Θανάςησ Παζαρλόγλου: Σημειώςεισ επί του Ν. 4412/2016 περί δημοςίων ςυμβάςεων

ΓΗΜΟΙΔ ΥΜΒΑΔΙ ΔΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ
ΚΑΙ ΥΠΗΡΔΙΩΝ
(προζαρμογή ζηις οδηγίες 2014/24/ΔΔ και 2014/25/ΔΔ)

(Ν. 4412/2016)

Σην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Ν. 4412/2016 (Α΄ 147) εκπίπηνπλ φζνη θνξείο ζεσξνχληαη
αλαζέηνπζεο αξρέο ή αλαζέηνληεο θνξείο θαη δηελεξγνχλ κηα δεκφζηα ζχκβαζε εθπφλεζεο
κειεηψλ θαη παξνρήο ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ, έξγσλ,
πξνκεζεηψλ θαη γεληθψλ ππεξεζηψλ.
Αναθέηοςζερ Απσέρ – Αναθέηονηερ θοπείρ
Αλαζέηνπζεο αξρέο είλαη ην θξάηνο, νη αξρέο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, νη νξγαληζκνί
δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη νη ελψζεηο κηαο ή πεξηζζφηεξσλ απφ απηέο ηηο αξρέο ή ελφο ή
πεξηζζφηεξσλ απφ απηνχο ηνπο νξγαληζκνχο δεκνζίνπ δηθαίνπ.
Ωο νξγαληζκφο δεκνζίνπ δηθαίνπ, λνείηαη θάζε νξγαληζκφο, ν νπνίνο ζσξεπηηθά
θαιχπηεη ηεο εμήο πξνυπνζέζεηο:
α) έρεη ζπζηαζεί κε ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ ηελ θάιπςε αλαγθψλ γεληθνχ ζπκθέξνληνο,
πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηνλ βηνκεραληθφ ή εκπνξηθφ ηνκέα,
β) έρεη λνκηθή πξνζσπηθφηεηα θαη
γ) ρξεκαηνδνηείηαη θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο απφ ην θξάηνο, ηηο αξρέο ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο ή άιινπο νξγαληζκνχο δεκνζίνπ δηθαίνπ ή ε δηαρείξηζή ηνπ ειέγρεηαη απφ
ηνπο νξγαληζκνχο απηνχο ή πεξηζζφηεξν απφ ην 50% ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ή
δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ζπκβνπιίνπ, δηνξίδεηαη απφ ην θξάηνο, ηηο αξρέο ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο ή απφ άιινπο νξγαληζκνχο δεκνζίνπ δηθαίνπ.
Ωο αλαζέηνληεο θνξείο λννχληαη:
α) αλαζέηνπζεο αξρέο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, νη νπνίεο αζθνχλ κηα ή
πεξηζζφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο ζηνπο ηνκείο ηνπ αεξίνπ, ζεξκφηεηαο, ειεθηξηζκνχ, χδαηνο,
κεηαθνξψλ, ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ, αλαδήηεζεο, εμφξπμεο θαη ζπιινγήο πεηξειαίνπ,
άλζξαθα θαη άιισλ ζηεξεψλ θαπζίκσλ, θαζψο θαη ζηε δηάζεζε ιηκέλσλ θαη αεξνιηκέλσλ ζε
κεηαθνξείο, φηαλ ζπλάπηνπλ ζπκβάζεηο έξγσλ, πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ γηα ηηο αλάγθεο
εθηέιεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο.
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β) δεκφζηεο επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο νη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα αζθνχλ
άκεζα ή έκκεζα δεζπφδνπζα επηξξνή, είηε επεηδή έρνπλ θπξηφηεηα ή ρξεκαηνδνηηθή
ζπκκεηνρή είηε ιφγσ ησλ θαλφλσλ πνπ δηέπνπλ ηελ επηρείξεζε, νη νπνίεο αζθνχλ κηα ή
πεξηζζφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο απφ απηέο πνπ πξναλαθέξζεθαλ παξαπάλσ (αέξην,
ζεξκφηεηα, ειεθηξηζκφο, χδσξ, θιπ), φηαλ ζπλάπηνπλ ζπκβάζεηο έξγσλ, πξνκεζεηψλ ή
ππεξεζηψλ γηα ηηο αλάγθεο εθηέιεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο. Γεζπφδνπζα
επηξξνή ζηελ επηρείξεζε πθίζηαηαη φηαλ νη αλαζέηνπζεο αξρέο θαηέρνπλ ην κεγαιχηεξν
κέξνο ηνπ θαιπθζέληνο θεθαιαίνπ κηαο επηρείξεζεο ή δηαζέηνπλ ηελ πιεηνλφηεηα ησλ
ςήθσλ, νη νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζηνπο ηίηινπο πνπ έρεη εθδψζεη ε επηρείξεζε ή κπνξνχλ λα
δηνξίδνπλ πεξηζζφηεξα απφ ηα κηζά κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ
ηεο επηρείξεζεο.
γ) Δπηρεηξήζεηο, νη νπνίεο δελ είλαη νχηε αλαζέηνπζεο αξρέο, νχηε αλαζέηνληεο θνξείο
θαη αζθνχλ, κεηαμχ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο, κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο
απφ απηέο πνπ πξναλαθέξζεθαλ παξαπάλσ (αέξην, ζεξκφηεηα, ειεθηξηζκφο, χδσξ, θιπ),
θαη απνιακβάλνπλ εηδηθψλ ή απνθιεηζηηθψλ δηθαησκάησλ απφ αξκφδηα θξαηηθή αξρή.
Απνθιεηζηηθά δηθαηψκαηα είλαη φζα ρνξεγνχληαη απφ αξκφδηα αξρή θαη πξνβιέπνληαη απφ ηε
λνκνζεζία, ε νπνία έρεη σο απνηέιεζκα λα επηθπιάζζεηαη ζε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο θνξείο
ε άζθεζε ηεο παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηαο θαη λα ζίγεηαη νπζησδψο ε δπλαηφηεηα άιισλ
θνξέσλ λα αζθήζνπλ ηελ δξαζηεξηφηεηα απηή.
Υπφ ηηο παξαπάλσ έλλνηεο, νη δηαηάμεηο ηνπ πξψηνπ βηβιίνπ αθνξνχλ, εθηφο ησλ
άιισλ, ηνπο δήκνπο, ζπλδέζκνπο, ηα δεκνηηθά λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, ηα
δεκνηηθά ιηκεληθά ηακεία, ηηο θνηλσθειείο δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο, ηηο δεκνηηθέο αλψλπκεο
εηαηξείεο ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ Ν. 3463/2006, ελψ νη δηαηάμεηο ηνπ δεχηεξνπ βηβιίνπ αθνξνχλ
ηηο δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο, θαζψο θαη φζεο αλψλπκεο εηαηξείεο
ησλ Ο.Τ.Α. δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, ζεξκφηεηαο, ειεθηξηζκνχ,
χδαηνο, ππεξεζηψλ κεηαθνξψλ, ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ.
Η έννοια ηηρ δημόζιαρ ζύμβαζηρ
Γεκφζηεο ζπκβάζεηο είλαη νη ζπκβάζεηο απφ επαρζή αηηία1, νη νπνίεο ζπλάπηνληαη
εγγξάθσο κεηαμχ ελφο ή πεξηζζφηεξσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη κηαο ή πεξηζζφηεξσλ
αλαζεηνπζψλ αξρψλ ή αλαζεηφλησλ θνξέσλ θαη έρνπλ σο αληηθείκελν ηελ εθηέιεζε έξγσλ,
ηελ πξνκήζεηα πξντφλησλ ή ηελ παξνρή ππεξεζηψλ.
Σπκθσλία - πιαίζην είλαη κηα ζπκθσλία πνπ ζπλάπηεηαη κεηαμχ κηαο ή πεξηζζνηέξσλ
αλαζεηνπζψλ αξρψλ ή αλαζεηφλησλ θνξέσλ θαη ελφο ή πεξηζζνηέξσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ,

1 Απφ ηελ θαηάξηηζε ηεο ζχκβαζεο πξνθχπηεη φθεινο γηα ηνλ Ο.Τ.Α., ππφ ηελ έλλνηα φηη ηθαλνπνηείηαη κηα δεκφζηα αλάγθε,
έλαληη νξηζκέλνπ νηθνλνκηθνχ αληαιιάγκαηνο.
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ε νπνία απνζθνπεί ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ φξσλ πνπ δηέπνπλ ηηο ζπκβάζεηο πνπ πξφθεηηαη λα
ζπλαθζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπ, ηδίσο φζνλ αθνξά ζηηο ηηκέο θαη
ελδερφκελα ηηο πξνβιεπφκελεο πνζφηεηεο.
Σπκθσλεηηθφ λνείηαη ε γξαπηή ζπκθσλία κεηαμχ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ
αλαζέηνληνο θνξέα θαη ηνπ αλαδφρνπ, αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο νπνίαο απνηεινχλ φια ηα
ζρεηηθά έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ε πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ, θαζψο θαη φιεο νη ελδερφκελεο
ηξνπνπνηήζεηο ηεο ζπκθσλίαο απηήο.
Πξνεθηηκψκελε ακνηβή λνείηαη ην πξνεθηηκψκελν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή
ρξεκαηηθφ πνζφ γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ πξνθεξπζζφκελσλ κειεηψλ ή ηερληθψλ
ππεξεζηψλ, πνπ θαζνξίδεηαη θαη αλαθέξεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.
Απεπζείαο αλάζεζε είλαη ε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ρσξίο εθ ησλ πξνηέξσλ
δεκνζηφηεηα, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο ν Ο.Τ.Α. αλαζέηεη ηελ ζχκβαζε ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα
ηεο επηινγήο ηνπ, θαηφπηλ έξεπλαο αγνξάο θαη δηαβνχιεπζεο κε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο
νηθνλνκηθνχο θνξείο.
Σπλνπηηθφο δηαγσληζκφο είλαη ε απινπνηεκέλε δηαδηθαζία αλάζεζεο ζην πιαίζην ηεο
νπνίαο θάζε ελδηαθεξφκελνο νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα ππνβάιιεη πξνζθνξά.
Αλνηθηή δηαδηθαζία είλαη ε δηαδηθαζία, θαηά ηελ νπνία νπνηνζδήπνηε νηθνλνκηθφο
θνξέαο κπνξεί λα ππνβάιιεη αίηεζε ζπκκεηνρήο ζην πιαίζην πξνθήξπμεο δηαγσληζκνχ,
παξέρνληαο ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηελ πνηνηηθή επηινγή πνπ δεηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα
αξρή.
Αληαγσληζηηθή δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε θαιείηαη ε δηαδηθαζία εθείλε θαηά ηελ
νπνία νπνηνζδήπνηε νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα ππνβάιιεη αίηεζε ζπκκεηνρήο ζην
πιαίζην πξνθήξπμεο δηαγσληζκνχ, παξέρνληαο ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηελ πνηνηηθή επηινγή
πνπ δεηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή.
Αληαγσληζηηθφο δηάινγνο είλαη ε δηαδηθαζία, ζηελ νπνία θάζε νηθνλνκηθφο θνξέαο
κπνξεί λα ππνβάιεη αίηεζε ζπκκεηνρήο έπεηηα απφ πξνθήξπμε ζχκβαζεο, παξέρνληαο ηηο
πιεξνθνξίεο γηα ηελ πνηνηηθή επηινγή πνπ δεηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή.
Σηε ζχκπξαμε θαηλνηνκίαο, νπνηνζδήπνηε νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα ππνβάιιεη
αίηεζε ζπκκεηνρήο έπεηηα απφ πξνθήξπμε ζχκβαζεο, παξέρνληαο ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηελ
πνηνηηθή επηινγή πνπ δεηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή.
Υπφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο νη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα αλαζέηνπλ
δεκφζηεο ζπκβάζεηο πξνζθεχγνληαο ζηε δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο ηελ
ππνρξέσζε πξνεγνχκελεο δεκνζίεπζεο. Γηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε είλαη ε δηαδηθαζία,
ζην πιαίζην ηεο νπνίαο νη Ο.Τ.Α. δηαβνπιεχνληαη κε ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ηεο επηινγήο
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ηνπο θαη δηαπξαγκαηεχνληαη ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο κε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο απφ
απηνχο.
Γπλακηθφ ζχζηεκα αγνξψλ είλαη κηα θαζνιηθά ειεθηξνληθή δηαδηθαζία θαη είλαη
αλνηθηφ θαζ’ φιε ηελ πεξίνδν ηζρχνο ηνπ ζπζηήκαηνο αγνξψλ ζε θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ
πιεξνί ηα θξηηήξηα επηινγήο.
Ηιεθηξνληθφο πιεηζηεξηαζκφο είλαη κηα επαλαιεπηηθή δηαδηθαζία πνπ βαζίδεηαη ζε
έλαλ ειεθηξνληθφ κεραληζκφ παξνπζίαζεο λέσλ κεησκέλσλ ηηκψλ ή θαη λέσλ αμηψλ, φζνλ
αθνξά νξηζκέλα ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ θαη ε νπνία δηεμάγεηαη έπεηηα απφ πξνθαηαξθηηθή
πιήξε αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, επηηξέπνληαο ηελ ηαμηλφκεζή ηνπο κε βάζε απηφκαηεο
κεζφδνπο αμηνιφγεζεο. Δπνκέλσο, νξηζκέλεο ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ ή έξγσλ, νη νπνίεο
έρνπλ σο αληηθείκελν ππεξεζίεο πλεπκαηηθνχ δεκηνπξγνχ, φπσο ν ζρεδηαζκφο έξγσλ δελ
κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν ειεθηξνληθψλ πιεηζηεξηαζκψλ.
Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα νξίδνπλ φηη νη πξνζθνξέο πξέπεη λα
ππνβάιινληαη ππφ ηε κνξθή ειεθηξνληθνχ θαηαιφγνπ ή λα πεξηιακβάλνπλ ειεθηξνληθφ
θαηάινγν. Με Κ.Υ.Α. κπνξεί λα θαζίζηαηαη ππνρξεσηηθή ε ρξήζε ειεθηξνληθψλ θαηαιφγσλ
γηα ζπγθεθξηκέλα είδε ζπκβάζεσλ. Οη ειεθηξνληθνί θαηάινγνη θαηαξηίδνληαη απφ ηνπο
ππνςεθίνπο ή ηνπο πξνζθέξνληεο, κε ζθνπφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε
δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ην κνξθφηππν
πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή.
Καηψηεξα φξηα
Οη δεκφζηεο ζπκβάζεηο πνπ ιφγσ αμίαο εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Δλσζηαθνχ
Γηθαίνπ είλαη απηέο, ησλ νπνίσλ ε πξνεθηηκψκελε αμία, ρσξίο Φ.Π.Α. ηζνχηαη ή είλαη
κεγαιχηεξε απφ ην πνζφ ησλ:
-

135.000,00 γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ, ππεξεζηψλ θαη κειεηψλ πνπ
αλαηίζεληαη απφ θεληξηθέο θπβεξλεηηθέο αξρέο,

-

209.000,00 επξψ γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ, ππεξεζηψλ θαη κειεηψλ πνπ
αλαηίζεληαη απφ κε θεληξηθέο αλαζέηνπζεο αξρέο (π.ρ. Ο.Τ.Α. θαη ηα λνκηθά
πξφζσπα απηψλ),

-

418.000,00 επξψ γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ, ππεξεζηψλ θαη κειεηψλ πνπ
αλαηίζεληαη απφ αλαζέηνπζεο αξρέο, νη νπνίεο αζθνχλ κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο
δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 228 έσο 234 (ζπκβάζεηο ζηνπο ηνκείο
ηνπ χδαηνο, ηεο ελέξγεηαο, ησλ κεηαθνξψλ θαη ησλ ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ),

-

750.000,00 επξψ γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ πνπ αθνξνχλ θνηλσληθέο θαη
άιιεο

εηδηθέο

ππεξεζίεο

πνπ

πεξηιακβάλνληαη

Πξνζαξηήκαηνο Α΄,

4

ζην

Παξάξηεκα

XIV

ηνπ
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-

5.225.000,00 επξψ γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ.
Τα

παξαπάλσ

ρξεκαηηθά

φξηα,

αλαπξνζαξκφδνληαη

απηφκαηα,

εθφζνλ

αλαζεσξεζνχλ, ζπλήζσο αλά δηεηία.
Γελ επηηξέπεηαη ε θαηάηκεζε ελφο εληαίνπ έξγνπ ή πξνκήζεηαο ή παξνρήο
ππεξεζίαο, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 4412/2016.
Σηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, νη Ο.Τ.Α. θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηεο εθηηκψκελεο
αμίαο νθείινπλ λα ιακβάλνπλ ππφςε ην πνζφ ησλ έξγσλ, θαζψο θαη ηε ζπλνιηθή εθηηκψκελε
αμία ησλ αλαγθαίσλ πξνκεζεηψλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ πνπ ηίζεληαη ζηε δηάζεζε ηνπ
εξγνιήπηε, εθφζνλ βέβαηα ηέηνηα ππνρξέσζε ηνπ Ο.Τ.Α. ζπκπεξηιήθζεθε ζηε δηαθήξπμε.
Καηά παξέθθιηζε, νη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα αλαζέηνπλ ζπκβάζεηο γηα κεκνλσκέλα
ηκήκαηα, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ εθηηκψκελε αμία κφλν ηνπ ηκήκαηνο, εθφζνλ απηή, ρσξίο
Φ.Π.Α., είλαη κηθξφηεξε απφ 80.000,00 επξψ γηα πξνκήζεηεο ή ππεξεζίεο ή απφ
1.000.000,00 επξψ γηα έξγα. Πάλησο, ε ζπλνιηθή αμία ησλ ηκεκάησλ πνπ αλαηίζεληαη κε
απηφλ ηνλ ηξφπν, δελ ππεξβαίλεη ην 20% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο φισλ ησλ ηκεκάησλ, ζηηο
νπνίεο έρεη δηαηξεζεί ην πξνηεηλφκελν έξγν, ε πξνηεηλφκελε απφθηεζε νκνηνγελψλ αγαζψλ ή
ε πξνηεηλφκελε παξνρή ππεξεζηψλ.
Δσεμύθεια
Η αλαζέηνπζα αξρή δελ απνθαιχπηεη πιεξνθνξίεο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηηο
νπνίεο έρνπλ ραξαθηεξίζεη σο εκπηζηεπηηθέο. Δθφζνλ έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο ραξαθηεξίδεη
πιεξνθνξίεο σο εκπηζηεπηηθέο, ιφγσ χπαξμεο ηερληθνχ ή εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, ζηε
ζρεηηθή δήισζή ηνπ, αλαθέξεη ξεηά φιεο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο λφκνπ ή δηνηθεηηθέο πξάμεηο
πνπ επηβάιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο.
Γελ ραξαθηεξίδνληαη σο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο κνλάδνο, ηηο
πξνζθεξφκελεο πνζφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο
πξνζθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζή ηεο.
Τν δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα έγγξαθα ησλ πξνζθνξψλ άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ
αζθείηαη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ Π.Γ. 28/2015, θαηά
ηηο δηαηάμεηο ηνπ νπνίνπ θάζε ελδηαθεξφκελνο έρεη ην δηθαίσκα, χζηεξα απφ γξαπηή αίηεζή
ηνπ, λα ιακβάλεη γλψζε ησλ δηνηθεηηθψλ εγγξάθσλ. Ωο δηνηθεηηθά έγγξαθα λννχληαη φζα
ζπληάζζνληαη απφ ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, φπσο εθζέζεηο, κειέηεο, πξαθηηθά, ζηαηηζηηθά
ζηνηρεία, εγθχθιηεο νδεγίεο, απαληήζεηο, γλσκνδνηήζεηο θαη απνθάζεηο.
Όπνηνο έρεη εηδηθφ έλλνκν ζπκθέξνλ δηθαηνχηαη, χζηεξα απφ γξαπηή αίηεζή ηνπ, λα
ιακβάλεη γλψζε ησλ ηδησηηθψλ εγγξάθσλ πνπ θαηέρνπλ νη δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη είλαη
ζρεηηθά κε ππφζεζή ηνπ, ε νπνία εθθξεκεί ζε απηέο ή έρεη δηεθπεξαησζεί απφ απηέο. Τν
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δηθαίσκα δελ πθίζηαηαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην έγγξαθν αθνξά ηελ ηδησηηθή ή νηθνγελεηαθή
δσή ηξίηνπ, ή αλ παξαβιάπηεηαη απφξξεην πνπ πξνβιέπεηαη απφ εηδηθέο δηαηάμεηο.
ςγκπούζειρ ζςμθεπόνηυν
Οη αλαζέηνπζεο αξρέο ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα πξνιακβάλνληαη, λα
εληνπίδνληαη θαη λα επαλνξζψλνληαη θαηαζηάζεηο ζπγθξνχζεσλ ζπκθεξφλησλ, πνπ
πξνθχπηνπλ θαηά ηε δηεμαγσγή δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο ζχκβαζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
ζρεδηαζκνχ θαη ηεο πξνεηνηκαζίαο ηεο δηαδηθαζίαο, θαζψο θαη ηεο θαηάξηηζεο ησλ εγγξάθσλ
ηεο ζχκβαζεο, κε ζθνπφ λα απνθεχγνληαη ελδερφκελεο ζηξεβιψζεηο ηνπ αληαγσληζκνχ θαη
λα δηαζθαιίδεηαη ε ίζε κεηαρείξηζε φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ.
Υθίζηαηαη θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ εθφζνλ ηα πξφζσπα πνπ
αλαθέξνληαη παξαθάησ, έρνπλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ, νηθνλνκηθφ ή άιιν πξνζσπηθφ
ζπκθέξνλ, ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί φηη ζίγεη ηελ ακεξνιεςία θαη ηελ αλεμαξηεζία
ηνπο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο.
Η ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ αθνξά ηδίσο ηα αθφινπζα πξφζσπα:
α) κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ
δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο ζπκβάζεσλ, ν νπνίνο ελεξγεί εμ νλφκαηνο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κειψλ ησλ απνθαηλφκελσλ ή θαη γλσκνδνηηθψλ νξγάλσλ,
β) ηα κέιε ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο ή άιισλ νξγάλσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη
γ) ηνπο ζπδχγνπο θαη ζπγγελείο εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο, θαη’ επζεία γξακκή
απεξηνξίζησο, εθ πιαγίνπ έσο θαη ηέηαξηνπ βαζκνχ ησλ πξνζψπσλ ησλ πεξηπηψζεσλ α΄
θαη β΄,
θαη ηα νπνία:
- εκπιέθνληαη ζην ζρεδηαζκφ, ηελ πξνεηνηκαζία, ηε δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο
ζχκβαζεο, θαζψο θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο ή θαη
- κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ έθβαζή ηεο.
Ωο «ζπκθέξνληα» λννχληαη πξνζσπηθά, νηθνγελεηαθά, νηθνλνκηθά, πνιηηηθά ή άιια
θνηλά ζπκθέξνληα κε ηνπο ππνςεθίνπο ή πξνζθέξνληεο ή κε ηνπο ππεξγνιάβνπο απηψλ ή
κε νπνηνδήπνηε κέινο ππνςήθηαο ή πξνζθέξνπζαο έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη αληηθξνπφκελσλ επαγγεικαηηθψλ ζπκθεξφλησλ, φπσο ηδίσο:
α) Η ζπκκεηνρή πξνζψπνπ ησλ παξαπάλσ αλαθεξνκέλσλ πεξηπηψζεσλ ζηα
φξγαλα δηνίθεζεο ή δηαρείξηζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, πνπ ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία
ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο.
β) Όηαλ ηα πξφζσπα ησλ πεξηπηψζεσλ α΄ ή θαη β΄ θαηέρνπλ πνζνζηφ άλσ ηνπ 0,5%
ησλ κεηνρψλ, εηαηξηθψλ κεξηδίσλ ή άιιεο θχζεο δηθαησκάησλ επί ηνπ θεθαιαίνπ
νηθνλνκηθνχ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, εθφζνλ ε
θαηνρή ηνπ αλσηέξσ πνζνζηνχ επηηξέπεη ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαρείξηζε ηνπ θνξέα απηνχ.
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γ) Η χπαξμε, θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ έρεη σο αθεηεξία δψδεθα (12) κήλεο πξηλ
απφ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο θαη ιήμε ηελ εκέξα ζχλαςεο απηήο,
ζπκβαηηθνχ δεζκνχ, πνπ αθνξά είηε ζηελ παξνρή εμεξηεκέλεο εξγαζίαο είηε ζηελ εθηέιεζε
έξγνπ ή παξνρή ππεξεζηψλ ή πξνκήζεηα αγαζψλ κεηαμχ ελφο πξνζψπνπ ησλ πεξηπηψζεσλ
α΄ ή θαη β΄, κε νηθνλνκηθφ θνξέα, πνπ ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο
ζχκβαζεο.
Τα πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο α΄ θαη β΄ νθείινπλ λα
γλσζηνπνηήζνπλ εγγξάθσο ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ηπρφλ ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ησλ
ηδίσλ ή ησλ ζπγγεληθψλ ηνπο πξνζψπσλ, ζε ζρέζε κε νπνηνλδήπνηε ππνςήθην ή
πξνζθέξνληα, απφ ηε ζηηγκή πνπ ιακβάλνπλ γλψζε ηεο ζχγθξνπζεο. Παξάιιεια, απέρνπλ
απφ θάζε ελέξγεηα ζρεηηθή κε ηε δηελέξγεηα ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο.
Η αλαζέηνπζα αξρή απνθαίλεηαη αηηηνινγεκέλα επί ηεο ζπλδξνκήο ή κε θαηάζηαζεο
ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ. Αλ ε αλαζέηνπζα αξρή απνθαζίζεη φηη ζπληξέρεη θαηάζηαζε
ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ, ελεκεξψλεη ακέζσο ηελ Δ.Α.Α.ΓΗ.ΣΥ. θαη ιακβάλεη ηα
θαηάιιεια κέηξα, πξνο δηαζθάιηζε ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαη πξνο
απνθπγή ζηξεβιψζεσλ ηνπ αληαγσληζκνχ, ζηα νπνία κπνξεί λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ε
εμαίξεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνζψπνπ απφ νπνηαδήπνηε ζπκκεηνρή ζηε ζρεηηθή
δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο. Δάλ κηα ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ δελ κπνξεί λα
αξζεί κε άιινλ ηξφπν, ν ππνςήθηνο ή πξνζθέξσλ απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία.
Η αλαζέηνπζα αξρή ζπληάζζεη θαη απνζηέιιεη ζηελ Δ.Α.Α.ΓΗ.ΣΥ. γξαπηή έθζεζε, ε
νπνία πεξηιακβάλεη ηηο πεξηπηψζεηο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ πνπ εληνπίζηεθαλ, θαζψο
θαη φια ηα κέηξα πνπ έρνπλ ιεθζεί.
Δπιλογή διαδικαζίαρ ανάθεζηρ
Γηα ηελ αλάζεζε ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, νη θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ, κπνξνχλ λα
επηιέγνπλ:
α) ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο,
β) ην ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ (πξφρεηξνο δηαγσληζκφο),
γ) ηελ αλνηθηή ή θιεηζηή δηαδηθαζία,
δ) δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε, ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε,
ε) ηε ζχκπξαμε θαηλνηνκίαο,
ζη) ηελ αληαγσληζηηθή δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε ή ηνλ αληαγσληζηηθφ δηάινγν,
ππφ ηε ζπλδξνκή πξνυπνζέζεσλ θαη κεηά ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο Δ.Α.Α.ΓΗ.ΣΥ, εθφζνλ ε
εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο ηζνχηαη ή ππεξβαίλεη ηα θαηψηεξα φξηα ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν.
4412/2016.
Απεςθείαρ ανάθεζη
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Απεπζείαο αλάζεζε είλαη ε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ρσξίο εθ ησλ πξνηέξσλ
δεκνζηφηεηα, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο ν Ο.Τ.Α. αλαζέηεη ηελ ζχκβαζε ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα
ηεο επηινγήο ηνπ, θαηφπηλ έξεπλαο αγνξάο θαη δηαβνχιεπζεο κε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο
νηθνλνκηθνχο θνξείο.
Οη θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ επηηξέπεηαη λα πξνζθχγνπλ ζηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο
αλάζεζεο, φηαλ ε εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο είλαη ίζε ή θαηψηεξε απφ ην πνζφ ησλ
είθνζη ρηιηάδσλ (20.000,00) επξψ, ρσξίο Φ.Π.Α..
Η απεπζείαο αλάζεζε δηελεξγείηαη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο αλαζέηνπζαο
αξρήο, ρσξίο λα απαηηείηαη ζπγθξφηεζε ζπιινγηθνχ νξγάλνπ (επηηξνπή) γηα ην ζθνπφ απηφ.
Δθηηκψ πσο ε θξάζε «δηελεξγείηαη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο» πνπ ρξεζηκνπνηεί ν
λνκνζέηεο ζην θείκελν ηνπ λφκνπ έρεη ηελ έλλνηα φηη ε αξκφδηα ππεξεζία ηεο αλαζέηνπζαο
αξρήο, δειαδή ε ππεξεζία πνπ αηηείηαη ηε δαπάλε ή ε ππεξεζία πνπ κε βάζε ηνλ Ο.Δ.Υ.
έρεη ηελ επζχλε δηελέξγεηαο, αλαιακβάλεη ηηο αλαγθαίεο πξνπαξαζθεπαζηηθέο ελέξγεηεο θαη
πξσηνβνπιίεο
πξνδηαγξαθψλ,

πνπ

πξνεγνχληαη

ελδεηθηηθνχ

ηεο

αλάζεζεο,

πξνυπνινγηζκνχ,

φπσο

ζχληαμε

ι.ρ.
θαη

ε

ζχληαμε

απνζηνιή

ηερληθψλ

πξφζθιεζεο

ππνβνιήο πξνζθνξάο θαη φρη ηεο έθδνζεο ηεο νηθείαο απφθαζεο αλάζεζεο, ε νπνία
απνηειεί αξκνδηφηεηα ηνπ θαζ’ χιελ αξκνδίνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο.
Δμάιινπ, ζε θάζε πεξίπησζε πξηλ ηελ αλάζεζε, απαξαίηεην είλαη λα εγθξηζεί ε δηελέξγεηα
ηεο πξνκήζεηαο, ππεξεζίαο, έξγνπ, θαζψο θαη ε ζρεηηθή ηερληθή έθζεζε θαη ε εθηηκψκελε
αμία απηψλ.
Σπλεπψο, κε βάζε ηα αλσηέξσ, πξνθεηκέλνπ γηα ηνπο Ο.Τ.Α. ζεσξψ πσο ε
απφθαζε αλάζεζεο απνηειεί αξκνδηφηεηα ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο απηψλ, πνπ
θαηά πεξίπησζε δηαθνξνπνηείηαη.
Δηδηθά γηα ηελ απεπζείαο αλάζεζε ππεξεζηψλ, ε αξκνδηφηεηα έγθξηζεο δηελέξγεηαο
ηεο ππεξεζίαο, ηεο ηερληθήο έθζεζεο θαη ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, θαζψο θαη ηεο
αλάζεζεο αλήθεη ζην Γήκαξρν ή ηνλ Πξφεδξν ηνπ δεκνηηθνχ λνκηθνχ πξνζψπνπ, δηφηη
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 9 ηνπ Ν. 3463/2006, φπσο πξνζηέζεθαλ κε ηελ παξ. 13
ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3731/2008 θαη δηαηεξήζεθαλ ζε ηζρχ κε ηελ πεξίπησζε 38 ηεο παξ. 1
ηνπ άξζξνπ 377 ηνπ Ν. 4412/2016, γηα ηελ απεπζείαο αλάζεζε απαηηείηαη απφθαζε
Γεκάξρνπ ή Πξνέδξνπ γηα ηα δεκνηηθά λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, ρσξίο
πξνεγνχκελε απφθαζε ηνπ Σπκβνπιίνπ. Σηελ πεξίπησζε απηή ηα ζπληαζζφκελα ηεχρε
εγθξίλνληαη απφ ηνλ Γήκαξρν ή ηνλ Πξφεδξν ηνπ δεκνηηθνχ πξνζψπνπ. Δλ θαηαθιείδη, ζηελ
πεξίπησζε απεπζείαο αλάζεζε ππεξεζηψλ, νη ελέξγεηεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο δελ
δηαθνξνπνηνχληαη απφ ην πξσζχζηεξν θαζεζηψο.
Όζνλ αθνξά ηελ απεπζείαο αλάζεζε πξνκεζεηψλ, δελ νξίδεηαη ξεηά απφ δηάηαμε
λφκνπ ην φξγαλν εθείλν, ην νπνίν έρεη ηελ αξκνδηφηεηα αλάζεζεο, δηφηη αθελφο θαηαξγνχληαη
νη δηαηάμεηο ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Τ.Α., πνπ πξνζδηφξηδαλ φηη ε αλάζεζε γίλεηαη απφ ην Γήκαξρν ή
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ηνλ Πξφεδξν ηνπ δεκνηηθνχ λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη αθεηέξνπ δελ εκπεξηέρεηαη παξφκνηα
αξκνδηφηεηα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν. 3852/2010, παξά κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο
πνπ πθίζηαηαη άκεζνο θαη πξνθαλήο θίλδπλνο ή απεηιείηαη άκεζε δεκία ησλ δεκνηηθψλ
ζπκθεξφλησλ απφ ηελ αλαβνιή ιήςεο απφθαζεο. Θεσξψ πσο, εηδηθά γηα ηελ πξσηνβάζκηα
απηνδηνίθεζε, ε έγθξηζε δηελέξγεηαο ηεο πξνκήζεηαο, ηεο ηερληθήο έθζεζεο θαη ηνπ
ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, θαζψο θαη ηεο αλάζεζεο αλήθεη ζην Γήκαξρν ή ηνλ Πξφεδξν
ηνπ δεκνηηθνχ λνκηθνχ πξνζψπνπ, δηφηη θαηά ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ λφκνπ, είλαη αλάγθε
λα απινπνηεζνχλ θαη επηηαρπλζνχλ νη δηαδηθαζίεο δηελέξγεηαο ηεο απεπζείαο αλάζεζεο, γη’
απηφ θαη δελ απαηηείηαη ε ζπγθξφηεζε ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. Δθηηκψ πσο ε πξνυπφζεζε απηή
πιεξνχηαη, φηαλ ε απφθαζε ιακβάλεηαη απφ κνλνκειέο φξγαλν δηνίθεζεο.
Όκσο, κέρξη ηελ νξηζηηθή δηεπζέηεζε ηνπ ζέκαηνο, πνπ ελδερφκελα ζπληειεζζεί κε
ηελ έθδνζε ζρεηηθήο εγθπθιίνπ, ε αλάζεζε πξνκεζεηψλ, έξγσλ θαη κειεηψλ κεηά απφ
ζρεηηθή απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ίζσο απνηειεί ηελ αζθαιέζηεξε επηινγή.
Μεηά ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο κε ηε δηαδηθαζία ηεο
απεπζείαο αλάζεζεο, απηή αλαξηάηαη ζην Κ.Η.Μ.ΓΗ.Σ.
Η απφθαζε αλάζεζεο πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο ζηνηρεία:
α) ηελ επσλπκία θαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο,
β) πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο θαη ηεο αμίαο ηεο,
γ) φλνκα θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζηνλ νπνίν αλαηίζεηαη ε
ζχκβαζε,
δ) θάζε άιιε πιεξνθνξία πνπ θξίλεη απαξαίηεηε ε αλαζέηνπζα αξρή.
Αλ ε απφθαζε αλάζεζεο δελ αλαξηεζεί ζην Κ.Η.Μ.ΓΗ.Σ., ε θαηαξηηζζείζα ζχκβαζε
είλαη απηνδίθαηα άθπξε θαη δελ παξάγεη έλλνκα απνηειέζκαηα.
Γελ απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο γηα ζπκβάζεηο αμίαο ίζεο ή
θαηψηεξεο ησλ 20.000,00 επξψ, ρσξίο Φ.Π.Α., εθηφο θαη αλ απηή επηβάιιεηαη απφ ηελ
Υπεξεζία θαη πξνβιέπεηαη απφ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.
Ωο ρξφλνο έλαξμεο ηεο απεπζείαο αλάζεζεο, ζεσξείηαη ε εκεξνκελία απνζηνιήο
πξφζθιεζεο πξνο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά.
Δπνκέλσο, θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο,
ιακβάλνπλ ρψξα νη εμήο ελέξγεηεο:
Α/Α

ΔΝΔΡΓΔΙΑ

ΑΡΜΟΓΙΟ ΟΡΓΑΝΟ

1.

Σχληαμε ηερληθήο πεξηγξαθήο, ελδεηθηηθφο
πξνυπνινγηζκφο

Αξκφδηα Υπεξεζία ηνπ
ΟΤΑ

Παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ
Ν.3463/2006

2.

Αλάξηεζε πξσηνγελνχο αηηήκαηνο ζην
ΚΗΜΓΗΣ

Σπληάθηεο ηερληθψλ
πξνδηαγξαθψλ

Άξζξν 4 ηεο αξηζκ. Π1/2380/
2012 ΚΥΑ (Β΄ 3400)

3.

Έθδνζε πξφηαζεο αλάιεςεο

Οηθνλνκηθή Υπεξεζία

Άξζξα 66-68 ηνπ Ν. 4270/
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ππνρξέσζεο

2014 θαη 19664/10/2011 εγθ

4.

Έγθξηζε ηεο δαπάλεο-ςήθηζε πίζησζεο

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή

Άξζξα 66-68 ηνπ Ν. 4270/
2014 θαη 19664/10/2011 εγθ

5.

Αλάξηεζε εγθεθξηκέλνπ αηηήκαηνο ζην
ΚΗΜΓΗΣ

Σπληάθηεο απφθαζεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο

Άξζξν 4 ηεο αξηζκ. Π1/2380/
2012 ΚΥΑ (Β΄ 3400)

6.

Έγθξηζε δηελέξγεηαο, ηερληθήο
πεξηγξαθήο, ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ

Γήκαξρνο

Παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ
Ν.4412/2016

7.

Σχληαμε θαη απνζηνιή πξνο νηθνλνκηθνχο
θνξείο πξφζθιεζεο ππνβνιήο
πξνζθνξάο

Αξκφδηα Υπεξεζία ηνπ
ΟΤΑ

Παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 120 ηνπ
Ν.4412/2016

8.

Αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ

Δπηηξνπή δηαγσληζκνχ
ή ε αξκφδηα ππεξεζία

Άξζξν 221 ηνπ Ν.4412/2016

9.

Αλάζεζε ζε ζπγθεθξηκέλν νηθνλνκηθφ
θνξέα

Γήκαξρνο

Παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ
Ν.4412/2016

10.

Σχληαμε θαη ππνγξαθή ζχκβαζεο

Γήκαξρνο

Άξζξν 130 ηνπ Ν. 4270/2014
Άξζξν 105 ηνπ Ν.4412/2016
Άξζξν 58 ηνπ Ν. 4852/2010

11.

Αλάξηεζε ζχκβαζεο ζην ΚΗΜΓΗΣ

Σπληάθηεο ζχκβαζεο

Άξζξν 4 ηεο αξηζκ.
Π1/2380/2012 ΚΥΑ (Β΄ 3400)

12.

Σπγθξφηεζε επηηξνπήο παξαθνινχζεζεο
θαη παξαιαβήο

Γεκνηηθφ Σπκβνχιην

Παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ
Ν.4412/2016

13.

Πξσηφθνιιν παξαιαβήο

Δπηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο

Παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ
Ν.4412/2016

14.

Αλάξηεζε εληνιήο πιεξσκήο ζην
ΚΗΜΓΗΣ

Οηθνλνκηθή Υπεξεζία

Άξζξν 4 ηεο αξηζκ. Π1/
2380/2012 ΚΥΑ (Β΄ 3400)

Δηδηθά γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, κειεηψλ θαη παξνρήο ηερληθψλ θαη ινηπψλ
ζπλαθψλ επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ, ε θάζε αλαζέηνπζα αξρή πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζηε
δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 20.000,00 επξψ, ρσξίο Φ.Π.Α.,
δεκνζηεχεη, κία θνξά θάζε έηνο θαη γηα δηάζηεκα είθνζη (20) εκεξψλ, πξφζθιεζε γηα ηελ
θαηάξηηζε θαηαιφγσλ ελδηαθεξνκέλσλ αλά θαηεγνξίεο έξγσλ θαη κειεηψλ, πνπ πξφθεηηαη
εληφο ηνπ έηνπο λα αλαζέζεη απεπζείαο.
Σηελ πξφζθιεζε, ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα δεηεί απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο λα
πιεξνχλ απαηηήζεηο εηδηθήο ηερληθήο ηθαλφηεηαο, γηα ηελ εγγξαθή ηνπο ζηνπο θαηαιφγνπο,
εθφζνλ απηφ κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί απφ ηα ηερληθά ζηνηρεία ησλ κειινληηθψλ αλαζέζεσλ.
Σηνπο θαηαιφγνπο εγγξάθνληαη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) ελδηαθεξφκελνη, δηαθνξεηηθά ν
θαηάινγνο δελ ηζρχεη θαη δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί.
Γηα ηελ επηινγή ηνπ εθάζηνηε αλαδφρνπ έξγνπ ή κειέηεο, κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ
20.000,00 επξψ, ρσξίο Φ.Π.Α., δηελεξγείηαη δεκφζηα ειεθηξνληθή θιήξσζε απφ επηηξνπή
πνπ νξίδεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή
πεξηιακβάλνληαη ζηνλ αλσηέξσ θαηάινγν.
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(ρσξίο θιήξσζε), κεηαμχ απηψλ πνπ

Θανάςησ Παζαρλόγλου: Σημειώςεισ επί του Ν. 4412/2016 περί δημοςίων ςυμβάςεων
Η ζχκβαζε ππνγξάθεηαη κε ηνλ αλάδνρν πνπ αλαδεηθλχεηαη κε ηε δηαδηθαζία ηεο
ειεθηξνληθήο θιήξσζεο. Πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή πξέπεη λα
πξνβεί ζε ζρεηηθή αλαγγειία ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο ειεθηξνληθήο θιήξσζεο θαη ησλ
ζηνηρείσλ ηεο ζχκβαζεο (πνζφ ζχκβαζεο, αλάδνρνο, θιπ), ε νπνία απνζηέιιεηαη πξνο
δεκνζίεπζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τ.Δ.Δ., δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ
ππνγξαθή. Η εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο απνηειεί ην αλψηαην φξην ηεο ζπκβαηηθήο
ακνηβήο ηνπ αλαδφρνπ. Μεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο δηαγξάθεηαη
ππνρξεσηηθά απφ ηνλ θαηάινγν ηεο ειεθηξνληθήο θιήξσζεο θαη δελ ζπκκεηέρεη ζηηο
επφκελεο θιεξψζεηο ηνπ έηνπο.
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ησλ ζπκβάζεσλ έξγσλ θαη κειεηψλ πνπ δηθαηνχηαη ε
αλαζέηνπζα αξρή λα αλαζέζεη απεπζείαο θάζε έηνο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην δέθα ηνηο
εθαηφ (10%) ησλ εηήζησλ πηζηψζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, γηα αλάζεζε ζπκβάζεσλ
έξγσλ, κειεηψλ θαη παξνρήο ηερληθψλ θαη ινηπψλ επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ, αληίζηνηρα.
Σπκβάζεηο πνπ ελδερφκελα ζπλαθζνχλ θαηά παξάβαζε ηεο πξνυπφζεζεο απηήο, είλαη
άθπξεο θαη δελ παξάγνπλ έλλνκα απνηειέζκαηα.
Η Γεληθή Γξακκαηεία Υπνδνκψλ ηνπ Υπνπξγείνπ Υπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη
Γηθηχσλ, ζα δεκηνπξγήζεη Κεληξηθφ Ηιεθηξνληθφ Σχζηεκα Κιεξψζεσλ, κέζσ ηνπ νπνίνπ
δηελεξγνχληαη ππνρξεσηηθά νη παξαπάλσ ειεθηξνληθέο θιεξψζεηο.
Με θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ζα ξπζκηζζνχλ ηα εηδηθφηεξα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ
ζηε ιεηηνπξγία θαη δηαρείξηζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο, ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο
εθαξκνγήο ηνπ, ζηνπο φξνπο θαη ζηηο ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο δηαζχλδεζήο ηνπ κε άιιεο
εθαξκνγέο (Κ.Η.Μ.ΓΗ.Σ., θ.α.), ζηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πξφζβαζεο θαη ρξήζεο,
θαζψο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα.
Γηα ηνπο θνξείο πνπ εκπίπηνπλ ζην βηβιίν ΙΙ ηνπ Ν. 4412/2016, φπσο ι.ρ. νη
δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο (Γ.Δ.Υ.Α.), αλ θαη ζην αληίζηνηρν άξζξν
(328) ηνπ βηβιίνπ ΙΙ δελ πξνβιέπεηαη ε σο άλσ δηαδηθαζία αλάζεζεο ησλ δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ έξγσλ, κειεηψλ θαη παξνρήο ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ επηζηεκνληθψλ
ππεξεζηψλ, εληνχηνηο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 4412/2016
ππνρξενχληαη λα εθαξκφδνπλ ηα νξηδφκελα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ Ν.
4412/2016.
Σπλεπψο, νη θνξείο πνπ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ βηβιίνπ ΙΙ ηνπ Ν. 4412/2016,
αλαζέηνπλ απεπζείαο ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, κειεηψλ θαη παξνρήο ηερληθψλ θαη
ινηπψλ ζπλαθψλ επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ
118 ηνπ Ν. 4412/2016, φπσο αθξηβψο θαη νη ινηπνί θνξείο πνπ εκπίπηνπλ ζην βηβιίν Ι.
ςνοπηικόρ (ππόσειπορ) διαγυνιζμόρ
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Σπλνπηηθφο δηαγσληζκφο είλαη ε απινπνηεκέλε δηαδηθαζία αλάζεζεο, ζην πιαίζην ηεο
νπνίαο θάζε ελδηαθεξφκελνο νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα ππνβάιιεη πξνζθνξά.
Δπηηξέπεηαη νη θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ λα επηιέγνπλ ηε δηαδηθαζία ηνπ ζπλνπηηθνχ
(πξφρεηξνπ) δηαγσληζκνχ, φηαλ ε εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο είλαη ίζε ή θαηψηεξε απφ ην
πνζφ ησλ εμήληα ρηιηάδσλ (60.000,00) επξψ, ρσξίο Φ.Π.Α.
Γηα ηε δηελέξγεηα ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ, ε αλαζέηνπζα αξρή δεκνζηεχεη
απινπνηεκέλε πξνθήξπμε ζην Κ.Η.Μ.ΓΗ.Σ.. Δπηπξφζζεηα, κπνξεί λα πξνζθαιεί θαη
ζπγθεθξηκέλνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ, εθφζνλ δξαζηεξηνπνηνχληαη
ηφζνη ζηε ζρεηηθή αγνξά.
Η ειάρηζηε πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξψλ αλέξρεηαη ζε δψδεθα (12) εκέξεο
απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο ηεο ζχκβαζεο ζην Κ.Η.Μ.ΓΗ.Σ.
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ έγγξαθεο πξνζθνξέο. Η ππνβνιή κφλν κηαο
πξνζθνξάο, δελ απνηειεί θψιπκα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ
αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο.
Η απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ησλ ηερληθψλ
πξνζθνξψλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, κπνξεί λα νινθιεξσζεί ζε κία δεκφζηα
ζπλεδξίαζε, εθφζνλ θξηζεί ζθφπηκν απφ ηελ Δπηηξνπή.
Οη ιεπηνκέξεηεο δηελέξγεηαο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ θαζνξίδνληαη ζηε
δηαθήξπμε. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζε ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ δελ απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε
εγγχεζεο ζπκκεηνρήο.
Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο είλαη απαξαίηεηε, ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε
πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο Φ.Π.Α., αλάινγα κε ηε βνχιεζε ηνπ
νξγάλνπ, πνπ θαζνξίδεη ηνπο φξνπο δηαθήξπμεο ηνπ πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ.
Ωο ρξφλνο έλαξμεο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ ζεσξείηαη ε εκεξνκελία
θαηαρψξεζεο ηεο απινπνηεκέλεο δηαθήξπμεο ζην Κ.Η.ΜΗ.Γ.Σ.
Γηα ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ απαηηείηαη λα έρεη
πξνεγεζεί ε ζχληαμε κειέηεο (ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, δηαθήξπμε, θιπ) θαη ε έγθξηζε απηήο
απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, καδί κε ηελ έγθξηζε δηάζεζεο ηεο αλάινγεο πίζησζεο, πνπ
ζχκθσλα κε ηε κειέηε πξφθεηηαη λα εθηειεζζεί κέρξη ηέινο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο2. ζηε
ζπλέρεηα αθνινπζεί ν θαζνξηζκφο ησλ φξσλ δηαθήξπμεο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ, ε
δεκνζηνπνίεζε πεξίιεςεο ηεο πξνθήξπμεο, θιπ, φπσο παξίζηαληαη ζηνλ πίλαθα πνπ
αθνινπζεί.
Δπνκέλσο, θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο θαηά ηνλ ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ, ιακβάλνπλ
ρψξα νη εμήο ελέξγεηεο:
Α/Α

ΔΝΔΡΓΔΙΑ

ΑΡΜΟΓΙΟ ΟΡΓΑΝΟ

2 Παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 158 ηνπ Ν. 3463/2006.
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1.

Σχληαμε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, δηαθήξπμεο
θαη ινηπψλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο

Αξκφδηα Υπεξεζία ηνπ
ΟΤΑ

Άξζξν 54 ηνπ
Ν.4412/2016

2.

Αλάξηεζε πξσηνγελνχο αηηήκαηνο ζην
ΚΗΜΓΗΣ

Σπληάθηεο ηερληθψλ
πξνδηαγξαθψλ

Άξζξν 4 ηεο αξηζκ.
Π1/2380/2012 ΚΥΑ
(Β΄ 3400)

3.

Έθδνζε πξφηαζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο

Οηθνλνκηθή Υπεξεζία

Άξζξα 66-68 ηνπ Ν.
4270/2014 θαη
19664/10/2011 εγθ.

4.

Έγθξηζε:

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή

Παξ. 7 ηνπ άξζξνπ
54 ηνπ Ν.4412/2016

- ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ,

Παξ. 1 ηνπ άξζξνπ
72 ηνπ Ν. 3852/2010

- ηεο δαπάλεο-ςήθηζε πίζησζεο,
- ηξφπνπ εθηέιεζεο,
θαη θαζνξηζκφο ησλ φξσλ δηαθήξπμεο

5.

Αλάξηεζε εγθεθξηκέλνπ αηηήκαηνο ζην ΚΗΜΓΗΣ

Σπληάθηεο απφθαζεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο

Άξζξν 4 ηεο αξηζκ.
Π1/2380/2012 ΚΥΑ
(Β΄ 3400)

6.

Σχληαμε θαη ππνγξαθή απινπνηεκέλεο
πξνθήξπμεο κε βάζε ηνπο φξνπο δηαθήξπμεο

Γήκαξρνο

Άξζξν 4 ηεο αξηζκ.
Π1/2380/2012 ΚΥΑ
(Β΄ 3400)

7.

Αλάξηεζε απινπνηεκέλεο πξνθήξπμεο ζην
ΚΗΜΓΗΣ 12 εκέξεο πξηλ ηε δηελέξγεηα ηνπ
δηαγσληζκνχ

Σπληάθηεο πξνθήξπμεο

Παξ. 2 ηνπ άξζξνπ
117 ηνπ Ν.4412/2016
Πεξ. 82 ηεο παξ. 1
θαη παξ. 3 ηνπ
άξζξνπ 377 ηνπ
Ν.4412/2016
Άξζξν 4 ηεο αξηζκ.
Π1/2380/2012 ΚΥΑ
(Β΄ 3400)

8.

Η επηηξνπή κπνξεί λα νινθιεξψζεη ην
δηαγσληζκφ ζε κηα εκέξα. Σπληάζζεη θαη
ππνγξάθεη ηα αληίζηνηρα πξαθηηθά

Δπηηξνπή δηαγσληζκνχ

Παξ. 2 ηνπ άξζξνπ
117 θαη άξζξν 221
ηνπ Ν.4412/2016

9.

Καηαθχξσζε απνηειέζκαηνο δηαγσληζκνχ

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή

Παξ. 1 ηνπ άξζξνπ
72 ηνπ Ν. 3852/2010

Σχληαμε θαη ππνγξαθή ζχκβαζεο

Γήκαξρνο

Άξζξν 130 ηνπ Ν.
4270/2014 θαη

10.

Άξζξα 334-335 ηνπ
Ν.4412/2016
Άξζξν 58 ηνπ Ν.
4852/2010

11.

Αλάξηεζε ζχκβαζεο ζην ΚΗΜΓΗΣ

Σπληάθηεο ζχκβαζεο

Άξζξν 4 ηεο αξηζκ.
Π1/2380/2012 ΚΥΑ
(Β΄ 3400)

12.

Σπγθξφηεζε επηηξνπήο παξαθνινχζεζεο θαη
παξαιαβήο

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ή
Γεκνηηθφ Σπκβνχιην

Παξ. 11 ηνπ άξζξνπ
221 ηνπ Ν.4412/2016

Πξσηφθνιιν παξαιαβήο

Δπηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο

Παξ. 11 ηνπ άξζξνπ
221 ηνπ Ν.4412/2016

13.
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14.

Αλάξηεζε εληνιήο πιεξσκήο ζην ΚΗΜΓΗΣ

Οηθνλνκηθή Υπεξεζία

Άξζξν 4 ηεο αξηζκ.
Π1/2380/2012 ΚΥΑ
(Β΄ 3400)

Ανοικηή διαδικαζία
Σηνλ αλνηθηφ δηαγσληζκφ, θάζε ελδηαθεξφκελνο νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα
ππνβάιιεη πξνζθνξά.
Η ειάρηζηε πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ ζε δηεζλή αλνηθηφ δηαγσληζκφ
αλέξρεηαη ζε ηξηάληα πέληε (35) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο ηεο πξνθήξπμεο
ζχκβαζεο ζηελ Υπεξεζία Δθδφζεσλ ηεο Έλσζεο.
Αλ ε αλαζέηνπζα αξρή έρεη δεκνζηεχζεη πξνθαηαξθηηθή πξνθήξπμε πνπ δελ
ρξεζηκνπνηήζεθε ε ίδηα σο κέζν πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ε παξαπάλσ ειάρηζηε
πξνζεζκία γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ, κπνξεί λα πεξηνξίδεηαη ζε δεθαπέληε (15)
εκέξεο, εθφζνλ πιεξνχληαη ζσξεπηηθά νη εμήο πξνυπνζέζεηο:
α) ε πξνθαηαξθηηθή πξνθήξπμε πεξηείρε φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη γηα
ηελ πξνθήξπμε ζχκβαζεο θαη απηέο ήηαλ δηαζέζηκεο θαηά ηε ζηηγκή δεκνζίεπζεο ηεο
πξνθαηαξθηηθήο πξνθήξπμεο θαη
β) ε πξνθαηαξθηηθή πξνθήξπμε απεζηάιε πξνο δεκνζίεπζε εληφο δηαζηήκαηνο
ηξηάληα πέληε (35) εκεξψλ έσο δψδεθα (12) κελψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο ηεο
πξνθήξπμεο ηεο ζχκβαζεο.
Όηαλ ζπληξέρεη επείγνπζα θαηάζηαζε πνπ αηηηνινγείηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, ε
νπνία θαζηζηά αδχλαηε ηελ ηήξεζε ηεο ειάρηζηεο 35εκεξεο πξνζεζκίαο, κπνξεί λα νξίδεηαη
ειάρηζηε πξνζεζκία, πνπ δελ είλαη κηθξφηεξε ησλ δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ
εκεξνκελία απνζηνιήο ηεο πξνθήξπμεο.
Η αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κεηψζεη θαηά πέληε (5) εκέξεο ηελ πξνζεζκία
παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ - θαη ζπλεπψο ε πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ λα
νξηζζεί ζε ηξηάληα (30) εκέξεο - φηαλ γίλεηαη ρξήζε ηνπ Δ.Σ.Η.ΓΗ.Σ. γηα ηελ αλάδεημε ηεο
ζπκθεξφηεξεο απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξάο.
Ο δηαγσληζκφο πξνθεξχζζεηαη κέζσ πξνθήξπμεο ζχκβαζεο, θαη’ εθαξκνγή ησλ
άξζξσλ 63 (γηα ζπκβάζεηο άλσ ηνπ νξίνπ) θαη 122 (γηα ζπκβάζεηο θάησ ηνπ νξίνπ).
Πποζθςγή

ζηη

διαδικαζία

με

διαππαγμάηεςζη,

συπίρ

πποηγούμενη

δημοζίεςζη
Δθφζνλ ζπληξέρνπλ εηδηθέο θαηαζηάζεηο, νη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα
αλαζέηνπλ δεκφζηεο ζπκβάζεηο πξνζθεχγνληαο ζηε δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε, ρσξίο
πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε.
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Η δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηείηαη γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ ζε νπνηαδήπνηε
απφ ηηο θαησηέξσ πεξηπηψζεηο:
α) εάλ, χζηεξα απφ αλνηθηή ή θιεηζηή δηαδηθαζία είηε δελ ππνβιήζεθε θακία
πξνζθνξά ή αίηεζε ζπκκεηνρήο, είηε θακία απφ ηηο ππνβιεζείζεο πξνζθνξέο ή αηηήζεηο
ζπκκεηνρήο δελ είλαη θαηάιιειε, εθφζνλ δελ έρνπλ ηξνπνπνηεζεί νπζησδψο νη αξρηθνί φξνη
ηεο ζχκβαζεο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δηαβηβάδεηαη ζρεηηθή έθζεζε ζηελ Δπηηξνπή κεηά
απφ αίηεκά ηεο.
Με θαηάιιειε ζεσξείηαη κία πξνζθνξά ζε αλνηθηφ δηαγσληζκφ φηαλ είλαη άζρεηε κε
ηε ζχκβαζε θαη αδπλαηεί πξνδήισο, ρσξίο λα ηξνπνπνηεζεί νπζηαζηηθά, λα αληαπνθξηζεί
ζηηο αλάγθεο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, φπσο πξνζδηνξίδνληαη ζηα έγγξαθα
ηεο ζχκβαζεο.
Με θαηάιιειε ζεσξείηαη κία αίηεζε ζπκκεηνρήο ζε θιεηζηή δηαδηθαζία φηαλ ζην
πξφζσπν ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζπληξέρεη ππνρξεσηηθφο ή δπλεηηθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ,
δηφηη απηφο δελ πιεξνί ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο πνπ έρεη ζέζεη ε αλαζέηνπζα αξρή
(π.ρ. ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε,
δσξνδνθία, θιπ, έιιεηςε θνξνινγηθήο-αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο, έλνρνο ζνβαξνχ
επαγγεικαηηθνχ παξαπηψκαηνο, θιπ), θαζψο θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο (κε εγγεγξακκέλνο ζε
κεηξψν, κε νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα, θαζψο θαη έιιεηςε ηερληθήο θαη
επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο).
β) εάλ ηα έξγα, ηα αγαζά ή νη ππεξεζίεο κπνξνχλ λα παξαζρεζνχλ κφλνλ απφ έλαλ
ζπγθεθξηκέλν νηθνλνκηθφ θνξέα δηφηη:
-

ζηφρνο ηεο ζχκβαζεο είλαη ε δεκηνπξγία ή απφθηεζε κνλαδηθνχ έξγνπ ηέρλεο ή
θαιιηηερληθήο εθδήισζεο,

-

απνπζηάδεη ν αληαγσληζκφο γηα ηερληθνχο ιφγνπο,

-

πθίζηαηαη πξνζηαζία απνθιεηζηηθψλ δηθαησκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
δηθαησκάησλ δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο.
Οη ηειεπηαίεο δπν εμαηξέζεηο εθαξκφδνληαη κφλν εάλ δελ ππάξρεη εχινγε ελαιιαθηηθή

ιχζε ή ππνθαηάζηαην θαη ε απνπζία αληαγσληζκνχ δελ είλαη απνηέιεζκα ηερλεηνχ
πεξηνξηζκνχ ησλ παξακέηξσλ ηεο ζχκβαζεο·
γ) ζην κέηξν πνπ είλαη απνιχησο απαξαίηεην, εάλ ιφγσ θαηεπείγνπζαο αλάγθεο, πνπ
νθείιεηαη ζε γεγνλφηα απξφβιεπηα γηα ηελ αλαζέηνπζα αξρή, δελ είλαη δπλαηή ε ηήξεζε ησλ
πξνζεζκηψλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηηο αλνηθηέο, θιεηζηέο ή αληαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο κε
δηαπξαγκάηεπζε. Οη πεξηζηάζεηο πνπ επηθαινχληαη νη αλαζέηνπζεο αξρέο γηα ηελ
αηηηνιφγεζε ηεο θαηεπείγνπζαο αλάγθεο δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα απνξξένπλ απφ
δηθή ηνπο αδξάλεηα ή ακέιεηα.
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Η δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηείηαη γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ γηα ηελ αγνξά αγαζψλ
ή ππεξεζηψλ, ππφ ηδηαίηεξα επλντθνχο φξνπο είηε απφ πξνκεζεπηή πνπ παχεη νξηζηηθά ηηο
εκπνξηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο είηε απφ ηνλ εθθαζαξηζηή δηαδηθαζίαο αθεξεγγπφηεηαο,
δηθαζηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή αλάινγεο δηαδηθαζίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζε δηαηάμεηο λφκνπ.
ςμθυνίερ-πλαίζιο
Σπκθσλία - πιαίζην είλαη κηα ζπκθσλία πνπ ζπλάπηεηαη κεηαμχ κηαο ή πεξηζζνηέξσλ
αλαζεηνπζψλ αξρψλ ή αλαζεηφλησλ θνξέσλ θαη ελφο ή πεξηζζνηέξσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ,
ε νπνία απνζθνπεί ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ φξσλ πνπ δηέπνπλ ηηο ζπκβάζεηο πνπ πξφθεηηαη λα
ζπλαθζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπ, ηδίσο φζνλ αθνξά ζηηο ηηκέο θαη
ελδερφκελα ηηο πξνβιεπφκελεο πνζφηεηεο.
Η δηάξθεηα κηαο ζπκθσλίαο - πιαίζην δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα ηέζζεξα (4) έηε,
εθηφο εμαηξεηηθψλ πεξηπηψζεσλ, εηδηθά αηηηνινγεκέλσλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ην αληηθείκελν
απηήο.
Οη ζπκθσλίεο - πιαίζην νη νπνίεο ζπλάπηνληαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κηθξφηεξν ησλ
ηεζζάξσλ (4) εηψλ κπνξεί λα παξαηαζνχλ ρσξίο φκσο απηέο λα ππεξβνχλ ην αλψηαην
δηάζηεκα ησλ ηεζζάξσλ (4) εηψλ, εθφζνλ ππάξρεη ε ζρεηηθή πξφβιεςε παξάηαζεο ζηα
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Η δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ επηκέξνπο ζπκβάζεσλ, πνπ ζπλάπηνληαη
εληφο ηνπ ρξφλνπ πινπνίεζεο ηεο ζπκθσλίαο - πιαίζην, κπνξεί λα ππεξβαίλνπλ ην ρξφλν
ιήμεο ηεο ζπκθσλίαο - πιαίζην.
Όηαλ ζπλάπηεηαη ζπκθσλία - πιαίζην κε έλα κφλν νηθνλνκηθφ θνξέα, νη ζπκβάζεηο
πνπ βαζίδνληαη ζε απηή ηε ζπκθσλία - πιαίζην αλαηίζεληαη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο
ζπκθσλίαο - πιαίζην. Γηα ηελ αλάζεζε ησλ ζπκβάζεσλ απηψλ, νη αλαζέηνπζεο αξρέο
κπνξνχλ λα δηαβνπιεχνληαη γξαπηψο κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ είλαη ζπκβαιιφκελν
κέξνο ζηε ζπκθσλία - πιαίζην, δεηψληαο ηνπ, εάλ ρξεηάδεηαη, λα ζπκπιεξψζεη ηελ
πξνζθνξά ηνπ.
Όηαλ ζπλάπηεηαη ζπκθσλία - πιαίζην κε πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο νηθνλνκηθνχο
θνξείο, ε ζπκθσλία - πιαίζην εθηειείηαη κε έλαλ απφ ηνπο θαησηέξσ ηξφπνπο:
α) ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο ζπκθσλίαο - πιαίζην, ρσξίο
πξνθήξπμε λένπ δηαγσληζκνχ, εθφζνλ αλαθέξνληαη φινη νη φξνη πνπ δηέπνπλ ηελ παξνρή
ησλ ζρεηηθψλ έξγσλ, ππεξεζηψλ θαη πξνκεζεηψλ, θαη νη αληηθεηκεληθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηνλ
πξνζδηνξηζκφ ηνπ ζπκβαιιφκελνπ ζηε ζπκθσλία-πιαίζην νηθνλνκηθνχ θνξέα πνπ ζα ηηο
εθηειέζεη· νη ελ ιφγσ φξνη αλαγξάθνληαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γηα ηε ζπκθσλία πιαίζην,
β) φηαλ ζηε ζπκθσλία - πιαίζην αλαθέξνληαη φινη νη φξνη πνπ δηέπνπλ ηελ παξνρή
ησλ ζρεηηθψλ έξγσλ, ππεξεζηψλ θαη αγαζψλ, ελ κέξεη ρσξίο πξνθήξπμε λένπ δηαγσληζκνχ
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θαη ελ κέξεη κε ηελ πξνθήξπμε λένπ δηαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ είλαη
ζπκβαιιφκελα κέξε ηεο ζπκθσλίαο - πιαίζην, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ηέηνηα δπλαηφηεηα απφ
ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γηα ηε ζπκθσλία - πιαίζην. Η επηινγή αλ
ζπγθεθξηκέλα έξγα, αγαζά ή ππεξεζίεο αγνξάδνληαη θαηφπηλ πξνθήξπμεο λένπ δηαγσληζκνχ
ή άκεζα, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ νξίδνληαη ζηε ζπκθσλία - πιαίζην, γίλεηαη κε
αληηθεηκεληθά θξηηήξηα, ηα νπνία νξίδνληαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γηα ηε ζπκθσλία πιαίζην. Τα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πξνζδηνξίδνπλ επίζεο ηνπο φξνπο ηνπ λένπ
δηαγσληζκνχ. Η δπλαηφηεηα επηινγήο ελ κέξεη ρσξίο πξνθήξπμε λένπ δηαγσληζκνχ θαη ελ
κέξεη κε ηελ πξνθήξπμε λένπ δηαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ είλαη
ζπκβαιιφκελα κέξε ηεο ζπκθσλίαο - πιαίζην, εθαξκφδνληαη επίζεο ζε νπνηαδήπνηε ηκήκα
κηαο ζπκθσλίαο - πιαίζην γηα ηελ νπνία έρνπλ ηεζεί φινη νη φξνη πνπ δηέπνπλ ηελ παξνρή
ησλ ζρεηηθψλ έξγσλ, ππεξεζηψλ θαη αγαζψλ, αλεμαξηήησο αλ έρνπλ ηεζεί φινη νη φξνη πνπ
δηέπνπλ ηελ παξνρή ησλ ζρεηηθψλ έξγσλ, ππεξεζηψλ θαη αγαζψλ γηα ηα ινηπά ηκήκαηα,
γ) αλ ζηε ζπκθσλία - πιαίζην δελ έρνπλ θαζνξηζζεί φινη νη φξνη πνπ δηέπνπλ ηελ
παξνρή έξγσλ, ππεξεζηψλ θαη αγαζψλ, κε λέν δηαγσληζκφ κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ
πνπ είλαη ζπκβαιιφκελα κέξε ηεο ζπκθσλίαο - πιαίζην.
Δθνικό ύζηημα Ηλεκηπονικών Γημοζίυν ςμβάζευν (Δ..Η.ΓΗ..)
Οη αλαζέηνπζεο αξρέο ππνρξενχληαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ην Δ.Σ.Η.Γ.Η.Σ. ζε φια ηα
ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ηνπ Ν. 4412/2016, κε εθηηκψκελε
αμία αλψηεξε ησλ εμήληα ρηιηάδσλ (60.000,00) επξψ, ρσξίο λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ν Φ.Π.Α.
Σηηο ζπκβάζεηο εθηηκψκελεο αμίαο άλσ ησλ 60.000,00 επξψ, ρσξίο Φ.Π.Α.,
επηβάιιεηαη θξάηεζε χςνπο 0,02% ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο,
εθηφο Φ.Π.Α., ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Τν πνζφ απηφ
παξαθξαηείηαη ζε θάζε πιεξσκή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ
ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ θαη Πξνκεζεηψλ. Με θνηλή ππνπξγηθή
απφθαζε ξπζκίδνληαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ην ρξφλν, ηνλ ηξφπν θαη ηε δηαδηθαζία θξάηεζεο
ησλ παξαπάλσ ρξεκαηηθψλ πνζψλ, θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ
εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο απηήο.
Σην Δ.Σ.Η.Γ.Η.Σ. ηεξείηαη Δζληθφ Μεηξψν Οηθνλνκηθψλ Φνξέσλ Πξνκήζεηαο Αγαζψλ
θαη Παξνρήο Υπεξεζηψλ.
Κενηπικό Ηλεκηπονικό Μηηπώο Γημοζίυν ςμβάζευν (Κ.Η.Μ.ΓΗ..)
Τν Κ.Η.Μ.ΓΗ.Σ., πνπ ζπζηάζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν. 4013/2011
ζην Υπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Τνπξηζκνχ (Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ θαη
Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή), έρεη σο ζθνπφ ηε ζπιινγή, ηελ επεμεξγαζία θαη ηε
δεκνζηνπνίεζε ζηνηρείσλ αλαθνξηθά κε ηηο ζπκβάζεηο ηνπ παξφληνο Βηβιίνπ, νη νπνίεο
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ζπλάπηνληαη γξαπηψο, πξνθνξηθψο ή κε ειεθηξνληθά κέζα απφ αλαζέηνπζεο αξρέο,
εθηηκψκελεο αμίαο ίζεο ή αλψηεξεο ηνπ πνζνχ ησλ ρηιίσλ (1.000,00) επξψ, ρσξίο Φ.Π.Α.
θαη αλεμάξηεηα απφ ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο.
Σην Κ.Η.Μ.ΓΗ.Σ. θαηαρσξίδνληαη απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο φια ηα ειεθηξνληθά
ζηνηρεία ησλ αθφινπζσλ ζηαδίσλ γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο:
α) ησλ πξσηνγελψλ θαη ησλ εγθεθξηκέλσλ αηηεκάησλ, δειαδή ησλ απνθάζεσλ
αλάιεςεο ππνρξέσζεο ή θαη ησλ απνθάζεσλ αξκνδίνπ νξγάλνπ γηα ηε δέζκεπζε
πίζησζεο,
β) ηεο πξνθήξπμεο θαη ηεο δηαθήξπμεο,
γ) ηεο απφθαζεο αλάζεζεο ή θαηαθχξσζεο,
δ) ηνπ ζπκθσλεηηθνχ θαη
ε) θάζε εληνιήο πιεξσκήο.
Όζα απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαη έγγξαθα επηβάιιεηαη ε αλάξηεζή ηνπο ζην
«Πξφγξακκα ΓΙΑΥΓΔΙΑ», ζχκθσλα κε ην Ν. 3861/2010, δελ θαηαρσξίδνληαη πξσηνγελψο
ζην «Πξφγξακκα ΓΙΑΥΓΔΙΑ», αιιά αληινχληαη απηφκαηα απφ ην Κ.Η.Μ.ΓΗ.Σ.
Οη πξάμεηο πνπ θαηαρσξίδνληαη ζην Κ.Η.Μ.ΓΗ.Σ. ηζρχνπλ απφ ηελ θαηαρψξηζή ηνπο
ζε απηφ.
Η θαηαρψξηζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ζην Κ.Η.Μ.ΓΗ.Σ., θαζψο θαη ε αλαθνξά ηνπ
ΑΓΑΜ, απνηεινχλ ζηνηρεία ηεο θαλνληθφηεηαο ηεο δαπάλεο. Αξθεί ε επίθιεζε ηνπ ΑΓΑΜ γηα
ηελ απηεπάγγειηε αλαδήηεζε ησλ πξάμεσλ πνπ θαηαρσξίδνληαη ηφζν θαηά ηε δηεθπεξαίσζε
ππνζέζεσλ ησλ δηνηθνχκελσλ φζν θαη θαηά ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ.
Η δεκνζίεπζε ηεο πξνθήξπμεο ζην Κ.Η.Μ.ΓΗ.Σ. αληηθαζηζηά ηελ ππνρξέσζε
δεκνζίεπζεο ζην Τεχρνο Γηαθεξχμεσλ Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ ηεο Δθεκεξίδαο ηεο
Κπβεξλήζεσο, ε νπνία φκσο ζα ηζρχεη κέρξη λα εθδνζεί θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε, κε ηελ
νπνία λα ξπζκίδνληαη εηδηθφηεξα ζέκαηα, πνπ αθνξνχλ ζηε ιεηηνπξγία θαη δηαρείξηζε ηνπ
Κ.Η.Μ.ΓΗ.Σ.
Με θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε κπνξεί λα ξπζκίδνληαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε
δηαζχλδεζε θαη ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ Κ.Η.Μ.ΓΗ.Σ. κε ην Μεηξψν Γεζκεχζεσλ ηνπ
Γεληθνχ

Λνγηζηεξίνπ

ηνπ

Κξάηνπο,

ην

Οινθιεξσκέλν

Πιεξνθνξηαθφ

Σχζηεκα

παξαθνινχζεζεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ, θαζψο θαη κε θάζε άιιν πιεξνθνξηαθφ
ζχζηεκα, πνπ θξίλεηαη απαξαίηεην γηα ηελ παξαθνινχζεζε απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ
ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ γηα ειεγθηηθνχο, δεκνζηνλνκηθνχο, ζηαηηζηηθνχο θαη ινηπνχο
ζθνπνχο.
Γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ
Σπκβάζεσλ, ζηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν ηζρχνο ηνπ Ν. 4412/2016 θαη
είλαη αμίαο ίζεο ή κεγαιχηεξεο ησλ δχν ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ (2.500) επξψ, ρσξίο Φ.Π.Α.
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θαη αλεμάξηεηα πεγήο πξνέιεπζεο ρξεκαηνδφηεζεο, νη νπνίεο ζπλάπηνληαη κεηά ηηο 8-82016, επηβάιιεηαη θξάηεζε χςνπο 0,06%, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε
πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο
ζχκβαζεο. Τν αλσηέξσ πνζνζηφ αληηθαηέζηεζε ην ηζρχνλ κέρξη ηηο 8-8-2016, πνπ ζχκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 4013/2011, αλέξρνληαλ ζην 0,1%.
Καηά ηελ αξηζκ. 5143/5-12-2014 (ΦΔΚ Β΄ 3335) Απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή
Υπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, επί ηεο αλσηέξσ θξάηεζεο ππνινγίδεηαη ραξηφζεκν 3% θαη ΟΓΑ
ραξηνζήκνπ 20% επί ηνπ ραξηνζήκνπ, ην νπνίν απνηειεί δεκφζην έζνδν θαη απνδίδεηαη
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
Σεσνική επάπκεια αναθεηοςζών απσών ζηιρ δημόζιερ ζςμβάζειρ έπγυν και
μελεηών
Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο, ηελ επνπηεία θαη ηελ επίβιεςε δεκφζηαο
ζχκβαζεο έξγνπ ή κειέηεο απαηηείηαη, ε αξκφδηα ηερληθή ππεξεζία θάζε αλαζέηνπζαο αξρήο
λα δηαζέηεη ειάρηζηε ζηειέρσζε πνπ πεξηιακβάλεη, ηδίσο, ηνλ ειάρηζην αξηζκφ πξνζσπηθνχ
ηεο θαη ηα πξνζφληα απηψλ (εηδηθφηεηεο, εκπεηξία, θιπ), πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα
αληαπνθξηζεί επαξθψο ζηα πξνο αλάζεζε έξγα ή κειέηεο, αλάινγα κε ηελ εθηηκψκελε αμία,
ην είδνο, ηελ θαηεγνξία ηνπο, ην κέγεζνο θαη ηελ πνιππινθφηεηά ηνπο. Με θνηλή ππνπξγηθή
απφθαζε, θαζνξίδεηαη ε ειάρηζηε ζηειέρσζε θαηά αξηζκφ, εηδηθφηεηα, πξνζφληα ησλ
απαζρνινχκελσλ ζε απηή, θαζψο επίζεο θαη νη εηδηθφηεξεο πξνδηαγξαθέο επάξθεηάο ηεο
αλάινγα κε ηελ εθηηκψκελε αμία, ην είδνο, ηελ θαηεγνξία, ην κέγεζνο θαη ηελ πνιππινθφηεηα
ησλ έξγσλ ή ησλ κειεηψλ.
Σε πεξίπησζε πνπ, ε ηερληθή ππεξεζία δελ πιεξνί ηηο ηηζέκελεο απφ ηελ Κ.Υ.Α.
πξνδηαγξαθέο επάξθεηαο, ζεσξείηαη ππεξεζία πνπ δελ έρεη ηερληθή επάξθεηα θαη ε
δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο, ε επνπηεία θαη ε επίβιεςε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ
έξγσλ ή κειεηψλ αξκνδηφηεηάο ηεο, δηελεξγνχληαη, κε πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε, απφ ηελ
ηερληθή ππεξεζία ηνπ επνπηεχνληνο ηελ αλαζέηνπζα αξρή θνξέα ή ηεο νηθείαο πεξηθέξεηαο ή
απφ άιιε ηερληθή ππεξεζία θνξέσλ ηνπ θεληξηθνχ δεκφζηνπ ηνκέα.
ςγκπόηηζη και ηήπηζη θακέλος δημόζιαρ ζύμβαζηρ
Οη αλαζέηνπζεο αξρέο θαηαγξάθνπλ ηελ πξφνδν ηεο δηεμαγσγήο φισλ ησλ
δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ είηε πξαγκαηνπνηνχληαη κε ειεθηξνληθά κέζα
είηε φρη. Γηα ην ιφγν απηφ ζπληάζζεηαη θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή εηδηθφο «Φάθεινο Γεκφζηαο
Σχκβαζεο», ν νπνίνο ζπκπιεξψλεηαη θαη επηθαηξνπνηείηαη ζε φια ηα επηκέξνπο ζηάδηα
ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο θαη πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ:
α) ηελ ηεθκεξίσζε ηεο ζθνπηκφηεηαο ηεο ζχκβαζεο,
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β) ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ ηεθκεξίσζή ηνπ,
γ) ζηνηρεία ηεο σξηκφηεηαο ηεο ζχκβαζεο,
δ) ηελ πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο,
ε) ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο,
ζη) φια ηα έγγξαθα πνπ είλαη αλαγθαία ψζηε ε αλαζέηνπζα αξρή λα είλαη ζε ζέζε λα
αηηηνινγεί ηηο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη ζε φια ηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ,
δ) αληίγξαθν ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ ε αμία ηεο ηζνχηαη ή είλαη κεγαιχηεξε απφ
1.000.000 επξψ φηαλ πξφθεηηαη γηα δεκφζηα ζχκβαζε πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ή
10.000.000 επξψ φηαλ πξφθεηηαη γηα δεκφζηα ζχκβαζε έξγσλ. Τν αληίγξαθν ηεξείηαη
ηνπιάρηζηνλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο.
Τα έγγξαθα θαη ζηνηρεία ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ α΄- ζη΄ ηεξνχληαη ηνπιάρηζηνλ
γηα πεξίνδν ηξηψλ εηψλ απφ ηελ παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο.
Δηδηθά γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, κειεηψλ θαη παξνρήο ηερληθψλ θαη ινηπψλ
ζπλαθψλ επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ, ν «Φάθεινο Γεκφζηαο Σχκβαζεο» ζπγθξνηείηαη απφ
ηελ αξκφδηα ηερληθή ππεξεζία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Όια ηα ζηνηρεία ηνπ «Φαθέινπ
Γεκφζηαο Σχκβαζεο» θαηαρσξίδνληαη ππνρξεσηηθά θαη ζε ειεθηξνληθέο βάζεηο δεδνκέλσλ νη
νπνίεο ηεξνχληαη ζηελ Γεληθή Γξακκαηεία Υπνδνκψλ ηνπ Υπνπξγείνπ Υπνδνκψλ,
Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, κε κέξηκλα θαη επζχλε ηεο εθάζηνηε αξκφδηαο αλαζέηνπζαο αξρήο.
Πποκαηαπκηικέρ διαβοςλεύζειρ ηηρ αγοπάρ
Πξηλ απφ ηελ έλαξμε κίαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, νη αλαζέηνπζεο αξρέο
κπνξνχλ εθφζνλ ην επηζπκνχλ, λα δηεμάγνπλ δηαβνπιεχζεηο κε ηελ αγνξά, πξνθεηκέλνπ λα
πξνεηνηκάζνπλ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο θαη λα ελεκεξψλνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο
θνξείο γηα ηα ζρέδηα θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπο φζνλ αθνξά ηηο ζπκβάζεηο.
Δάλ έλαο ππνςήθηνο, έλαο πξνζθέξσλ έρεη παξάζρεη ζπκβνπιέο ζηελ αλαζέηνπζα
αξρή ή έρεη εκπιαθεί κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο
ζχκβαζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαζθαιίδεη ηε κε
ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ, ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ππνςεθίνπ ή
πξνζθέξνληα.
Έναπξη διαδικαζίαρ ζύνατηρ ζύμβαζηρ
1. Σπκβάζεηο κε εκπίπηνπζεο ζην ελσζηαθφ δίθαην.
Γηα ηηο ζπκβάζεηο, πνπ ιφγσ εθηηκψκελεο αμίαο δηελεξγνχληαη κε βάζε ην εζληθφ
δίθαην (πξνκήζεηεο - ππεξεζίεο κηθξφηεξεο ησλ 135.000,00 € γηα ην Γεκφζην, 209.000,00 €
γηα Ο.Τ.Α. ή 418.000,00 € γηα ΓΔΥΑ ή γηα έξγα, 5.252.000,00 επξψ, ρσξίο Φ.Π.Α.), ε
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δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο κεηά απφ αλνηθηφ δηαγσληζκφ αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία
δεκνζηνπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο πξνθήξπμεο ζην Κ.Η.Μ.ΓΗ.Σ.
Ωο ρξφλνο έλαξμεο ηεο απεπζείαο αλάζεζεο ζεσξείηαη ε εκεξνκελία απνζηνιήο
πξφζθιεζεο πξνο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά.
Ωο ρξφλνο έλαξμεο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ ζεσξείηαη ε εκεξνκελία
θαηαρψξεζεο ηεο απινπνηεκέλεο δηαθήξπμεο ζην Κ.Η.ΜΗ.Γ.Σ.
2. Σπκβάζεηο εκπίπηνπζεο ζην ελσζηαθφ δίθαην
Γηα ηηο ζπκβάζεηο πνπ ιφγσ εθηηκψκελεο αμίαο δηελεξγνχληαη κε βάζε ην θνηλνηηθφ
δίθαην (ίζεο ή κεγαιχηεξεο ησλ παξαπάλσ πνζψλ), σο ρξφλνο έλαξμεο ηεο αλνηθηήο ή
θιεηζηήο

δηαδηθαζίαο,

ηεο

αληαγσληζηηθήο

δηαδηθαζίαο

κε

δηαπξαγκάηεπζε,

ηνπ

αληαγσληζηηθνχ δηαιφγνπ θαη ηεο ζχκπξαμεο θαηλνηνκίαο, λνείηαη ε εκεξνκελία απνζηνιήο
ηεο ζρεηηθήο πξνθήξπμεο ζχκβαζεο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
Ωο

ρξφλνο

έλαξμεο

ηεο

δηαδηθαζίαο

δηαπξαγκάηεπζεο

ρσξίο

δεκνζίεπζε

πξνθήξπμεο, λνείηαη ε εκεξνκελία απνζηνιήο πξνο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ηεο πξψηεο
πξφζθιεζεο ζπκκεηνρήο ζε δηαπξαγκάηεπζε.
Ωο ρξφλνο έλαξμεο ελφο δηαγσληζκνχ κειεηψλ, λνείηαη ε εκεξνκελία απνζηνιήο ηεο
ζρεηηθήο πξνθήξπμεο δηαγσληζκνχ κειεηψλ ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο.
Γημοζίεςζη ζε εθνικό επίπεδο
Οη αλαζέηνπζεο αξρέο δεκνζηεχνπλ ηηο πξνθεξχμεηο θαη δηαθεξχμεηο θαη ηηο
απνθάζεηο αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, αλεμαξηήησο ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο απηψλ
ζην Κ.Η.Μ.ΓΗ.Σ. Οη αλαζέηνπζεο αξρέο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα απνδεηθλχνπλ ηελ
εκεξνκελία αλάξηεζεο ησλ σο άλσ ζηνηρείσλ ζην Κ.Η.Μ.ΓΗ.Σ.
Οη πξνθεξχμεηο θαη δηαθεξχμεηο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πξέπεη λα θέξνπλ Αξηζκφ
Γηαδηθηπαθήο Αλάξηεζεο Μεηξψνπ (ΑΓΑΜ) ζην Κ.Η.Μ.ΓΗ.Σ., ζχκθσλα κε ηελ παξ. 8 ηνπ
άξζξνπ 38.
Γημοζίεςζη ζςμβάζευν κάηυ ηυν οπίυν
Σπκβάζεηο πξνκεζεηψλ
Σχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε 82 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 377 ηνπ Ν. 4412/2016, νη
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Τ.Α., πνπ επηβάινπλ ζε αλνηθηή θαη θιεηζηή δηαδηθαζία
πξνκήζεηαο ηελ ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο ζε δπν νηθνλνκηθέο
εθεκεξίδεο, θαηαξγνχληαη απφ 1-1-2018, ελψ νη αληίζηνηρεο πνπ επηβάιινπλ ηε δεκνζίεπζε
ζε ηνπηθέο εθεκεξίδεο θαηαξγνχληαη απφ 1-1-2021. Μέρξη ηηο εκεξνκελίεο απηέο, ηεξνχληαη
ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 5 ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
Με ηελ πεξίπησζε 82 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 377 ηνπ Ν. 4412/2016, θαηαξγείηαη ν
Δ.Κ.Π.Ο.Τ.Α. θαη ζπλεπψο θαη ε πξνβιεπφκελε ζηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 23 ππνρξέσζε
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δεκνζίεπζεο πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ ζε κηα ηνπηθή
εθεκεξίδα. Δπνκέλσο, απφ 8-8-2016, εκεξνκελία ηζρχνο ηνπ Ν. 4412/2016, θαηαξγήζεθε ε
ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ ζε κηα
ηνπηθή εθεκεξίδα.
Σπκβάζεηο παξνρήο γεληθψλ ππεξεζηψλ
Με ηελ πεξίπησζε 68 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 377 ηνπ Ν. 4412/2016, θαηαξγείηαη ην
Π.Γ. 28/1980, ρσξίο λα ιεθζεί κέξηκλα δηαηήξεζεο, φπσο έγηλε ζηνλ Δ.Κ.Π.Ο.Τ.Α., ησλ
δηαηάμεσλ ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 15, ζρεηηθά κε ηελ δεκνζίεπζε πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο.
Σπλεπψο, ζηελ αλνηθηή δηαδηθαζία παξνρήο γεληθψλ ππεξεζηψλ, δελ πξνβιέπεηαη θακία
ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο, παξά κφλν ζην Κ.Η.Μ.ΓΗ.Σ.
Τν ίδην ηζρχεη θαη κε ηνλ πξφρεηξν δηαγσληζκφ παξνρήο γεληθψλ ππεξεζηψλ, αθνχ
δελ δηαηεξήζεθε ζε ηζρχ ε παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Π.Γ. 28/1980, πνπ επέβαιε ηελ
ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ ζε κηα
ηνπηθή εθεκεξίδα. Σπλεπψο, απφ 8-8-2016, εκεξνκελία ηζρχνο ηνπ Ν. 4412/2016,
θαηαξγήζεθε ε ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ πξφρεηξνπ
δηαγσληζκνχ ζε κηα ηνπηθή εθεκεξίδα.
Σπκβάζεηο έξγσλ
Σχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε 31 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 377 ηνπ Ν. 4412/2016, νη
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Ν. 3669/2008, πνπ επηβάινπλ ζε αλνηθηή δηαδηθαζία έξγνπ ηελ
ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο ζε δπν ηνπιάρηζηνλ εκεξήζηεο
εθεκεξίδεο, θαηαξγνχληαη απφ 1-1-2018, ελψ νη αληίζηνηρεο πνπ επηβάιινπλ ηε δεκνζίεπζε
ζηνλ πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ ηχπν θαηαξγνχληαη απφ 1-1-2021. Μέρξη ηηο εκεξνκελίεο
απηέο, ηεξνχληαη ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Ν. 3669/2008.
Με ηελ πεξίπησζε 31 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 377 ηνπ Ν. 4412/2016, θαηαξγείηαη ν Ν.
3669/2008, πιελ ησλ άξζξσλ 80 έσο 110 θαη ζπλεπψο θαη ε πξνβιεπφκελε ζηελ παξ. 5
ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ Ν. 3669/2008 αλαθνίλσζε γηα ηελ πξφρεηξε δεκνπξαζία ζε κηα εκεξήζηα
ηνπηθή εθεκεξίδα. Δπνκέλσο, απφ 8-8-2016, εκεξνκελία ηζρχνο ηνπ Ν. 4412/2016, δελ
πθίζηαηαη θακία ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ πξφρεηξνπ
δηαγσληζκνχ έξγνπ ζε κηα ηνπηθή εθεκεξίδα.
Σπκβάζεηο κειεηψλ θαη παξνρήο ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ επηζηεκνληθψλ
ππεξεζηψλ
Σχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε 40 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 377 ηνπ Ν. 4412/2016, νη
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Ν. 3316/2005, πνπ επηβάινπλ ζε αλνηθηή δηαδηθαζία κειέηεο
ηελ ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο πεξίιεςεο ηεο πξνθήξπμεο ζε κηα εκεξήζηα εθεκεξίδα ηεο
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πξσηεχνπζαο κε παλειιήληα θπθινθνξία, θαηαξγνχληαη απφ 1-1-2018, ελψ νη αληίζηνηρεο
πνπ επηβάιινπλ ηε δεκνζίεπζε ζε κηα εκεξήζηα εθεκεξίδα ηεο πξσηεχνπζαο ηνπ λνκνχ,
πνπ πξφθεηηαη λα θαηαζθεπαζηεί ην έξγν, πνπ αθνξά ε κειέηε, θαηαξγνχληαη απφ 1-1-2021.
Μέρξη ηηο εκεξνκελίεο απηέο, ηεξνχληαη ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξν 12 ηνπ Ν.
3316/2005, φπσο ηζρχεη. Σεκεησηένλ φηη νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3316/2005 δελ πξνβιέπνπλ
ζπλνπηηθή δηαδηθαζία αλάζεζεο κειέηεο.
Γημοζίεςζη ζςμβάζευν άνυ ηυν οπίυν
Οη πξνθεξχμεηο θαη νη γλσζηνπνηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 62, 63 θαη 64,
θαζψο θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζε απηέο δελ δεκνζηεχνληαη ζε εζληθφ επίπεδν
πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 65. Ωζηφζν, ε δεκνζίεπζε
κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη ζε θάζε πεξίπησζε ζε εζληθφ επίπεδν, φηαλ νη αλαζέηνπζεο
αξρέο δελ έρνπλ ελεκεξσζεί ζρεηηθά κε ηε δεκνζίεπζε εληφο 48 σξψλ απφ ηε βεβαίσζε
παξαιαβήο ηεο πξνθήξπμεο/ γλσζηνπνίεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 65.
Οη πξνθεξχμεηο θαη νη γλσζηνπνηήζεηο πνπ δεκνζηεχνληαη ζε εζληθφ επίπεδν δελ
πεξηιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο άιιεο απφ εθείλεο πνπ πεξηέρνληαη ζηηο πξνθεξχμεηο θαη
γλσζηνπνηήζεηο πνπ απνζηέιινληαη ζηελ Υπεξεζία Δθδφζεσλ ηεο Έλσζεο ή δεκνζηεχνληαη
ζην

«πξνθίι

αγνξαζηή»,

αιιά

αλαθέξνπλ

ηελ

εκεξνκελία

απνζηνιήο

ηεο

πξνθήξπμεο/γλσζηνπνίεζεο πνπ εζηάιε ζηελ Υπεξεζία Δθδφζεσλ ηεο Έλσζεο ή ηεο
δεκνζίεπζεο ζην «πξνθίι αγνξαζηή».
Οη πξνθαηαξθηηθέο πξνθεξχμεηο δελ δεκνζηεχνληαη ζην «πξνθίι αγνξαζηή» πξηλ απφ
ηελ απνζηνιή ζηελ Υπεξεζία Δθδφζεσλ ηεο Έλσζεο ηεο πξνθήξπμεο/γλσζηνπνίεζεο κε
ηελ νπνία αλαθνηλψλεηαη ε δεκνζίεπζή ηνπο ππφ ηε κνξθή απηή. Δπίζεο αλαθέξνπλ ηελ
εκεξνκελία απηήο ηεο απνζηνιήο.
Τν Δ.Σ.Η.Γ.Η.Σ. κπνξεί λα ιεηηνπξγεί σο ην επίζεκν εζληθφ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα
eSender γηα ηελ απεπζείαο ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ πξνθεξχμεσλ θαη γλσζηνπνηήζεσλ
πνπ απνζηέιινληαη ζηελ Υπεξεζία Δθδφζεσλ ηεο Έλσζεο, ζην Tenders Electronic Daily
(TED). Με απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Τνπξηζκνχ θαζνξίδνληαη νη
αλαγθαίεο ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ.
Δγγςήζειρ
Οη αλαζέηνπζεο αξρέο δεηνχλ απφ ηνπο πξνζθέξνληεο λα παξάζρνπλ, αλάινγα κε ηε
δηαδηθαζία αλάζεζεο, ηα αθφινπζα είδε εγγπήζεσλ:
α) Δγγχεζε ζπκκεηνρήο, ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο
ζε ζπγθεθξηκέλν ρξεκαηηθφ πνζφ, αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο ζε επξψ θαη δελ κπνξεί λα
ππεξβαίλεη ην 2% ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο εθηφο Φ.Π.Α., κε αλάινγε
ζηξνγγπινπνίεζε. Σε πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο γηα έλα ή πεξηζζφηεξα ηκήκαηα ηεο
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ζχκβαζεο, ην χςνο ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ππνινγίδεηαη επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο, εθηφο
Φ.Π.Α., ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηκεκάησλ ή ηκήκαηνο.
Γελ απαηηείηαη εγγχεζε ζπκκεηνρήο, εθηφο αλ δηαθνξεηηθά νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο, γηα ηε ζπκκεηνρή ζε:
-

δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκθσληψλ - πιαίζην,

-

δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δπλακηθνχ ζπζηήκαηνο αγνξάο,

-

ζε ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ,

-

ζε δηαδηθαζίεο απεπζείαο αλάζεζεο θαη

-

ζε δηαδηθαζία επηινγήο απφ θαηάινγν.
β) Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο

αμίαο ηεο ζχκβαζεο εθηφο Φ.Π.Α. θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο
ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη.
Γελ απαηηείηαη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο γηα ζπκβάζεηο αμίαο ίζεο ή θαηψηεξεο απφ
ην πνζφ ησλ είθνζη ρηιηάδσλ (20.000) επξψ, εθηφο αλ δηαθνξεηηθά νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο.
Οη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο κεηά ηελ νξηζηηθή
πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο.
Οη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ αλαγλσξηζκέλα πηζησηηθά ηδξχκαηα, θαζψο επίζεο θαη
απφ ην Δ.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Τακείνπ Παξαθαηαζεθψλ
θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί
παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Τακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη
Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο
επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ παξέρεηαη ε
εγγχεζε.
γ) Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ζπκθσλίαο-πιαίζην, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε
πνζνζηφ 0,5% επί ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζπκθσλίαο-πιαίζην ή ηνπ ηκήκαηνο ηεο
ζπκθσλίαο πιαίζην, εθηφο Φ.Π.Α., ε νπνία ζα απνδεζκεχεηαη ηζφπνζα θαη αλαιφγσο, θαη’
έηνο, ζε ζρέζε κε ην ρξφλν ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζπκθσλίαο-πιαίζην.
δ) Δγγχεζε πξνθαηαβνιήο ζηελ πεξίπησζε ρνξήγεζεο πξνθαηαβνιήο, κέρξη
πνζνζηνχ 50% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ρσξίο Φ.Π.Α.3, ηζφπνζε κε ηελ πξνθαηαβνιή. Η
πξνθαηαβνιή είλαη έληνθε απφ ηελ θαηαβνιή ηεο θαη επηβαξχλεηαη κε ην χςνο επηηνθίνπ πνπ
θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ.

3 Πεξίπησζε β΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 200 ηνπ Ν. 4412/2016.
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Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα δεηνχλ απφ ηνπο πξνζθέξνληεο λα παξάζρνπλ
εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ειαηησκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ ή ησλ
δεκηψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ δπζιεηηνπξγία ησλ έξγσλ ή ησλ αγαζψλ θαηά ηελ πεξίνδν
εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Τν χςνο ηεο
εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο θαζνξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζε ζπγθεθξηκέλν
ρξεκαηηθφ πνζφ.
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΔΠΙΛΟΓΗ
Λόγοι αποκλειζμού
Οη αλαζέηνπζεο αξρέο απνθιείνπλ έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα απφ ηε ζπκκεηνρή ζε
δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο φηαλ ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή
απφθαζε γηα:
α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε,
β) δσξνδνθία,
γ) απάηε,
δ)

ηξνκνθξαηηθά

εγθιήκαηα

ή

εγθιήκαηα

ζπλδεφκελα

κε

ηξνκνθξαηηθέο

δξαζηεξηφηεηεο ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο,
ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο
ηξνκνθξαηίαο,
ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ.
Η ππνρξέσζε απνθιεηζκνχ νηθνλνκηθνχ θνξέα εθαξκφδεηαη επίζεο φηαλ ην
πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ
δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρεη εμνπζία
εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. Η ππνρξέσζε απηή αθνξά ηδίσο:
-

ηνπο δηαρεηξηζηέο ησλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ
εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.),

-

ηνλ δηεπζχλνληα ζχκβνπιν θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ησλ
αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.).
Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο νπνηνζδήπνηε

νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αζεηήζεη ηηο θνξνινγηθέο θαη αζθαιηζηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο. Αλ ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη
ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ
θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε.
Τα αλσηέξσ δελ ηζρχνπλ φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο
ηνπ, είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη,
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ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε ππαγφκελνο ζε
δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο.
Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα απνθιείνπλ απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία
ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο νπνηνλδήπνηε νηθνλνκηθφ θνξέα:
α) πνπ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο
πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο,
β) πνπ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο
εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή
έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο
ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ
παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ,
γ) πνπ ζπλήςε ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε
ηνπ αληαγσληζκνχ,
δ) εάλ κία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί
απνηειεζκαηηθά κε άιια κέζα,
ε) εάλ κία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρή
ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο δελ
κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε άιια κέζα,
ζη) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα
θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο,
πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο,
απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο,
δ) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ ή έρεη
απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ
απαηηνχληαη,
ε) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο επηρεηξεί λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία
ιήςεο απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ή λα
παξάζρεη εμ ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ
νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε,
ζ) Δάλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη, κε θαηάιιεια κέζα, φηη ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, κε ζπλέπεηα λα
ηίζεηαη ππφ ακθηζβήηεζε ε αθεξαηφηεηά ηνπ.
Αποκλειζμόρ οικονομικού θοπέα από δημόζιερ ζςμβάζειρ
Αλ ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο ζχλαςεο κίαο δεκφζηαο ζχκβαζεο δηαπηζησζεί φηη
ζπληξέρεη ζην πξφζσπν ελφο νηθνλνκηθνχ θνξέα έλαο απφ ηνπο πξναλαθεξζέληεο ιφγνπο
απνθιεηζκνχ θαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ ιάβεη κέηξα γηα λα απνδείμεη ηελ αμηνπηζηία ηνπ,
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κπνξεί λα επηβιεζεί εηο βάξνο ηνπ απνθιεηζκφο απφ ηελ ζπκκεηνρή ζε ελ εμειίμεη θαη
κειινληηθέο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ γηα ρξνληθή πεξίνδν κέρξη πέληε (5) έηε.
Ο απνθιεηζκφο επηβάιιεηαη κε θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε, πνπ εθδίδεηαη κεηά απφ
αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο.
Ο απνθιεηζκφο νηθνλνκηθνχ θνξέα απφ δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ
επηθέξεη απηνδίθαηα θαη ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ απφ κειινληηθέο ή ελ εμειίμεη δηαδηθαζίεο
ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.
Σηελ Δζληθή Βάζε Γεδνκέλσλ Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ ηεξείηαη θαηάινγνο ησλ
απνθιεηζζέλησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζηνλ νπνίν θαηαρσξνχληαη ηα ζηνηρεία θαη ε πεξίνδνο
απνθιεηζκνχ.
Κπιηήπια επιλογήρ
Τα θξηηήξηα επηινγήο κπνξεί λα αθνξνχλ:
α) ηελ θαηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο,
β) ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα,
γ) ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα.
Όζνλ αθνξά ηελ θαηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο,
νη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα απαηηνχλ απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα είλαη
εγγεγξακκέλνη ζε έλα απφ ηα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζήο ηνπο.
Όζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα, νη αλαζέηνπζεο αξρέο
κπνξνχλ λα επηβάιινπλ απαηηήζεηο πνπ λα δηαζθαιίδνπλ φηη νη νηθνλνκηθνί θνξείο δηαζέηνπλ
ηελ αλαγθαία νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηνδνηηθή ηθαλφηεηα γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο (π.ρ.
ειάρηζην εηήζην θχθιν εξγαζηψλ, εηήζηνη ινγαξηαζκνί, αζθαιηζηηθή θάιπςε έλαληη
επαγγεικαηηθψλ θηλδχλσλ).
Όζνλ αθνξά ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα, νη αλαζέηνπζεο αξρέο
κπνξνχλ λα επηβάιινπλ απαηηήζεηο πνπ λα εμαζθαιίδνπλ φηη νη νηθνλνκηθνί θνξείο δηαζέηνπλ
ηνπο αλαγθαίνπο αλζξψπηλνπο θαη ηερληθνχο πφξνπο θαη ηελ εκπεηξία γηα λα εθηειέζνπλ ηε
ζχκβαζε ζε θαηάιιειν επίπεδν πνηφηεηαο.
ΚΑΝΟΝΔ ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΔΠΙΛΟΓΗ
Δςπυπαφκό Δνιαίο Έγγπαθο ύμβαζηρ
Καηά ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ή θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ ζηηο
δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πνπ ιφγσ εθηηκψκελεο αμίαο εκπίπηνπλ ζην
θνηλνηηθφ δίθαην, νη αλαζέηνπζεο αξρέο δέρνληαη ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Σχκβαζεο
(Δ.Δ.Δ.Σ.), ην νπνίν απνηειείηαη απφ ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ

27

Θανάςησ Παζαρλόγλου: Σημειώςεισ επί του Ν. 4412/2016 περί δημοςίων ςυμβάςεων
Ν. 1599/1986, σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ
εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, επηβεβαηψλνληαο φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο πιεξνί ηηο
αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:
α) δελ βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο γηα ηηο νπνίεο νη νηθνλνκηθνί θνξείο
απνθιείνληαη ή κπνξνχλ λα απνθιεηζζνχλ,
β) πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο,
Καηά ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ή θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ ζηηο
δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θάησ ησλ νξίσλ, νη αλαζέηνπζεο αξρέο δέρνληαη
ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο
αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε,
επηβεβαηψλνληαο φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο πιεξνί ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:
α) δελ βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο, γηα ηηο νπνίεο νη νηθνλνκηθνί θνξείο
απνθιείνληαη ή κπνξνχλ λα απνθιεηζζνχλ,
β) πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο,
γ) ηεξεί ηνπο αληηθεηκεληθνχο θαλφλεο θαη θξηηήξηα πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί θαη
δ) εθφζνλ ε εθηηκψκελε αμία ηεο ππφ αλάζεζεο ζχκβαζεο ππεξβαίλεη ην έλα
εθαηνκκχξην (1.000.000,00) επξψ εθηφο Φ.Π.Α., φηη δελ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο
εθαξκνγήο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 3310/2005 (νλνκαζηηθνπνίεζε ησλ κεηνρψλ).
Γηα ηηο ζπκβάζεηο άλσ ησλ νξίσλ, ην Δ.Δ.Δ.Σ. θαηαξηίδεηαη βάζεη ηνπ ηππνπνηεκέλνπ
εληχπνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο 2 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/7 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 5εο
Ιαλνπαξίνπ 2016 θαη παξέρεηαη απνθιεηζηηθά ζε ειεθηξνληθή κνξθή.
Γηα ηηο ζπκβάζεηο θάησ ησλ νξίσλ, ε Δ.Α.Α.ΓΗ.ΣΥ. εθδίδεη αληίζηνηρν ηππνπνηεκέλν
έληππν ππεχζπλεο δήισζεο. Μέρξη ηελ έθδνζε ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ, γίλεηαη δεθηή
ππεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986.

ΑΝΑΘΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Κπιηήπια ανάθεζηρ ηυν ζςμβάζευν
Η ζχκβαζε αλαηίζεηαη ζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ππέβαιε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα
απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ, ζρεηηθά κε ηελ ηηκή
νξηζκέλσλ αγαζψλ ή ηελ ακνηβή νξηζκέλσλ ππεξεζηψλ.
H πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά θαηά ηελ θξίζε ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο πξνζδηνξίδεηαη βάζεη ηεο ηηκήο ή ηνπ θφζηνπο, κε ρξήζε πξνζέγγηζεο
θφζηνπο-απνηειεζκαηηθφηεηαο, φπσο ηεο θνζηνιφγεζεο ηνπ θχθινπ δσήο θαη κπνξεί λα
πεξηιακβάλεη ηε βέιηηζηε ζρέζε πνηφηεηαο - ηηκήο, ε νπνία εθηηκάηαη βάζεη θξηηεξίσλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, κεηαμχ άιισλ, πνηνηηθψλ, πεξηβαιινληηθψλ ή θαη θνηλσληθψλ
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πηπρψλ, πνπ ζπλδένληαη κε ην αληηθείκελν ηεο ζπγθεθξηκέλεο δεκφζηαο ζχκβαζεο. Σηα
θξηηήξηα απηά κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνληαη, ηδίσο:
α) ε πνηφηεηα, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηερληθήο αμίαο, ηα αηζζεηηθά θαη ιεηηνπξγηθά
ραξαθηεξηζηηθά, ε πξνζβαζηκφηεηα, ν ζρεδηαζκφο γηα φινπο ηνπο ρξήζηεο, ηα θνηλσληθά,
πεξηβαιινληηθά θαη θαηλνηφκα ραξαθηεξηζηηθά θαη ε εκπνξία θαη νη ζρεηηθνί φξνη,
β) ε νξγάλσζε, ηα πξνζφληα θαη ε εκπεηξία ηνπ πξνζσπηθνχ, ζην νπνίν αλαηίζεηαη ε
εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ ε πνηφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζην
επίπεδν εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο,
γ) ε εμππεξέηεζε κεηά ηελ πψιεζε θαη ε ηερληθή ππνζηήξημε,
δ) νη φξνη παξάδνζεο, φπσο ε εκεξνκελία παξάδνζεο, ε δηαδηθαζία θαη ε πξνζεζκία
παξάδνζεο ή ε πξνζεζκία νινθιήξσζεο ή πεξαίσζεο,
ε) ε παξνρή ηεο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο,
ζη) ε πξνζαχμεζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ρξφλνπ
εγγχεζεο.
Τα θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά εμεηδηθεχνληαη ηδίσο ζε:
α) απαζρφιεζε εξγαδνκέλσλ πνπ αλήθνπλ ζε εππαζείο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ θαηά
ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 4019/2011, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ
δψδεθα (12) κελψλ πξηλ ηε ζπκκεηνρή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζε δηαδηθαζία αλάζεζεο
δεκφζηαο ζχκβαζεο,
β) δηεπθφιπλζε ηεο θνηλσληθήο ή θαη εξγαζηαθήο έληαμεο αηφκσλ, πνπ πξνέξρνληαη
απφ εππαζείο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ,
γ) θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ ή θαη
δ) πξναγσγή ηεο ηζφηεηαο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ.
Η αλαζέηνπζα αξρή δηεπθξηλίδεη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ηελ ζρεηηθή ζηάζκηζε
πνπ πξνζδίδεη ζε θαζέλα απφ ηα θξηηήξηα πνπ έρνπλ επηιεγεί γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο
πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο, εθηφο εάλ απηή θαζνξίδεηαη κφλν
βάζεη ηεο ηηκήο. Η ζηάζκηζε απηή κπνξεί λα εθθξάδεηαη κε ηελ πξφβιεςε πεξηζσξίνπ
δηαθχκαλζεο κε ην θαηάιιειν κέγηζην εχξνο. Δάλ δελ είλαη δπλαηή ε ζηάζκηζε γηα
αληηθεηκεληθνχο ιφγνπο, ε αλαζέηνπζα αξρή επηζεκαίλεη ηα θξηηήξηα κε θζίλνπζα ζεηξά
ζπνπδαηφηεηαο.
Τν άζξνηζκα ησλ ζρεηηθψλ ζπληειεζηψλ βαξχηεηαο ησλ Οκάδσλ θξηηεξίσλ
αμηνιφγεζεο αλέξρεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ζε 100. Η βαζκνιφγεζε θαη θαηάηαμε ησλ
πξνζθνξψλ γίλεηαη, ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν:
U = ζ1.Κ1 + ζ2 .Κ2 + ..+ ζν.Κν
φπνπ:
«ζλ» = ζπληειεζηήο βαξχηεηαο ηνπ θξηηεξίνπ αλάζεζεο Κλ θαη ηζρχεη ζ1+ζ2+..ζλ=1.
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Κάζε θξηηήξην αμηνιφγεζεο βαζκνινγείηαη απηφλνκα κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο
πξνζθνξάο. Η βαζκνιφγεζε πξέπεη λα είλαη πιήξσο θαη εηδηθά αηηηνινγεκέλε θαη λα
πεξηιακβάλεη ππνρξεσηηθά, εθηφο απφ ηε βαζκνινγία, θαη ηελ ιεθηηθή δηαηχπσζε ηεο θξίζεο
αλά θξηηήξην. Πξνζσξηλφο αλάδνρνο αλαδεηθλχεηαη εθείλνο ηνπ νπνίνπ ε πξνζθνξά έρεη
ζπγθεληξψζεη ην κεγαιχηεξν αξηζκφ ζην U.
Σηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο εθπφλεζεο κειεηψλ θαη παξνρήο
ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ, νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο
βαζκνινγνχληαη ζε εθαηνληαβάζκηα θιίκαθα θαη ε βαζκνινγία ΒΟΠη ηεο θάζε νηθνλνκηθήο
πξνζθνξάο ΟΠη ηζνχηαη κε ην πξνζθεξφκελν πνζνζηφ έθπησζεο σο εμήο:
ΒΟΠι = 100 x (1-ΟΠι/ΠΑ),
φπνπ ΠΑ = πξνεθηηκψκελε ακνηβή.
Σηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ θαη παξνρήο γεληθψλ
ππεξεζηψλ, ε βαζκνινγία θάζε θξηηεξίνπ αμηνιφγεζεο θπκαίλεηαη απφ 100 έσο 120
βαζκνχο. Η βαζκνινγία είλαη 100 βαζκνί γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηθαλνπνηνχληαη αθξηβψο
φινη νη φξνη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. Η βαζκνινγία απηή απμάλεηαη έσο 120 βαζκνχο,
φηαλ ππεξθαιχπηνληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Η ζπλνιηθή βαζκνινγία φπσο πξνθχπηεη
απφ ηνλ ηχπν U = ζ1.Κ1 +ζ2 .Κ2+ ..+ζλ.Κλ, θπκαίλεηαη απφ 100 έσο 120 βαζκνχο.
Όηαλ ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά δελ πξνζδηνξίδεηαη
απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηκήο θαη νη νηθνλνκηθνί θνξείο έρνπλ ππνρξέσζε ππνβνιήο
νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, ηφηε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά είλαη
εθείλε πνπ παξνπζηάδεη ην κηθξφηεξν ιφγν ηεο ζπγθξηηηθήο ηηκήο ηεο πξνζθνξάο πξνο ηε
βαζκνινγία ηεο. Σπγθξηηηθή ηηκή πξνζθνξάο είλαη ε ηηκή πνπ ππνινγίδεηαη ιακβάλνληαο
ππφςε ηελ ηηκή ηεο πξνζθνξάο θαη, εθφζνλ πξνβιέπεηαη απφ ηε δηαθήξπμε, ην θφζηνο. Η
αλαζέηνπζα αξρή θαζνξίδεη κε ζαθήλεηα ζηε δηαθήξπμε ηνλ αθξηβή ηξφπν ππνινγηζκνχ ηεο
ζπγθξηηηθήο ηηκήο πξνζθνξάο (π.ρ. κε καζεκαηηθφ ηχπν).
Ιζόηιμερ και ιζοδύναμερ πποζθοπέρ
Αλ θξηηήξην αλάζεζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά
κφλν βάζεη ηηκήο, ηζφηηκεο ζεσξνχληαη νη πξνζθνξέο κε ηελ ίδηα αθξηβψο ηηκή. Σηελ
πεξίπησζε απηή ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Η θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο
πξνζθνξέο.
Αλ θξηηήξην αλάζεζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςή πξνζθνξά
θαη δελ πξνζδηνξίδεηαη απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηκήο, ηζνδχλακεο ζεσξνχληαη νη πξνζθνξέο
κε ηελ ίδηα ζπλνιηθή ηειηθή βαζκνινγία κεηαμχ δχν ή πεξηζζνηέξσλ πξνζθεξφλησλ. Σηηο
δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο έξγνπ ή κειέηεο ή παξνρήο ηερληθψλ θαη ινηπψλ
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ζπλαθψλ επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε ηε
κεγαιχηεξε βαζκνινγία ηερληθήο πξνζθνξάο. Σε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο θαη σο πξνο ηελ
ηερληθή πξνζθνξά, ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζνδχλακεο πξνζθνξέο. Η θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ
ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. Σηηο δηαδηθαζίεο
ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο πξνκεζεηψλ ή γεληθψλ ππεξεζηψλ ζηα έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο νξίδεηαη φηη ε αλάζεζε γίλεηαη είηε ζηελ πξνζθνξά κε ηελ κεγαιχηεξε βαζκνινγία
ηερληθήο πξνζθνξάο είηε ζηελ πξνζθνξά κε ηε ρακειφηεξε ηηκή, αλάινγα κε ηελ βαξχηεηα
ηνπ θάζε θξηηεξίνπ, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ηελ πνζνζηηαία αλαινγία κεηαμχ ηνπο ζηα
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Αλ νη ηζνδχλακεο πξνζθνξέο έρνπλ ηελ ίδηα ηηκή ή ηελ ίδηα
βαζκνινγία ηερληθήο πξνζθνξάο, ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε
κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζνδχλακεο πξνζθνξέο.
Η θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία απηψλ ησλ
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ.
ΠΡΟΦΟΡΔ ΚΑΙ ΑΙΣΗΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Πεπιεσόμενο πποζθοπών και αιηήζευν ζςμμεηοσήρ
Σηελ αλνηθηή δηαδηθαζία νη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ηα
αθφινπζα:
α) Ξερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά Σπκκεηνρήο»,
β) μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «Τερληθή Πξνζθνξά», εθφζνλ
απαηηείηαη απφ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ν νπνίνο πεξηέρεη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο
πξνζθνξάο θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Αλ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο
πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ κεγάινπ φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν,
ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ρσξηζηά θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηηο ίδηεο ελδείμεηο
θαη
γ) Ξερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», εθφζνλ
απαηηείηαη απφ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ν νπνίνο πεξηέρεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο
πξνζθνξάο, θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.
Όηαλ ην θξηηήξην αλάζεζεο ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε
πξνζθνξάο πξνζδηνξίδεηαη βάζεη ηεο βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο - ηηκήο, νη νηθνλνκηθνί
θνξείο ππνβάιινπλ θαη θάθειν ηερληθήο πξνζθνξάο θαη θάθειν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. Οη
μερσξηζηνί απηνί ζθξαγηζκέλνη θάθεινη θέξνπλ επίζεο ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ.
Δηδηθά θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζηψλ
θαζαξηζκνχ ή θαη θχιαμεο θαη αλεμάξηεηα απφ ην είδνο ηεο δηαδηθαζίαο ε αλαζέηνπζα αξρή,
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δεηά απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα αλαθέξνπλ ππνρξεσηηθά ζηελ πξνζθνξά ηνπο,
επηπιένλ θαη ηα εμήο:
α) Τνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ.
β) Τηο εκέξεο θαη ηηο ψξεο εξγαζίαο.
γ) Τε Σπιινγηθή Σχκβαζε Δξγαζίαο, ζηελ νπνία ηπρφλ ππάγνληαη νη εξγαδφκελνη.
δ) Τν χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκέλνπ πνζνχ, πνπ αθνξά ηηο πάζεο θχζεο λφκηκεο απνδνρέο
απηψλ ησλ εξγαδνκέλσλ.
ε) Τν χςνο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ κε βάζε ηα πξνυπνινγηζζέληα πνζά.
ζη) Τα ηεηξαγσληθά κέηξα θαζαξηζκνχ αλά άηνκν, φηαλ πξφθεηηαη γηα θαζαξηζκφ ρψξσλ.
Οη εηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ θαη θχιαμεο ππνρξενχληαη, κε πνηλή
απνθιεηζκνχ, λα εμεηδηθεχνπλ ζε ρσξηζηφ θεθάιαην ηεο πξνζθνξάο ηνπο ηα αλσηέξσ
ζηνηρεία.
Σηελ πξνζθνξά ηνπο πξέπεη λα ππνινγίδνπλ εχινγν πνζνζηφ δηνηθεηηθνχ θφζηνπο
παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ηνπο, ησλ αλαιψζηκσλ, ηνπ εξγνιαβηθνχ ηνπο θέξδνπο θαη ησλ
λφκηκσλ ππέξ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ θξαηήζεσλ. Δπηπξνζζέησο, ππνρξενχληαη λα
επηζπλάπηνπλ ζηελ πξνζθνξά αληίγξαθν ηεο Σ.Σ.Δ. ζηελ νπνία ηπρφλ ππάγνληαη νη
εξγαδφκελνη.
Σηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πνπ δηελεξγνχληαη κε ειεθηξνληθά
κέζα (ρξήζε Δ.Σ.Η.ΓΗ.Σ.), φια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη ζε ππνθαθέινπο
(θαηεγνξία επηζπλαπηφκελσλ αξρείσλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα).
Πεπιεσόμενο θακέλος «Γικαιολογηηικά ςμμεηοσήρ»
Ο μερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο, κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά Σπκκεηνρήο»
πεξηέρεη:
α) ζηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο άλσ ησλ νξίσλ, ην Δπξσπατθφ
Δληαίν Έγγξαθν Σχκβαζεο θαη ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαη
β) ζηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ:
-

ππεχζπλε δήισζε, κε ηελ νπνία λα δειψλεηαη φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο:
 δελ βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ησλ άξζξσλ 73 θαη 74 ηνπ Ν.
4412/2016, γηα ηηο νπνίεο νη νηθνλνκηθνί θνξείο απνθιείνληαη ή κπνξνχλ λα
απνθιεηζζνχλ,
 πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο, πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί, ζχκθσλα κε ηα
άξζξα 75, 76 θαη 77 ηνπ Ν. 4412/2016,

-

εγγχεζε ζπκκεηνρήο,

-

ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο ή ηνπ ππνςήθηνπ λνκηθνχ
πξνζψπνπ θαη

32

Θανάςησ Παζαρλόγλου: Σημειώςεισ επί του Ν. 4412/2016 περί δημοςίων ςυμβάςεων
-

παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, αλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζπκκεηέρνπλ κε αληηπξφζσπφ
ηνπο.
Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα

παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ
έλσζε.
Πεπιεσόμενο θακέλος «Σεσνική Πποζθοπά»
Σηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ θαη γεληθψλ ππεξεζηψλ, ν
θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο πεξηέρεη ηδίσο ηα έγγξαθα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ
ηεθκεξηψλνπλ ηελ ηερληθή επάξθεηα, ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ
θαη πεξηγξάθνληαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.
Σπόπορ ζύνηαξηρ και ςποβολήρ οικονομικών πποζθοπών
Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά, δειαδή ε πξνζθεξφκελε ηηκή δίδεηαη ζε επξψ.
Σηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο πξνκεζεηψλ κε θξηηήξην ηελ πιένλ
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηκήο, ε ηειεπηαία
κπνξεί λα πξνθχπηεη θαηά ηελ πξνζθεξφκελε έθπησζε επί ηνηο εθαηφ (%) ζηελ ηηκή ηνπ
είδνπο, βάζεη ηηκψλ αλαθνξάο, φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία
(π.ρ. πεηξειαηνεηδή, λσπά ιαραληθά θαη άιιεο θαηεγνξίεο ηξνθίκσλ, θιπ).
Σηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο έξγνπ, ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα
νξίζεη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο φηη νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ζπληάζζνληαη θαη
ππνβάιινληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ:
α) αλ θξηηήξην αλάζεζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε
πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθέξνπλ επηκέξνπο πνζνζηά
έθπησζεο

γηα

θάζε

νκάδα

ηηκψλ

νκνεηδψλ

εξγαζηψλ

ηνπ

ηηκνινγίνπ

θαη

ηνπ

πξνυπνινγηζκνχ, εθθξαδφκελα ζε αθέξαηεο κνλάδεο επί ηνηο εθαηφ (%), ηδίσο φηαλ είλαη
κεγάιν ην πιήζνο ησλ ηηκψλ κνλάδαο, κε ηηο νπνίεο ζα θαηαξηηζζεί ε ζχκβαζε. Οη
νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ζπληάζζνληαη, αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο, ππνρξεσηηθά επί ηνπ
εληχπνπ πνπ ρνξεγεί ε αλαζέηνπζα αξρή. Τα επηκέξνπο πνζνζηά έθπησζεο πξέπεη λα
βξίζθνληαη ζε νκαιή ζρέζε κεηαμχ ηνπο. Οκαιή είλαη ε πξνζθνξά φηαλ θαλέλα επηκέξνπο
πνζνζηφ έθπησζεο (Δη) δελ είλαη κηθξφηεξν απφ 1,10Δκ - 10% νχηε κεγαιχηεξν απφ 0,90 Δκ
+ 10%. Πξνζθνξά πνπ έρεη απνθιίζεηο απφ ηα φξηα απηά είλαη απαξάδεθηε. Δίλαη δπλαηφλ,
ζε θάπνηα ή θάπνηεο νκάδεο εξγαζηψλ ε πξνζθεξφκελε έθπησζε λα είλαη κεδεληθή, εθφζνλ
ηεξνχληαη νη παξαπάλσ απαηηήζεηο νκαιφηεηαο ή
β) αλ θξηηήξην αλάζεζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε
πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο, νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ζπληάζζνληαη κε ειεχζεξε
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ζπκπιήξσζε αλνηρηνχ ηηκνινγίνπ, ηδίσο φηαλ νη πνζφηεηεο ησλ εξγαζηψλ έρνπλ
πξνκεηξεζεί ρσξίο θίλδπλν ζπκβαηηθψλ ζθαικάησλ θαη δελ αλακέλνληαη θαηαζθεπαζηηθέο
απνθιίζεηο. Σηνπο ελδηαθεξφκελνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ρνξεγνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα
αξρή, ζε ειεθηξνληθή ή έληππε κνξθή, ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ ππφδεηγκα πνπ
ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο:
-

ηηκνιφγην φκνην κε ην ηηκνιφγην ηεο ππεξεζίαο, ζην νπνίν φκσο νη ηηκέο είλαη
αζπκπιήξσηεο θαη

-

πξνυπνινγηζκφο, φκνηνο κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ δεκνπξάηεζεο (εθηηκψκελε αμία
ζχκβαζεο) ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ζηνλ νπνίν φκσο νη ηηκέο κνλάδαο, ηα γηλφκελα
θαη ηα αζξνίζκαηα είλαη αζπκπιήξσηα.
Τν θνλδχιη γηα απξφβιεπηεο δαπάλεο ζπκπιεξψλεηαη απφ ηελ ππεξεζία. Οη

νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθέξνπλ ηηκέο, ζπκπιεξψλνληαο ειεθηξνληθά ή έληππα ην
αζπκπιήξσην ηηκνιφγην θαη πξνυπνινγηζκφ κε ηηο πξνζθεξφκελεο απφ απηνχο ηηκέο, ρσξίο
θακία δέζκεπζε νκαιφηεηαο. Σπκπιεξψλνπλ, επίζεο, ηα γηλφκελα ησλ πνζνηήησλ επί ηηο
ηηκέο, ηα επηκέξνπο θαη ην γεληθφ άζξνηζκα, ην πνζφ γηα γεληθά έμνδα θαη φθεινο εξγνιάβνπ
(Γ.Δ. θαη Ο.Δ.) βάζεη ηνπ αλαγξαθφκελνπ πνζνζηνχ, αλ πξνβιέπεηαη ρσξηζηά θαη ην
ζπλνιηθφ άζξνηζκα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πξνζθνξάο. Όιεο νη ηηκέο ζην ηηκνιφγην
ζπκπιεξψλνληαη νινγξάθσο επί πνηλή απαξαδέθηνπ. Αξηζκεηηθή κφλν αλαγξαθή ηηκήο ζην
ηηκνιφγην δελ ιακβάλεηαη ππφςε. Η έθπησζε απνηειεί ην ιφγν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ
πξνζθνξάο κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ (εθηηκψκελε αμίαο ζχκβαζεο) ηεο ππεξεζίαο, ρσξίο λα
ιακβάλεηαη ππφςε ην θνλδχιην γηα απξφβιεπηα (ηεθκαξηή έθπησζε) ή
Σηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο κειεηψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί
λα νξίζεη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο φηη νη ζπκκεηέρνληεο ππνβάινπλ έληππν νηθνλνκηθήο
πξνζθνξάο, ζην νπνίν αλαγξάθνπλ ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή αλά θαηεγνξία κειέηεο θαη ηε
ζπλνιηθή ηηκή γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.
Σηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο παξνρήο ηερληθψλ θαη ινηπψλ
ζπλαθψλ επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα νξίζεη ζηα έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο φηη νη ζπκκεηέρνληεο ππνβάιινπλ έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ζην νπνίν
αλαγξάθνπλ ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή αλά θαηεγνξία ππεξεζηψλ θαη ηε ζπλνιηθή ηηκή γηα ηελ
εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.
ΣΑΓΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ
Αποζθπάγιζη - αξιολόγηζη πποζθοπών ζηιρ ππομήθειερ - ςπηπεζίερ
Η Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ
πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ή απφ ηε
ζρεηηθή πξφζθιεζε. Η απνζθξάγηζε δηελεξγείηαη δεκφζηα.
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Τα επηκέξνπο ζηάδηα ζηελ αλνηθηή δηαδηθαζία, φηαλ νη δηαδηθαζίεο δελ δηελεξγνχληαη
κε ειεθηξνληθφ ηξφπν, έρνπλ σο εμήο:
α) Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο, ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ
ζπκκεηνρήο ζηελ αλνηθηή δηαδηθαζία, θαζψο θαη ν θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, εθφζνλ
πξνβιέπεηαη ε ππνβνιή ηεο ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, κνλνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη
απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην
απηφ θαη ε ηερληθή πξνζθνξά, αλά θχιιν. Η Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαηαρσξεί φζνπο
ππέβαιαλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη ηα ππνβιεζέληα απηψλ δηθαηνινγεηηθά θαη ηα
απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ ζε πξαθηηθφ, ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηεο
Δπηηξνπήο. Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά
κνλνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαη ηνπνζεηνχληαη ζε έλα
λέν θάθειν.
β) Σηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ηερληθήο
πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ
γηα ηελ απφξξηςε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ πνπ δελ γίλνληαη απνδεθηέο θαη ηελ απνδνρή ή
θαη βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ, κε βάζε ην θξηηήξην αλάζεζεο.
γ) Οη ζθξαγηζκέλνη θάθεινη κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ, κεηά ηελ
νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ, απνζθξαγίδνληαη
θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ή ηελ εηδηθή
πξφζθιεζε θαη αθνινπζεί ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηηκψλ. Γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ
απνδεθηέο,

νη

θάθεινη

ηεο

νηθνλνκηθήο

πξνζθνξάο

δελ

απνζθξαγίδνληαη,

αιιά

επηζηξέθνληαη.
Τα απνηειέζκαηα ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ επηθπξψλνληαη κε απφθαζε ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ε νπνία θνηλνπνηείηαη ζηνπο πξνζθέξνληεο ή ζηνπο ζπκκεηέρνληεο.
Καηά ηεο απφθαζεο απηήο ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 127, γηα ζπκβάζεηο κε
εθηηκψκελε αμία έσο εμήληα ρηιηάδσλ (60.000,00) επξψ, ρσξίο Φ.Π.Α. ή πξνδηθαζηηθή
πξνζθπγή ζχκθσλα κε ην άξζξν 360, γηα ζπκβάζεηο κε εθηηκψκελε αμία αλψηεξε ησλ
εμήληα ρηιηάδσλ (60.000,00) επξψ, ρσξίο Φ.Π.Α.
Δηδηθφηεξα, γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο κε εθηηκψκελε αμία θάησ ησλ εμήληα ρηιηάδσλ
(60.000,00) επξψ, ρσξίο Φ.Π.Α., θάζε πξνζθέξσλ ή ζπκκεηέρσλ κπνξεί λα ππνβάιεη
έλζηαζε θαηά ηεο απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε ηελ νπνία επηθπξψλνληαη ηα
απνηειέζκαηα ησλ ζηαδίσλ απνζθξάγηζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, εληφο
πξνζεζκίαο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ
ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. Η έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο,
ε νπνία απνθαζίδεη, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ. Αλ ζην δηάζηεκα απηφ δελ
εμεηαζηεί ε έλζηαζε, ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςή ηεο. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο,
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απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ
πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Τν
παξάβνιν απηφ απνηειεί δεκφζην έζνδν, ην νπνίν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο
αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή απφ ην Γεκνηηθφ Σπκβνχιην.
Γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο κε εθηηκψκελε αμία άλσ ησλ εμήληα ρηιηάδσλ (60.000,00)
επξψ, ρσξίο Φ.Π.Α., θάζε πξνζθέξσλ ή ζπκκεηέρσλ κπνξεί λα ππνβάιεη πξνδηθαζηηθή
πξνζθπγή θαηά ηεο απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε ηελ νπνία επηθπξψλνληαη ηα
απνηειέζκαηα ησλ ζηαδίσλ απνζθξάγηζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, εληφο
πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ
ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. Η έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο
Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (Α.Δ.Π.Π.). Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο ηεο πξνδηθαζηηθήο
πξνζθπγήο θαηαηίζεηαη παξάβνιν απφ ηνλ πξνζθεχγνληα ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ην χςνο ηνπ
νπνίνπ αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 0,50% ηεο πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο (ρσξίο Φ.Π.Α.) ηεο
ζρεηηθήο ζχκβαζεο. Τν χςνο ηνπ παξαβφινπ δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξν ησλ εμαθνζίσλ
(600,00) επξψ νχηε αλψηεξν ησλ δεθαπέληε ρηιηάδσλ (15.000,00) επξψ. Τν παξάβνιν
επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνζθεχγνληα ζε πεξίπησζε νιηθήο ή κεξηθήο απνδνρήο ηεο πξνζθπγήο
ηνπ. Η πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη ε άζθεζή ηεο θσιχνπλ
ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επί πνηλή αθπξφηεηαο, ρσξίο φκσο λα εκπνδίδνπλ ηελ πξφνδν ηεο
δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο. Η Α.Δ.Π.Π. απνθαζίδεη γηα ηελ πξνζθπγή εληφο ζαξάληα (40)
εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θαηάζεζήο ηεο.
Σε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο θαηά ηελ απνζθξάγηζε, αληί ηεο κνλνγξαθήο πνπ ζέηεη ε
Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ επί ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ πξνζθνξψλ, κπνξεί λα
γίλεηαη ρξήζε κεραληθνχ κέζνπ (δηάηξεζε), κε ην νπνίν ζα απνηππψλεηαη ε εκεξνκελία θαη ε
ψξα απνζθξάγηζεο.
Αποζθπάγιζη και αξιολόγηζη πποζθοπών και αιηήζευν ζςμμεηοσήρ ζηιρ
δημόζιερ ζςμβάζειρ έπγυν
Τα ζηάδηα ζηελ αλνηθηή δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, φηαλ νη
δηαδηθαζίεο δελ δηελεξγνχληαη κε ειεθηξνληθφ ηξφπν, έρνπλ σο εμήο:
α) Σηελ αλνηθηή δηαδηθαζία ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ, φπσο
νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, είλαη ζε θάζε πεξίπησζε εκέξα Τξίηε ή Πέκπηε θαη
ψξα 10.00΄ π.κ.. Τελ ίδηα εκέξα θαη κεηά ηηο 10.00΄ π.κ., δηελεξγείηαη ε απνζθξάγηζε ησλ
πξνζθνξψλ. Αλ, γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο, δελ δηελεξγεζεί ε απνζθξάγηζε θαηά ηελ
νξηζζείζα εκέξα ή αλ κέρξη ηε κέξα απηή δελ έρεη ππνβιεζεί θακία πξνζθνξά, ε
απνζθξάγηζε θαη ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία αληίζηνηρα κεηαηίζεληαη ζε νπνηαδήπνηε άιιε
εκέξα, κε απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Η απφθαζε απηή θνηλνπνηείηαη εγγξάθσο,

36

Θανάςησ Παζαρλόγλου: Σημειώςεισ επί του Ν. 4412/2016 περί δημοςίων ςυμβάςεων
πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηε λέα εκεξνκελία, ζε φζνπο νηθνλνκηθνχο
θνξείο έιαβαλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, θαη αλαξηάηαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο, εθφζνλ εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Δλσζηαθνχ Γηθαίνπ, ζην
Κ.Η.Μ.ΓΗ.Σ. θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, εθφζνλ δηαζέηεη. Αλ θαη ζηε λέα
απηή εκεξνκελία δελ θαηαζηεί δπλαηή ε απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ή δελ ππνβιεζνχλ
πξνζθνξέο, κπνξεί λα νξηζζεί θαη λέα εκεξνκελία. Σε πεξίπησζε πνπ θαη ζηε λέα απηή
εκεξνκελία δελ θαηαζηεί δπλαηή ε απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ή δελ ππνβιεζνχλ
πξνζθνξέο, δηεμάγεηαη λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο γηα ην έξγν κε ηελ εθ
λένπ ηήξεζε φισλ ησλ δηαηππψζεσλ δεκνζηφηεηαο (επαλαιεπηηθφο δηαγσληζκφο). Με
απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Υπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, κπνξεί γηα ηηο δεκφζηεο
ζπκβάζεηο έξγσλ πνπ θξηηήξην αλάζεζεο έρεη νξηζηεί ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή
άπνςε πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο - ηηκήο, λα νξίδεηαη, θαη άιιε
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Με απνθάζεηο ησλ θαηά ηφπνπο
Πεξηθεξεηαξρψλ θαη γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγνπ, πνπ δηεμάγνληαη
ζε λεζηά, κπνξεί λα θαζνξίδεηαη κία (1) επηπιένλ εκέξα ηεο εβδνκάδαο γηα ηε δηεμαγσγή ησλ
δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο έξγνπ ησλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ κε έδξα ζηνλ
νηθείν λνκφ.
β) Οη πξνζθνξέο πνπ παξαιακβάλνληαη, θαηαρσξίδνληαη θαηά ζεηξά θαηάζεζήο ηνπο
ζε ζρεηηθφ πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, ζην νπνίν εηδηθφηεξα αλαθέξνληαη ε ζεηξά
πξνζέιεπζεο, ε επσλπκία ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ε ηάμε θαη θαηεγνξία ηνπ, ν
εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξφζσπνο, θαζψο θαη ε εθπιήξσζε άιισλ ηππηθψλ πξνυπνζέζεσλ
πνπ απαηηνχλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Όινη νη θάθεινη αξηζκνχληαη κε ηνλ αχμνληα
αξηζκφ θαηάζεζήο ηνπο, φπσο θαηαρσξίζζεθαλ ζην πξαθηηθφ θαη κνλνγξάθνληαη απφ ηα
κέιε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ.
γ) Αλ θξηηήξην αλάζεζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε
πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο, ακέζσο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο παξαιαβήο ησλ
πξνζθνξψλ θαη θαηαγξαθήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, αθνινπζεί ε απνζθξάγηζε
ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη ε αλαθνίλσζε ησλ επί κέξνπο ζηνηρείσλ ηνπο, ηα νπνία
επίζεο θαηαρσξίδνληαη ζην ίδην σο άλσ πξαθηηθφ. Σηε ζπλέρεηα αλ ε αλαζέηνπζα αξρή
εθαξκφδεη ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 101 (αληηζηξνθή ζηαδίσλ αμηνιφγεζεο):
- Σηελ πεξίπησζε εθαξκνγήο ηεο πεξίπησζεο α΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 95, δειαδή
ππνβνιήο πξνζθνξψλ κε επηκέξνπο πνζνζηά έθπησζεο ζε αθέξαηεο κνλάδεο επί ηνηο εθαηφ
(%) γηα θάζε νκάδα ηηκψλ νκνεηδψλ εξγαζηψλ ηνπ ηηκνινγίνπ θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ε
Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζε έιεγρν ηεο νκαιφηεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ
ππνινγίδνληαο, ην ζπλνιηθφ χςνο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πνπ δηακνξθψλεηαη κεηά ηελ
αθαίξεζε απφ θάζε νκάδα εξγαζηψλ πνζνχ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ έθπησζε πνπ
πξνζθέξζεθε.

Απφ

ηε

ζχγθξηζε

ηεο

νηθνλνκηθήο
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πξνυπνινγηζκφ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ην θνλδχιην γηα ηα
απξφβιεπηα, πξνθχπηεη ε κέζε έθπησζε επί ηνηο εθαηφ (Δκ) ηνπ ππφςε κεηνδφηε. Καη’
εμαίξεζε, αλ νη απνθιίζεηο ησλ πνζνζηψλ έθπησζεο πξνο ηα άλσ ή πξνο ηα θάησ δελ
ππεξβαίλνπλ ην 0,10 (1-Δκ) θαη αθνξνχλ νκάδα ή νκάδεο εξγαζηψλ πνπ αζξνηζηηθά ε αμία
ηνπο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ππεξεζίαο δελ μεπεξλά ην πέληε ηνηο εθαηφ (5%), ε
νηθνλνκηθή πξνζθνξά νκαινπνηείηαη κε αχμεζε ζην θαηψηαην φξην νκαιφηεηαο πνπ νξίδεηαη
ζηελ πεξίπησζε α΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 95, φισλ ησλ πνζνζηψλ έθπησζεο πνπ
ππνιείπνληαη απφ απηφ θαη ε ζχκβαζε ζεσξείηαη θαηαξηηζκέλε κε ηα πνζνζηά απηά θαη ηα
αληίζηνηρα πνζά, φπσο δηνξζψλνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ. Τα επηκέξνπο
πνζνζηά πνπ είλαη κεγαιχηεξα απφ ην αλψηαην φξην νκαιφηεηαο, πνπ νξίδεηαη ζηελ
πεξίπησζε α΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 95, δελ απνηεινχλ αληηθείκελν δηφξζσζεο θαη δελ
αιιάδνπλ ζηελ θαηαξηηδφκελε ζχκβαζε.
- Σηελ πεξίπησζε πνπ εθαξκφδεηαη ε πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 95,
δειαδή φηαλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ζπληάζζνληαη κε ειεχζεξε ζπκπιήξσζε αλνηρηνχ
ηηκνινγίνπ, ηδίσο φηαλ νη πνζφηεηεο ησλ εξγαζηψλ έρνπλ πξνκεηξεζεί ρσξίο θίλδπλν
ζπκβαηηθψλ ζθαικάησλ θαη δελ αλακέλνληαη θαηαζθεπαζηηθέο απνθιίζεηο, αλ ππάξρεη
δηαθνξά κεηαμχ ησλ αξηζκεηηθψλ ηηκψλ ηνπ ζπκπιεξσκέλνπ εληχπνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θαη ησλ ηηκψλ ηνπ ηηκνινγίνπ, ην ζπκπιεξσκέλν έληππν
πξνυπνινγηζκνχ δηνξζψλεηαη κε βάζε ηηο νιφγξαθεο ηηκέο ηνπ ζπκπιεξσκέλνπ ηηκνινγίνπ
ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. Δπίζεο, δηνξζψλνληαη ζθάικαηα ζηα γηλφκελα θαη ηα
αζξνίζκαηα ηνπ ζπκπιεξσκέλνπ εληχπνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ν
νπνίνο ηζρχεη φπσο δηνξζψζεθε.
Σηε ζπλέρεηα θαη ζηηο δπν πεξηπηψζεηο, ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ειέγρνληαη ηελ
ίδηα εκέξα θαηά ηε ζεηξά ηεο κεηνδνζίαο, αξρίδνληαο απφ ηνλ πξψην κεηνδφηε. Αλ ε
νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ απηνχ δελ είλαη δπλαηή ηελ ίδηα κέξα, ιφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ
ησλ πξνζθνξψλ θαη ηνπ ειέγρνπ ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, ειέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ νη δέθα
(10) πξψηεο θαηά ζεηξά κεηνδνζίαο πξνζθνξέο. Σηελ πεξίπησζε απηή ε δηαδηθαζία
ζπλερίδεηαη ηηο επφκελεο εξγάζηκεο εκέξεο, εθηφο αλ πθίζηαηαη ζπνπδαίνο ιφγνο γηα ηελ
αλαβνιή ηεο ζε εκέξα θαη ψξα πνπ θνηλνπνηείηαη εγγξάθσο ζηνπο πξνζθέξνληεο,
αλαθνηλψλεηαη κε ηνηρνθφιιεζε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηεο ππεξεζίαο θαη αλαξηάηαη
ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, εθφζνλ δηαζέηεη.
- Σηελ πεξίπησζε εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 50 (κειέηε – θαηαζθεπή) ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ
κεηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, ειέγρεη,
κε βάζε ηελ ζεηξά κεηνδνζίαο, γηα ηνπο πέληε (5) πξψηνπο, ηελ πιεξφηεηα θαη ζπκθσλία ησλ
κειεηψλ πνπ ππνβιήζεθαλ κε βάζε ηα νξηδφκελα ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαη ηδίσο ζηνλ
«Καλνληζκφ Μειεηψλ Έξγνπ», δηαπηζηψλνληαο ηε ζπκκφξθσζε ή κε ησλ κειεηψλ ζε απηά

38

Θανάςησ Παζαρλόγλου: Σημειώςεισ επί του Ν. 4412/2016 περί δημοςίων ςυμβάςεων
(πίλαθαο ζπκκφξθσζεο), ρσξίο βαζκνιφγεζε θαη θαηαγξάθεη ην απνηέιεζκα ζην ίδην σο
άλσ πξαθηηθφ.
δ) Σε φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, πξηλ ηελ
νινθιήξσζε ηεο ζχληαμεο θαη έθδνζεο ηνπ πξαθηηθνχ ηεο επηθνηλσλεί κε ηνπο εθδφηεο πνπ
αλαγξάθνληαη ζηηο ππνβιεζείζεο εγγπεηηθέο επηζηνιέο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ
εγθπξφηεηά ηνπο.
ε) Η δηαδηθαζία απηή θαηαρσξείηαη ζην πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο ή ζε παξάξηεκά ηνπ
πνπ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ πξφεδξν θαη ηα κέιε ηεο. Η Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ νινθιεξψλεη
ηε ζχληαμε θαη έθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ πξαθηηθνχ κε ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο, κε ην
νπνίν εηζεγείηαη ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο βάζεη ησλ θξηηεξίσλ αλάζεζεο φπσο νξίζηεθαλ
ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, θαη ην ππνβάιιεη πξνο ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ε νπνία
εγθξίλεη ην απνηέιεζκα.
ζη) Καηά ηεο απφθαζεο έγθξηζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δηαδηθαζίαο ρσξεί έλζηαζε,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 127 γηα ζπκβάζεηο κε εθηηκψκελε αμία έσο εμήληα ρηιηάδσλ
(60.000,00) επξψ, ρσξίο Φ.Π.Α. ή πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, ζχκθσλα κε ην άξζξν 360 γηα
ζπκβάζεηο κε εθηηκψκελε αμία αλψηεξε ησλ εμήληα ρηιηάδσλ (60.000,00) επξψ, ρσξίο
Φ.Π.Α..
Δηδηθφηεξα, γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο κε εθηηκψκελε αμία θάησ ησλ εμήληα ρηιηάδσλ
(60.000,00) επξψ, ρσξίο Φ.Π.Α., θάζε πξνζθέξσλ ή ζπκκεηέρσλ κπνξεί λα ππνβάιεη
έλζηαζε θαηά ηεο απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε ηελ νπνία επηθπξψλνληαη ηα
απνηειέζκαηα ησλ ζηαδίσλ απνζθξάγηζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, εληφο
πξνζεζκίαο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ
ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. Η έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο,
ε νπνία απνθαζίδεη, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ. Αλ ζην δηάζηεκα απηφ δελ
εμεηαζηεί ε έλζηαζε, ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςή ηεο. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο,
απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ
πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Τν
παξάβνιν απηφ απνηειεί δεκφζην έζνδν, ην νπνίν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο
αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή απφ ην Γεκνηηθφ Σπκβνχιην.
Γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο κε εθηηκψκελε αμία άλσ ησλ εμήληα ρηιηάδσλ (60.000,00)
επξψ, ρσξίο Φ.Π.Α., θάζε πξνζθέξσλ ή ζπκκεηέρσλ κπνξεί λα ππνβάιεη πξνδηθαζηηθή
πξνζθπγή θαηά ηεο απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε ηελ νπνία επηθπξψλνληαη ηα
απνηειέζκαηα ησλ ζηαδίσλ απνζθξάγηζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, εληφο
πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ
ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. Η πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο
Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (Α.Δ.Π.Π.). Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο ηεο
πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηαηίζεηαη παξάβνιν απφ ηνλ πξνζθεχγνληα ππέξ ηνπ
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Γεκνζίνπ, ην χςνο ηνπ νπνίνπ αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 0,50% ηεο πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο
(ρσξίο Φ.Π.Α.) ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. Τν χςνο ηνπ παξαβφινπ δελ κπνξεί λα είλαη
θαηψηεξν ησλ εμαθνζίσλ (600,00) επξψ νχηε αλψηεξν ησλ δεθαπέληε ρηιηάδσλ (15.000,00)
επξψ. Τν παξάβνιν επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνζθεχγνληα ζε πεξίπησζε νιηθήο ή κεξηθήο
απνδνρήο ηεο πξνζθπγήο ηνπ. Η πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο
(10 εκέξεο) θαη ε άζθεζή ηεο θσιχνπλ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επί πνηλή αθπξφηεηαο,
ρσξίο φκσο λα εκπνδίδνπλ ηελ πξφνδν ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο. Η Α.Δ.Π.Π.
απνθαζίδεη γηα ηελ πξνζθπγή εληφο ζαξάληα (40) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θαηάζεζήο
ηεο.
δ) Σε θάζε πεξίπησζε πνπ θξηηήξην αλάζεζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο - ηηκήο, πξαγκαηνπνηείηαη
πξψηα ζε έλα ζηάδην ε απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηνπ θαθέινπ
ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη κεηέπεηηα ζε δηαθξηηφ ζηάδην ε απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ
πξνζθνξψλ.
Τα παξαπάλσ εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη ζην δεχηεξν ζηάδην ηεο θιεηζηήο
δηαδηθαζίαο, ζηελ αληαγσληζηηθή δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε, ζηνλ αληαγσληζηηθφ
δηάινγν θαη ζηε ζχκπξαμε θαηλνηνκίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο έξγνπ.
Ππόζκληζη για ςποβολή δικαιολογηηικών
Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ
πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε (πξνζσξηλφο αλάδνρνο), λα
ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο, φρη κηθξφηεξεο ησλ δέθα (10) νχηε κεγαιχηεξεο ησλ είθνζη (20)
εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα πξσηφηππα ή
αληίγξαθα φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, φπσο θαζνξίδνληαη εηδηθφηεξα ζηα έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο, σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ, θαζψο θαη
γηα ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο. Τα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζε
ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη εκπξφζεζκα ζηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο.
Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά
πνπ ππνβιήζεθαλ, παξέρεηαη πξνζεζκία ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ηα πξνζθνκίζεη ή λα
ηα ζπκπιεξψζεη εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο
εηδνπνίεζεο ζε απηφλ. Η αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ σο άλσ πξνζεζκία,
εθφζνλ αηηηνινγείηαη απηφ επαξθψο θαη θαη’ αλψηαην φξην γηα δεθαπέληε (15) επηπιένλ
εκέξεο.
Αλ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ
δειψζεθαλ είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη
θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε
γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ
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νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο
πνπ απνξξίθζεθε. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππέβαιε αιεζή ή αθξηβή
δήισζε ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη.
Αλ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο δελ ππνβάιεη ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα
απαηηνχκελα πξσηφηππα ή αληίγξαθα, ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, θεξχζζεηαη
έθπησηνο θαη θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε
θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά
ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζθνκίδεη
έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, ε δηαδηθαζία
καηαηψλεηαη.
Η δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε
πξαθηηθνχ απφ ηελ Δπηηξνπή θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ πξνο ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή
γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ είηε γηα
ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαηά ηηο παξαγξάθνπο είηε θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο. Τα
απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε
θαηαθχξσζεο.
Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ.
Σηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο αλαθέξνληαη ππνρξεσηηθά νη πξνζεζκίεο γηα ηελ
αλαζηνιή ηεο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο. Σηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο
πξνκεζεηψλ ή παξνρήο γεληθψλ ππεξεζηψλ, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, κε αηηηνινγεκέλε
εηζήγεζή ηεο, κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο γηα νιφθιεξε ή
κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε πνζφηεηα θαηά πνζνζηφ ζηα εθαηφ, πνπ ζα θαζνξίδεηαη ζηα
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Τν πνζνζηφ απηφ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 30% γηα
δηαγσληζκνχο πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο κέρξη 100.000 επξψ πεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. θαη
ην 15% γηα δηαγσληζκνχο πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο απφ 100.001 επξψ θαη άλσ
πεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. ζηελ πεξίπησζε ηεο κεγαιχηεξεο πνζφηεηαο ή ην 50% ζηελ
πεξίπησζε κηθξφηεξεο πνζφηεηαο. Γηα θαηαθχξσζε κέξνπο ηεο πνζφηεηαο θάησ ηνπ
θαζνξηδφκελνπ απφ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνζνζηνχ, απαηηείηαη πξνεγνχκελε απνδνρή
απφ ηνλ πξνκεζεπηή.
Καηακύπυζη - ζύνατη ζύμβαζηρ
Σηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο αλαθέξνληαη ππνρξεσηηθά
νη πξνζεζκίεο γηα ηελ αλαζηνιή ηεο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, ιφγσ αλακνλήο ελδερφκελεο
άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο. Σηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο
πξνκεζεηψλ ή γεληθψλ ππεξεζηψλ, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, κε αηηηνινγεκέλε εηζήγεζή
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ηεο, κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο γηα νιφθιεξε ή κεγαιχηεξε ή
κηθξφηεξε πνζφηεηα θαηά πνζνζηφ ζηα εθαηφ, πνπ ζα θαζνξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο.
Η αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ακέζσο ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε
αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ,
ζε θάζε πξνζθέξνληα, εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν, φπσο
κε ηειενκνηνηππία, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν θ.ιπ., επί απνδείμεη. Η απφθαζε θαηαθχξσζεο
δελ παξάγεη ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο, εθφζνλ ε αλαζέηνπζα αξρή δελ ηελ θνηλνπνίεζε
ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο.
Μεηά ηελ επέιεπζε ησλ ελλφκσλ απνηειεζκάησλ ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, ε
αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ
ζπκθσλεηηθνχ, εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο
πξφζθιεζεο.
Η ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Δάλ ν αλάδνρνο δελ
πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή
πξφθιεζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε
ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο
επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο
πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο
καηαηψλεηαη.
Αποκλειζηικέρ ζςμβάζειρ για οπιζμένερ ςπηπεζίερ
Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξεί λα παξαρσξνχλ θαη’ απνθιεηζηηθφηεηα ην δηθαίσκα
ζπκκεηνρήο ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζησλ ζπκβάζεσλ ζηηο αλαθεξφκελεο ζην άξζξν
107 πγεηνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο ππεξεζίεο ζε Κνηλσληθέο Σπλεηαηξηζηηθέο
Δπηρεηξήζεηο πνπ είλαη εγγεγξακκέλεο ζην Μεηξψν Κνηλσληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ηεο
παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 4019/2011 θαη έρνπλ σο θχξην ζθνπφ ζην θαηαζηαηηθφ ηνπο,
ηελ επαγγεικαηηθή θαη θνηλσληθή έληαμε αηφκσλ κε αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ πξνζψπσλ,
εθφζνλ πεξηζζφηεξνη απφ ηνπιάρηζηνλ 30% ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο επηρείξεζεο είλαη
εξγαδφκελνη κε αλαπεξία ή κεηνλεθηνχληεο εξγαδφκελνη.
Οη Κνηλσληθέο Σπλεηαηξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο πξέπεη λα πιεξνχλ ζσξεπηηθά ηηο εμήο
πξνυπνζέζεηο:
α) λα έρνπλ ζθνπφ ηελ επηδίσμε απνζηνιήο δεκφζηαο πγεηνλνκηθήο, θνηλσληθήο θαη
πνιηηηζηηθήο ππεξεζίαο,
β) ηα θέξδε λα επελδχνληαη εθ λένπ ψζηε λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο ηδηνθηεζίαο ηεο
Κνηλσληθήο Σπλεηαηξηζηηθήο Δπηρείξεζεο. Σηελ πεξίπησζε δηαλνκήο ή αλαδηαλνκήο θεξδψλ,
απηή ζα πξέπεη λα γίλεηαη ππφ φξνπο ζπκκεηνρηθφηεηαο,
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γ) νη δνκέο δηνίθεζεο ή ηδηνθηεζίαο ηεο Κνηλσληθήο Σπλεηαηξηζηηθήο Δπηρείξεζεο, πνπ
εθηειεί ηε ζχκβαζε λα βαζίδνληαη ζηελ ηδηνθηεζία ησλ ππαιιήισλ ή ζε αξρέο
ζπκκεηνρηθφηεηαο ή λα απαηηνχλ ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ππαιιήισλ, ησλ ρξεζηψλ ή ησλ
ελδηαθεξνκέλσλ, θαη
δ) λα κελ έρεη αλαηεζεί ζηελ Κνηλσληθή Σπλεηαηξηζηηθή Δπηρείξεζε απφ ηε
ζπγθεθξηκέλε αλαζέηνπζα αξρή ζχκβαζε γηα ηηο αλσηέξσ ππεξεζίεο θαηά ηελ ηειεπηαία
ηξηεηία.
Η κέγηζηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο δελ ππεξβαίλεη ηα ηξία (3) έηε.
Η επηινγή ησλ αλαδφρσλ κεηαμχ ησλ Κνηλσληθψλ Σπλεηαηξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ
πξαγκαηνπνηείηαη κεηά απφ ζρεηηθή πξνθήξπμε δηαγσληζκνχ, πνπ απεπζχλεηαη ζην ζχλνιν
ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ θαη αλαθέξεη ην παξφλ άξζξν.
Πποθεζμίερ διαδικαζιών ζύνατηρ δημοζίυν ζςμβάζευν κάηυ ηυν οπίυν
Σηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θάησ ησλ νξίσλ ηεξνχληαη νη
αθφινπζεο πξνζεζκίεο:
α) Σηελ αλνηθηή δηαδηθαζία, ε ειάρηζηε πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξψλ αλέξρεηαη
ζε είθνζη δχν (22) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο ηεο ζχκβαζεο
ζην Κ.Η.Μ.ΓΗ.Σ.
β) Σηελ θιεηζηή δηαδηθαζία θαη ζηελ αληαγσληζηηθή δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε, ε
ειάρηζηε πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο αλέξρεηαη ζε δεθαπέληε (15)
εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο ηεο ζχκβαζεο ζην Κ.Η.Μ.ΓΗ.Σ.
θαη ε ειάρηζηε πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ έρνπλ
πξνεπηιεγεί γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο αλέξρεηαη ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ
εκεξνκελία απνζηνιήο ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο πξνζθνξάο πξνο ηνπο πξνεπηιεγέληεο.
γ) Σην ζπλνπηηθφ (πξφρεηξν) δηαγσληζκφ, ε ειάρηζηε πξνζεζκία παξαιαβήο
πξνζθνξψλ αλέξρεηαη ζε δψδεθα (12) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο
πξνθήξπμεο ηεο ζχκβαζεο ζην Κ.Η.Μ.ΓΗ.Σ.
Δάλ νη πξνζθνξέο κπνξνχλ λα ζπληαρζνχλ κφλνλ έπεηηα απφ επηηφπηα επίζθεςε ή
απφ επηηφπηα εμέηαζε εγγξάθσλ πξνζαξηεκέλσλ ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, νη
πξνζεζκίεο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ, νη νπνίεο είλαη ππνρξεσηηθά κεγαιχηεξεο απφ ηηο
αλσηέξσ ειάρηζηεο πξνζεζκίεο, θαζνξίδνληαη θαηά ηξφπν ψζηε φινη νη ελδηαθεξφκελνη
νηθνλνκηθνί θνξείο λα κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ γηα
ηελ θαηάξηηζε ησλ πξνζθνξψλ.
Πποκηπύξειρ ζύμβαζηρ
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Οη πξνθεξχμεηο ζχκβαζεο γηα φιεο - πιελ ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ θαη ηεο
απεπζείαο αλάζεζεο - ηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ρξεζηκνπνηνχληαη
σο κέζν πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ. Οη πξνθεξχμεηο ζχκβαζεο ζπληάζζνληαη, ζχκθσλα
κε ηππνπνηεκέλα έληππα πνπ εθδίδεη ε Δ.Α.Α.ΓΗ.ΣΥ. θαη δεκνζηεχνληαη ζην Κ.Η.Μ.ΓΗ.Σ.
Οικονομικέρ πποζθοπέρ ζηιρ δημόζιερ ζςμβάζειρ έπγυν
Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ζπληάζζνληαη ππνρξεσηηθά ζε έληππν πνπ ρνξεγεί ε
αλαζέηνπζα αξρή ή βάζεη ππνδείγκαηνο πνπ πεξηιακβάλεηαη σο Παξάξηεκα ζηα έγγξαθα
ηεο ζχκβαζεο.
Σηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο έξγνπ θάησ ησλ νξίσλ (εζληθφ δίθαην),
ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, εθηφο απφ ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 95, λα νξίζεη
ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο φηη νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ζπληάζζνληαη θαη ππνβάιινληαη
κε:
Α. Δνιαίο ποζοζηό έκπηυζηρ
Σηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο έξγνπ, αλ θξηηήξην αλάζεζεο είλαη ε
πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο, ε αλαζέηνπζα αξρή
κπνξεί λα νξίζεη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο φηη νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ζπληάζζνληαη θαη
ππνβάιινληαη κε εληαίν πνζνζηφ έθπησζεο κφλν ζε έξγα κε εθηηκψκελε αμία κηθξφηεξε ησλ
εμήληα ρηιηάδσλ (60.000) επξψ, ρσξίο Φ.Π.Α..
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθέξνπλ εληαία έθπησζε ζηηο ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο
ππεξεζίαο, πνπ εθθξάδεηαη ζε αθέξαηεο κνλάδεο επί ηνηο εθαηφ (%) θαη ζπκπιεξψλνπλ
νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζε έληππν, ην νπνίν δηαηίζεηαη ζε
ειεθηξνληθή ή θπζηθή κνξθή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή.
Β. Μειοδοζία ζηο ποζοζηό γενικών εξόδυν και οθέλοςρ για εκηέλεζη
απολογιζηικών επγαζιών
Σηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο έξγνπ, αλ θξηηήξην αλάζεζεο είλαη ε
πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο, ε αλαζέηνπζα αξρή
κπνξεί λα νξίζεη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο φηη νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ζπληάζζνληαη θαη
ππνβάιινληαη κε κεηνδνζία κφλν επί ηνπ πνζνζηνχ γεληθψλ εμφδσλ θαη νθέινπο γηα
εθηέιεζε απνινγηζηηθψλ εξγαζηψλ, κφλν ζηελ πεξίπησζε έξγσλ κε εθηηκψκελε αμία
απνινγηζηηθψλ εξγαζηψλ πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο δηαθφζηεο πελήληα ρηιηάδεο (250.000) επξψ,
ρσξίο ην Φ.Π.Α. θαη ηδίσο φηαλ είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιν λα ηηκνινγεζνχλ, ζε δνθηκαζηηθέο
εξγαζίεο θαη έξεπλεο θαη ζε αξραηνινγηθέο εξγαζίεο. Τα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πξνβιέπνπλ
ην ζπλνιηθφ χςνο πξνυπνινγηζκνχ ησλ δαπαλψλ θαη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ (ζρέδηα,
πεξηγξαθέο θιπ).
Τν πνζνζηφ γηα γεληθά έμνδα θαη φθεινο ηνπ αλαδφρνπ απνινγηζηηθψλ εξγαζηψλ,
πνπ ππφθεηηαη ζε έθπησζε, νξίδεηαη ζε δεθανρηψ επί ηνηο εθαηφ (18%) θαη εθαξκφδεηαη ζην
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ζχλνιν ησλ δαπαλψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη, φπσο γηα πξνκήζεηεο πιηθψλ, κηζζψζεηο
κεραλεκάησλ, θαχζηκα θαη ιηπαληηθά, κηζζνχο, εκεξνκίζζηα, ινηπέο απνδεκηψζεηο θαη
αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη θάζε είδνπο θξαηήζεηο.
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθέξνπλ έθπησζε ζε αθέξαηεο κνλάδεο επί ηνηο εθαηφ (%),
ζην πνζνζηφ ησλ γεληθψλ εμφδσλ θαη νθέινπο ηνπ αλαδφρνπ. Η πξνζθεξφκελε έθπησζε
δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 100%.
Δνζηάζειρ πος αζκούνηαι καηά ηη διαδικαζία ζύνατηρ δημοζίυν ζςμβάζευν με
εκηιμώμενη αξία κάηυ από 60.000 εςπώ (συπίρ Φ.Π.Α.) - Παπάβολο
Γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο κε εθηηκψκελε αμία θάησ ησλ εμήληα ρηιηάδσλ (60.000)
επξψ, ρσξίο Φ.Π.Α., ζε πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε
πξνζεζκία άζθεζήο ηεο είλαη πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο
πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. Γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο θαηά ηεο
δηαθήξπμεο ή ηεο πξφζθιεζεο, ε έλζηαζε ππνβάιιεηαη κέρξη πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ ηελ
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ.
Η έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία απνθαζίδεη εληφο
πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ, κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε
απφξξηςε ηεο έλζηαζεο.
Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε
θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο
εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Τν παξάβνιν απηφ απνηειεί δεκφζην έζνδν, ην νπνίν
επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή απφ ηελ
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή.
Με θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδεηαη ην χςνο ηνπ αλσηέξσ
παξαβφινπ.
Πποδικαζηικέρ πποζθςγέρ
Γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο κε εθηηκψκελε αμία άλσ ησλ εμήληα ρηιηάδσλ (60.000) επξψ,
ρσξίο Φ.Π.Α., θάζε ελδηαθεξφκελνο, ν νπνίνο είρε ή έρεη ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί δεκφζηα
ζχκβαζε θαη έρεη ππνζηεί ή ελδέρεηαη λα ππνζηεί δεκηά απφ εθηειεζηή πξάμε ή παξάιεηςε
ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά παξάβαζε ηεο επξσπατθήο ή εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο, έρεη
δηθαίσκα λα πξνζθχγεη ζηελ Αξρή Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (Α.Δ.Π.Π.) θαη λα
δεηήζεη πξνζσξηλή πξνζηαζία, αθχξσζε παξάλνκεο πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο ή αθχξσζε ζχκβαζεο, ε νπνία έρεη ζπλαθζεί παξάλνκα.
Η πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή θαηαηίζεηαη ειεθηξνληθά ζηελ Α.Δ.Π.Π. εληφο δέθα (10)
εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ
θνξέα αλ ε πξάμε θνηλνπνηήζεθε κε ειεθηξνληθά κέζα ή ηειενκνηνηππία.
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Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηαηίζεηαη παξάβνιν
απφ ηνλ πξνζθεχγνληα ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ην χςνο ηνπ νπνίνπ αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ
0,5% ηεο πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο, ρσξίο Φ.Π.Α., ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. Τν χςνο ηνπ
παξαβφινπ δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξν ησλ εμαθνζίσλ (600) επξψ νχηε αλψηεξν ησλ
δεθαπέληε ρηιηάδσλ (15.000) επξψ. Δάλ απφ ηα έγγξαθα ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο παξέρεηαη ε
δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο γηα ηκήκα ή ηκήκαηα ηεο ζχκβαζεο, ην χςνο ηνπ
παξαβφινπ ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο ηνπ ηκήκαηνο ή ησλ ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο, ζρεηηθά
κε ηα νπνία αζθείηαη ε πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή.
Η πξνζεζκία (ησλ 10 εκεξψλ) γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη ε
άζθεζή ηεο, θσιχνπλ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επί πνηλή αθπξφηεηαο, ρσξίο φκσο λα
θσιχνπλ ηελ πξφνδν ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο.
Η Α.Δ.Π.Π. ζπδεηά ηελ πξνζθπγή εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ζαξάληα (40)
εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θαηάζεζήο ηεο.
Κάζε ελδηαθεξφκελνο, ν νπνίνο έρεη ππνζηεί ή ελδέρεηαη λα ππνζηεί δεκηά απφ
απφθαζε ηεο Α.Δ.Π.Π. επί ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο, κπνξεί λα αζθήζεη αίηεζε γηα ηελ
αλαζηνιή εθηέιεζεο θαη αίηεζε γηα ηελ αθχξσζε ηεο απφθαζεο ηεο Α.Δ.Π.Π. ελψπηνλ ηνπ
Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ ηεο έδξαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ην νπνίν απνθαίλεηαη ακεηάθιεηα.
Τα αλσηέξσ έλδηθα βνεζήκαηα αζθνχληαη ελψπηνλ ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο,
φηαλ αθνξνχλ δηαθνξέο:
α) κε πξνυπνινγηζκφ κεγαιχηεξν ησλ δεθαπέληε εθαηνκκπξίσλ (15.000.000) επξψ,
πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.,
β) πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ αλάζεζε ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο έξγσλ ή
ππεξεζηψλ,
γ) πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ αλάζεζε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ νη νπνίεο πινπνηνχληαη
σο Σπκπξάμεηο Γεκφζηνπ - Ιδησηηθνχ Τνκέα (Σ.Γ.Ι.Τ.), ζχκθσλα κε ην Ν. 3389/2005, θαζψο
θαη
δ) δεκφζησλ ζπκβάζεσλ, πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο
2014/25/ΔΔ, αλεμαξηήησο πνζνχ.
Η αίηεζε αλαζηνιήο θαηαηίζεηαη ζην αξκφδην σο άλσ δηθαζηήξην κέζα ζε πξνζεζκία
δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο επί ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο. Γηα ηελ
άζθεζε ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαηαηίζεηαη παξάβνιν αμίαο ζε πνζνζηφ 0,1% ηεο
πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α., ην νπνίν δελ κπνξεί λα είλαη
θαηψηεξν ησλ πεληαθνζίσλ (500) επξψ θαη αλψηεξν ησλ πέληε ρηιηάδσλ (5.000) επξψ.
Ο δηάδηθνο πνπ πέηπρε ππέξ απηνχ ηελ αλαζηνιή ηεο εθηέιεζεο ηεο πξνζβαιιφκελεο
πξάμεο, νθείιεη κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ επίδνζε ηεο απφθαζεο
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απηήο, λα αζθήζεη ηελ αίηεζε αθχξσζεο, δηαθνξεηηθά αίξεηαη απηνδηθαίσο ε ηζρχο ηεο
αλαζηνιήο.
Σποποποίηζη ζςμβάζευν καηά ηη διάπκειά ηοςρ
Οη ζπκβάζεηο θαη νη ζπκθσλίεο - πιαίζην κπνξνχλ λα ηξνπνπνηνχληαη, χζηεξα απφ
γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ4, ρσξίο λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ζε
νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
α) φηαλ νη ηξνπνπνηήζεηο, αλεμάξηεηα απφ ηε ρξεκαηηθή ηνπο αμίαο, πξνβιέπνληαη κε
ζαθείο θαη ξεηνχο φξνπο ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, φπνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλνληαη θαη
ξήηξεο αλαζεψξεζεο ηηκψλ ή πξναηξέζεηο. Οη ξήηξεο απηέο αλαθέξνπλ ην αληηθείκελν θαη ηε
θχζε ησλ ελδερφκελσλ ηξνπνπνηήζεσλ ή πξναηξέζεσλ, θαζψο θαη ηνπο φξνπο
ελεξγνπνίεζήο ηνπο. Γελ επηηξέπεηαη λα πξνβιέπνπλ ηξνπνπνηήζεηο ή πξναηξέζεηο, πνπ
κπνξεί λα κεηαβάινπλ ηε ζπλνιηθή θχζε ηεο ζχκβαζεο ή ηεο ζπκθσλίαο - πιαίζην.
β) γηα ηα ζπκπιεξσκαηηθά έξγα, ππεξεζίεο ή αγαζά απφ ηνλ αξρηθφ αλάδνρν, ηα
νπνία θαηέζηεζαλ αλαγθαία θαη δελ πεξηιακβάλνληαλ ζηελ αξρηθή ζχκβαζε, εθφζνλ ε
αιιαγή αλαδφρνπ:
-

δελ κπνξεί λα γίλεη γηα νηθνλνκηθνχο ή ηερληθνχο ιφγνπο, π.ρ. απαηηήζεηο
ελαιιαμηκφηεηαο ή δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κε ηνλ πθηζηάκελν εμνπιηζκφ, ππεξεζίεο ή
εγθαηαζηάζεηο πνπ παξαζρέζεθαλ κε ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο
θαη

-

ζα ζπλεπαγφηαλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ή νπζηαζηηθή επηθάιπςε δαπαλψλ γηα ηελ
αλαζέηνπζα αξρή.
Οπνηαδήπνηε αχμεζε ηεο ηηκήο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην πελήληα ηνηο εθαηφ

(50%) ηεο αμίαο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο. Σε πεξίπησζε δηαδνρηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ, ε
ζσξεπηηθή αμία ησλ ηξνπνπνηήζεσλ απηψλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην πελήληα ηνηο εθαηφ
(50%) ηεο αμίαο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο ή ηεο ζπκθσλίαο-πιαίζην.
γ) φηαλ πιεξνχληαη ζσξεπηηθά νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:
-

ε αλάγθε ηξνπνπνίεζεο πξνέθπςε ιφγσ πεξηζηάζεσλ πνπ δελ ήηαλ δπλαηφλ λα
πξνβιεθζνχλ απφ κηα επηκειή αλαζέηνπζα αξρή,

-

ε ηξνπνπνίεζε δελ κεηαβάιιεη ηε ζπλνιηθή θχζε ηεο ζχκβαζεο,

-

νπνηαδήπνηε αχμεζε ηεο ηηκήο δελ ππεξβαίλεη ην 50% ηεο αμίαο ηεο αξρηθήο
ζχκβαζεο ή ηεο ζπκθσλίαο - πιαίζην. Σε πεξίπησζε δηαδνρηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ, ε
ζσξεπηηθή αμία ησλ ηξνπνπνηήζεσλ απηψλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 50% ηεο
αμίαο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο ή ηεο ζπκθσλίαο-πιαίζην.

4 Άξζξν 201 ηνπ Ν. 4412/2016.
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δ) φηαλ έλαο λένο αλάδνρνο ππνθαζηζηά εθείλνλ ζηνλ νπνίν αλαηέζεθε αξρηθά ε
ζχκβαζε απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, ιφγσ:
-

ξεηήο ξήηξαο αλαζεψξεζεο ή πξναίξεζεο, ζχκθσλεο κε ηελ πεξίπησζε α΄,

-

νιηθήο ή κεξηθήο δηαδνρήο ηνπ αξρηθνχ αλαδφρνπ, ιφγσ εηαηξηθήο αλαδηάξζξσζεο,
πεξηιακβαλνκέλσλ

ηεο

εμαγνξάο,

ηεο

απνξξφθεζεο,

ηεο

ζπγρψλεπζεο

ή

θαηαζηάζεσλ αθεξεγγπφηεηαο ηδίσο ζην πιαίζην πξνπησρεπηηθψλ ή πησρεπηηθψλ
δηαδηθαζηψλ, απφ άιινλ νηθνλνκηθφ θνξέα, ν νπνίνο πιεξνί ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο
επηινγήο πνπ θαζνξίζηεθαλ αξρηθά, ππφ ηνλ φξν φηη ε δηαδνρή δελ ζπλεπάγεηαη
άιιεο νπζηψδεηο ηξνπνπνηήζεηο ηεο ζχκβαζεο θαη δελ γίλεηαη κε ζθνπφ ηελ απνθπγή
ηεο εθαξκνγήο ηνπ Ν, 4412/2016.
-

πεξίπησζεο πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή αλαιακβάλεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θχξηνπ
αλαδφρνπ έλαληη ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ θαη εθφζνλ ε δπλαηφηεηα απηή πξνβιέπεηαη
ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 131,
ε) φηαλ νη ηξνπνπνηήζεηο, αλεμαξηήησο ηεο αμίαο ηνπο, δελ είλαη νπζηψδεηο.
Φσξίο λα απαηηείηαη επαιήζεπζε αλ ηεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ησλ πεξηπηψζεσλ α΄

έσο δ΄ ηεο παξ. 4, νη ζπκβάζεηο κπνξεί λα ηξνπνπνηνχληαη ρσξίο λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο
δεκφζηαο ζχκβαζεο, εθφζνλ ε αμία ηεο ηξνπνπνίεζεο είλαη θαηψηεξε θαη ησλ δχν
αθφινπζσλ ηηκψλ:
α) ησλ θαηψηαησλ νξίσλ εθαξκνγήο ηνπ Δλσζηαθνχ Γηθαίνπ θαη
β) ηνπ δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ηεο αμίαο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο γηα ηηο ζπκβάζεηο
ππεξεζηψλ θαη πξνκεζεηψλ θαη ηνπ 15% ηεο αμίαο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο γηα ηηο ζπκβάζεηο
έξγσλ.
Μία ηξνπνπνίεζε ζεσξείηαη νπζηψδεο φηαλ πιεξνί κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο
αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:
α) ε ηξνπνπνίεζε εηζάγεη φξνπο νη νπνίνη, εάλ είραλ απνηειέζεη κέξνο ηεο αξρηθήο
δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, ζα είραλ επηηξέςεη ηε ζπκκεηνρή δηαθνξεηηθψλ ππνςεθίσλ
απφ απηνχο πνπ επηιέρζεθαλ αξρηθψο ή ζηελ απνδνρή άιιεο πξνζθνξάο απφ εθείλε πνπ
επειέγε αξρηθψο ή ζα πξνζέιθπαλ θαη άιινπο ζπκκεηέρνληεο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο
ζχκβαζεο,
β) ε ηξνπνπνίεζε αιιάδεη ηελ νηθνλνκηθή ηζνξξνπία ηεο ζχκβαζεο ή ηεο ζπκθσλίαοπιαίζην ππέξ ηνπ αλαδφρνπ, θαηά ηξφπν πνπ δελ πξνβιεπφηαλ ζηελ αξρηθή ζχκβαζε ή
ζπκθσλία - πιαίζην,
γ) ε ηξνπνπνίεζε επεθηείλεη ζεκαληηθά ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο ή ηεο
ζπκθσλίαο - πιαίζην,
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δ) φηαλ λένο αλάδνρνο ππνθαζηζηά εθείλνλ ζηνλ νπνίν είρε αλαηεζεί αξρηθψο ε
ζχκβαζε ζε πεξηπηψζεηο δηαθνξεηηθέο απφ ηηο πξνβιεπφκελεο ζηελ πεξίπησζε δ΄ ηεο
παξαγξάθνπ 1.
Απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, γηα ηξνπνπνηήζεηο ησλ δηαηάμεσλ κίαο
δεκφζηαο ζχκβαζεο ή κίαο ζπκθσλίαο - πιαίζην θαηά ηε δηάξθεηά ηνπο, πνπ είλαη
δηαθνξεηηθέο απφ ηηο πξνβιεπφκελεο ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2.
Σπόπορ πληπυμήρ - απαιηούμενα δικαιολογηηικά για πληπυμή ηος αναδόσος
Ο ηξφπνο πιεξσκήο θαη θάζε άιιν αλαγθαίν ζέκα θαζνξίδνληαη απαξαίηεηα ζηε
δηαθήξπμε. Η πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ πιηθψλ ή ηεο ππεξεζίαο ζηνλ αλάδνρν κπνξεί λα γίλεη
κε έλα απφ ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο:
α) Με ηελ εμφθιεζε ηνπ 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή
ησλ πιηθψλ ή ηεο ππεξεζίαο.
β) Με ηελ ρνξήγεζε έληνθεο πξνθαηαβνιήο κέρξη πνζνζηνχ 50% ηεο ζπκβαηηθήο
αμίαο, ρσξίο Φ.Π.Α. έλαληη ηζφπνζεο εγγχεζεο θαη ηελ θαηαβνιή ηνπ ππνινίπνπ είηε κεηά
ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ πιηθψλ, είηε κε πιεξσκή πνζνζηνχ 20% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο
ρσξίο Φ.Π.Α. κε ην πξσηφθνιιν παξαιαβήο, θαηφπηλ ηνπ καθξνζθνπηθνχ ειέγρνπ θαη ηελ
εμφθιεζε ηεο ππφινηπεο ζπκβαηηθήο αμίαο κε ηνλ ζπλνιηθφ Φ.Π.Α. κεηά ηελ νξηζηηθή
παξαιαβή ησλ πιηθψλ.
Σηηο ζπκβάζεηο πξνκήζεηαο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη είλαη ηνπιάρηζηνλ ηα
εμήο:
α) Πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο ή ζε πεξίπησζε
απηνδίθαηεο παξαιαβήο, απνδεηθηηθφ πξνζθφκηζεο ηνπ πιηθνχ ζηελ απνζήθε.
β) Απνδεηθηηθφ εηζαγσγήο ηνπ πιηθνχ ζηελ απνζήθε ηνπ θνξέα.
γ) Τηκνιφγην ηνπ πξνκεζεπηή εηο ηξηπινχλ πνπ λα αλαθέξεη ηελ έλδεημε
«Δμνθιήζεθε».
δ) Δμνθιεηηθή απφδεημε ηνπ πξνκεζεπηή, εάλ ην ηηκνιφγην δελ θέξεη ηελ έλδεημε
«Δμνθιήζεθε».
ε) Πηζηνπνηεηηθά Φνξνινγηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξφηεηαο.
Σηηο ζπκβάζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο απαηηνχληαη
ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά:
α) Πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ ηκήκαηνο, πνπ αθνξά ε πιεξσκή ή ηνπ
ζπλφινπ ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθείκελνπ.
β) Τηκνιφγην ηνπ αλαδφρνπ.
γ) Δμνθιεηηθή απφδεημε ηνπ αλαδφρνπ, εάλ ην ηηκνιφγην δελ θέξεη ηελ έλδεημε
«Δμνθιήζεθε».
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δ) Πηζηνπνηεηηθά Φνξνινγηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξφηεηαο.
Όπγανα διενέπγειαρ διαδικαζιών ζύνατηρ δημοζίυν ζςμβάζευν
Σην πιαίζην ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, ηα φξγαλα πνπ
γλσκνδνηνχλ πξνο ηα απνθαηλφκελα φξγαλα έρνπλ ηδίσο ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο:
α) ζε πεξίπησζε πξφρεηξεο ή αλνηθηήο δηαγσληζηηθήο αμηνινγνχλ ηηο πξνζθνξέο θαη
ζηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηηο αηηήζεηο ζπκκεηνρήο ησλ πξνζθεξφλησλ ή ππνςεθίσλ,
β) ειέγρνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ πξνζθεξφλησλ ή ππνςεθίσλ γηα ηε ζπκκεηνρή
ηνπο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο,
γ) ειέγρνπλ θαη αμηνινγνχλ ηηο πξνζθνξέο,
δ) ζην πιαίζην αληαγσληζηηθή δηαδηθαζίαο κε δηαπξαγκάηεπζε, αληαγσληζηηθνχ
δηαιφγνπ ή ζχκπξαμεο θαηλνηνκίαο, δηαπξαγκαηεχνληαη κε ηνπο πξνζθέξνληεο ή
ππνςεθίνπο,
ε) εηζεγνχληαη ηνλ απνθιεηζκφ ησλ πξνζθεξφλησλ ή ππνςεθίσλ απφ ηε δηαδηθαζία,
ηελ απφξξηςε ησλ πξνζθνξψλ, ηελ θαηαθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ, ηελ απνδέζκεπζε
ησλ εγγπήζεσλ, ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο,
ζη) γλσκνδνηνχλ γηα θάζε άιιν ζέκα πνπ αλαθχπηεη θαηά ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο,
δ) ζην ζηάδην ηεο εθηέιεζεο γλσκνδνηνχλ γηα θάζε ζέκα πνπ αλαθχπηεη απφ ηε
ζχκβαζε θαη ηδίσο επί ηεο παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, θάζε άιιεο ηξνπνπνίεζεο
ηεο ζχκβαζεο θαη ηεο έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ θαη
ε) γλσκνδνηνχλ γηα ηηο πξνβιεπφκελεο ελζηάζεηο θαη πξνζθπγέο πνπ ππνβάιινληαη
ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο.
Καηά ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο ηα γλσκνδνηηθά φξγαλα εθθξάδνπλ
έγγξαθε γλψκε, πνπ απνηειεί ηελ πξφηαζε πνπ αζπάδεηαη ε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ.
Γελ κπνξεί ε γλψκε ησλ γλσκνδνηηθψλ νξγάλσλ λα πξνθχπηεη απφ ην κέζν φξν ησλ
πξνηάζεσλ.
Με

απφθαζε

ηνπ

Γεκνηηθνχ

Σπκβνπιίνπ

ή

ηεο

Οηθνλνκηθήο

Δπηηξνπήο

ζπγθξνηνχληαη γλσκνδνηηθά φξγαλα γηα ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε ή πεξηζζφηεξεο ή ζε εηήζηα
βάζε γηα ηηο ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηεη ν Γήκνο. Η χπαξμε νξγάλσλ ζε εηήζηα βάζε δελ
απνθιείεη ηε ζπγθξφηεζε γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ γηα ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε ή ζπκβάζεσλ.
Δθφζνλ ηα φξγαλα ζπγθξνηνχληαη ζε εηήζηα βάζε, νη δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ, πνπ δελ έρνπλ νινθιεξσζεί εληφο ηνπ έηνπο, ζπλερίδνληαη θαη νινθιεξψλνληαη
απφ ην ίδην φξγαλν. Σηελ πεξίπησζε ηεο δηελέξγεηαο ζπγθεληξσηηθψλ αγνξψλ απφ Κ.Α.Α.,
ηα αληίζηνηρα γλσκνδνηηθά φξγαλα ζπγθξνηνχληαη κε απφθαζή ηνπο. Δπίζεο, κπνξνχλ λα
ζπγθξνηνχληαη θαηά πεξίπησζε θαη έθηαθηεο επηηξνπέο ή νκάδεο εξγαζίαο γηα ηελ
αληηκεηψπηζε εηδηθψλ ζεκάησλ, πνπ αθνξνχλ ηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο. Οη απνθάζεηο
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ζπγθξφηεζεο ησλ γλσκνδνηηθψλ νξγάλσλ θνηλνπνηνχληαη ζηα κέιε απηψλ θαη ηνπο θνξείο
απφ ηνπο νπνίνπο απηά πξνέξρνληαη.
Με ηελ απφθαζε ζπγθξφηεζεο ηεο θάζε επηηξνπήο εμεηδηθεχνληαη νη αξκνδηφηεηεο, ν
αξηζκφο θαη νη ηδηφηεηεο ησλ κειψλ, ε ιεηηνπξγία ησλ νξγάλσλ, θαζψο θαη θάζε άιιν
αλαγθαίν ζρεηηθφ ζέκα.
Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, σο γλσκνδνηηθά φξγαλα κπνξεί λα νξίδνληαη θαη
νξγαλσηηθέο κνλάδεο εληαγκέλεο ζηε δηνηθεηηθή δνκή ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, δειαδή ε
ππεξεζία πνπ θάλεη ρξήζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο (π.ρ. ε ππεξεζία θαζαξηφηεηαο
γηα ηελ παξαιαβή θάδσλ απνξξηκκάησλ).
Γηα ηε ζπγθξφηεζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ζηηο αλαζέηνπζεο
αξρέο, εθαξκφδνληαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2690/1999 «Κψδηθαο Γηνηθεηηθήο
Γηαδηθαζίαο», φπσο θσδηθνπνηήζεθε κε ην άξζξνπ πξψην ηνπ Π.Γ. 28/2015.
Σηε

ζχλζεζε

ησλ

γλσκνδνηηθψλ

νξγάλσλ

ηνπ

παξφληνο

άξζξνπ

κεηέρεη

ππνρξεσηηθά έλα κέινο ηνπ Με.Π.Υ.Γε.Σπ., φηαλ απηφ ζπζηαζεί.
Σηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, πέξαλ ησλ αλσηέξσ ηζρχνπλ θαη ηα εμήο:
α) Όηαλ σο θξηηήξην αλάζεζεο ρξεζηκνπνηείηαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή
άπνςε πξνζθνξάο κφλν βάζεη ηηκήο θαη ε εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο ηνπ έξγνπ δελ
ππεξβαίλεη ην 1.000.000 επξψ ρσξίο λα ζπλππνινγίδεηαη ην θνλδχιην ηνπ ΦΠΑ, ε επηηξνπή
δηαγσληζκνχ απνηειείηαη απφ ηξεηο ηερληθνχο ππαιιήινπο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πνπ είλαη
εγγεγξακκέλνη ζην κεηξψν ηεο πεξίπησζεο ε΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη πνπ
νξίδνληαη απφ ην αξκφδην φξγαλν κεηά απφ θιήξσζε. Σηηο εξγαζίεο ηεο επηηξνπήο κπνξεί
λα παξίζηαηαη, ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ, εθπξφζσπνο ησλ εξγνιεπηψλ, πνπ ππνδεηθλχεηαη
καδί κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, απφ ηηο παλειιήληεο εξγνιεπηηθέο νξγαλψζεηο.
β) Όηαλ σο θξηηήξην αλάζεζεο ρξεζηκνπνηείηαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή
άπνςε πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο ηηκήο - πνηφηεηαο ή ε εθηηκψκελε αμία ηεο
ζχκβαζεο ηνπ έξγνπ ππεξβαίλεη ην φξην ηεο πεξίπησζεο α΄, ε επηηξνπή δηαγσληζκνχ, ε
νπνία ζπγθξνηείηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ απνηειείηαη
απφ:
- Τέζζεξηο (4) ππαιιήινπο θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, θαηφρνπο ηίηινπ ζπνπδψλ
αλσηάηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο κε ηερληθή εμεηδίθεπζε θαη
κε εηδηθφηεηεο πνπ πξνζηδηάδνπλ ζηηο θαηεγνξίεο εξγαζηψλ εγγεγξακκέλνπο ζην Μεηξψν
Μειψλ Δπηηξνπψλ Γηαδηθαζηψλ Σχλαςεο Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ Έξγσλ, Μειεηψλ, Τερληθψλ
θαη Λνηπψλ Σπλαθψλ Δπηζηεκνληθψλ Υπεξεζηψλ (Με.Μ.Δ.Γ.).
- Έλαλ (1) εθπξφζσπν ησλ Ο.Τ.Α. πνπ ππνδεηθλχεηαη κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ απφ ηελ
Πεξηθεξεηαθή Έλσζε Γήκσλ ηεο έδξαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο εγγεγξακκέλνπο ζηνπο
ζρεηηθνχο θαηαιφγνπο (κεηξψα) πξνζψπσλ πνπ θαηαξηίδνληαη κε επζχλε ηεο Π.Δ.Γ.
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- Έλαλ (1) εθπξφζσπν ηνπ Τερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Διιάδαο (T.E.E.), πνπ
ππνδεηθλχεηαη κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ T.E.E. εγγεγξακκέλνπο
ζηνπο ζρεηηθνχο θαηαιφγνπο (κεηξψα) πξνζψπσλ πνπ θαηαξηίδνληαη κε επζχλε ηνπ Τ.Δ.Δ.
- Έλαλ (1) εθπξφζσπν ησλ εξγνιεπηηθψλ νξγαλψζεσλ εγγεγξακκέλνπο ζηνπο ζρεηηθνχο
θαηαιφγνπο (κεηξψα) πξνζψπσλ πνπ θαηαξηίδνληαη κε επζχλε ησλ νξγαλψζεσλ απηψλ,
πνπ ππνδεηθλχεηαη καδί κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, απφ ηηο παλειιήληεο εξγνιεπηηθέο
νξγαλψζεηο, φηαλ πξφθεηηαη γηα έξγα ησλ νπνίσλ ν πξνυπνινγηζκφο εθηφο Φ.Π.Α. θαη
αλαζεψξεζεο, ηζνχηαη ή ππεξβαίλεη ην φξην εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο 2014/24/ΔΔ ή θαη
νξγαλψζεηο ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο, εθφζνλ ππάξρνπλ, ζηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο.
γ) Σηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 50 ή φηαλ θξηηήξην αλάζεζεο είλαη ε πιένλ
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο - ηηκήο,
ππάιιεινη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο απαγνξεχεηαη λα νξίδνληαη σο κέιε ηεο επηηξνπήο
δηαγσληζκνχ θαη ζπλεπψο δελ ζπκκεηέρνπλ ζηε δεκφζηα θιήξσζε.
δ) Γηα ηνλ νξηζκφ ησλ κειψλ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ, ε αξκφδηα γηα ηε δηεμαγσγή
ηνπ ππεξεζία δεηά έγθαηξα ηελ ππφδεημε ησλ κειψλ θαη ησλ εθπξνζψπσλ ησλ θνηλσληθψλ
θνξέσλ (Τ.Δ.Δ. ή άιινπ Δπηκειεηεξίνπ, Πεξηθεξεηαθήο Έλσζεο Γήκσλ θαη ησλ
εξγνιεπηηθψλ νξγαλψζεσλ), θαηά ηελ επφκελε πεξίπησζε. Οη θνξείο ζηνπο νπνίνπο
ππεξεηνχλ νη ππάιιεινη θαη νη ινηπνί εθπξφζσπνη παξέρνπλ ηηο αλαγθαίεο δηεπθνιχλζεηο γηα
ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο.
ε) Γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπο, ηα Δπηκειεηήξηα, νη Πεξηθεξεηαθέο Δλψζεηο
Γήκσλ θαη νη εξγνιεπηηθέο νξγαλψζεηο δηελεξγνχλ κε επζχλε ηνπο δεκφζηα θιήξσζε,
χζηεξα απφ έγθαηξε δεκνζηνπνίεζε ηεο εκέξαο θαη ψξαο δηελέξγεηάο ηεο, απφ ζρεηηθνχο
θαηαιφγνπο (κεηξψα) πξνζψπσλ, πνπ θαηαξηίδνληαη θαη ηεξνχληαη κε επζχλε ησλ
παξαπάλσ θνξέσλ. Η πξντζηακέλε αξρή νξίδεη ηα ππνδεηρζέληα κέιε, αθνχ ιάβεη ππφςε
ηεο αηηήκαηα εμαίξεζεο, ιφγσ θαηάζηαζεο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ ζην ζπγθεθξηκέλν
δηαγσληζκφ. Σηελ πεξίπησζε απηή ππνδεηθλχνληαη αληηθαηαζηάηεο ησλ εμαηξεζέλησλ κειψλ.
ζη) Σηηο επηηξνπέο εηήζηαο βάζεο, ην κέινο πνπ εθπξνζσπεί ηνλ θνξέα ρξήζεο ηνπ
έξγνπ, κπνξεί λα νξίδεηαη απφ ηελ αξρή ή ζε θάζε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε κε αληίζηνηρν
πξνζδηνξηζκφ θαη ηνπ κέινπο αληί ηνπ νπνίνπ ζπκκεηέρεη ζηε επηηξνπή.
δ) Σπληζηάηαη θαη ηεξείηαη ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Υπνδνκψλ Μεηξψν Μειψλ
Δπηηξνπψλ Γηαδηθαζηψλ Σχλαςεο Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ Έξγσλ, Μειεηψλ, Τερληθψλ θαη
Λνηπψλ Σπλαθψλ Δπηζηεκνληθψλ Υπεξεζηψλ (Με.Μ.Δ.Γ.). Σην Μεηξψν απηφ εγγξάθνληαη
ηερληθνί ππάιιεινη φισλ ησλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ ή αλαζεηφλησλ θνξέσλ, ησλ
Αλεμάξηεησλ Αξρψλ θαη ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ. Με απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Υπνδνκψλ,
Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ ξπζκίδνληαη νη φξνη, νη πξνυπνζέζεηο θαη ε δηαδηθαζία γηα ηελ
εγγξαθή ζην Μεηξψν, ε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο θαη ηήξεζεο ηνπ Μεηξψνπ, ηα θαζήθνληα ησλ
εγγεγξακκέλσλ θαη θάζε άιιν ζρεηηθά κε ηα παξαπάλσ αλαγθαίν ζέκα.
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Δηδηθά ζηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο κειεηψλ θαη παξνρήο ηερληθψλ ππεξεζηψλ θαη
ινηπψλ ζπλαθψλ επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ, ηζρχνπλ θαη ηα αθφινπζα:
α) Γηα ηε δηεμαγσγή ησλ δηαγσληζκψλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζπγθξνηεί, κεηά απφ
δεκφζηα θιήξσζε, κε απφθαζή ηεο, Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, απνηεινχκελε απφ ηξία (3)
κέιε. Γχν (2) απφ ηα κέιε είλαη ηερληθνί ππάιιεινη, κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο,
εγγεγξακκέλνη ζην Με.Μ.Δ.Γ., πνπ έρνπλ εκπεηξία θαη πξνζφληα ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν
ηεο ππφ αλάζεζε ζχκβαζεο θαη έλαο απφ απηνχο νξίδεηαη σο πξφεδξνο κε ηνλ αλαπιεξσηή
ηνπ.
β) Καη’ εμαίξεζε, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ κπνξεί λα είλαη πεληακειήο, αλ θαηά ηελ
θξίζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε πξνο αλάζεζε ζχκβαζε είλαη πνιχπινθε θαη απαηηεί
εμεηδηθεπκέλε εκπεηξία. Τέζζεξα (4) απφ ηα κέιε είλαη ηερληθνί ππάιιεινη, κε ηνπο
αλαπιεξσηέο ηνπο εγγεγξακκέλνη ζην Με.Μ.Δ.Γ. θαη κε εκπεηξία θαη πξνζφληα ζρεηηθά κε ην
αληηθείκελν ηεο ππφ αλάζεζε ζχκβαζεο, εθ ησλ νπνίσλ έλαο νξίδεηαη σο πξφεδξνο κε ηνλ
αλαπιεξσηή ηνπ.
γ) Έλα απφ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ
ππνδεηθλχεηαη ζε θάζε πεξίπησζε απφ ην Τερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο, κεηά απφ ζρεηηθφ
αίηεκα ηεο αλαζέηνπζαο Αξρήο. Ο εθπξφζσπνο ηνπ Τ.Δ.Δ. πξνθχπηεη απφ δεκφζηα
θιήξσζε πνπ δηελεξγείηαη ζην Τ.Δ.Δ. κε βάζε θαηάινγν πνπ ζπληάζζεηαη θαηφπηλ ζρεηηθήο
πξφζθιεζεο αλά θαηεγνξία θχξηαο κειέηεο θαη’ έηνο. Αλ ην Τ.Δ.Δ. δελ αληαπνθξηζεί κέζα ζε
πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο, επηιέγεηαη απφ
ηελ αλαζέηνπζα αξρή ην κέινο ηνπ Τ.Δ.Δ..
δ) Σε πεξηπηψζεηο αλάζεζεο ζπκβάζεσλ κε ηδηαίηεξα ζχλζεην, πνιχπινθν θαη
εμεηδηθεπκέλν αληηθείκελν, κπνξεί κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Υπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη
Γηθηχσλ λα θαζνξίδνληαη πξφζζεηα πξνζφληα πνπ πξέπεη λα πιεξνχλ ηα κέιε ηεο
Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ.
Πξηλ απφ ηηο θιεξψζεηο, πξνεγείηαη ε δεκνζηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο ζχκβαζεο,
ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ θαη ηνπ Υπνπξγείνπ Υπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη
Γηθηχσλ. Η θιήξσζε δηελεξγείηαη ππνρξεσηηθά κε βάζε ην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα θιεξψζεσλ
ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Υπνδνκψλ ηνπ Υπνπξγείνπ Υπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ,
κεηαμχ ησλ πξνζψπσλ πνπ έρνπλ ηελ θαηνηθία ηνπο ζηελ Πεξηθέξεηα, φπνπ εδξεχεη ν
θνξέαο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαη δηαζέηνπλ ηα πξνζφληα πνπ πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ
(ΠΔ ηερληθήο εμεηδίθεπζεο κε εηδηθφηεηεο πνπ ηαηξηάδνπλ ζην αληηθείκελν ηεο κειέηεο ή ηεο
ππεξεζίαο. Άξλεζε εθηέιεζεο ησλ θαζεθφλησλ ζπληζηά πεηζαξρηθφ αδίθεκα ηνπ ππαιιήινπ
θαη δηψθεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Υπαιιειηθνχ Κψδηθα. Καηά ηα ινηπά
εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Ν. 4024/2011.
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Σηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ θαη παξνρήο γεληθψλ ππεξεζηψλ, επηπξφζζεηα
ηζρχνπλ θαη ηα αθφινπζα:
α) Σπγθξνηείηαη Δπηηξνπή αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ, σο ρσξηζηφ γλσκνδνηηθφ φξγαλν,
απνηεινχκελν απφ ηξία (3) ή πέληε (5) κέιε, δηαθνξεηηθά απφ ηα κέιε ηνπ γλσκνδνηηθνχ
νξγάλνπ πνπ είλαη αξκφδην γηα ηα ππφινηπα ζέκαηα πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ηε δηαδηθαζία
αλάζεζεο, κε αξκνδηφηεηα λα εμεηάδεη ηηο ελζηάζεηο θαη πξνζθπγέο πνπ ππνβάιινληαη
ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο.
β)

Σπγθξνηείηαη

Δπηηξνπή

παξαθνινχζεζεο

θαη

παξαιαβήο,

σο

ρσξηζηφ

γλσκνδνηηθφ φξγαλν, απνηεινχκελν απφ ηξία (3) ή πέληε (5) κέιε, κε αξκνδηφηεηα ηελ
παξαθνινχζεζε θαη ηελ παξαιαβή ηεο ζχκβαζεο πξνκήζεηαο. Τν φξγαλν απηφ εηζεγείηαη
γηα φια ηα ζέκαηα παξαιαβήο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, πξνβαίλνληαο, ζε
καθξνζθνπηθνχο, ιεηηνπξγηθνχο ή θαη επηρεηξεζηαθνχο ειέγρνπο ηνπ πξνο παξαιαβή
αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ πξνβιέπεηαη απφ ηε ζχκβαζε ή θξίλεηαη αλαγθαίν,
ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια, παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηελ πξνζήθνπζα εθηέιεζε
φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ θαη
εηζεγείηαη ηε ιήςε ησλ επηβεβιεκέλσλ κέηξσλ ιφγσ κε ηήξεζεο ησλ σο άλσ φξσλ. Με
απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ ή ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο κπνξεί λα ζπγθξνηείηαη
δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο κε ηηο παξαπάλσ αξκνδηφηεηεο.
γ) Με ππνπξγηθή απφθαζε, κπνξεί λα θαζνξίδνληαη νη φξνη γηα ηε ζπγθξφηεζε ησλ
πξσηνβάζκησλ θαη ησλ δεπηεξνβάζκησλ επηηξνπψλ παξαιαβήο, ε ζχλζεζε απηψλ, ε
δηαδηθαζία επηινγήο ησλ κειψλ ηνπο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα.
δ) Σπγθξνηείηαη Δπηηξνπή παξαιαβήο, απνηεινχκελε απφ ηξία (3) κέιε, κε
αξκνδηφηεηα ηελ παξαιαβή ππεξεζηψλ. Δθφζνλ απαηηνχληαη εηδηθέο γλψζεηο έλα
ηνπιάρηζηνλ κέινο ηεο επηηξνπήο πξέπεη λα έρεη ηελ αληίζηνηρε εηδηθφηεηα. Σε πεξίπησζε
αηηηνινγεκέλεο αδπλακίαο γηα ηελ ζπκπιήξσζε ή ηελ ζπγθξφηεζε ηεο επηηξνπήο, ε
αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα δεηήζεη απφ άιιε αλαζέηνπζα αξρή ηε δηάζεζε ππαιιήινπ ή
ππαιιήισλ ηεο γηα ηε ζπγθξφηεζε ηεο Δπηηξνπήο.
ε) Γηα ηελ επηινγή ησλ κειψλ ησλ Δπηηξνπψλ, νη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξεί εθφζνλ
ην επηζπκνχλ, ρσξίο λα ζπλαξηάηαη κε ηε λνκηκφηεηα ηεο ζπγθξφηεζεο, λα δηελεξγνχλ
θιήξσζε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Ν. 4024/2011.
Μεηαβαηικέρ διαηάξειρ
Γηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ πνπ έρνπλ μεθηλήζεη κέρξη ηηο 8-8-2016,
ζπλερίδνληαη θαη νινθιεξψλνληαη, ζχκθσλα κε ην θαζεζηψο πνπ ίζρπε θαηά ην ρξφλν
έλαξμήο ηνπο.
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Η ππνρξέσζε θαηαρψξεζεο ζηνηρείσλ ζην Κ.Η.Μ.ΓΗ.Σ. απφ ηνπ πνζνχ ησλ 1.000
επξψ, ρσξίο Φ.Π.Α., ηζρχεη απφ 8-8-2016 θαη γηα ηηο ζπκβάζεηο ησλ νπνίσλ ε δηαδηθαζία
αλάζεζεο έρεη εθθηλήζεη πξηλ απφ ηηο 8-8-2016.
Μέρξη ηελ έθδνζε ηεο ππνπξγηθήο απφθαζεο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 38 εμαθνινπζεί
λα ηζρχεη ε δεκνζίεπζε ησλ πξνθεξχμεσλ ζην Τεχρνο Γηαθεξχμεσλ Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ
ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο.
Η πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία έλζηαζεο γηα πνζά θάησ ησλ 60.000 επξψ εθαξκφδεηαη
ζε φιεο ηηο ζπκβάζεηο θάησ ησλ νξίσλ.
Μέρξη ηελ έθδνζε λέσλ πξνηχπσλ εγγξάθσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ θαη κειεηψλ ηεο,
εμαθνινπζνχλ λα εθαξκφδνληαη ηα ήδε ηζρχνληα.
Καηαπγούμενερ διαηάξειρ
Απφ 8-8-2016 θαηαξγνχληαη νη δηαηάμεηο:
- Τνπ Ν. 3669/2008, πιελ ησλ άξζξσλ 80 έσο 110, ηα νπνία παξακέλνπλ ζε ηζρχ.. Δηδηθά ε
ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο ζε δχν εκεξήζηεο εθεκεξίδεο,
θαηαξγείηαη απφ 1-1-2018. Δηδηθά ε ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο
ζηνλ πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ ηχπν, θαηαξγείηαη κε ηελ επηθχιαμε απφ 1-1-2021.
- Τσλ παξαγξάθσλ 1-3, ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 9, ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 209 ηεο
παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 223, ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 257, ηεο παξ. 7 ηνπ
άξζξνπ 265, ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 268 ηνπ Ν. 3463/2006.
- Τνπ Ν. 3316/2005, πιελ ησλ άξζξσλ 2Α, ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 11 θαη πιελ ησλ
άξζξσλ 39 θαη 40 ηα νπνία παξακέλνπλ ζε ηζρχ. Δηδηθά ε ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο
πεξίιεςεο ηεο πξνθήξπμεο ζε κία εκεξήζηα εθεκεξίδα ηεο πξσηεπνχζεο κε παλειιήληα
θπθινθνξία, θαηαξγείηαη απφ 1-1-2018. Δηδηθά ε ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο πεξίιεςεο ηεο
πξνθήξπμεο ζε κία εκεξήζηα εθεκεξίδα ηεο πξσηεχνπζαο ηνπ λνκνχ, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη
λα θαηαζθεπαζηεί ην έξγν, ην νπνίν αθνξά ε κειέηε ή ε ππεξεζία ή ηεο έδξαο ηεο
Πεξηθέξεηαο, αλ ζηελ έδξα ηνπ λφκνπ δελ εθδίδεηαη εκεξήζηα εθεκεξίδα ή αλ ην έξγν ζα
εθηειεζηεί ζε πεξηζζφηεξνπο λνκνχο, θαηαξγείηαη απφ 1-1-2021.
- Τσλ παξαγξάθσλ 2, 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 2503/1997.
- Τνπ Ν. 2286/1995, πιελ ησλ παξαγξάθσλ 1 έσο 11 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 2286/1995, νη
νπνίεο παξακέλνπλ ζε ηζρχ γηα ηηο ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην Δληαίν Πξφγξακκα
Πξνκεζεηψλ έηνπο 2014 θαη πξνεγνχκελσλ εηψλ.
- Τνπ π.δ. 118/2007. Δηδηθά ε ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο πξνθήξπμεο ζε δχν εκεξήζηεο

νηθνλνκηθέο εθεκεξίδεο επξείαο θπθινθνξίαο θαηαξγείηαη απφ 1-1-2018. Δηδηθά ε
ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο πξνθήξπμεο ζε ηνπηθή εθεκεξίδα, φηαλ ν δηαγσληζκφο
πξνθεξχζζεηαη απφ πεξηθεξεηαθή ππεξεζία, θαηαξγείηαη απφ 1-1-2021.
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- Τνπ Π.Γ. 60/2007.
- Τνπ Π.Γ. 59/2007.
- Τσλ άξζξσλ 9, 10, 14, 16, θαη 17 ηνπ Π.Γ. 171/ 1987.
- Τνπ Π.Γ. 28/1980.
- Τεο θνηλήο απφθαζεο 27319/2002 (Β΄ 945) ησλ Υπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ – Αλάπηπμεο.
- Τεο απφθαζεο κε αξηζκ. 11389/1993 (Β΄ 185) ηνπ Υπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ (ΔΚΠΟΤΑ).
Δηδηθά ε ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο εθάπαμ πεξίιεςεο ζε δχν νηθνλνκηθέο εθεκεξίδεο, πνπ
πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 5 ηεο σο άλσ απφθαζεο, θαηαξγείηαη απφ 1-1-2018. Δηδηθά ε
ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο εθάπαμ πεξίιεςεο ζε ηνπηθή εθεκεξίδα, πνπ πξνβιέπεηαη ζην
ίδην άξζξν, θαηαξγείηαη απφ 1-1-2021.
Έναπξη ιζσύορ
Η ηζρχο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 4412/2016 αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζην Φ.Δ.Κ.,
δειαδή απφ 8-8-2016, εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηηο επηκέξνπο δηαηάμεηο ηνπ.
Οη δηαηάμεηο ηνπ Βηβιίνπ ΙV (άξζξα 345 έσο 374), γηα ηε δηθαηνδνζία θαη ηελ θαζ’ χιε
αξκνδηφηεηα ησλ δηθαζηεξίσλ αξρίδνπλ λα εθαξκφδνληαη απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2017.
Θαλάζεο Παδαξιφγινπ
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