
ϋκδοςη τησ Κ.Τ.Α. τησ παρ. 6 του ϊρθρου 38 του Ν. 4412/2016 και ςτη ςυνϋχεια μόνο ςτο 

Κ.Η.Μ.ΔΗ.. (παρ. 3 του ϊρθρου 38 του Ν. 4412/2016).

Η Οικονομικό Επιτροπό εκδύδει την απόφαςη κατακύρωςησ, αποδεχόμενη ό μη τη 
γνωμοδότηςη τησ επιτροπόσ διαγωνιςμού (ϊρθρο 72 του Ν. 3852/2010, ϊρθρο 105 του Ν. 
4412/2016, 39, 316/2011 πρϊξεισ VII Σμόματοσ και 289/2014, 54/2015 πρϊξεισ Κλιμακύου 

Π.Ε.Δ. ςτο VII Σμόμα).

Η Επιτροπό προςκαλεύ εγγρϊφωσ τον προςωρινό μειοδότη να προςκομύςει τα δικαιολογητικϊ 
κατακύρωςησ (ϊρθρο 103 του Ν. 4412/2016).



ΘΑΝΑΗ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ32

Πληρωμό - εξόφληςη Φ.Ε.Π.

Έκδοςη  - ανϊρτηςη του Φ.Ε.Π. ςτο «διαύγεια», μϋχρι την ϋκδοςη τησ Κ.Τ.Α. τησ παρ. 6 του 
ϊρθρου 38 του Ν. 4412/2016 και ςτη ςυνϋχεια μόνο ςτο Κ.Η.Μ.ΔΗ.. (παρ. 3 του ϊρθρου 38 

του Ν. 4412/2016).

Δικαιολογητικϊ Φ.Ε.Π. (ϊρθρο 200 του Ν. 4412/2016) - Κρατόςεισ.

Πρωτόκολλο παραλαβόσ (ϊρθρο 208 του Ν. 4412/2016 για προμόθειεσ, ϊρθρο 219 του Ν. 
4412/2016 για παροχό υπηρεςιών).

Καταχώριςη του ςυμφωνητικού ςτο Κ.Η.Μ.ΔΗ.. (παρ. 3 του ϊρθρου 38 του Ν. 4412/2016).



ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΚΑΣΑΧΩΡΗΗ ΠΡΟΘΕΜΙΑ

ΑΠΕΤΘΕΙΑ
ΔΙΑΤΓΕΙΑ Η ΑΠΟΦΑΗ ΑΝΑΘΕΗ
ΚΗΜΔΗ Η ΑΠΟΦΑΗ ΑΝΑΘΕΗ ΜΕ ΣΗΝ 
ΕΚΔΟΗ ΣΗ ΚΤΑ

ΜΕ ΣΗΝ ΕΚΔΟΗ

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΚΗΜΔΗ 12 ΗΜΕΡΕ

ΑΝΟΙΚΣΟ ΕΘΝΙΚΟ 
ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ

ΚΗΜΔΗ + 2 ΟΙΚΟΝ. ΕΦΗΜ (ΕΩ 31/12/2017)

+ ΣΟΠΙΚΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕ (ΕΩ 31/12/2020) + 

ΦΕΚ (ΕΩ ΕΚΔΟΗ ΚΤΑ)

22 ΗΜΕΡΕ

ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ 

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ

ΚΗΜΔΗ + ΟΙ ΑΝΩΣΕΡΩ ΔΗΜΟΙΕΤΕΙ + 

ΕΕΕΕ

ΕΗΔΗ

35 ΗΜΕΡΕ

30 ΗΜΕΡΕ

ΚΗΜΔΗ

ΕΗΔΗ

ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΚΑΣ. 
ΠΡΟΚ.:

15 ΗΜΕΡΕ

ΚΛΕΙΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ  Ή 
ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΜΕ 
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΣΕΤΗ

ΚΗΜΔΗ 15 ΗΜΕΡΕ

33 ΘΑΝΑΗ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ

ΠΡΟΘΕΜΙΕ ΑΝΟΙΚΣΟΤ-ΚΛΕΙΣΟΤ ΔΙΑΓΨΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜ



ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 
ΑΝΑΘΕΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΣΕ

ΠΡΟΧΕΙΡΟ 
ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ

ΚΗΜΔΗ ΚΗΜΔΗ ΚΗΜΔΗ ΚΗΜΔΗ

ΑΝΟΙΚΣΟ ΕΘΝΙΚΟ 
ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ

•2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕ 

(1/1/2018)

•ΣΟΠΙΚΕ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕ

(1/1/2021)

•Φ.Ε.Κ. 

(ΖΚΔΟΗ ΚΤΑ § 6  

ΑΡΘΡΟΤ 38)

•Φ.Ε.Κ. 

(ΖΚΔΟΗ ΚΤΑ §

6  ΑΡΘΡΟΤ 38)

•2 ΗΜΕΡΗΙΕ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕ

(1/1/2018)

•ΣΟΠΙΚΕ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕ

(1/1/2021)

•Φ.Ε.Κ. 

(ΖΚΔΟΗ ΚΤΑ § 6  

ΑΡΘΡΟΤ 38)

•1 ΗΜΕΡΗΙΑ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 

ΑΘΗΝΩΝ

(1/1/2018)

•ΣΟΠΙΚΗ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

(1/1/2021)

•Φ.Ε.Κ. 

(ΖΚΔΟΗ ΚΤΑ § 6  

ΑΡΘΡΟΤ 38)

ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ 
ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ Ε.Ε.Ε.Ε.

34 ΘΑΝΑΗ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ

ΠΡΟΘΕΜΙΕ ΑΝΟΙΚΣΟΤ-ΚΛΕΙΣΟΤ ΔΙΑΓΨΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜ



ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΩΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ
22 ΗΜΕΡΕ ΑΠΟ ΔΗΜΟΙΕΤΗ ΣΟ 
ΚΗΜΔΗ

• 35 ΗΜΕΡΕ ΑΠΟ ΔΗΜΟΙΕΤΗ 
ΣΟ ΚΗΜΔΗ
• 30 ΗΜΕΡΕ ΜΕ ΧΡΗΗ ΕΗΔΗ

• ΚΛΕΙΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ
• ΑΝΣΑΓ. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΜΕ
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΣΕΤΗ

• 12 ΗΜΕΡΕ ΑΠΟ ΔΗΜΟΙΕΤΗ ΣΟ 
ΚΗΜΔΗ (ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΣΗΕΩΝ 
ΤΜΜΕΣΟΧΗ)
• 10 ΗΜΕΡΕ ΑΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ 
ΠΡΟΚΛΗΗ  (ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ)

• 30 ΗΜΕΡΕ ΑΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ 
ΣΗΝ ΕΕΕΕ  (ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΣΗΕΩΝ 
ΤΜΜΕΣΟΧΗ)
• 30 ΗΜΕΡΕ ΑΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ 
ΠΡΟΚΛΗΗ  Ή 25 ΗΜΕΡΕ ΜΕ 
ΧΡΗΗ ΕΗΔΗ (ΤΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΦΟΡΑ)

ΤΜΠΡΑΞΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ 30 ΗΜΕΡΕ ΑΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 
(ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΣΗΕΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ)

ΔΤΝΑΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΓΟΡΩΝ
• 30 ΗΜΕΡΕ ΑΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΣΗ 
ΤΜΒΑΗ (ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΣΗΕΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ)
• 10 ΗΜΕΡΕ ΑΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΠΡΟΚΛΗΗ (ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ)

Εϊν οι προςφορϋσ μπορούν να ςυνταχθούν μόνον ϋπειτα από επιτόπια επύςκεψη, οι 
παραπϊνω ελϊχιςτεσ προθεςμύεσ παραλαβόσ των προςφορών αυξϊνονται ανϊλογα.

35 ΘΑΝΑΗ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ

ΚΑΣΑΦΨΡΗΕΙ - ΠΡΟΘΕΜΙΕ



Εγγυόςεισ (ϊρθρο 72)
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ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 
ΑΝΑΘΕΗ

ΕΓΓΤΗΕΙ

ΤΜΜΕΣΟΦΗ
(ϋωσ 2%)

ΚΑΛΗ 
ΕΚΣΕΛΕΗ
(5%)

ΠΡΟΚΑΣΑ
ΒΟΛΗ
(ϋωσ 50%)

ΚΑΛΗ 
ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
(ΔΤΝΗΣΙΚΗ)

ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΟΦΙ ΟΦΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

ΠΡΟΦΕΙΡΟ ΟΦΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

ΑΝΟΙΚΣΟ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

ΚΛΕΙΣΟ-
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΣΕΤΗ

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

ΤΜΥΨΝΙΑ-
ΠΛΑΙΙΟ

ΟΦΙ
ΝΑΙ 
(0,5%)

ΝΑΙ ΝΑΙ



υγκρούςεισ ςυμφερόντων (ϊρθρο 24)

 Οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ οφεύλουν να διαςφαλύζουν την 
ύςη μεταχεύριςη όλων των οικονομικών φορϋων.

 Θεωρεύται ότι υπϊρχει ςύγκρουςη ςυμφερόντων όταν:

α) Σα μϋλη του προςωπικού του φορϋα του Δημοςύου, των 
οικονομικών φορϋων, καθώσ και τα μϋλη 
αποφαινόμενων ό γνωμοδοτικών οργϊνων.

β) Ο επικεφαλόσ και τα μϋλη των οργϊνων διούκηςησ τησ 
αναθϋτουςασ αρχόσ.

γ) Οι ςύζυγοι και οι ςυγγενεύσ εξ αύματοσ ό εξ αγχιςτεύασ, 
κατ’ ευθεύα μεν γραμμό απεριορύςτωσ, εκ πλαγύου δε ϋωσ 
και τϋταρτου βαθμού των προςώπων των περιπτώςεων 
α΄ και β΄, 
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 εμπλϋκονται καθ’ οιονδόποτε τρόπο ςτη διαδικαςύα 
ςύναψησ δημόςιασ ςύμβαςησ, (ςχεδιαςμόσ, 
προετοιμαςύα τησ διαδικαςύασ, κατϊρτιςη των 
εγγρϊφων τησ ςύμβαςησ, καθοριςμόσ όρων διακόρυξησ, 
κλπ) ό μπορούν να επηρεϊςουν την ϋκβαςό τησ, 

 και ϋχουν, ϊμεςα ό ϋμμεςα, χρηματοοικονομικό, 
οικονομικό ό ϊλλο προςωπικό ςυμφϋρον, που θύγει την 
αμεροληψύα και την ανεξαρτηςύα τουσ, ςτο πλαύςιο τησ 
διαδικαςύασ ςύναψησ δημόςιασ ςύμβαςησ.

 Ψσ ςυμφϋροντα νοούνται προςωπικϊ, οικογενειακϊ, 
οικονομικϊ, πολιτικϊ ό ϊλλα κοινϊ ςυμφϋροντα με τουσ 
υποψηφύουσ ό υπεργολϊβουσ αυτών, 
ςυμπεριλαμβανομϋνων και αντικρουόμενων 
επαγγελματικών ςυμφερόντων, όπωσ ιδύωσ:
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α) Η ςυμμετοχό του προςώπου των περιπτ. α΄, β΄ και γ΄, 
ςτα όργανα διούκηςησ του οικονομικού φορϋα.

β) Η κατοχό από πρόςωπο των περιπτώςεων α΄ και β΄, 
ποςοςτού ϊνω του 0,5% των μετοχών του οικονομικού 
φορϋα.

γ) Η ύπαρξη, κατϊ τη χρονικό περύοδο που ϋχει ωσ 
αφετηρύα δώδεκα (12) μόνεσ πριν την ϋναρξη τησ 
διαδικαςύασ ςύναψησ τησ ςύμβαςησ και λόξη την ημϋρα 
ςύναψησ αυτόσ, ςυμβατικού δεςμού, που αφορϊ εύτε 
ςτην παροχό εξηρτημϋνησ εργαςύασ εύτε ςτην εκτϋλεςη 
δημόςιασ ςύμβαςησ μεταξύ ενόσ προςώπου των περιπτ. 
α΄ και β΄, με ϋναν οικονομικό φορϋα, που ςυμμετϋχει ςτη 
διαδικαςύα ςύναψησ δημόςιασ ςύμβαςησ.
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 Εφόςον ςυντρϋχει προώπόθεςη ςύγκρουςησ 
ςυμφερόντων, τα πρόςωπα των περιπτ. α΄ και β΄, 
υποχρεούνται να γνωςτοποιόςουν τυχόν ςύγκρουςη 
ςυμφερόντων των ιδύων ό των ςυγγενικών τουσ 
προςώπων, ςε ςχϋςη με οποιονδόποτε υποψόφιο ό 
προςφϋροντα, από τη ςτιγμό που γνωρύζουν για τη 
ςυγκεκριμϋνη ςύγκρουςη, προκειμϋνου να 
αντικαταςταθεύ ο υπϊλληλοσ ό να μη λϊβει μϋροσ 
ςτην ϋκδοςη τησ πρϊξησ, το μϋλοσ τησ διούκηςησ. 

 Παρϊλληλα, οφεύλουν να απϋχουν από κϊθε ενϋργεια 
ςχετικό με τη διενϋργεια τησ διαδικαςύασ ανϊθεςησ.
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 Εφόςον διαπιςτωθεύ ςύγκρουςη ςυμφερόντων, ο 
φορϋασ του Δημοςύου ενημερώνει αμϋςωσ την 
Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ. και λαμβϊνει τα κατϊλληλα μϋτρα για να 
διαςφαλύςει την ύςη μεταχεύριςη των υποψηφύων και 
των προςφερόντων. Δηλαδό, την εξαύρεςη του 
ςυγκεκριμϋνου μϋλουσ από οποιαδόποτε ςυμμετοχό ςτη 
ςχετικό διαδικαςύα ανϊθεςησ δημόςιασ ςύμβαςησ. 

 Εϊν η ςύγκρουςη ςυμφερόντων δεν μπορεύ να 
επανορθωθεύ με ϊλλον τρόπο, ο υποψόφιοσ ό 
προςφϋρων αποκλεύεται από τη διαδικαςύα.

 Όλα τα μϋτρα που λαμβϊνονται για την αποτροπό 
φαινομϋνων ςύγκρουςησ ςυμφερόντων τεκμηριώνονται 
ςε χωριςτό ϋκθεςη, που περιλαμβϊνεται ςτο φϊκελο τησ 
ςύμβαςησ.
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Ε..Η.ΔΗ.. (ϊρθρα 36, 37)

 Οι Ο.Σ.Α. υποχρεούνται να χρηςιμοποιούν το Ε..Η.ΔΗ.. 
ςε όλα τα ςτϊδια τησ διαδικαςύασ ςύναψησ δημοςύων 
ςυμβϊςεων του Ν. 4412/2016, με εκτιμώμενη αξύα > 
60.000 ευρώ, χωρύσ Υ.Π.Α.

 τισ ςυμβϊςεισ, εκτιμώμενησ αξύασ > ανώτερησ των 
60.000 ευρώ, χωρύσ Υ.Π.Α., επιβϊλλεται κρϊτηςη 0,02% 
υπϋρ Δημοςύου, η οπούα υπολογύζεται επύ τησ αξύασ, 
εκτόσ Υ.Π.Α., τησ αρχικόσ και ςυμπληρωματικόσ 
ςύμβαςησ. 

 Σο ποςό τησ κρϊτηςησ παρακρατεύται κατϊ την πρώτη 
πληρωμό από την Αναθϋτουςα Αρχό ςτο όνομα και για 
λογαριαςμό τησ Γενικόσ Διεύθυνςησ Δημοςύων 
υμβϊςεων και Προμηθειών.
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Κ.Η.Μ.ΔΗ.. (ϊρθρο 38)

 το Κ.Η.Μ.ΔΗ.. καταχωρύζονται ηλεκτρονικϊ ςτοιχεύα 
των ακόλουθων ςταδύων για τισ δημόςιεσ ςυμβϊςεισ 

εκτιμώμενησ αξύασ ≥ 1.000 ευρώ, χωρύσ Υ.Π.Α.: 

α) το πρωτογενϋσ και το εγκεκριμϋνο αύτημα, δηλαδό η 
απόφαςη ανϊληψησ υποχρϋωςησ ό για τουσ Ο.Σ.Α. η 
απόφαςη τησ Οικονομικόσ Επιτροπόσ για τη δϋςμευςη 
(ψόφιςη) τησ πύςτωςησ,

β) η προκόρυξη και η διακόρυξη, 

γ) η απόφαςη ανϊθεςησ ό κατακύρωςησ, όταν εκδοθεύ η 
Κ.Τ.Α. τησ παρ. 6 του ϊρθρου 38.

δ) το ςυμφωνητικό και

ε) κϊθε εντολό πληρωμόσ. 
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Όςα από τα παραπϊνω εύναι αναρτητϋα ςτο «ΔΙΑΤΓΕΙΑ», 
δεν καταχωρούνται ς’ αυτό, αλλϊ αντλούνται αυτόματα 
από το Κ.Η.Μ.ΔΗ..

 Οι πρϊξεισ που καταχωρούνται ςτο Κ.Η.Μ.ΔΗ.. ιςχύουν 
από την καταχώριςό τουσ ςε αυτό. 

 Αρκεύ η επύκληςη του Α.Δ.Α.Μ. για την αυτεπϊγγελτη 
αναζότηςη των πρϊξεων, για τη διεκπεραύωςη 
υποθϋςεων και την επικοινωνύα μεταξύ φορϋων του 
Δημοςύου.

 Η δημοςύευςη τησ προκόρυξησ ςτο Κ.Η.Μ.ΔΗ.. 
αντικαθιςτϊ την υποχρϋωςη δημοςύευςησ ςτο Σεύχοσ 
Διακηρύξεων Δημοςύων υμβϊςεων τησ Εφημερύδασ τησ 
Κυβερνόςεωσ (θα ιςχύςει με την ϋκδοςη ςχετικόσ ΚΤΑ).
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 Για την κϊλυψη των λειτουργικών αναγκών τησ 
Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ., ςτισ δημόςιεσ ςυμβϊςεισ που εμπύπτουν 
ςτο πεδύο ιςχύοσ του Ν. 4412/2016 και εύναι αξύασ ≥ των 
2.500 ευρώ, χωρύσ Υ.Π.Α. και ανεξϊρτητα πηγόσ 
χρηματοδότηςησ, οι οπούεσ ςυνϊπτονται μετϊ τισ 8-8-
2016, επιβϊλλεται κρϊτηςη ύψουσ 0,06%, η οπούα 
υπολογύζεται επύ τησ αξύασ κϊθε πληρωμόσ προ φόρων 
και κρατόςεων τησ αρχικόσ, καθώσ και κϊθε 
ςυμπληρωματικόσ ςύμβαςησ. 

 Σο ανωτϋρω ποςοςτό αντικατϋςτηςε το ιςχύον μϋχρι τισ 
8-8-2016, που ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ τησ παρ. 3 του 
ϊρθρου 4 του Ν. 4013/2011, ανϋρχονταν ςτο 0,1%.

 Επύ τησ ανωτϋρω κρϊτηςησ υπολογύζεται χαρτόςημο 3% 
και ΟΓΑ χαρτοςόμου 20% επύ του χαρτοςόμου (αριθμ. 
5143/5-12-2014 Τ.Α. (ΥΕΚ Β΄ 3335).
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ΣΕΦΝΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΟΣΑ ΣΙ ΤΜΒΑΕΙ 

ΕΡΓΨΝ-ΜΕΛΕΣΨΝ (ϊρθρο 44)

 Η τεχνικό υπηρεςύα κϊθε Ο.Σ.Α. για να μπορεύ να 
ειςηγηθεύ τη ςύναψη, να ϋχει την εποπτεύα και επύβλεψη 
μιασ δημόςιασ ςύμβαςησ ϋργου ό μελϋτησ απαιτεύται να 
διαθϋτει ελϊχιςτη ςτελϋχωςη που περιλαμβϊνει ιδύωσ 
τον ελϊχιςτο αριθμό προςωπικού τησ και τα προςόντα 
αυτών (ειδικότητεσ, εμπειρύα, κλπ), προκειμϋνου να 
ανταποκριθεύ επαρκώσ ςτα προσ ανϊθεςη ϋργα-μελϋτεσ. 

 Με Κ.Τ.Α. θα καθοριςτεύ η ελϊχιςτη ςτελϋχωςη κατϊ 
αριθμό, ειδικότητα, προςόντα των απαςχολούμενων ςε 
αυτό, καθώσ και οι ειδικότερεσ προδιαγραφϋσ επϊρκειϊσ 
τησ ανϊλογα με την εκτιμώμενη αξύα, το εύδοσ, την 
κατηγορύα, το μϋγεθοσ και την πολυπλοκότητα των 
ϋργων ό των μελετών.
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 Εφόςον η τεχνικό υπηρεςύα δεν πληρού τισ τιθϋμενεσ 
από την Κ.Τ.Α. προδιαγραφϋσ επϊρκειασ, θεωρεύται 
υπηρεςύα που δεν ϋχει τεχνικό επϊρκεια και η διεξαγωγό 
τησ διαδικαςύασ ςύναψησ, η εποπτεύα και η επύβλεψη 
των δημοςύων ςυμβϊςεων ϋργων ό μελετών 
αρμοδιότητασ τησ, διενεργούνται, με προγραμματικό 
ςύμβαςη, από την τεχνικό υπηρεςύα του φορϋα που 
εποπτεύει την αναθϋτουςα αρχό ό τησ οικεύασ 
περιφϋρειασ ό από ϊλλη τεχνικό υπηρεςύα φορϋων του 
κεντρικού δημόςιου τομϋα. 
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ΥΑΚΕΛΟ ΔΗΜΟΙΑ ΤΜΒΑΗ (ϊρθρο 45)

 Για κϊθε δημόςια ςύμβαςη, η αναθϋτουςα αρχό τηρεύ 
φυςικό και ηλεκτρονικό «φϊκελο δημόςιασ ςύμβαςησ», 
ο οπούοσ τουλϊχιςτον περιλαμβϊνει:

- Σην τεκμηρύωςη τησ ςκοπιμότητασ,

- Προώπολογιςμό και αιτιολόγηςη,

- Ψριμότητα (μελϋτη, χρηματοδότηςη, κλπ),

- Περιγραφό αντικειμϋνου,

- Έγγραφα ςύμβαςησ,

- χετικϋσ αποφϊςεισ.
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ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΕ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΕΙ (ϊρθρο 46-48)

 Οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ μπορούν αν το επιθυμούν, να 
διαβουλευθούν με την αγορϊ, για να προετοιμϊςουν τη 
διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ.

 Μπορούν να ζητούν ό να δϋχονται ςυμβουλϋσ επαγγε-
λματιών, εμπειρογνωμόνων ό αρχών (λ.χ. ΜΟ.ΠΑ.Δι.., 
Κ.Δ.Ε.Ο.Δ.). 

 Οι ςυμβουλϋσ μπορούν να χρηςιμοποιούνται για τον 
ςχεδιαςμό και τη διεξαγωγό τησ διαδικαςύασ ςύναψησ 
ςύμβαςησ, αν δεν ςτρεβλώνεται ο ανταγωνιςμόσ και δεν 
παραβιϊζονται οι αρχϋσ τησ αποφυγόσ των διακρύςεων 
και τησ διαφϊνειασ.

 Ο υποψόφιοσ που ςυμμετεύχε ςτη διαβούλευςη μπορεύ 
να αποκλεύεται από τη διαδικαςύα, προκειμϋνου να 
διαςφαλιςθεύ η αρχό τησ ύςησ μεταχεύριςησ.

49 Θανάσης Παζαρλόγλου



κοπιμότητα ςύναψησ ςύμβαςησ (ϊρθρο 52)

 Για την ϋγκριςη διενϋργειασ διαδικαςύασ ςύναψησ 
ςύμβαςησ παροχόσ τεχνικών και λοιπών ςυναφών 
επιςτημονικών υπηρεςιών, απαιτεύται η ϋκδοςη 
προηγούμενησ γνώμησ του τεχνικού ςυμβουλύου τησ 
αναθϋτουςασ αρχόσ ό τησ Γ. Γ. Τποδομών. 

 Σο τεχνικό ςυμβούλιο μπορεύ να υποχρεώςει την 
αναθϋτουςα αρχό να ςυνϊψει προγραμματικό 
ςύμβαςη, με την τεχνικό υπηρεςύα του εποπτεύοντοσ 
φορϋα ό τησ οικεύασ περιφϋρειασ ό από ϊλλη τεχνικό 
υπηρεςύα φορϋων του κεντρικού δημόςιου τομϋα. 

 Η ϋγκριςη δεν απαιτεύται όταν η ςύμβαςη χρηματοδο-
τεύται από κονδύλια τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ.
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Έγγραφα ςύμβαςησ (ϊρθρο 53)

 Οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ δεν χρεώνουν δαπϊνη για τη 
λόψη των εγγρϊφων τησ ςύμβαςησ, πλην του κόςτουσ 
αναπαραγωγόσ και τησ ταχυδρομικόσ αποςτολόσ.

 Πρότυπα εγγρϊφων ςύμβαςησ με δεςμευτικό ιςχύ 
εκδύδονται από την Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ.  ό με απόφαςη του 
Τπουργού Τποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ειδικϊ 
για τισ δημόςιεσ ςυμβϊςεισ ϋργων, μελετών και 
παροχόσ τεχνικών υπηρεςιών.

 Για ςυμβϊςεισ προμόθειασ ό παροχόσ γενικών 
υπηρεςιών μπορεύ να προβλϋπεται αναπροςαρμογό 
τιμόσ, εφόςον ορύζεται χρόνοσ παρϊδοςησ πϋραν των 
12 μηνών.
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 Οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ μπορούν να επιτρϋπουν ό να 
απαιτούν από τουσ προςφϋροντεσ να υποβϊλλουν 
εναλλακτικϋσ προςφορϋσ. Δεν επιτρϋπονται εϊν δεν 
υπϊρχει ςχετικό αναφορϊ ςτα ϋγγραφα τησ 
ςύμβαςησ.

 Οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ αναφϋρουν ςτην προκόρυξη 
ςύμβαςησ, αν οι προςφορϋσ υποβϊλλονται για ϋνα, 
περιςςότερα ό για όλα τα τμόματα.

 Μπορούν να περιορύζουν τον αριθμό των τμημϊτων 
που ανατύθενται ςε ϋναν προςφϋροντα.

 Ο προςφϋρων πρϋπει να αναφϋρει ςτην προςφορϊ 
του το τμόμα τησ ςύμβαςησ που προτύθεται να 
αναθϋςει υπό μορφό υπεργολαβύασ ςε τρύτουσ, 
καθώσ και τουσ υπεργολϊβουσ που προτεύνει.
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Ειδικϊ για τα ϋργα, ιςχύουν τα εξόσ:

 Ο προώπολογιςμόσ του κόςτουσ του ϋργου αποτελεύ 
και ανώτατο όριο προςφορϊσ, όταν δεν γύνεται 
αναφορϊ για αρνητικϋσ εκπτώςεισ. Ο 
προώπολογιςμόσ μπορεύ να εύναι αναλυτικόσ ό να 
περιλαμβϊνει κατ’ αποκοπό τύμημα για το ϋργο ό 
τμόματϊ του.

 Ο Κανονιςμόσ Αναλυτικών και Περιγραφικών 
Σιμολογύων Εργαςιών, ιςχύει υποχρεωτικϊ για όλεσ 
τισ αναθϋτουςεσ αρχϋσ που δημοπρατούν δημόςιεσ 
ςυμβϊςεισ ϋργων.
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 τισ τιμϋσ του προώπολογιςμού και του 
τιμολογύου, τησ υπηρεςύασ και τησ προςφορϊσ, 
περιλαμβϊνεται κϊθε ςχετικό δαπϊνη, καθώσ 
και τα γενικϊ ϋξοδα και όφελοσ τησ 
εργοληπτικόσ επιχεύρηςησ. Αν γύνεται ρητό 
μνεύα ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ μπορεύ να 
προςτύθεται ςτην εκτιμώμενη αξύα τησ 
ςύμβαςησ ποςοςτό γενικών εξόδων και οφϋλουσ 
18%, ανεξϊρτητα από την πηγό 
χρηματοδότηςησ.
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 ε περύπτωςη υποβολόσ προςφορών με ενιαύο 
ποςοςτό ϋκπτωςησ ςτισ τιμϋσ του τιμολογύου τησ 
υπηρεςύασ, που εκφρϊζεται ςε ακϋραιεσ μονϊδεσ επύ 
τοισ εκατό (%), για ϋργα με εκτιμώμενη αξύα                       
< 60.000 ευρώ, χωρύσ Υ.Π.Α., που η προμϋτρηςη των 
εργαςιών εύναι δύςκολη ό αδύνατη (ϋργα 
ςυντηρόςεων, επιςκευών, βελτιώςεων, 
ανακαινύςεων, ϊρςησ καταπτώςεων, κ.α.), μπορεύ ο 
προώπολογιςμόσ να μην περιλαμβϊνει ποςότητεσ 
των επιμϋρουσ εργαςιών, αλλϊ μόνο την κατ’ 
εκτύμηςη δαπϊνη του ςυνόλου κϊθε ομϊδασ 
ομοειδών εργαςιών και το γενικό ςύνολο.
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Σεχνικϋσ προδιαγραφϋσ (ϊρθρο 54)

 Καθορύζουν τα χαρακτηριςτικϊ που πρϋπει να ϋχει το 
ϋργο, η υπηρεςύα ό η προμόθεια.

 Εξαςφαλύζουν ιςότιμη πρόςβαςη των οικονομικών 
φορϋων ςτη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ.

 Κϊθε παραπομπό ςυνοδεύεται από τον όρο ό 
«ιςοδύναμο».

 Οι τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ καθορύζονται και εγκρύνονται 
πριν την ϋναρξη τησ διαδικαςύασ ςύναψησ τησ 
ςύμβαςησ.

 Ειδικϊ για προμόθειεσ και γενικϋσ υπηρεςύεσ, κατϊ την 
κατϊρτιςη των τεχνικών προδιαγραφών οι αναθϋτουςεσ 
αρχϋσ λαμβϊνουν υπόψη τισ ενιαύεσ προδιαγραφϋσ που 
εκπονούνται από τισ Ε.Κ.Α.Α. και αναρτώνται ςτο 
Ε..Η.ΔΗ.. 

56 Θανάσης Παζαρλόγλου



Έναρξη διαδικαςύασ ςύναψησ ςύμβαςησ 
(ϊρθρα 61, 120)

 Για τισ ςυμβϊςεισ που εμπύπτουν ςτο κοινοτικό δύκαιο, 
ωσ χρόνοσ ϋναρξησ νοεύται η ημερομηνύα αποςτολόσ τησ 
προκόρυξησ ςτην Ε.Ε.Ε.Ε. 

 Για τισ ςυμβϊςεισ που διενεργούνται με βϊςη το εθνικό 
δύκαιο, η διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ μετϊ από 
ανοικτό διαγωνιςμό αρχύζει από την ημερομηνύα 
δημοςιοπούηςησ τησ διακόρυξησ ςτο Κ.Η.Μ.ΔΗ..

 Ψσ χρόνοσ ϋναρξησ τησ απευθεύασ ανϊθεςησ θεωρεύται η 
ημερομηνύα αποςτολόσ πρόςκληςησ προσ τουσ 
οικονομικούσ φορεύσ για να υποβϊλλουν προςφορϊ.

 Ψσ χρόνοσ ϋναρξησ του ςυνοπτικού διαγωνιςμού 
θεωρεύται η ημερομηνύα καταχώρηςησ τησ 
απλοποιημϋνησ διακόρυξησ ςτο Κ.Η.ΜΗ.Δ..
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 Σο αργότερο τριϊντα (30) ημϋρεσ μετϊ τη ςύναψη 
ςύμβαςησ, που εμπύπτει ςτο Ενωςιακό Δύκαιο, οι 
αναθϋτουςεσ αρχϋσ αποςτϋλλουν ςτην Ε.Ε.Ε.Ε. 
γνωςτοπούηςη ςυναφθεύςασ ςύμβαςησ με τα 
αποτελϋςματα τησ διαδικαςύασ ςύναψησ τησ 
ςύμβαςησ.
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Λόγοι αποκλειςμού (ϊρθρα 73, 74)

 Αποκλεύονται από τη διαδικαςύα ςύναψησ δημόςιασ 
ςύμβαςησ όςοι εισ βϊροσ τουσ ϋχει εκδοθεύ τελεςύδικη 
καταδικαςτικό απόφαςη για:

α) ςυμμετοχό ςε εγκληματικό οργϊνωςη, 

β) δωροδοκύα, 

γ) απϊτη, 

δ) τρομοκρατικϊ εγκλόματα, 

ε) νομιμοπούηςη εςόδων από παρϊνομεσ δραςτηριότητεσ ό 
χρηματοδότηςη τησ τρομοκρατύασ, 

ςτ) παιδικό εργαςύα και ϊλλεσ μορφϋσ εμπορύασ ανθρώπων.

 Ο οικονομικόσ φορϋασ αποκλεύεται και όταν η τελεςύδικη 
καταδικαςτικό απόφαςη αφορϊ ϊτομο, που εύναι μϋλοσ 
του διοικητικού ό εποπτικού οργϊνου του ό ϋχει εξουςύα 
εκπροςώπηςησ, λόψησ αποφϊςεων ό ελϋγχου ςε αυτό.
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 Επιπλϋον, αποκλεύεται από τη ςυμμετοχό ςε διαδικαςύα 
ςύναψησ δημόςιασ ςύμβαςησ ο οικονομικόσ φορϋασ, εϊν:

α) ϋχει φορολογικϋσ ό αςφαλιςτικϋσ οφειλϋσ (δεν ιςχύει 
όταν υπϊρχει διακανονιςμόσ).

β) Παραβιϊζει κανόνεσ του περιβαλλοντικού, κοινωνικού 
και εργαςιακού δικαύου.

γ) Σελεύ υπό πτώχευςη ό ϋχει υπαχθεύ ςε διαδικαςύα 
εξυγύανςησ ό ειδικόσ εκκαθϊριςησ ό πτωχευτικού 
ςυμβιβαςμού ό ϋχει αναςτεύλει τισ επιχειρηματικϋσ του 
δραςτηριότητεσ ό εϊν βρύςκεται ςε οποιαδόποτε 
ανϊλογη κατϊςταςη. Κατϊ παρϋκκλιςη μπορεύ να μην 
αποκλεύεται, εφόςον ο Ο.Σ.Α. ϋχει ςτοιχεύα ότι ο φορϋασ 
θα εκτελϋςει τη ςύμβαςη.

δ) υνόψε ςυμφωνύεσ με ϊλλουσ οικονομικούσ φορεύσ με 
ςτόχο τη ςτρϋβλωςη του ανταγωνιςμού.
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ε) Τπϊρχει ςύγκρουςη ςυμφερόντων, που δεν μπορεύ 
να θεραπευθεύ με ϊλλο τρόπο,

ςτ) Επιλϋχθηκε προκαταρκτικό διαβούλευςη και ο 
ςυμμετϋχων ςυμμετεύχε αποφαςιςτικϊ ς’ αυτόν, με 
ςυνϋπεια τη ςτρϋβλωςη του ανταγωνιςμού,

ζ) Έχει επιδεύξει ςοβαρϋσ ό ςυνεχεύσ πλημμϋλειεσ κατϊ 
την εκτϋλεςη προηγούμενησ ςύμβαςησ, με ςυνϋπεια 
την πρόωρη καταγγελύα αυτόσ.

η) Έχει αποκρύψει ό δόλωςε ψευδώσ ότι δεν 
ςυνϋτρεχαν ςτο πρόςωπό του λόγοι αποκλειςμού ό 
δεν προςκομύζει τα ςχετικϊ δικαιολογητικϊ.

θ) Προςπαθεύ να επηρεϊςει με αθϋμιτο τρόπο τη 
διαδικαςύα λόψησ αποφϊςεων του Ο.Σ.Α.
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 Οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ μπορούν να αποκλεύουν όποιον 
ϋχει διαπρϊξει ςοβαρό επαγγελματικό παρϊπτωμα, 
ςχετικό με την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ του 
δραςτηριότητασ, τησ υπεξαύρεςησ, απϊτησ, εκβύαςησ, 
πλαςτογραφύασ, ψευδορκύασ, δωροδοκύασ και τησ δόλιασ 
χρεωκοπύασ. 

 Αν διαπιςτωθεύ ότι ςυντρϋχει ςτο πρόςωπο ενόσ 
οικονομικού φορϋα λόγοσ αποκλειςμού και αυτόσ δεν 
αποδεύξει την αξιοπιςτύα του, μπορεύ να του επιβληθεύ 
αποκλειςμόσ από την ςυμμετοχό ςε εν εξελύξει και 
μελλοντικϋσ διαδικαςύεσ.

 Η μϋγιςτη περύοδοσ αποκλειςμού δεν υπερβαύνει τα 3-5 
ϋτη από την ημερομηνύα τησ καταδύκησ με τελεςύδικη 
απόφαςη.

 Ο αποκλειςμόσ επιβϊλλεται με Κ.Τ.Α., που εκδύδεται μετϊ 
από αιτιολογημϋνη ειςόγηςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ.

 την Εθνικό Βϊςη Δεδομϋνων Δημοςύων υμβϊςεων 
τηρεύται κατϊλογοσ των αποκλειςθϋντων οικονομικών 
φορϋων.
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Κριτόρια επιλογόσ (ϊρθρα 75-78) 

 Σα κριτόρια επιλογόσ μπορεύ να αφορούν:

α) την καταλληλότητα για την ϊςκηςη τησ 
επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ (εγγραφό ςε εμπορικό 
ό επαγγελματικό μητρώο).

β) την οικονομικό και χρηματοοικονομικό επϊρκεια
(ετόςιοσ κύκλοσ εργαςιών το ανώτερο διπλϊςιοσ τησ 
εκτιμώμενησ αξύασ τησ ςύμβαςησ, ετόςιοι λογαριαςμού 
ενεργητικού και παθητικού, επύπεδο αςφαλιςτικόσ 
κϊλυψησ ϋναντι επαγγελματικών κινδύνων).

γ) την τεχνικό και επαγγελματικό ικανότητα (αναγκαύοι 
ανθρώπινοι και τεχνικού πόροι και εμπειρύα για την ορθό 
εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ).
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Κριτόρια 
επιλογόσ 

Καταλληλότητα 
ϊςκηςησ 

επαγγϋλματοσ
(μητρώο)

Σεχνικό-
επαγγελματικό 

ικανότητα 
(αναγκαύοι 

ανθρώπινοι και 
τεχνικού πόροι 
και εμπειρύα)

Οικονομικό και 
χρηματοοικονο
μικό επϊρκεια

(τζύροσ, 
ενεργητικό, κα)
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τόριξη ςτισ ικανότητεσ ϊλλων φορϋων (ϊρθρο 78)

(δεν εφαρμόηεται για ςυμβάςεισ κάτω του ορίου)

 Όςον αφορϊ τα κριτόρια τησ οικονομικόσ και 
χρηματοοικονομικόσ επϊρκειασ και τα κριτόρια ςχετικϊ 
με την τεχνικό και επαγγελματικό ικανότητα, ϋνασ 
οικονομικόσ φορϋασ μπορεύ για ςυγκεκριμϋνη ςύμβαςη, 
να ςτηρύζεται ςτισ ικανότητεσ ϊλλων φορϋων, αςχϋτωσ 
τησ νομικόσ φύςησ των δεςμών του με αυτούσ.

 Όςον αφορϊ τα κριτόρια που ςχετύζονται με τουσ 
τύτλουσ ςπουδών και τα επαγγελματικϊ προςόντα ό με 
τη ςχετικό επαγγελματικό εμπειρύα, οι οικονομικού 
φορεύσ, μπορούν να βαςύζονται ςτισ ικανότητεσ ϊλλων 
φορϋων, μόνο εϊν οι τελευταύοι θα εκτελϋςουν τισ 
εργαςύεσ ό τισ υπηρεςύεσ, για τισ οπούεσ απαιτούνται οι 
ςυγκεκριμϋνεσ ικανότητεσ.
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 ε περύπτωςη που ο οικονομικόσ φορϋασ επιθυμεύ να 
ςτηριχθεύ ςτισ ικανότητεσ ϊλλων φορϋων, αποδεικνύει 
ότι θα ϋχει ςτη διϊθεςό του τουσ αναγκαύουσ πόρουσ, με 
την προςκόμιςη τησ ςχετικόσ δϋςμευςησ των φορϋων 
αυτών για το ςκοπό αυτό.
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Ευρωπαώκό Ενιαύο Έγγραφο ύμβαςησ (ϊρθρο 79) 

 Κατϊ την υποβολό προςφορών ϊνω των ορύων, οι 
αναθϋτουςεσ αρχϋσ δϋχονται το Ευρωπαώκό Ενιαύο 
Έγγραφο ύμβαςησ (Ε.Ε.Ε..), δηλαδό υπεύθυνη δόλωςη, 
ωσ προκαταρκτικό απόδειξη, προσ αντικατϊςταςη των 
πιςτοποιητικών που εκδύδουν δημόςιεσ αρχϋσ ό ϊλλοι 
φορεύσ, επιβεβαιώνοντασ ότι ο ςυμμετϋχων:

α) πληρού τα κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ,

β) πληρού τα ςχετικϊ κριτόρια επιλογόσ (καταλληλότητα, 
οικονομικό και χρηματοοικονομικό επϊρκεια, τεχνικό 
και επαγγελματικό ικανότητα).

 Όταν ο ςυμμετϋχων ςτηρύζεται ςτισ ικανότητεσ ϊλλων 
φορϋων, το ΕΕΕ περιϋχει τισ ανωτϋρω πληροφορύεσ και 
για τουσ φορεύσ αυτούσ. 
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 Σο ΕΕΕ περιλαμβϊνει η δόλωςη ότι ο ςυμμετϋχων θα 
εύναι ςε θϋςη, εφόςον του ζητηθεύ, να προςκομύςει τα 
αναγκαύα δικαιολογητικϊ.

 Για τισ ςυμβϊςεισ που λόγω ποςού εμπύπτουν ςτισ 
κοινοτικϋσ διατϊξεισ, το ΕΕΕ καταρτύζεται βϊςει 
τυποποιημϋνου εντύπου του Κανονιςμού 2016/7 τησ 5-
1-2016 και παρϋχεται αποκλειςτικϊ ςε ηλεκτρονικό 
μορφό. 

 Για τισ ςυμβϊςεισ εθνικού δικαύου, η Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ. μπορεύ 
να εκδύδει αντύςτοιχο τυποποιημϋνο ϋντυπο.

 Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να ζητεύ ςε οποιοδόποτε 
χρονικό ςημεύο, οι ςυμμετϋχοντεσ να υποβϊλλουν όλα ό 
οριςμϋνα από τα δικαιολογητικϊ, όταν αυτό απαιτεύται 
για την ορθό διεξαγωγό τησ διαδικαςύασ.
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Κριτόρια ανϊθεςησ των ςυμβϊςεων (ϊρθρο 86) 

 Η ςύμβαςη ανατύθεται με κριτόριο την:
α) πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ,
β) πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ, 

μόνο βϊςει τιμόσ.

 Η πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ 
μπορεύ να περιλαμβϊνει τη βϋλτιςτη ςχϋςη ποιότητασ –
τιμόσ, η οπούα εκτιμϊται βϊςει ποιοτικών, κοινωνικών, 
περιβαλλοντικών, κλπ κριτηρύων, όπωσ:

α) η ποιότητα, η τεχνικό αξύα, τα αιςθητικϊ-λειτουργικϊ 
χαρακτηριςτικϊ, η προςβαςιμότητα, ο ςχεδιαςμόσ, τα 
κοινωνικϊ, περιβαλλοντικϊ, καινοτόμα χαρακτηριςτικϊ,

β) η οργϊνωςη, τα προςόντα, η εμπειρύα του προςωπικού 
που θα εκτελϋςει τη ςύμβαςη,

γ) η εξυπηρϋτηςη μετϊ την πώληςη, τεχνικό υποςτόριξη, 
όροι παρϊδοςησ.
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 Σο ςτοιχεύο του κόςτουσ μπορεύ να λαμβϊνει τη μορφό 
ςταθερόσ τιμόσ ό κόςτουσ, βϊςει του οπούου οι 
οικονομικού φορεύσ θα ανταγωνύζονται αποκλειςτικϊ 
και μόνο βϊςει ποιοτικών κριτηρύων.

 Σα κοινωνικϊ χαρακτηριςτικϊ, εξειδικεύονται κύρια ςε:

α) απαςχόληςη εργαζομϋνων ευπαθών ομϊδων (Ν. 4019/2011), 
για διϊςτημα τουλϊχιςτον 12 μηνών πριν τη ςυμμετοχό 
του οικονομικού φορϋα ςε διαδικαςύα ανϊθεςησ 
δημόςιασ ςύμβαςησ. 

β) διευκόλυνςη τησ κοινωνικόσ ό και εργαςιακόσ ϋνταξησ 
ατόμων που προϋρχονται από ευπαθεύσ ομϊδεσ,

γ) καταπολϋμηςη των διακρύςεων ό και

δ) προαγωγό τησ ιςότητασ ανδρών και γυναικών.
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 Η ςχετικό ςτϊθμιςη του κϊθε κριτηρύου αναφϋρεται 
ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ, για να προςδιοριςτεύ η 
πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ, 
εκτόσ εϊν αυτό καθορύζεται μόνο βϊςει τησ τιμόσ. 

 Η ςτϊθμιςη μπορεύ να εκφρϊζεται με ϋνα περιθώριο 
διακύμανςησ με το κατϊλληλο μϋγιςτο εύροσ. 

 Εϊν δεν εύναι δυνατό η ςτϊθμιςη, τα κριτόρια 
καταγρϊφονται με φθύνουςα ςειρϊ ςπουδαιότητασ.

 Σο ϊθροιςμα των ςχετικών ςυντελεςτών βαρύτητασ 
των ομϊδων κριτηρύων αξιολόγηςησ =100. Η βαθμολό-
γηςη και κατϊταξη των προςφορών γύνεται με τον 
τύπο: U = ς1.Κ1 + ς2 .Κ2 + ..+ ςν.Κν, όπου:

«ςν» = ςυντελεςτόσ βαρύτητασ του κριτηρύου 
ανϊθεςησ Κν και ιςχύει ς1+ς2+..ςν=1.
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 Κϊθε κριτόριο αξιολόγηςησ βαθμολογεύται αυτόνομα με 
βϊςη τα ςτοιχεύα τησ προςφορϊσ. 

 Η βαθμολόγηςη πρϋπει να αιτιολογεύται και να 
περιλαμβϊνει υποχρεωτικϊ, εκτόσ από τη βαθμολογύα, 
και την τεκμηρύωςη τησ κρύςησ ανϊ κριτόριο. 

 Προςωρινόσ ανϊδοχοσ αναδεικνύεται εκεύνοσ του 
οπούου η προςφορϊ ϋχει ςυγκεντρώςει το μεγαλύτερο 
αριθμό ςτο U.

 τισ ςυμβϊςεισ προμηθειών και παροχόσ γενικών 
υπηρεςιών, η βαθμολογύα κϊθε κριτηρύου αξιολόγηςησ 
κυμαύνεται από 100 ϋωσ 120 βαθμούσ. 

 Η ςυνολικό βαθμολογύα όπωσ προκύπτει από τον τύπο: 
U = ς1.Κ1+ς2.Κ2+..+ςν.Κν, κυμαύνεται από 100 ϋωσ 120 
βαθμούσ. 
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 Η πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ 
όχι αποκλειςτικϊ βϊςει τησ τιμόσ, εύναι εκεύνη που 
παρουςιϊζει το μικρότερο λόγο τησ ςυγκριτικόσ τιμόσ 
τησ προςφορϊσ προσ τη βαθμολογύα τησ. υγκριτικό 
τιμό εύναι η τιμό που υπολογύζεται λαμβϊνοντασ υπόψη 
την τιμό τησ προςφορϊσ και ύςωσ το κόςτοσ. 

 Η αναθϋτουςα αρχό καθορύζει ςτη διακόρυξη τον ακριβό 
τρόπο υπολογιςμού τησ ςυγκριτικόσ τιμόσ προςφορϊσ 
(π.χ. με μαθηματικό τύπο).

 τισ ςυμβϊςεισ προμηθειών και παροχόσ γενικών 
υπηρεςιών μπορεύ να εκδύδονται εγκύκλιοι ςχετικϊ με 
τη ςτϊθμιςη των επιμϋρουσ κριτηρύων ανϊθεςησ, τουσ 
ςυντελεςτϋσ βαρύτητασ των κριτηρύων ανϊθεςησ που 
ςχετύζονται με την τεχνικό προςφορϊ, ανϊ κατηγορύα 
και εκτιμώμενη αξύα ςύμβαςησ.
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Κοςτολόγηςη κύκλου ζωόσ (ϊρθρο 87)

 Η κοςτολόγηςη του κύκλου ζωόσ ενόσ προώόντοσ, μιασ 
υπηρεςύασ ό ενόσ ϋργου καλύπτει:

α) το κόςτοσ που βαρύνει την Τπηρεςύα ό ϊλλουσ χρόςτεσ, 
όπωσ:

- το κόςτοσ κτόςησ,

- το κόςτοσ χρόςησ (κατανϊλωςη ενϋργειασ και ϊλλων 
πόρων),

- το κόςτοσ ςυντόρηςησ,

- το κόςτοσ τϋλουσ του κύκλου ζωόσ (κόςτοσ ςυλλογόσ και 
ανακύκλωςησ),

β) το κόςτοσ που οφεύλεται ςε εξωτερικούσ περιβαλλοντι-
κούσ παρϊγοντεσ (κόςτοσ εκπομπών αερύων του 
θερμοκηπύου και ϊλλων εκπομπών ρύπων, καθώσ και το 
κόςτοσ για τον μετριαςμό τησ κλιματικόσ αλλαγόσ).
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Αςυνόθιςτα χαμηλϋσ προςφορϋσ (ϊρθρα 88, 89)

 Όταν υποβϊλλονται αςυνόθιςτα χαμηλϋσ προςφορϋσ 
(ϋκπτωςη ϊνω του 50%), οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ 
απαιτούν από τουσ προςφϋροντεσ, εντόσ 10 ημερών, 
να εξηγόςουν την τιμό ό το κόςτοσ που προτεύνουν 
ςτην προςφορϊ τουσ.

 Η αναθϋτουςα αρχό αξιολογεύ τισ εξηγόςεισ και μπορεύ 
να απορρύψει την προςφορϊ μόνο εϊν τα παρεχόμενα 
ςτοιχεύα δεν κρύνονται ικανοποιητικϊ. 

 Απορρύπτεται η αςυνόθιςτα χαμηλό προςφορϊ, αν δεν 
ςυμμορφώνεται με τισ διατϊξεισ τησ περιβαλλοντικόσ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικόσ και εργατικόσ νομοθεςύασ.
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Ιςότιμεσ και ιςοδύναμεσ προςφορϋσ (ϊρθρο 90) 

 Αν κριτόριο ανϊθεςησ εύναι η πλϋον ςυμφϋρουςα από 
οικονομικό ϊποψη προςφορϊ μόνο βϊςει τιμόσ, ιςότιμεσ
θεωρούνται οι προςφορϋσ με την ύδια τιμό. Ανϊδοχοσ 
επιλϋγεται με κλόρωςη ενώπιον τησ Οικονομικόσ 
Επιτροπόσ και παρουςύα των αυτών που υπϋβαλαν 
ιςότιμεσ προςφορϋσ.

 Αν κριτόριο ανϊθεςησ εύναι η πλϋον ςυμφϋρουςα από 
οικονομικό ϊποψό προςφορϊ όχι αποκλειςτικϊ βϊςει 
τιμόσ, ιςοδύναμεσ θεωρούνται οι προςφορϋσ με την ύδια 
ςυνολικό τελικό βαθμολογύα μεταξύ τουσ. 

 τισ διαδικαςύεσ ςύναψησ δημόςιασ ςύμβαςησ ϋργου ό 
μελϋτησ ό παροχόσ τεχνικών και λοιπών ςυναφών 
επιςτημονικών υπηρεςιών, η αναθϋτουςα αρχό επιλϋγει 
τον ανϊδοχο με τη μεγαλύτερη βαθμολογύα τεχνικόσ 
προςφορϊσ. 
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 ε περύπτωςη ιςοβαθμύασ και ωσ προσ την τεχνικό 
προςφορϊ, ο ανϊδοχοσ επιλϋγεται με κλόρωςη αυτών 
που υπϋβαλαν τισ ιςοδύναμεσ προςφορϋσ. Η κλόρωςη 
γύνεται ενώπιον τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού και 
παρουςύα αυτών των οικονομικών φορϋων. 

 τισ διαδικαςύεσ ςύναψησ δημόςιασ ςύμβαςησ 
προμηθειών ό γενικών υπηρεςιών ςτα ϋγγραφα τησ 
ςύμβαςησ ορύζεται ότι η ανϊθεςη γύνεται εύτε ςτην 
προςφορϊ με την μεγαλύτερη βαθμολογύα τεχνικόσ 
προςφορϊσ εύτε ςτην προςφορϊ με τη χαμηλότερη τιμό. 
Αν οι ιςοδύναμεσ προςφορϋσ ϋχουν την ύδια τιμό ό την 
ύδια βαθμολογύα τεχνικόσ προςφορϊσ, ο ανϊδοχοσ 
επιλϋγεται με κλόρωςη μεταξύ αυτών που υπϋβαλαν τισ 
ιςοδύναμεσ προςφορϋσ, ενώπιον τησ Επιτροπόσ 
Διαγωνιςμού.
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Τποβολό προςφορών (ϊρθρο 92)

 Όταν δεν γύνεται χρόςη του Ε..Η.ΔΗ.., οι προςφορϋσ 
υποβϊλλονται μϋςα ςε ςφραγιςμϋνο φϊκελο, ςτον οπούο 
αναγρϊφεται:

α) η λϋξη «Προςφορϊ» ό «Αύτηςη ςυμμετοχόσ»,
β) η επωνυμύα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ,
γ) ο τύτλοσ τησ ςύμβαςησ,
δ) η καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ προςφορών,
ε) τα ςτοιχεύα του οικονομικού φορϋα.

 Οι προςφϋροντεσ υποβϊλλουν με την προςφορϊ τουσ:
α) Ξεχωριςτό ςφραγιςμϋνο φϊκελο, με την ϋνδειξη 

«Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ»,
β) ξεχωριςτό ςφραγιςμϋνο φϊκελο, με την ϋνδειξη «Σεχνικό 

Προςφορϊ» και
γ) Ξεχωριςτό ςφραγιςμϋνο φϊκελο, με την ϋνδειξη 

«Οικονομικό Προςφορϊ».
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 Ειδικϊ για ςυμβϊςεισ παροχόσ υπηρεςιών καθαριςμού ό 
και φύλαξησ και ανεξϊρτητα από τη διαδικαςύα, η 
αναθϋτουςα αρχό, ζητϊ από τουσ οικονομικούσ φορεύσ 
να αναφϋρουν υποχρεωτικϊ ςτην προςφορϊ τουσ, 
επιπλϋον και τα εξόσ:

α) Σον αριθμό των εργαζομϋνων που θα απαςχοληθούν.
β) Σισ ημϋρεσ και τισ ώρεσ εργαςύασ.
γ) Ση ..Ε., ςτην οπούα τυχόν υπϊγονται οι εργαζόμενοι.
δ) Σο ύψοσ του προώπολογιςμϋνου ποςού, που αφορϊ τισ 

πϊςησ φύςησ αποδοχϋσ αυτών των εργαζομϋνων.
ε) Σο ύψοσ των αςφαλιςτικών ειςφορών με βϊςη τα 

προώπολογιςθϋντα ποςϊ.
ςτ) Σα τετραγωνικϊ μϋτρα καθαριςμού ανϊ ϊτομο, όταν 

πρόκειται για καθαριςμό χώρων.
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 Οι εταιρεύεσ παροχόσ υπηρεςιών καθαριςμού και 
φύλαξησ υποχρεούνται, με ποινό αποκλειςμού, να 
εξειδικεύουν ςε χωριςτό κεφϊλαιο τησ προςφορϊσ τουσ 
τα ανωτϋρω ςτοιχεύα. 

 την προςφορϊ τουσ πρϋπει να υπολογύζουν εύλογο 
ποςοςτό διοικητικού κόςτουσ παροχόσ των υπηρεςιών 
τουσ, των αναλώςιμων, του εργολαβικού τουσ κϋρδουσ 
και των νόμιμων υπϋρ Δημοςύου και τρύτων κρατόςεων. 
Επιπλϋον, οφεύλουν να επιςυνϊπτουν ςτην προςφορϊ 
αντύγραφο τησ ..Ε. που υπϊγονται οι εργαζόμενοι.

 τισ διαδικαςύεσ ςύναψησ δημοςύων ςυμβϊςεων με 
χρόςη του Ε..Η.ΔΗ.., όλα τα παραπϊνω δικαιολογητικϊ 
υποβϊλλονται ςε υποφακϋλουσ (κατηγορύα 
επιςυναπτόμενων αρχεύων ςτο ηλεκτρονικό ςύςτημα).
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Περιεχόμενο φακϋλων (ϊρθρο 93)

 Υϊκελοσ δικαιολογητικϊ ςυμμετοχόσ:

α) ςτισ διαδικαςύεσ ςύναψησ δημόςιασ ςύμβαςησ ϊνω των 
ορύων, το ΕΕΕ και την εγγύηςη ςυμμετοχόσ και

β) ςτισ διαδικαςύεσ ςύναψησ δημόςιασ ςύμβαςησ κϊτω 
των ορύων:

 υπεύθυνη δόλωςη, ότι ο οικονομικόσ φορϋασ:

- πληρού τα ςχετικϊ κριτόρια επιλογόσ,

- δεν ςυντρϋχει λόγοσ αποκλειςμού του,

 εγγύηςη ςυμμετοχόσ,

 τα αποδεικτικϊ ϋγγραφα νομιμοπούηςησ του 
προςφϋροντοσ ό του υποψόφιου νομικού προςώπου και

 παραςτατικό εκπροςώπηςησ, αν οι οικονομικού φορεύσ 
ςυμμετϋχουν με αντιπρόςωπό τουσ.
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Περιεχόμενο φακζλων

 Υϊκελοσ τεχνικό προςφορϊ:

τισ διαδικαςύεσ ςύναψησ ςυμβϊςεων προμηθειών και 
γενικών υπηρεςιών, ο φϊκελοσ τησ τεχνικόσ προςφορϊσ 
περιϋχει ιδύωσ τα ϋγγραφα και τα δικαιολογητικϊ που 
τεκμηριώνουν την τεχνικό επϊρκεια, χρηςιμοποιούνται 
για την αξιολόγηςη των προςφορών και περιγρϊφονται 
ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ.

82 Θανάσης Παζαρλόγλου



Αποςφρϊγιςη-αξιολόγηςη ςτισ ςυμβϊςεισ 
ϋργων (ϊρθρο 98)

- την ανοικτό διαδικαςύα η καταληκτικό ημερομηνύα 
υποβολόσ προςφορών, εύναι ημϋρα Σρύτη ό Πϋμπτη και 
ώρα 10.00΄ π.μ.

- Σην ύδια ημϋρα και μετϊ τισ 10.00΄ π.μ., διενεργεύται η 
αποςφρϊγιςη των προςφορών. 

- Αν, για λόγουσ ανωτϋρασ βύασ, δεν γύνει η αποςφρϊγιςη ό 
αν μϋχρι τη μϋρα αυτό δεν ϋχει υποβληθεύ καμύα 
προςφορϊ, η καταληκτικό ημερομηνύα μετατύθεται ςε 
οποιαδόποτε ϊλλη ημϋρα, με απόφαςη τησ Οικονομικόσ 
Επιτροπόσ. 

- Η απόφαςη κοινοποιεύται 5 τουλϊχιςτον εργϊςιμεσ ημϋρεσ 
πριν τη νϋα ημερομηνύα, ςε όςουσ ϋλαβαν τα ϋγγραφα τησ 
ςύμβαςησ και αναρτϊται ςτην ΕΕΕΕ, ςτο Κ.Η.Μ.ΔΗ.. και 
ςτην ιςτοςελύδα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ.
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- Αν και ςτη νϋα αυτό ημερομηνύα δεν γύνει αποςφρϊγιςη 
ό δεν υποβληθούν προςφορϋσ, μπορεύ να οριςθεύ και νϋα 
ημερομηνύα. 

- ε περύπτωςη που και ςτη νϋα αυτό ημερομηνύα δεν 
καταςτεύ δυνατό η αποςφρϊγιςη των προςφορών ό δεν 
υποβληθούν προςφορϋσ, διεξϊγεται νϋα διαδικαςύα 
ςύναψησ δημόςιασ ςύμβαςησ για το ϋργο, με την εκ νϋου 
τόρηςη όλων των διατυπώςεων δημοςιότητασ 
(επαναληπτικόσ διαγωνιςμόσ). 

- Με αποφϊςεισ των κατϊ τόπουσ Περιφερειαρχών και για 
διαδικαςύεσ ςύναψησ δημοςύων ςυμβϊςεων ϋργου, που 
διεξϊγονται ςε νηςιϊ, μπορεύ να καθορύζεται μύα (1) 
επιπλϋον ημϋρα τησ εβδομϊδασ για τη διεξαγωγό των 
διαδικαςιών ςύναψησ δημόςιασ ςύμβαςησ ϋργου των 
αναθετουςών αρχών με ϋδρα ςτον οικεύο νομό.

84 Θανάσης Παζαρλόγλου



 Αν κριτόριο ανϊθεςησ εύναι η πλϋον ςυμφϋρουςα από 
οικονομικό ϊποψη προςφορϊ μόνο βϊςει τιμόσ, αμϋςωσ μετϊ 
την ολοκλόρωςη τησ παραλαβόσ των προςφορών και 
καταγραφόσ των δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ, ακολουθεύ η 
αποςφρϊγιςη των οικονομικών προςφορών και η 
ανακούνωςη των επύ μϋρουσ ςτοιχεύων τουσ. 

 Ακολούθωσ, αν οι προςφϋροντεσ υποβϊλουν  επιμϋρουσ 
ποςοςτϊ ϋκπτωςησ ςε ακϋραιεσ για κϊθε ομϊδα τιμών 
ομοειδών εργαςιών του τιμολογύου και του προώπολογιςμού, 
η Επιτροπό ελϋγχει την ομαλότητα των οικονομικών 
προςφορών. 

 Σα δικαιολογητικϊ ςυμμετοχόσ ελϋγχονται την ύδια ημϋρα 
κατϊ τη ςειρϊ τησ μειοδοςύασ, αρχύζοντασ από τον πρώτο 
μειοδότη. Αν η ολοκλόρωςη του ελϋγχου αυτού δεν εύναι 
δυνατό την ύδια μϋρα, ελϋγχονται τουλϊχιςτον οι 10 πρώτεσ 
κατϊ ςειρϊ μειοδοςύασ προςφορϋσ. 
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 Η Επιτροπό Διαγωνιςμού ολοκληρώνει τη ςύνταξη και 
ϋκδοςη του πρακτικού με το αποτϋλεςμα, με το οπούο 
ειςηγεύται την ανϊθεςη τησ ςύμβαςησ και το υποβϊλλει 
προσ ϋγκριςη προσ την Οικονομικό Επιτροπό.

 Όταν κριτόριο ανϊθεςησ εύναι η πλϋον ςυμφϋρουςα από 
οικονομικό ϊποψη προςφορϊ βϊςει βϋλτιςτησ ςχϋςησ 
ποιότητασ - τιμόσ, πραγματοποιεύται πρώτα ςε ϋνα 
ςτϊδιο η αποςφρϊγιςη του φακϋλου δικαιολογητικών 
και του φακϋλου τεχνικών προςφορών και μετϋπειτα ςε 
διακριτό ςτϊδιο η αποςφρϊγιςη των οικονομικών 
προςφορών.

 Κατϊ τησ απόφαςησ τησ Ο.Ε. επιτρϋπεται ϋνςταςη, για 
ςυμβϊςεισ ϋωσ 60.000 ευρώ, χωρύσ Υ.Π.Α. ό 
προδικαςτικό προςφυγό, για ςυμβϊςεισ ϊνω των 60.000 
ευρώ, χωρύσ Υ.Π.Α.
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 Για ςυμβϊςεισ με εκτιμώμενη αξύα κϊτω των 60.000 
ευρώ, χωρύσ Υ.Π.Α., κϊθε προςφϋρων μπορεύ να υποβϊλει 
ϋνςταςη κατϊ απόφαςησ τησ Ο.Ε., εντόσ 5 ημερών από 
την κοινοπούηςη τησ πρϊξησ. Η ϋνςταςη υποβϊλλεται 
ςτην αναθϋτουςα αρχό, που αποφαςύζει εντόσ 10 ημερών.

 Για το παραδεκτό τησ ϊςκηςησ ϋνςταςησ απαιτεύται η 
καταβολό παραβόλου υπϋρ του Δημοςύου ποςού ύςου με 
το 1% επύ τησ αξύασ τησ ςύμβαςησ. Σο παρϊβολο αυτό 
αποτελεύ δημόςιο ϋςοδο και επιςτρϋφεται με πρϊξη τησ 
αναθϋτουςασ αρχόσ, αν η ϋνςταςη γύνει δεκτό.

 Για δημόςιεσ ςυμβϊςεισ με εκτιμώμενη αξύα ϊνω των 
60.000 ευρώ, χωρύσ Υ.Π.Α., κϊθε προςφϋρων μπορεύ να 
υποβϊλει προδικαςτικό προςφυγό κατϊ τησ απόφαςησ 
τησ Ο.Ε., εντόσ 10 ημερών από την κοινοπούηςη τησ 
προςβαλλόμενησ πρϊξησ. 
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 Η προςφυγό υποβϊλλεται ενώπιον τησ Αρχόσ Εξϋταςησ 
Προδικαςτικών Προςφυγών (ΑΕΠΠ). Για το παραδεκτό 
τησ ϊςκηςόσ τησ κατατύθεται παρϊβολο υπϋρ Δημοςύου, 
ςε ποςοςτό 0,5% τησ αξύασ (χωρύσ Υ.Π.Α.) τησ ςύμβαςησ. 

 Σο ύψοσ του παραβόλου δεν μπορεύ να εύναι κατώτερο 
των 600 ευρώ ούτε ανώτερο των 15.000 ευρώ. 

 Σο παρϊβολο επιςτρϋφεται ςε περύπτωςη ολικόσ ό 
μερικόσ αποδοχόσ τησ προςφυγόσ. 

 Η προθεςμύα για την ϊςκηςη τησ προδικαςτικόσ 
προςφυγόσ (10 ημϋρεσ)  και η ϊςκηςό τησ κωλύουν τη 
ςύναψη τησ ςύμβαςησ επύ ποινό ακυρότητασ, χωρύσ 
όμωσ να εμποδύζουν την πρόοδο του διαγωνιςμού. Η 
Α.Ε.Π.Π. αποφαςύζει για την προςφυγό εντόσ 40 ημερών 
από κατϊθεςό τησ. 
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Αποςφρϊγιςη-αξιολόγηςη ςτισ ςυμβϊςεισ προμηθειών 
και παροχόσ γενικών υπηρεςιών (ϊρθρο 100)

α) Αποςφραγύζεται ο κυρύωσ φϊκελοσ προςφορϊσ, ο 
φϊκελοσ των δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ και ο 
φϊκελοσ τησ τεχνικόσ προςφορϊσ, εφόςον προβλϋπεται. 
Η Επιτροπό καταχωρεύ τουσ προςφϋροντεσ, τα 
δικαιολογητικϊ και τα αποτελϋςματα του ελϋγχου ςε 
πρακτικό. Οι φϊκελοι των οικονομικών προςφορών δεν 
αποςφραγύζονται.

β) τη ςυνϋχεια η Επιτροπό προβαύνει ςτην αξιολόγηςη 
τησ τεχνικόσ προςφορϊσ και ςυντϊςςει πρακτικό για 
την απόρριψη των τεχνικών προςφορών που δεν 
γύνονται αποδεκτϋσ και την αποδοχό ό και βαθμολόγηςη 
των τεχνικών προςφορών, με βϊςη το κριτόριο 
ανϊθεςησ.
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γ) Οι ςφραγιςμϋνοι φϊκελοι με τισ οικονομικϋσ 
προςφορϋσ, μετϊ την ολοκλόρωςη τησ αξιολόγηςησ, 
αποςφραγύζονται την ημερομηνύα και ώρα που ορύζεται 
από τα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ ό την ειδικό πρόςκληςη 
και ακολουθεύ ςχετικό ανακούνωςη τιμών. Για όςεσ 
προςφορϋσ δεν κρύθηκαν αποδεκτϋσ, οι φϊκελοι τησ 
οικονομικόσ προςφορϊσ επιςτρϋφονται.

 Σα αποτελϋςματα των ςταδύων επικυρώνονται με 
απόφαςη τησ Οικονομικόσ Επιτροπόσ, η οπούα 
κοινοποιεύται ςτουσ προςφϋροντεσ. 

 Κατϊ τησ απόφαςησ χωρεύ ϋνςταςη, για ςυμβϊςεισ με 
εκτιμώμενη αξύα ϋωσ 60.000 ευρώ, χωρύσ Υ.Π.Α. ό 
προδικαςτικό προςφυγό, για ςυμβϊςεισ με εκτιμώμενη 
αξύα ανώτερη των 60.000 ευρώ, χωρύσ Υ.Π.Α.
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 Ειδικότερα, για δημόςιεσ ςυμβϊςεισ με αξύα κϊτω των 
60.000 ευρώ, χωρύσ Υ.Π.Α., κϊθε προςφϋρων μπορεύ να 
υποβϊλει ϋνςταςη κατϊ τησ απόφαςησ τησ Οικονομικόσ 
Επιτροπόσ, εντόσ προθεςμύασ 5 ημερών από την 
κοινοπούηςη τησ προςβαλλόμενησ πρϊξησ. Η ϋνςταςη 
υποβϊλλεται ςτην αναθϋτουςα αρχό, η οπούα 
αποφαςύζει, εντόσ 10 ημερών. 

 Για το παραδεκτό τησ ϊςκηςησ ϋνςταςησ απαιτεύται η 
καταβολό παραβόλου υπϋρ του Δημοςύου ποςού ύςου με 
1% επύ τησ αξύασ τησ ςύμβαςησ. Σο παρϊβολο αυτό 
αποτελεύ δημόςιο ϋςοδο και επιςτρϋφεται με πρϊξη τησ 
αναθϋτουςασ αρχόσ, αν η ϋνςταςη γύνει δεκτό.
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 Για ςυμβϊςεισ με αξύα ϊνω των 60.000 ευρώ, χωρύσ Υ.Π.Α., 
κϊθε προςφϋρων μπορεύ να υποβϊλει προδικαςτικό 
προςφυγό κατϊ απόφαςησ τησ Ο.Ε., εντόσ 10 ημερών από την 
κοινοπούηςη τησ προςβαλλόμενησ πρϊξησ. Η ϋνςταςη 
υποβϊλλεται ενώπιον τησ Α.Ε.Π.Π. 

 Για το παραδεκτό τησ ϊςκηςησ προςφυγόσ κατατύθεται 
παρϊβολο υπϋρ Δημοςύου, ςε ποςοςτό 0,50% τησ 
προώπολογιςθεύςασ αξύασ (χωρύσ Υ.Π.Α.) τησ ςύμβαςησ. 

 Σο ύψοσ του παραβόλου δεν μπορεύ να εύναι κατώτερο των 
600 ευρώ, ούτε ανώτερο των 15.000 ευρώ. 

 Σο παρϊβολο επιςτρϋφεται ςε περύπτωςη ολικόσ ό μερικόσ 
αποδοχόσ τησ προςφυγόσ. Η προθεςμύα για την ϊςκηςη τησ 
προςφυγόσ (10 ημϋρεσ) και η ϊςκηςό τησ κωλύουν τη 
ςύναψη τησ ςύμβαςησ, αλλϊ δεν εμποδύζουν την πρόοδο του 
διαγωνιςμού. Η Α.Ε.Π.Π. αποφαςύζει για την προςφυγό εντόσ 
40 ημερών από την κατϊθεςό τησ. 
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Πρόςκληςη για υποβολό δικαιολογητικών 
(ϊρθρο 103)

 Μετϊ την αξιολόγηςη των προςφορών, ειδοποιεύται 
εγγρϊφωσ ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ, να υποβϊλει εντόσ 
10-20 ημερών, τα πρωτότυπα ό αντύγραφα όλων των 
δικαιολογητικών, ωσ αποδεικτικϊ ςτοιχεύα για τη μη 
ςυνδρομό λόγων αποκλειςμού, καθώσ και για την 
πλόρωςη των κριτηρύων ποιοτικόσ επιλογόσ.

 Αν δεν προςκομιςθούν ό προςκομιςθούν εκπρόθεςμα  ό 
υπϊρχουν ελλεύψεισ ςε αυτϊ που υποβλόθηκαν ό 
δηλώθηκαν ψευδό ό ανακριβό ςτοιχεύα, κηρύςςεται 
ϋκπτωτοσ και καταπύπτει η εγγύηςη ςυμμετοχόσ του και 
η κατακύρωςη γύνεται ςτον προςφϋροντα που υπϋβαλε 
την αμϋςωσ επόμενη πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό 
ϊποψη προςφορϊ, χωρύσ να λαμβϊνεται υπόψη η 
προςφορϊ αυτού που απορρύφθηκε. 
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 Αν κανϋνασ δεν προςκομύςει ϋνα ό περιςςότερα από τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικϊ, η διαδικαςύα ματαιώνεται.

 Η διαδικαςύα ελϋγχου των δικαιολογητικών 
ολοκληρώνεται με τη ςύνταξη πρακτικού από την 
Επιτροπό και τη διαβύβαςη του φακϋλου προσ την 
Οικονομικό Επιτροπό για τη λόψη απόφαςησ για την:

α) κόρυξη του προςωρινού αναδόχου ωσ εκπτώτου, εύτε

β) ματαύωςη τησ διαδικαςύασ, εύτε

γ) κατακύρωςη τησ ςύμβαςησ. 

 Σα αποτελϋςματα του ελϋγχου των δικαιολογητικών, 
επικυρώνονται με την απόφαςη κατακύρωςησ.

 Όςοι υπϋβαλαν παραδεκτϋσ προςφορϋσ λαμβϊνουν 
γνώςη των δικαιολογητικών που κατατϋθηκαν.
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Κατακύρωςη - ςύναψη ςύμβαςησ (ϊρθρα 104-105)

 ε ςυμβϊςεισ προμηθειών ό παροχόσ γενικών 
υπηρεςιών, η Επιτροπό Διαγωνιςμού, με αιτιολογημϋνη 
ειςόγηςό τησ, μπορεύ να προτεύνει την κατακύρωςη τησ 
ςύμβαςησ για:

α) ολόκληρη την ποςότητα,

β) μεγαλύτερη ςε ποςοςτό μϋχρι το 30% για διαγωνιςμούσ 
αξύασ μϋχρι 100.000 ευρώ, με Υ.Π.Α. και το 15% για 
διαγωνιςμούσ αξύασ από 100.001 ευρώ και ϊνω με Υ.Π.Α.

γ) μικρότερη ποςότητα  μϋχρι 50%, που θα καθορύζεται 
ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ ό και μεγαλύτερου με 
ςυναύνεςη του αναδόχου.
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 την απόφαςη κατακύρωςησ αναφϋρονται υποχρεωτικϊ οι 
προθεςμύεσ για την αναςτολό ςύναψησ τησ ςύμβαςησ, 
λόγω αναμονόσ ενδεχόμενησ ϊςκηςησ προςφυγόσ. 

 Η αναθϋτουςα αρχό κοινοποιεύ αμϋςωσ την απόφαςη 
κατακύρωςησ, μαζύ με αντύγραφο όλων των πρακτικών, ςε 
κϊθε προςφϋροντα, εκτόσ από τον προςωρινό ανϊδοχο. Η 
απόφαςη κατακύρωςησ δεν ϋχει ιςχύ, αν δεν κοινοποιηθεύ 
ςε όλουσ τουσ προςφϋροντεσ.

 τη ςυνϋχεια προςκαλεύται ο ανϊδοχοσ να προςϋλθει για 
την υπογραφό του ςυμφωνητικού, εντόσ 20 ημερών.

 Εϊν ο ανϊδοχοσ δεν προςϋλθει να υπογρϊψει το 
ςυμφωνητικό, μϋςα ςτην προθεςμύα, κηρύςςεται 
ϋκπτωτοσ, καταπύπτει η εγγύηςη ςυμμετοχόσ του και η 
κατακύρωςη γύνεται ςτον προςφϋροντα με την αμϋςωσ 
επόμενη πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη 
προςφορϊ. 
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Σροποπούηςη ςυμβϊςεων (ϊρθρο 132)

 Οι ςυμβϊςεισ μπορούν να τροποποιούνται, ύςτερα από 
γνωμοδότηςη τησ Επιτροπόσ, όταν:

α) οι τροποποιόςεισ, προβλϋπονται με ςαφεύσ και ρητούσ 
όρουσ ςτη διακόρυξη και μπορεύ να περιϋχουν και ρότρεσ 
αναθεώρηςησ τιμών ό προαιρϋςεισ.

β) αφορούν ςυμπληρωματικϊ ϋργα, υπηρεςύεσ ό αγαθϊ από 
τον αρχικό ανϊδοχο, τα οπούα κατϋςτηςαν αναγκαύα και 
δεν περιλαμβϊνονταν ςτην αρχικό ςύμβαςη, εφόςον η 
αλλαγό αναδόχου:

 δεν μπορεύ να γύνει για οικονομικούσ ό τεχνικούσ λόγουσ 
(ςύνδεςη με τον υφιςτϊμενο εξοπλιςμό, κλπ) και

 δημιουργεύ ςημαντικϊ προβλόματα ό ουςιαςτικό 
επικϊλυψη δαπανών για την αναθϋτουςα αρχό.
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 Οποιαδόποτε αύξηςη του ςυμβατικού ποςού δεν μπορεύ 
να υπερβαύνει το 50% τησ αξύασ τησ αρχικόσ ςύμβαςησ. 
ε περύπτωςη διαδοχικών τροποποιόςεων, η ςωρευτικό 
αξύα των τροποποιόςεων αυτών δεν μπορεύ να 
υπερβαύνει 50%.

γ) πληρούνται ςωρευτικϊ οι ακόλουθεσ προώποθϋςεισ:

 υφύςταται κατεπεύγουςα ανϊγκη,

 η τροποπούηςη δεν μεταβϊλλει τη φύςη τησ ςύμβαςησ,

 η αύξηςη δεν υπερβαύνει το 50% τησ αξύασ τησ αρχικόσ 
ςύμβαςησ. ε περύπτωςη διαδοχικών τροποποιόςεων, η 
ςωρευτικό αξύα των τροποποιόςεων δεν μπορεύ να 
υπερβαύνει το 50% τησ αξύασ τησ αρχικόσ ςύμβαςησ.

98 Θανάσης Παζαρλόγλου



δ) ϋνασ νϋοσ ανϊδοχοσ υποκαθιςτϊ εκεύνον ςτον οπούο 
ανατϋθηκε αρχικϊ η ςύμβαςη, κυρύωσ λόγω ολικόσ ό 
μερικόσ διαδοχόσ του αρχικού αναδόχου, εξαιτύασ 
εξαγορϊσ, απορρόφηςησ, ςυγχώνευςησ, κλπ. από ϊλλον 
οικονομικό φορϋα, ο οπούοσ πληρού τα κριτόρια ποιοτικόσ 
επιλογόσ και υπό τον όρο ότι η διαδοχό δεν ςυνεπϊγεται 
ϊλλεσ ουςιώδεισ τροποποιόςεισ τησ ςύμβαςησ.

ε) όταν οι τροποποιόςεισ, ανεξαρτότωσ τησ αξύασ τουσ, δεν 
εύναι ουςιώδεισ.

 Θεωρεύται ουςιώδησ τροποπούηςη ςύμβαςησ όταν:
- ειςϊγει όρουσ που αν όταν γνωςτού εκ των προτϋρων, θα 

ςυμμετεύχαν διαφορετικού ό περιςςότεροι υποψόφιοι, ό
- αλλϊζει την οικονομικό ιςορροπύα τησ ςύμβαςησ, ό
- επεκτεύνει ςημαντικϊ το ςυμβατικό αντικεύμενο, ό
- ο νϋοσ ανϊδοχοσ μη νομύμωσ υποκαθιςτϊ εκεύνον ςτον 

οπούο εύχε ανατεθεύ αρχικϊ η ςύμβαςη.
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 Εφόςον η ςύμβαςη δεν εμπύπτει ςτο Ενωςιακό Δύκαιο 
και η αξύα τησ τροποπούηςησ δεν υπερβαύνει το:

- 10% τησ αξύασ τησ αρχικόσ ςύμβαςησ για τισ ςυμβϊςεισ 
υπηρεςιών και προμηθειών και το 

- 15% τησ αξύασ τησ αρχικόσ ςύμβαςησ για τισ ςυμβϊςεισ 
ϋργων.

 Μπορεύ η τροποπούηςη να εύναι και ουςιώδησ, δηλαδό να 
ειςϊγει διαφορετικούσ όρουσ από αυτούσ τησ αρχικόσ  
ςύμβαςησ.
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υμβϊςεισ υπηρεςιών που μπορούν να 
ανατεθούν κατ’ αποκλειςτικότητα (ϊρθρα 20, 110)

 Οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ μπορούν να παραχωρούν κατ’ 
αποκλειςτικότητα το δικαύωμα ςυμμετοχόσ ςε ανϊθεςη 
υγειονομικών, κοινωνικών και πολιτιςτικών υπηρεςιών ςε 
Κοιν..Επ., που ϋχουν ωσ κύριο ςκοπό την επαγγελματικό και 
κοινωνικό ϋνταξη ατόμων με αναπηρύα ό μειονεκτούντων 
προςώπων, εφόςον περιςςότεροι από 30% των εργαζομϋνων τησ 
ϋχουν αναπηρύα ό εύναι μειονεκτούντεσ.

 Οι Κοιν..Επ. πρϋπει να πληρούν ςωρευτικϊ τα εξόσ:
α) να ϋχουν ςκοπό, ωσ ανωτϋρω,
β) τα κϋρδη να επενδύονται, ενώ ςε περύπτωςη διανομόσ κερδών, 

πρϋπει να γύνεται υπό όρουσ ςυμμετοχικότητασ,
γ) οι δομϋσ διούκηςησ ό ιδιοκτηςύασ τησ Κοιν..Επ. να βαςύζονται 

ςτην ιδιοκτηςύα των υπαλλόλων ό ςε ςυμμετοχικότητα και
δ) να μην ϋχει ανατεθεύ ςτην Κοιν..Επ. από τη ςυγκεκριμϋνη 

Αναθϋτουςα Αρχό ςύμβαςη για τισ υπηρεςύεσ κατϊ την τελευταύα 
τριετύα.
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 Η μϋγιςτη διϊρκεια τησ ςύμβαςησ δεν μπορεύ να 
υπερβαύνει τα τρύα (3) ϋτη.

 Η επιλογό των αναδόχων μεταξύ των Κοιν..Επ. γύνεται 
με βϊςη ςχετικό πρόςκληςη που απευθύνεται ςτο 
ςύνολο αυτών. Η προκόρυξη του διαγωνιςμού ό η 
πρόςκληςη αναφϋρει τη διϊταξη αυτό.

 Με Π.Δ. καθορύζονται:
α) το κατώτατο ποςοςτό των κατ’ αποκλειςτικότητα 

ανατιθϋμενων ςυμβϊςεων και ο τρόποσ υπολογιςμού 
του,

β) τα εύδη των κατ’ αποκλειςτικότητα ανατιθϋμενων 
ςυμβϊςεων ςτισ υγειονομικϋσ, κοινωνικϋσ και 
πολιτιςτικϋσ υπηρεςύεσ,

γ) οι ειδικότεροι όροι ανϊθεςησ των ςυμβϊςεων αυτών, 
ιδύωσ ςε περιπτώςεισ ύπαρξησ περιςςότερων 
προςφορών από Κοιν..Επ.,

δ) οποιαδόποτε ϊλλο ςχετικό θϋμα.
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Ενςτϊςεισ επύ ςυμβϊςεων με αξύα 
μϋχρι 60.000 € (ϊρθρο 127)

 τισ δημόςιεσ ςυμβϊςεισ με εκτιμώμενη αξύα μϋχρι 60.000 
ευρώ, χωρύσ Υ.Π.Α., επιτρϋπεται ϋνςταςη κατϊ:

α) τησ διακόρυξησ μϋχρι 5 ημϋρεσ από τη λόξη τησ 
ημερομηνύασ υποβολόσ προςφορών,

β) πρϊξησ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, εντόσ 5 ημερών από την 
κοινοπούηςη τησ πρϊξησ. 

 Η ϋνςταςη υποβϊλλεται ενώπιον τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, η 
οπούα αποφαςύζει εντόσ 10 ημερών, μετϊ την ϊπρακτη 
πϊροδο τησ οπούασ τεκμαύρεται η απόρριψό τησ. 

 Για το παραδεκτό τησ ϊςκηςησ ϋνςταςησ, καταβϊλλεται 
παρϊβολο υπϋρ του Δημοςύου, ποςού που αντιςτοιχεύ ςτο 
1% επύ τησ αξύασ τησ ςύμβαςησ, χωρύσ Υ.Π.Α. 

 Σο παρϊβολο επιςτρϋφεται, αν η ϋνςταςη γύνει δεκτό από 
το Δημοτικό υμβούλιο.

103 Θανάσης Παζαρλόγλου



Ενςτάςεισ επί ςυμβάςεων με αξία μζχρι 60.000 € από 1-1-2017. 
Μζχρι τότε μζχρι 209.000 €

ΕΝΣΑΗ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΓΝΨΜΟΔΟΣΕΙ ΕΞΕΣΑΖΕΣΑΙ

ΚΑΣΑ ΣΖ 

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ

(ΔΝΧΠΗΟΝ 

ΣΟΤ Ο.Σ.Α.)

(άπθπο 127)

5 ΖΜΔΡΔ 

ΠΡΗΝ ΣΖN 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ

1% ΔΠΗ ΣΖ 

ΑΞΗΑ ΣΖ 

ΤΜΒΑΖ

ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΔΝΣΑΔΧΝ

(§ 1 και 11 

άπθπος 221)

ΓΖΜΟΣΗΚΟ 

ΤΜΒΟΤΛΗΟ

ΚΑΣΑ 

ΑΠΟΦΑΖ

(ΔΝΧΠΗΟΝ 

ΣΟΤ Ο.Σ.Α.)

(άπθπο 127)

5 ΖΜΔΡΔ ΑΠΟ 

ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ 

ΣΖ ΠΡΑΞΖ

1% ΔΠΗ ΣΖ 

ΑΞΗΑ ΣΖ 

ΤΜΒΑΖ

ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΔΝΣΑΔΧΝ

(§ 1 και 11 

άπθπος 221)

ΓΖΜΟΣΗΚΟ 

ΤΜΒΟΤΛΗΟ

ΚΑΣΑ 

ΑΠΟΦΑΖ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ 

ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ

(άπθπο 227 ηος 

Ν. 3852/2010)

15 ΖΜΔΡΔ 

ΑΠΟ ΣΖΝ 

ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ 

ΣΖ ΠΡΑΞΖ

ΓΔΝ 

ΠΡΟΒΛΔΠΔΣΑΗ

ΓΔΝ 

ΠΡΟΒΛΔΠΔΣΑΗ

ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜ

ΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ
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Προςφυγζσ επί ςυμβάςεων με αξία άνω 60.000 € από 1-1-
2017. Μζχρι τότε άνω των 209.000 €

ΠΡΟΥΤΓΗ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΕΞΕΣΑΖΕΣΑΙ

ΚΑΣΑ ΔΚΣΔΛΔΣΖ 

ΠΡΑΞΖ Ή 

ΠΑΡΑΛΔΗΦΖ

(ΔΝΧΠΗΟΝ ΣΖ 

Α.Δ.Π.Π.)

(άπθπα 346, 360)

10 ΖΜΔΡΔ ΑΠΟ

ΣΖΝ ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ 

ΣΖ ΠΡΑΞΖ

0,5% ΔΠΗ ΣΖ 

ΑΞΗΑ ΣΖ 

ΤΜΒΑΖ, ΥΧΡΗ 

ΦΠΑ

(600-15.000 €)

Α.Δ.Π.Π. 

ΔΝΣΟ 40 ΖΜΔΡΧΝ 

ΑΠΌ ΣΖΝ 

ΚΑΣΑΘΔΖ ΣΖ 

ΠΡΟΦΤΓΖ

ΚΑΣΑ ΑΠΟΦΑΖ 

ΣΖ Α.Δ.Π.Π.

(ΔΝΧΠΗΟΝ 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ 

ΔΦΔΣΔΗΟΤ Ή ΣΔ)

(άπθπο 372)

10 ΖΜΔΡΔ ΑΠΟ ΣΖΝ 

ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ ΣΖ 

ΑΠΟΦΑΖ ΣΖ 

Α.Δ.Π.Π.

0,1% ΔΠΗ ΣΖ 

ΑΞΗΑ ΣΖ 

ΤΜΒΑΖ, ΜΔ 

Φ.Π.Α.

(500-5.000 €)

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ 

ΔΦΔΣΔΗΟ Ή .Σ.Δ.

ΑΞΗΧΖ 

ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ

(άπθπο 373)

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ 

ΔΦΔΣΔΗΟ Ή .Σ.Δ
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Προςφυγϋσ επύ ςυμβϊςεων με αξύα ϊνω 
60.000 € (ϊρθρα 345-373)

 Για δημόςιεσ ςυμβϊςεισ με εκτιμώμενη αξύα ϊνω των 
60.000 ευρώ, χωρύσ Υ.Π.Α., κϊθε ενδιαφερόμενοσ, που 
ϋχει ςυμφϋρον να του ανατεθεύ ςύμβαςη και ϋχει υποςτεύ 
ό ενδϋχεται να υποςτεύ ζημιϊ από εκτελεςτό πρϊξη ό 
παρϊλειψη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, μπορεύ να 
προςφύγει ςτην Αρχό Εξϋταςησ Προδικαςτικών 
Προςφυγών (Α.Ε.Π.Π.) και να ζητόςει: 

- προςωρινό προςταςύα, 

- ακύρωςη παρϊνομησ πρϊξησ ό παρϊλειψησ τησ 
αναθϋτουςασ αρχόσ ό 

- ακύρωςη ςύμβαςησ, η οπούα ϋχει ςυναφθεύ παρϊνομα.
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 Η προδικαςτικό προςφυγό κατατύθεται ηλεκτρονικϊ ςτην 
Α.Ε.Π.Π. εντόσ 10 ημερών από την κοινοπούηςη τησ 
προςβαλλόμενησ πρϊξησ ςτον ενδιαφερόμενο, αν η πρϊξη 
κοινοποιόθηκε με email ό fax. 

 Για το παραδεκτό τησ ϊςκηςησ τησ προδικαςτικόσ 
προςφυγόσ κατατύθεται παρϊβολο υπϋρ του Δημοςύου, 
ποςού που αντιςτοιχεύ ςτο 1% επύ τησ αξύασ, χωρύσ Υ.Π.Α. 
Σο ύψοσ του παραβόλου δεν μπορεύ να εύναι κατώτερο των 
600 ευρώ ούτε ανώτερο των 15.000 ευρώ. 

 Εϊν αφορϊ τμόμα ό τμόματα τησ ςύμβαςησ, το ύψοσ του 
παραβόλου υπολογύζεται επύ τησ αξύασ του τμόματοσ ό των 
τμημϊτων, ςχετικϊ με τα οπούα αςκεύται η προςφυγό.

 Η προθεςμύα (10 ημϋρεσ) για την ϊςκηςη τησ 
προδικαςτικόσ προςφυγόσ και η ϊςκηςό τησ, κωλύουν τη 
ςύναψη τησ ςύμβαςησ, όχι όμωσ τη ςυνϋχιςη του 
διαγωνιςμού.
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 Η Α.Ε.Π.Π. ςυζητϊ την προςφυγό εντόσ αποκλειςτικόσ 
προθεςμύασ 40 ημερών από την κατϊθεςό τησ.

 Οποιοςδόποτε ϋχει υποςτεύ ό ενδϋχεται να υποςτεύ ζημιϊ από 
απόφαςη τησ Α.Ε.Π.Π. επύ τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ, 
μπορεύ να αςκόςει αύτηςη για την αναςτολό εκτϋλεςησ και 
αύτηςη για την ακύρωςη τησ απόφαςησ τησ Α.Ε.Π.Π. ενώπιον 
του Διοικητικού Εφετεύου τησ ϋδρασ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, 
το οπούο αποφαύνεται αμετϊκλητα.

 Σα ανωτϋρω ϋνδικα βοηθόματα αςκούνται ενώπιον του 
υμβουλύου τησ Επικρατεύασ, όταν αφορούν διαφορϋσ:

α) με προώπολογιςμό >15.000.000 ευρώ, με Υ.Π.Α., 
β) που προκύπτουν κατϊ την ανϊθεςη ςυμβϊςεων 

παραχώρηςησ ϋργων ό υπηρεςιών, 
γ) που προκύπτουν κατϊ την ανϊθεςη ςυμβϊςεων .Δ.Ι.Σ. και 
δ) δημόςιων ςυμβϊςεων, που εμπύπτουν ςτο πεδύο εφαρμογόσ 

τησ Οδηγύασ 2014/25/ΕΕ, ανεξαρτότωσ ποςού.
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 Η αύτηςη αναςτολόσ κατατύθεται ςτο Εφετεύο ό .Σ.Ε. 
μϋςα ςε προθεςμύα 10 ημερών από την ϋκδοςη τησ 
απόφαςησ επύ τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ. 

 Για την ϊςκηςη τησ αύτηςησ αναςτολόσ κατατύθεται 
παρϊβολο ποςού που αντιςτοιχεύ ςτο 0,1% τησ 
προώπολογιςθεύςασ αξύασ, με Υ.Π.Α., το οπούο δεν μπορεύ 
να εύναι κατώτερο των 500 ευρώ και ανώτερο των 5.000 
ευρώ. 

 Ο διϊδικοσ που πϋτυχε υπϋρ αυτού την αναςτολό τησ 
εκτϋλεςησ τησ προςβαλλόμενησ πρϊξησ, οφεύλει μϋςα ςε 
προθεςμύα 10 ημερών από την επύδοςη τησ απόφαςησ 
αυτόσ, να αςκόςει την αύτηςη ακύρωςησ, διαφορετικϊ 
αύρεται αυτοδύκαια η ιςχύσ τησ αναςτολόσ.
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Προςφυγϋσ κατϊ το ςτϊδιο εκτϋλεςησ τησ 
ςύμβαςησ (ϊρθρο 205)

ΠΡΟΥΤΓΗ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΓΝΨΜΟΔΟΣΕΙ ΕΞΕΣΑΖΕΣΑΙ

ΚΑΣΑ ΑΠΟΦΑΖ 

ΔΠΗΒΟΛΖ 

ΚΤΡΧΔΧΝ

(ΔΝΧΠΗΟΝ ΣΟΤ 

Ο.Σ.Α.)

(άπθπο 205)

30 ΖΜΔΡΔ 

ΑΦΟΣΟΤ ΔΛΑΒΔ 

ΓΝΧΖ

Ζ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

(ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ 

ΚΑΗ) ΠΑΡΑΛΑΒΖ

ΓΖΜΟΣΗΚΟ 

ΤΜΒΟΤΛΗΟ 

(ΣΔΛΔΗΓΗΚΔΗ 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ)

Οι κςπώζειρ μποπεί να είναι: 

- Κήπςξη ηος αναδόσος εκπηώηος.

- Ππόζηιμο 5% επί ηηρ ζςμβαηικήρ αξίαρ πος παπαδόθηκε εκππόθεζμα.

- Ανηικαηάζηαζη ηων ςλικών πος κπίθηκαν αποππιπηέα από ηην Δπιηποπή.
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ύμβαςη παροχόσ υπηρεςιών καθαριςμού ό 
φύλαξησ (ϊρθρο 130)

 Ειδικϊ, για τη ςύναψη ςύμβαςησ παροχόσ υπηρεςιών 
καθαριςμού ό φύλαξησ, θα περιλαμβϊνονται, επιπλϋον και 
τα εξόσ (ϊρθρο 68 του Ν. 3863/2010, όπωσ τροποποιόθηκε 
με ϊρθρο 22 του Ν. 4144/2013): 

α) ο αριθμόσ των εργαζομϋνων που θα απαςχοληθούν.

β) Οι ημϋρεσ και τισ ώρεσ εργαςύασ.

γ) Η ..Ε. ςτην οπούα τυχόν υπϊγονται οι εργαζόμενοι.

δ) Σο ύψοσ του προώπολογιςμϋνου ποςού που αφορϊ τισ 
πϊςησ φύςησ νόμιμεσ αποδοχϋσ αυτών των εργαζομϋνων.

ε) Σο ύψοσ των αςφαλιςτικών ειςφορών.

ςτ) Σα τετραγωνικϊ μϋτρα καθαριςμού ανϊ ϊτομο, όταν 
πρόκειται για καθαριςμό χώρων.
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 Επύςησ, ςτη ςύμβαςη θα περιϋχεται όροσ για την 
εφαρμογό τησ εργατικόσ και αςφαλιςτικόσ νομοθεςύασ 
και τησ νομοθεςύασ περύ υγεύασ και αςφϊλειασ των 
εργαζομϋνων και πρόληψησ του επαγγελματικού 
κινδύνου. 

 Όταν δεν αναγρϊφονται τα παραπϊνω, η ςύμβαςη εύναι 
ϊκυρη και ενδεχόμενη ενταλματοπούηςη τησ απαύτηςησ 
του παρόχου δεν θα ικανοποιεύται.

 Όταν η αναθϋτουςα αρχό ό η επιτροπό παρακολούθη-
ςησ καλόσ εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ διαπιςτώςει 
παρϊβαςη των ανωτϋρω κατϊ τη διϊρκεια υλοπούηςησ 
τησ ςύμβαςησ, αυτό καταγγϋλλεται από την Τπηρεςύα.

 Όταν οι παραβϊςεισ διαπιςτώνονται κατϊ την 
παραλαβό, η Τπηρεςύα καταβϊλλει τισ αποδοχϋσ ςτουσ 
εργαζομϋνουσ και αποδύδει τισ αςφαλιςτικϋσ τουσ 
ειςφορϋσ.
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ΓΝΩΜΟΔΟΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

Επιτροπό Διαγωνιςμού

Επιτροπό Αξιολόγηςησ 
ενςτϊςεων (3-5 μϋλη)

Επιτροπό Παρακολούθηςησ 
και Παραλαβόσ (3-5 μϋλη)
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ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΡΟΠΨΝ (ϊρθρο 221)

 υγκροτούνται: 

- με απόφαςη τησ Οικονομικόσ Επιτροπόσ (επιτροπό 
διαγωνιςμού) ό του Δημοτικού υμβουλύου (οι 
υπόλοιπεσ), χωρύσ απαραύτητα να διενεργεύται 
κλόρωςη.

- Για ςυγκεκριμϋνη ςύμβαςη ό περιςςότερεσ ό ςε ετόςια 
βϊςη. Η ετόςια ςυγκρότηςη δεν αποκλεύει την ανϊ 
περύπτωςη.

 την απόφαςη ςυγκρότηςησ ορύζονται οι 
αρμοδιότητεσ, ο αριθμόσ και οι ειδικότητεσ των μελών, 
η λειτουργύα και οτιδόποτε ϊλλο ςχετικό.

 Όταν ςυςταθεύ το Μη.Π.Τ.Δη.υ., ϋνα ϊτομο κϊθε 
επιτροπόσ πρϋπει να εύναι μϋλοσ του μητρώου. 
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ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

 Αποτελεύται από τρύα τακτικϊ και ιςϊριθμα 
αναπληρωματικϊ μϋλη.

 υγκροτεύται με απόφαςη τησ Οικονομικόσ Επιτροπόσ 
(περ. ε΄ τησ παρ. 1 του ϊρθρου 72 του Ν. 3852/2010).

Έχει τισ εξόσ αρμοδιότητεσ:

α) Ελϋγχει και αξιολογεύ τισ προςφορϋσ.

β) Ειςηγεύται τον αποκλειςμό των προςφερόντων, την 
απόρριψη των προςφορών, την κατακύρωςη των 
αποτελεςμϊτων ό τη ματαύωςη τησ διαδικαςύασ, την 
αποδϋςμευςη των εγγυόςεων.

γ) Γνωμοδοτεύ για κϊθε ϊλλο θϋμα, που ανακύπτει κατϊ 
τη διαδικαςύα ανϊθεςησ.
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ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΕΝΣΑΕΨΝ

 Αποτελεύται από 3-5 τακτικϊ και ιςϊριθμα 
αναπληρωματικϊ μϋλη, διαφορετικϊ από αυτϊ τησ 
επιτροπόσ διαγωνιςμού.

 υγκροτεύται με απόφαςη του Δημοτικού υμβουλύου 
(παρ. 1 του ϊρθρου 65 του Ν. 3852/2010).

 Έργο τησ εύναι να γνωμοδοτεύ για τισ ενςτϊςεισ και 
προςφυγϋσ που υποβϊλλονται ενώπιον του Ο.Σ.Α.
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ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 Αποτελεύται από 3-5 τακτικϊ και ιςϊριθμα αναπληρωματικϊ μϋλη.

 υγκροτεύται με απόφαςη του Δημοτικού υμβουλύου (παρ. 1 του 

ϊρθρου 65 του Ν. 3852/2010).

Έχει τισ εξόσ αρμοδιότητεσ:

α) Ειςηγεύται για όλα τα θϋματα παραλαβόσ του αντικειμϋνου τησ 
ςύμβαςησ, προβαύνοντασ, ςε μακροςκοπικούσ και λοιπούσ 
ελϋγχουσ, εφόςον προβλϋπεται από τη ςύμβαςη ό κρύνεται 
αναγκαύο, 

β) ςυντϊςςει τα ςχετικϊ πρωτόκολλα, 

γ) παρακολουθεύ και ελϋγχει την ορθό εκτϋλεςη των όρων τησ 
ςύμβαςησ και την εκπλόρωςη των υποχρεώςεων του αναδόχου,

δ) ειςηγεύται τη λόψη μϋτρων λόγω μη τόρηςησ των όρων. Με 
απόφαςη του Δημοτικού υμβουλύου μπορεύ να ςυγκροτεύται 
δευτεροβϊθμια επιτροπό παραλαβόσ με τισ ύδιεσ αρμοδιότητεσ,

ε) γνωμοδοτεύ για κϊθε ϊλλο θϋμα, που ανακύπτει από τη ςύμβαςη 
και ιδύωσ επύ τησ παρϊταςησ του ςυμβατικού χρόνου, κϊθε ϊλλησ 
τροποπούηςησ τησ ςύμβαςησ και τησ ϋκπτωςησ του αναδόχου. 
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ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΠΗΡΕΙΨΝ

 Αποτελεύται από τρύα τακτικϊ και ιςϊριθμα 
αναπληρωματικϊ μϋλη.

 υγκροτεύται με απόφαςη του Δημοτικού υμβουλύου 
(παρ. 1 του ϊρθρου 65 του Ν. 3852/2010).

 Εφόςον απαιτούνται ειδικϋσ γνώςεισ ϋνα τουλϊχιςτον 
μϋλοσ τησ πρϋπει να ϋχει την αντύςτοιχη ειδικότητα.

 ε περύπτωςη αιτιολογημϋνησ αδυναμύασ για την 
ςυμπλόρωςη ό την ςυγκρότηςη τησ επιτροπόσ, ο Ο.Σ.Α. 
μπορεύ να ζητόςει από ϊλλη αναθϋτουςα αρχό τη 
διϊθεςη υπαλλόλου ό υπαλλόλων τησ για τη 
ςυγκρότηςη τησ Επιτροπόσ.
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ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΨΝ (ϊρθρο 208)

 Η παραλαβό των υλικών γύνεται από την επιτροπό 
παρακολούθηςησ και παραλαβόσ.

 Κατϊ την παραλαβό καλεύται και ο προμηθευτόσ, εφόςον 
το επιθυμεύ.

 Η επιτροπό διενεργεύ ποςοτικό και ποιοτικό ϋλεγχο. 

 Ο ποιοτικόσ ϋλεγχοσ ςυνύςταται ςε μακροςκοπικό 
εξϋταςη, χημικό ό μηχανικό εξϋταςη και πρακτικό 
δοκιμαςύα.

 Μετϊ τη διενϋργεια των προβλεπομϋνων από τη ςύμβαςη 
ελϋγχων, η Επιτροπό ςυντϊςςει και υπογρϊφει το ςχετικό 
πρωτόκολλο παραλαβόσ.

 Αν προβλϋπεται μόνο μακροςκοπικόσ ϋλεγχοσ, η Επιτροπό 
ςυντϊςςει το πρωτόκολλο οριςτικόσ παραλαβόσ ό 
απόρριψησ.
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 Αν προβλϋπονται και ϊλλοι ϋλεγχοι, η Επιτροπό 
ςυντϊςςει:

- Πρωτόκολλο μακροςκοπικού ελϋγχου και 
δειγματοληψύασ και μετϊ τα αποτελϋςματα των 
ελϋγχων,

- πρωτόκολλο οριςτικόσ παραλαβόσ ό απόρριψησ.

 Αν όλοι οι ϋλεγχοι γύνονται από την Επιτροπό, δεν 
απαιτεύται η ςύνταξη πρωτοκόλλου μακροςκοπικού 
ελϋγχου και δειγματοληψύασ.

 Αν η Επιτροπό παραλϊβει το υλικό με παρατηρόςεισ, 
αναφϋρει αν αυτό μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ ό όχι.

 Εφόςον η αρμόδια υπηρεςύα του Ο.Σ.Α. που κϊνει χρόςη 
του υλικού κρύνει την καταλληλότητα αυτού, μπορεύ να 
χρηςιμοποιηθεύ μετϊ από αιτιολογημϋνη απόφαςη του 
Δημοτικού υμβουλύου.
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 Αν η αρμόδια υπηρεςύα του Ο.Σ.Α. που κϊνει χρόςη του 
υλικού κρύνει την ακαταλληλότητα αυτού, με 
αιτιολογημϋνη απόφαςη του Δημοτικού υμβουλύου, 
αφού προηγηθεύ γνωμοδότηςη τησ Επιτροπόσ 
παραλαβόσ, το υλικό απορρύπτεται.

 Σα πρωτόκολλα παραλαβόσ κοινοποιούνται 
υποχρεωτικϊ ςτουσ προμηθευτϋσ.

 Σα υλικϊ μπορούν να χρηςιμοποιηθούν από τον Ο.Σ.Α. 
μόνο μετϊ την οριςτικό παραλαβό τουσ. 
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ΕΓΓΤΗΜΕΝΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (ϊρθρο 212)

 Μπορεύ ςτη ςύμβαςη να προβλϋπεται εγγυημϋνη λειτουργύα 
τησ προμόθειασ. Ο χρόνοσ και το περιεχόμενο τησ εγγυημϋνησ 
λειτουργύασ περιγρϊφεται ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ.

 Κατϊ το χρόνο τησ εγγυημϋνησ λειτουργύασ, ο ανϊδοχοσ:
- ευθύνεται για την καλό λειτουργύα του αντικειμϋνου τησ 

προμόθειασ, 
- οφεύλει να προβαύνει ςτη ςυντόρηςη και αποκατϊςταςη 

οποιαςδόποτε βλϊβησ, ςύμφωνα με τη ςύμβαςη.

 Η επιτροπό παρακολούθηςησ και παραλαβόσ ελϋγχει την 
εκπλόρωςη των ςυμβατικών υποχρεώςεων του αναδόχου, 
τηρώντασ ςχετικϊ πρακτικϊ. ε περύπτωςη μη ςυμμόρφωςησ 
του αναδόχου, Επιτροπό ειςηγεύται προσ το Δημοτικό 
υμβούλιο την ϋκπτωςη του αναδόχου.

 Μϋςα ςε ϋνα (1) μόνα από την λόξη του χρόνου εγγυημϋνησ 
λειτουργύασ, η Επιτροπό ςυντϊςςει το πρωτόκολλο 
παραλαβόσ τησ εγγυημϋνησ λειτουργύασ. 

 Σο πρωτόκολλο εγκρύνεται από το Δημοτικό υμβούλιο.
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ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΜΒΑΗ ΤΠΗΡΕΙΨΝ (ϊρθρο 216)

 Η παρακολούθηςη εκτϋλεςησ τησ παροχόσ υπηρεςύασ και η 
διούκηςη αυτόσ διενεργεύται από την αρμόδια υπηρεςύα ό 
αυτό που ορύζεται με απόφαςη του Δημοτικού υμβουλύου. 

 Η υπηρεςύα ειςηγεύται προσ το Δημοτικό υμβούλιο:
- για ότι αφορϊ ςτην ορθό εκτϋλεςη των όρων τησ ςύμβαςησ 

και ςτην εκπλόρωςη των υποχρεώςεων του αναδόχου, 
- ςτη λόψη μϋτρων λόγω μη τόρηςησ των όρων και 
- ιδύωσ για τροποπούηςη του αντικειμϋνου και παρϊταςη τησ 

διϊρκειασ τησ ςύμβαςησ.

 Η αρμόδια υπηρεςύα με απόφαςό τησ μπορεύ ιδιαύτερα ςε 
ςυμβϊςεισ που απαιτούν ςυνεχό παρακολούθηςη ςε ημερόςια 
βϊςη, να ορύζει για την παρακολούθηςη τησ ςύμβαςησ, ωσ 
επόπτη με καθόκοντα ειςηγητό υπϊλληλο τησ υπηρεςύασ. Με 
την ύδια απόφαςη, ιδύωσ ςε περιπτώςεισ πολύπλοκων 
ςυμβϊςεων, μπορεύ να ορύζονται και ϊλλοι υπϊλληλοι τησ 
αρμόδιασ υπηρεςύασ. την περύπτωςη αυτό ο επόπτησ 
λειτουργεύ ωσ ςυντονιςτόσ.
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 Σα καθόκοντα του επόπτη μπορεύ να εύναι η πιςτοπούηςη 
εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ, καθώσ και ο ϋλεγχοσ τησ 
ςυμμόρφωςησ του αναδόχου με τουσ όρουσ τησ ςύμβαςησ. 

 Με ειςόγηςη του επόπτη, η υπηρεςύα που διοικεύ τη ςύμβαςη 
μπορεύ να απευθύνει ϋγγραφα με οδηγύεσ και εντολϋσ προσ 
τον ανϊδοχο που αφορούν ςτην εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ.

 Όταν προβλϋπεται από τη ςύμβαςη, τηρεύται από τον 
ανϊδοχο ημερολόγιο, ςτο οπούο καταγρϊφεται η καθημερινό 
απαςχόληςη του προςωπικού ςε αριθμό και ειδικότητα, 
ϋκτακτα ςυμβϊντα και ϊλλα ςτοιχεύα ςχετικϊ με την 
εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ. Σο ημερολόγιο ςυνυπογρϊφεται 
από τον επόπτη, με τυχόν παρατηρόςεισ του. 

 Σα γραφόμενα ςτο ημερολόγιο, λαμβϊνονται υπόψη από την 
επιτροπό παραλαβόσ, για την παραλαβό του αντικειμϋνου 
τησ ςύμβαςησ.
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΑ (ϊρθρο 217)

 το ςυμφωνητικό ορύζεται η ςυνολικό διϊρκεια για την 
εκτϋλεςη του αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ και ενδεχόμενεσ 
προθεςμύεσ για τα επιμϋρουσ ςτϊδια παροχόσ των 
υπηρεςιών ό υποβολόσ των παραδοτϋων.

 Με αιτιολογημϋνη απόφαςη του Δημοτικού υμβουλύου, 
ύςτερα από ειςόγηςη τησ υπηρεςύασ που διοικεύ τη 
ςύμβαςη, η ςυνολικό διϊρκεια τησ ςύμβαςησ μπορεύ να 
παρατεύνεται μϋχρι το 50% αυτόσ, ύςτερα από ςχετικό 
αύτημα του αναδόχου που υποβϊλλεται πριν από τη λόξη 
τησ, ςε αντικειμενικϊ δικαιολογημϋνεσ περιπτώςεισ που 
δεν οφεύλονται ςε υπαιτιότητϊ του. 

 Αν λόξει η ςυνολικό διϊρκεια τησ ςύμβαςησ, χωρύσ να 
υποβληθεύ ϋγκαιρα αύτημα παρϊταςησ ό αν λόξει η τυχόν 
παραταθεύςα διϊρκεια, χωρύσ να υποβληθούν τα 
παραδοτϋα, ο ανϊδοχοσ κηρύςςεται ϋκπτωτοσ.
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ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΠΗΡΕΙΨΝ (ϊρθρο 219)

 Η παραλαβό των παρεχόμενων υπηρεςιών γύνεται από επιτροπό 
παραλαβόσ, που ςυγκροτεύται, ωσ οργανωτικό μονϊδα του Ο.Σ.Α.

 Κατϊ τη διαδικαςύα παραλαβόσ διενεργεύται ϋλεγχοσ, ςύμφωνα 
με τη ςύμβαςη και μπορεύ να καλεύται και ο ανϊδοχοσ.

 Αν η επιτροπό παραλαβόσ κρύνει ότι οι παρεχόμενεσ υπηρεςύεσ 
δεν ανταποκρύνονται ςτουσ όρουσ τησ ςύμβαςησ, ςυντϊςςεται 
πρωτόκολλο προςωρινόσ παραλαβόσ, που αναφϋρει τισ 
παρεκκλύςεισ και αν αυτϋσ επηρεϊζουν την καταλληλότητα των 
παρεχόμενων υπηρεςιών να καλύψουν τισ ςχετικϋσ ανϊγκεσ.

 την περύπτωςη που διαπιςτωθεύ ότι δεν επηρεϊζεται η 
καταλληλότητα, με αιτιολογημϋνη απόφαςη του Δημοτικού 
υμβουλύου, μπορεύ να εγκριθεύ η παραλαβό των υπηρεςιών, με 
ϋκπτωςη επύ τησ ςυμβατικόσ αξύασ. 

 Μετϊ την απόφαςη του Δημοτικού υμβουλύου, η επιτροπό 
παραλαβόσ υποχρεούται να παραλϊβει τισ υπηρεςύεσ και να 
ςυντϊξει το πρωτόκολλο οριςτικόσ παραλαβόσ.
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 Σο πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ εγκρίνεται με απόφαςθ 
του Δθμοτικοφ υμβουλίου, θ οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά 
και ςτον ανάδοχο. 

 Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των 30 θμερϊν από 
τθν υποβολι του και δεν λθφκεί ςχετικι απόφαςθ για τθν 
ζγκριςθ ι τθν απόρριψι του, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει 
ςυντελεςκεί αυτοδίκαια.
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