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 Γενικοί κανόνες 

Στην εκτέλεση 
δημοσίων 

συμβάσεων 
εφαρμόζονται: 

α) οι 
διατάξεις του 
ν.4412/2016, 

β) οι όροι της 
σύμβασης 

και 

γ) 
συμπληρωματικά 

ο Αστικός 
Κώδικας 



ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Πεδίο εφαρμογής  -  Αντικείμενο (άρθρο 1) 

Όλες οι δημόσιες συμβάσεις (προμηθειών, υπηρεσιών, έργων, μελετών & 
συναφών υπηρεσιών) που αναθέτουν: 

Οι δήμοι,  

τα δημοτικά ΝΠΔΔ και ιδρύματα και οι σύνδεσμοι ΟΤΑ, 
συμπεριλαμβανομένων των σχολικών επιτροπών. 

Οι περιφερειακές Ενώσεις Δήμων (ΠΕΔ) και η Κεντρική Ένωση Δήμων 
Ελλάδος (ΚΕΔΕ).  

Οι επιχειρήσεις ΟΤΑ (Κοινωφελείς , ΔΕΥΑ κλπ) 



 ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ ΤΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 
38§3 Ν.4412/16)  

ΒΙΒΛΙΑ Ι & ΙΙ (πηγή: ΕΑΑΔΗΣΥ) 



Ανοικτές Διαδικασίες άνω των ορίων 

Ανάρτηση στο TED Καταχώρηση στο ΚΗΜΔΗΣ Ανάρτηση στη Διαύγεια Ανάρτηση στην 
Ιστοσελίδα Α.Α.  

1. καταχώρηση πρωτογενούς αιτήματος μετά την 
υπογραφή του 

2. καταχώρηση εγκεκριμένου αιτήματος μετά την 
έγκριση της σχετικής ανάληψης δαπάνης ή άλλης 
απαιτούμενης ενέργειας. Η απόφαση ανάληψης 

υποχρέωσης εκδίδεται πριν από την υπογραφή της 
σχετικής διακήρυξης 

3. Ανάρτηση πράξης ανάληψης 
υποχρέωσης δαπάνης στη 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

4. Δημοσίευση 
προκήρυξης 

σύμβασης  στο TED  

5. Καταχώρηση προκήρυξης στο ΚΗΔΜΗΣ 
6. καταχώρηση διακήρυξης στο ΚΗΔΜΗΣ, αμέσως 

μετά το α/α 5 

7. Ανάρτηση περίληψης 
διακήρυξης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

8. Ανάρτηση 
προκήρυξης (για 

συγ/μενες συμβάσεις) 

9. Καταχώριση απόφασης κατακύρωσης στο 
ΚΗΔΜΗΣ (αμέσως μετά την έλευση έννομων 

αποτελεσμάτων αυτής κατά το άρθ. 105 παρ. Ν. 
4412/16) 

10. Ανάρτηση απόφασης ή 
πράξης κατακύρωσης ή ανάθεσης 

στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

11. Δημοσίευση 
γνωστοποίησης 

σύμβασης στο TED 

12. καταχώρηση συμφωνητικού στο ΚΗΔΜΗΣ 
αμέσως μετά το α/α 11 και πριν την εκτέλεση 

οποιασδήποτε δαπάνης 
13. Καταχώρηση εντολών πληρωμής (χρηματικών 
ενταλμάτων ή άλλων παραστατικών στοιχείων) στο 

ΚΗΔΜΗΣ 



Ανοικτές Διαδικασίες κάτω των ορίων 

Καταχώρηση στο ΚΗΔΜΗΣ Ανάρτηση στη 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα 
Α.Α. 

1. Καταχώρηση πρωτογενούς αιτήματος μετά την 
υπογραφή του 

2. Καταχώρηση εγκεκριμένου αιτήματος, μετά την 
έγκριση της σχετικής ανάληψης δαπάνης ή άλλης 

απαιτούμενης ενέργειας.  
Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης εκδίδεται πριν από την 

υπογραφή της σχετικής διακήρυξης 

3. Ανάρτηση πράξης 
ανάληψης υποχρέωσης 
δαπάνης στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

4. Καταχώρηση προκήρυξης στο ΚΗΔΜΗΣ μετά την 
υπογραφή της. Ειδικά για τους συνοπτικούς 

διαγωνισμούς έχει καταργηθεί η υποχρέωση καταχώρησης 
προκήρυξης στο ΚΗΔΜΗΣ 

 
5. Καταχώρηση διακήρυξης στο ΚΗΔΜΗΣ, αμέσως μετά 

το α/α 4 

6. Ανάρτηση περίληψης 
διακήρυξης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

7. Ανάρτηση προκήρυξης (για 
συγχρηματοδοτούμενες συμβάσεις) 

8. Καταχώρηση απόφασης κατακύρωσης στο ΚΗΔΜΗΣ 
(αμέσως μετά την έλευση των έννομων αποτελεσμάτων 

αυτής κατά το άρθρο 105 παρ3 του Ν.4412/16) 

9. Ανάρτηση απόφασης ή 
πράξης κατακύρωσης ή 
ανάθεσης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

10. Καταχώρηση συμφωνητικού στο ΚΗΔΜΗΣ αμέσως 
μετά το α/α 8 και πριν την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης 

11. Καταχώρηση εντολών πληρωμής (χρηματικών 
ενταλμάτων ή άλλων παραστατικών στοιχείων )στο 

ΚΗΔΜΗΣ 

12. Ανάρτηση 



ΒΗΜΑ  ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΣΙΟ 

1 Εγγραφή στον Προϋπολογισμό Ν.4270/2014 

2 
Τεχνική  περιγραφή  προμήθειας ή υπηρεσίας- προσδιορισμός 

προϋπολογισμού 
Ν. 4412/2016 άρθρο 54 

3 Δημιουργία Φακέλου   Ν. 4412/16 Άρθρο  45 

4  Πρωτογενές αίτημα 
Ν. 4412/2016,  Υ.Α. 57654/2017 ΦΕΚ Β΄ 

1781/23.5.2017  άρθρο  5 

5 
Ανάρτηση πρωτογενούς αιτήματος σε ΚΗΜΔΗΣ (άνω των 

1.000€) 

Ν. 4412/2016,  Υ.Α. 57654/2017 ΦΕΚ Β΄ 

1781/23.5.2017  άρθρο  5 

6 

Έκδοση Ανάληψης Υποχρέωσης  

Ν. 4270/2014 άρθρα 25,26 &66, ΠΔ 80/2016,    

Βεβαίωση Προϊστάμενου Οικονομικών Υπηρεσιών για: 

Ύπαρξη πίστωσης  

Νομιμότητα δαπάνης  

Μη παραγραφή αυτής  

Απόφασης Έγκρισης - Διάθεση Πίστωσης από το αρμόδιο 

όργανο 

Ν. 4270/2014 άρθρα 25,26 &66, ΠΔ 80/2016,  

άρθρο 72 ν. 3852/10 & άρθρο 158 ν. 3463/06 και  

πλέον Ν.4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ)  

Υπογραφή Ανάληψης Υποχρέωσης από Διατάκτη  
Ν. 4270/2014 άρθρα 25, 26 & 66, ΠΔ 80/2016 

και Ν.4555/2018 (Κλεισθένης) 

7 
Ανάρτηση Απόφασης Έγκρισης  - Ανάληψης Υποχρέωσης σε  

ΚΗΜΔΗΣ και ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

Ν. 4412/2016,  Υ.Α. 57654/2017 ΦΕΚ Β΄ 

1781/23.5.2017  άρθρο 5 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ 

 (Ν.4412/2016 σε συνδυασμό με ΠΔ 80/2016  και Δημόσιο Λογιστικό): 



(συνέχεια) 

ΒΗΜΑ  ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΣΙΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ 

8 Πρόσκληση / Διακήρυξη Ν. 4412/14 άρθρο 120 
Οικονομική Επιτροπή/ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

9 Υποβολή  Προσφορών υποψηφίων Ν. 4412 /14   

10 
Γνωμοδότηση  επιτροπής / αρμόδιας υπηρεσίας  

για την ανάθεση 

Ν. 4412/2016 άρθρο 105 & Ν. 

4270/2014 

Υπηρεσία (σε απευθείας 

ανάθεση)/ Επιτροπή 

Διαγωνισμού (σε όλες τις 

άλλες περιπτώσεις) 

11 Απόφαση  Ανάθεσης    

ΔΗΜΑΡΧΟΣ (σε απευθείας 

ανάθεση) / Ο.Ε. (σε κάθε 

άλλη περίπτωση) 

12 
Ανάρτηση Απόφασης Ανάθεσης ΚΗΜΔΗΣ (πάνω 

από  1.000€ ) & Διαύγεια 

Ν. 4412/2016,  Υ.Α. 

57654/2017 ΦΕΚ Β΄ 

1781/23.5.2017  άρθρο. 5 

  

13 
Ανάρτηση Συμφωνητικού σε ΚΗΜΔΗΣ (πάνω 

από 1.000€) 

Ν. 4412/2016,  Υ.Α. 

57654/2017 ΦΕΚ Β΄ 

1781/23.5.2017  άρθρο. 5 

  

14 
Γνωστοποίηση  κατακύρωσης στους 

συμμετέχοντες 
Ν. 4412/2016   

15 Σύναψη Σύμβασης  Ν 4412 /2016 



ΒΗΜΑ  ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΣΙΟ 

16 Παραλαβή  Προμηθειών - Υπηρεσιών 
Ν 4412 /2016  άρθρα 208 για υλικά 

και 219 για υπηρεσίες 

17 Εκκαθάριση δαπάνης - δικαιολογητικά Ν.4270/2014 

18 Έκδοση και Υπογραφή Εντολής Πληρωμής  Ν.4270/2014  

19 Ανάρτηση ΚΗΜΔΗΣ και Διαύγεια 
Ν. 4412/2016,  Υ.Α. 57654/2017 

ΦΕΚ Β΄ 1781/23.5.2017  άρθρο. 5 

20 Αποστολή Εντάλματος στον  Επίτροπο του Ε.Σ. Ν.3852/10 

21 Πληρωμή  Ν.4270/2014 

(συνέχεια) 



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ 
ΑΝΑΘΕΣΗ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΑΝΟΙΧΤΟΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 



ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
Ι. ΑΠ΄ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ  - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατά τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 118, επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη 

αξία της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή κατώτερη από το 
ποσό των 20.000,00€  

Κριτήρια ανάθεσης:  

η δυνατότητα καλής και έγκαιρης εκτέλεσης,  

η οικονομική του προσφορά  

 

Δεν απαιτείται συγκρότηση Επιτροπής (του άρθρου 221) 
Διενεργείται από τις Υπηρεσίες του Δήμου 

Ντορέττα Αλεξίου,  
Δικηγόρος Κ.Ε.Δ.Ε. 



ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
Ι. ΑΠ΄ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ  - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

ΔΕΝ απαιτείται εγγύηση συμμετοχής και καλής 
εκτέλεσης στις συμβάσεις αυτού του άρθρου (άρθ.72, βλ. 

κατωτέρω αναλυτικά)   

Ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας της απ’ ευθείας 
ανάθεσης νοείται η ημερομηνία αποστολής της 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή 
προσφοράς στον ή στους οικονομικούς φορείς (άρθ.120 

παρ.3)         

ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα βήματα ανάθεσης (ανωτέρω) και η χρονική 
σειρά είναι υποχρεωτικά και σε αυτή την διαδικασία 

ανάθεσης. 

δηλαδή δεν μπορεί να αναρτηθεί η πρόσκληση για 
υποβολή προσφορών πριν την έγκριση του αιτήματος και 

την ανάληψη δαπάνης ούτε να υπογραφεί η σύμβαση 
πριν την απόφαση έγκρισης και την ανάρτηση της στο 

ΚΗΜΔΗΣ & ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Σε αντίθετη περίπτωση η σύμβαση 
είναι αυτοδικαίως άκυρη (παρ.4 άρθ.118).   



Προσφυγή στη 
διαδικασία του 

συνοπτικού διαγωνισμού 
επιτρέπεται όταν η 

εκτιμώμενη αξία της 
σύμβασης είναι: 

ίση ή κατώτερη από το 
ποσό των εξήντα 

χιλιάδων (60.000,00) 
ευρώ, χωρίς να 

συμπεριλαμβάνεται ο 
ΦΠΑ.  

ΙΙ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  
(άρθ.117 Ν.4412/2016) 



 
 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

ελάχιστη προθεσμία  παραλαβής 
προσφορών: δώδεκα (12) ημέρες 
από την ημερομηνία δημοσίευσης 

της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ 
(άρθρο 121 παρ. 1γ, όπως 

αντικαταστάθηκε με τη παρ.6 
άρθρου 47 Ν.4472/2017 ΦΕΚ 

Α΄74). Σε περιπτώσεις 
πολύπλοκου διαγωνισμού η 

προθεσμία αυξάνεται. 

δεν απαιτείται εγγύηση 
συμμετοχής (εκτός αν 

προβλέπεται στη Διακήρυξη) 
ΑΛΛΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ύψους 5% επί της 
αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ 

(άρθρο 72) 

ως χρόνος έναρξης της 
διαδικασίας του συνοπτικού 

διαγωνισμού νοείται η 
ημερομηνία ανάρτησης της 

διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 
120 παρ.2).         



ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Μπορεί να προσκαλεί επιπλέον & συγκεκριμένους οικονομικούς φορείς, 3 τουλάχιστον, εφόσον 
δραστηριοποιούνται τόσοι στη σχετική αγορά. 

Η υποβολή μόνο μιας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του 
διαγωνισμού & την ανάθεση της σύμβασης (απαιτείται επαρκής αιτιολόγηση) 

Υποβάλλονται έγγραφες προσφορές (εντός σφραγισμένων φακέλων).  

Ο συνοπτικός διαγωνισμός διεξάγεται από επιτροπή που συγκροτείται προς το σκοπό αυτό και 
διενεργεί όλα τα στάδια του διαγωνισμού (κατά το άρθ.221) 

Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών 
προσφορών, μπορεί να γίνει σε μια και μοναδική συνεδρίαση προς επιτροπής διαγωνισμού.  

Ακολουθεί απόφαση του αρμοδίου οργάνου (Ο.Ε.) περί έγκρισης του Πρακτικού αξιολόγησης της 
Επιτροπής και κατακύρωσης του διαγωνισμού στον προσωρινό ανάδοχο. 



Αξιολόγηση προσφορών από Επιτροπή Διαγωνισμού 

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής – Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου 

Κοινοποίηση απόφασης Ο.Ε. στους συμμετέχοντες  

Πρόσκληση στον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει Δικαιολογητικά 

Εξέταση Δικαιολογητικών από την Επιτροπή Διαγωνισμού 

Απόφαση Ο.Ε. κατακύρωσης – οριστικός ανάδοχος  

Κοινοποίηση απόφασης στους συμμετέχοντες 

Πρόσκληση αναδόχου για υπογραφή σύμβασης και προσκόμιση εγγυητικής καλής εκτέλεσης    

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 



ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ – ΑΝΟΙΚΤΗ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  

Η διαδικασία αυτή 
επιβάλλεται όταν 

πρόκειται για συμβάσεις 
των οποίων η αξία είναι 

άνω των 60.000,00 €. 

Υποχρεωτική χρήση 
ΕΣΗΔΗΣ, ηλεκτρονική 

διεξαγωγή της 
διαδικασίας, κατά τα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 
36. 

κάθε ενδιαφερόμενος 
οικονομικός φορέας 

μπορεί να υποβάλλει 
προσφορά στο πλαίσιο 

προκήρυξης διαγωνισμού 
( εντός ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 22 

ημερών από την ανάρτηση 
στο ΚΗΜΔΗΣ)  



ΠΡΟΣΟΧΗ! ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 15 
ΠΔ 171/1987: 

Με την υπ’ αριθ. 18/ΔΝΣα’/οικ.68559 
/Φ.ΕΓΚΥΚΛ./19.10.2016 εγκύκλιο του Υπουργού 

Μεταφορών και Υποδομών, διευκρινίζονταν 
ρητά ότι και μετά την εφαρμογή του 

Ν.4412/2016 εξακολουθεί να ισχύει για τους 
OTA Α’ βαθμού (συνολικά) το άρθρο 15 του 

π.δ./τος 171/1987, ήτοι έργα προϋπολογισμού 
έως 5.869,41 €  (χωρίς ΦΠΑ) οι δήμοι τα 

αναθέτουν με την διαδικασία που ίσχυε και όχι 
με αυτή της παρ.5 του άρθρου 118 (ανωτέρω)  

Στη συνέχεια με ερμηνεία της ΕΑΑΔΗΣΥ και πλέον 
με σχετική νομολογία του Ε.Σ. , οι διατάξεις του 

άρθρου 15 του π.δ. 171/1987 συνεχίζουν να 
ισχύουν (κατά τη ρητή πρόβλεψη του άρθ. 377 

παρ. 1 περ.67 του Ν.4412/2016), χωρίς όμως να 
εισάγεται παρέκκλιση από τις ρυθμίσεις του 
άρθρου 118 του νόμου. Η εφαρμογή του πδ 
171/87 αφορά μόνο σε θέματα απονομής 

αρμοδιοτήτων σε όργανα των δήμων και όχι 
διαδικασίες σύναψης και παρακολούθησης 

εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων.  

Συνεπώς και για τα μικρά έργα του άρθρου 15 
του π.δ. 171/1987, εφαρμόζεται η διαδικασία 
της παρ. 5 του άρθρου 118 του ν. 4412/2016 

(διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης).  



ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΗΜΔΗΣ – ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

 

 παρέλευση της ημερομηνίας [1.6.2018] που είχε 
οριστεί με την παρ.53 του άρθρου 107 του 
Ν.4497/2017,  για διασύνδεση του ΚΗΜΔΗΣ με τη 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Συνεπώς, συνεχίζετε να καταχωρείτε τα 
στοιχεία και στα δυο συστήματα. Αναμένεται 
τροποποίηση της ανωτέρω διάταξης, προκειμένου να 
δοθεί νέα παράταση για την έναρξη της διασύνδεσης 
και της αυτόματης άντλησης στοιχείων από το 
ΚΗΜΔΗΣ. 

 



 
 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟ 

ΚΑΤΑ ΤΟΝ Ν.4412/2016 

     

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ  
 

 ΕΚΠΟΤΑ : 
 ΑΝΟΙΚΤΗ / ΚΛΕΙΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ : Δεν απαιτείται δημοσίευση σε 

οικονομική εφημερίδα 
Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης σε 2 τοπικές ή 3 ή περισσότερες περιφερ. 

εφημερίδες    
 

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ : - Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης σε 1 ημερήσια ή 
εβδομαδιαία τοπική ή περιφερειακή εφημερίδα        

 
 ΠΔ 118/2007: 

• ΑΝΟΙΚΤΗ / ΚΛΕΙΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ :   - Δεν απαιτείται δημοσίευση σε 
οικονομική εφημερίδα ευρείας κυκλοφορίας  / Δημοσίευση περίληψης 
διακήρυξης σε 2 τοπικές ή 3 ή περισσότερες περιφερειακές εφημερίδες    

 
• ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ: δεν απαιτείται δημοσίευση 

 

 
 



ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

(ΠΔ 118/07): 

ΑΝΟΙΚΤΗ / ΚΛΕΙΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  

Δεν απαιτείται δημοσίευση σε οικονομική 

εφημερίδα ευρείας κυκλοφορίας      

 

 Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης σε 2 

τοπικές ή 3 ή περισσότερες περιφερειακές   

εφημερίδες  

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ 

δεν απαιτείται δημοσίευση 



ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 

ΕΡΓΑ (Ν.3669/07 ) 
ΑΝΟΙΧΤΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Δεν απαιτείται δημοσίευση σε ημερήσια εφημερίδα    
Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης σε 2 τοπικές ή 3 ή 

περισσότερες περιφερειακές  εφημερίδες     

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ :  Δεν απαιτείται δημοσίευση 

 

ΜΕΛΕΤΕΣ (Ν.3316/05) 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Δεν απαιτείται δημοσίευση σε ημερήσια εφημερίδα της 
πρωτεύουσας με πανελλήνια κυκλοφορία  

Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης σε 2 τοπικές ή 3 ή 
περισσότερες περιφερειακές εφημερίδες 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ :  - Δεν απαιτείται δημοσίευση 



 

 

 

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ – ΕΡΓΑΛΕΙΑ  ΑΝΑΘΕΣΗΣ 



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ 
ΔΗΜΣΟΣΙΕΥΣΗ  (άρθρο 32 ν. 4412/2016) 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ 
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 

32 του ν.4412/2016 (παραγ.2 έως 6) 
Η διαδικασία αυτή αποτελεί παρέκκλιση από τις αρχές της 
διαφάνειας και του ελεύθερου ανταγωνισμού «δεν γίνεται 
γνωστή η πρόθεση της αναθέτουσας αρχής στο ευρύ 

κοινό.» 
Απαιτείται η έκδοση σύμφωνης γνώμης από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. πριν 
τη λήψη σχετικής απόφασης διενέργειας διαπραγμάτευσης (περ. γ 

παρ. 2 άρθρο 2 ν. 4013/2011, Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Αποφ. 8/2013) - Παράλειψη της 
διαδικασίας αυτής καθιστά άκυρη τη σύμβαση. 

Αφορά συμβάσεις προϋπολογισμού άνω των ορίων 
για τους διεθνείς διαγωνισμούς 



ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ  
(άρθρο 30 ν.4412/2016): 

Γιατί να  προσφύγει κανείς στον ανταγωνιστικό διάλογο: 

Η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει το τελικό αποτέλεσμα που θέλει να πετύχει με τη σύναψη της σύμβασης, αδυνατεί 
όμως να ορίσει τα μέσα που θα μπορούσαν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες της ή να εκτιμήσει τι μπορεί να 
προσφέρει η αγορά από την άποψη τεχνικών λύσεων ή/και χρηματοδοτικών/νομικών λύσεων.  

 Πλεονεκτήματα :  

• σταδιακή διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών 

• διαπραγμάτευση, σε προκαταρκτικό επίπεδο, με τους οικονομικούς φορείς που έχουν επιλεγεί να 
συμμετέχουν στο διάλογο, για το περιεχόμενο της υπό προκήρυξη σύμβασης.  

• σχεδιασμός του συμβατικού αντικειμένου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο πριν την υποβολή των 
τελικών προσφορών.  

• Χρήση:  πολύπλοκες συμβάσεις, συμβάσεις καινοτομίας, πολυπλοκότητα ως προς τη νομική ή 
χρηματοοικονομική οργάνωση, όταν οι υφιστάμενες λύσεις στην αγορά δεν καλύπτουν τις ανάγκες 
των αναθετουσών αρχών. 

• Κριτήριο ανάθεσης: πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βέλτιστη σχέση 
ποιότητας-τιμής, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 86 (παρ. 1 άρθρο 30 ν.4412/16). 

• Ελάχιστος αριθμός υποψηφίων : 3 (παρ. 2 άρθ.84)  
 



Διαδικασία:  

• Διάλογος >  διερεύνηση και προσδιορισμός των μέσων που 
μπορούν να ικανοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες.  

• Διαδοχικές φάσεις > μείωση αριθμού των υπό εξέταση 
λύσεων κατά τη φάση του διαλόγου.  

• Λήξη διαλόγου > υποβολή της τελικής προσφοράς από 
συμμετέχοντες. 

Επιλογή αναδόχου: 

• Αξιολόγηση βάσει των κριτηρίων ανάθεσης.  

• Δυνατότητα διαπραγματεύσεων με τον προσφέροντα που 
έχει κριθεί ότι υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά, (χωρίς ουσιώδη 
τροποποίηση βασικών στοιχείων της προσφοράς ή της 
δημόσιας σύμβασης) 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ  
(άρθρο 30 ν.4412/2016): 



ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ 
(άρθρο 29 ν. 4412/2016): 

Αρχική προσφορά > αποτελεί τη βάση των διαπραγματεύσεων > μπορούν να 
υποβάλλουν μόνον οι οικονομικοί φορείς που έχουν προσκληθεί από την αναθέτουσα 
αρχή, κατόπιν της αξιολόγησης των πληροφοριών που έχουν παρασχεθεί.  

Κριτήριο ανάθεσης: πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

Διαδικασία : διαδοχικές φάσεις, ούτως ώστε να μειώνεται ο αριθμός των προς 
διαπραγμάτευση προσφορών με την εφαρμογή των κριτηρίων ανάθεσης.  

Αξιολόγηση των τελικών προσφορών, βάσει των κριτηρίων ανάθεσης. 



Διαφορές ανταγωνιστικού διαλόγου – ανταγωνιστικής 
διαδικασίας με διαπραγμάτευση 

Στην περίπτωση της 
ανταγωνιστικής 
διαδικασίας με 

διαπραγμάτευση οι  
αναθέτουσες αρχές 

γνωρίζουν τις 
προδιαγραφές του 

αντικειμένου του 
διαγωνισμού ενώ στον 

ανταγωνιστικό 
διάλογο 

διαμορφώνονται μέσα 
από την διαδικασία 

Κριτήρια ανάθεσης : 

-  στην ανταγωνιστική 
διαδικασία  η πλέον 

συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη 

προσφορά (δηλ. είτε 
μειοδοτικός είτε βέλτιστη 
σχέση ποιότητας – τιμής) 

- στον ανταγωνιστικό 
διάλογο η πλέον 
συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο με 
βάση τη βέλτιστη 

σχέση ποιότητας-τιμής 

Στον ανταγωνιστικό 
διάλογο:  

διαπραγματεύσεις με 
τον προσφέροντα που 
έχει κριθεί ότι υπέβαλε 
την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη 

προσφορά, από πλευράς 
βέλτιστης σχέσης 

ποιότητας – τιμής / 
ανταγωνιστική 
διαδικασία με 

διαπραγμάτευση δεν 
υφίσταται αυτή η 

δυνατότητα. 



ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ  

(άρθρο 31 ν.4412/2016) 

Δυνατότητα σύμπραξης 
καινοτομίας με έναν εταίρο 

ή με περισσότερους 
εταίρους. 

Κριτήριο ανάθεσης: πλέον 
συμφέρουσας από 
οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει 
βέλτιστης σχέσης 

ποιότητας-τιμής, σύμφωνα 
με το άρθρο 86.  

 

• Στοχεύει στην ανάπτυξη ενός καινοτόμου 
προϊόντος, υπηρεσίας ή έργου και στη 
συνέχεια αγορά του προϊόντος , υπηρεσίας 
ή έργου. 

• Διαρθρώνεται σε διαδοχικές φάσεις, ορίζει 
ενδιάμεσους στόχους προς επίτευξη από 
τους εταίρους και καταβάλλεται η αμοιβή 
σε αντίστοιχες δόσεις.  



ΙΙ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Α. Δυναμικά συστήματα αγορών (άρθρο 270 ν. 4412/2016) 

 

• Ηλεκτρονική διαδικασία. 
• Χρήση για αγορές τρέχουσας χρήσης.  
• Ανοικτό σύστημα σε κάθε οικονομικό φορέα που πληροί τα κριτήρια επιλογής 

καθ’ όλη περίοδο ισχύος του συστήματος / δυνατότητα συμμετοχής καθ΄όλη τη 
περίοδο ισχύος του συστήματος.  

• Χωρισμός σε κατηγορίες προϊόντων, έργων ή υπηρεσιών που ορίζονται 
αντικειμενικά με βάση τα χαρακτηριστικά της σύμβασης (μέγεθος των 
συμβάσεων, γεωγραφική περιοχή εκτέλεσης, κριτήρια επιλογής για εκάστη 
κατηγορία). 

• Κανόνες της κλειστής διαδικασίας.  
• Δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, διευκρινίσεις σχετικές με τη φύση, την 

εκτιμώμενη ποσότητα των προβλεπόμενων αγορών, τις κατηγορίες προϊόντων, 
έργων ή υπηρεσιών και τα χαρακτηριστικά τους, τον τρόπο λειτουργίας 
ηλεκτρονικού συστήματος και των τεχνικών ρυθμίσεων. 

• Οι αναθέτοντες φορείς προσκαλούν όλους τους συμμετέχοντες που έχουν γίνει 
δεκτοί να υποβάλουν προσφορά.  Ανάθεση στον προσφέροντα που έχει 
υποβάλει την καλύτερη προσφορά βάσει των κριτηρίων ανάθεσης. 
 



• Μείωση του διοικητικού κόστους σε σχέση με το 
χρόνο και το κόστος ανάθεσης χωριστών δημοσίων 
συμβάσεων (μια και μοναδική διαγωνιστική 
διαδικασία καθ' όλο τον κύκλο ζωής της συμφωνίας-
πλαίσιο, από την οποία προκύπτουν οι οικονομικοί 
φορείς που θα μετέχουν στη συμφωνία-πλαίσιο).  

• Μη δεσμευτικός χαρακτήρας της συμφωνίας-
πλαίσιο: χρήση των συμφωνιών-πλαίσιο μόνον στις 
περιπτώσεις που η συμφωνία-πλαίσιο αποτελεί την 
πλεονεκτικότερη λύση - επιτυγχάνονται άριστα 
αποτελέσματα σχέσης ποιότητας-τιμής (value for 
money). 

• Δυνατότητα επίτευξης οικονομίας κλίμακας > όσο 
πιο μεγάλες είναι οι προς ανάθεση ποσότητες, τόσο 
καλύτερες είναι οι προσφερόμενες τιμές.  

• Ορθολογικός και σε βάθος χρόνου 
προγραμματισμός των αναγκών.  

• Ανάπτυξη πραγματικού ανταγωνισμού όσον 
αφορά την τιμή ή/και την ποιότητα  > καλύτερες 
υπηρεσίες  > αποτελέσματα κόστους-οφέλους. 

Πλεονεκτήματα 

ΙΙ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Β. Συμφωνίες Πλαίσιο 



• Κίνδυνος υπερβολικής συγκέντρωσης της αγοραστικής δύναμης και 
δημιουργίας μονοπωλιακών δομών, σε βάρος του πραγματικού 
ανταγωνισμού και της αρχής της διαφάνειας > μακροχρόνιες συμφωνίες-
πλαίσιο με έναν μόνο οικονομικό φορέα. 

• Μειωμένη δυνατότητα πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
στις συμφωνίες πλαίσιο. Μεγάλο οικονομικό αντικείμενο > αδυναμία ΜΜΕ 
πλήρωσης ποιοτικών κριτηρίων επιλογής ή δυνατότητα ανταγωνισμού επί 
ίσοις  όροις με μεγάλους οικονομικούς φορείς.  

• Διευκόλυνση πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις δημόσιες 
συμβάσεις:  
• α). διαίρεση της συμφωνίας-πλαίσιο σε τμήματα (π.χ. κατά γένος ή 

γεωγραφική περιοχή).  
• β). συμμετοχή ΜΜΕ ως υπεργολάβοι στο πλαίσιο μιας συμφωνίας-

πλαίσιο, ή ως μέλη μιας κοινοπραξίας που συμμετέχει σε συμφωνία-
πλαίσιο. 

• Αθέμιτες πρακτικές, π.χ. συμπαιγνία μεταξύ των συμμετεχόντων στη 
συμφωνία-πλαίσιο για τη διαμόρφωση τιμών. 

• Αντιμετώπιση αναγκών κατά τρόπο ενιαίο χωρίς να λαμβάνονται 
υπόψη τυχόν οι ιδιομορφίες για την κάλυψη συγκεκριμένης ανάγκης. 

• Δυσκολία διαχείρισης των συμφωνιών-πλαίσιο καθ’ όλη τη διάρκεια του 
κύκλου ζωής τους. 

• Απαιτείται: σωστός σχεδιασμός για την ανάθεση, υλοποίηση και  
παρακολούθηση των συμφωνιών-πλαίσιο. 

Μειονεκτήματα: 

ΙΙ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Β. Συμφωνίες Πλαίσιο 



Η χρήση : 

• πάγιες επαναλαμβανόμενες 
ανάγκες,  

• μη ακριβής ποσότητα αναγκών,  
• προϊόντα ή υπηρεσίες:  σταθερά 

χαρακτηριστικά κατά τα έτη 
διάρκειας της συμφωνίας-
πλαίσιο,  

• προϊόντα ή υπηρεσίες : 
μεταβαλλόμενο ανά τακτά 
χρονικά διαστήματα κόστος 
βάσει του ανταγωνισμού.  

Διάρκεια :  

• έως τέσσερα έτη, υπέρβαση σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις δεόντως 
αιτιολογημένες, ιδίως λόγω του 
αντικειμένου της συμφωνίας-
πλαίσιο. 

• αν για κάτω από τέσσερα έτη  – 
δυνατότητα παράτασης, χωρίς 
υπέρβαση του ανώτατου 
διαστήματος των τεσσάρων ετών 
και εφόσον υπάρχει η σχετική 
πρόβλεψη στα έγγραφα της 
σύμβασης.  

• οι εκτελεστικές συμβάσεις, που 
συνάπτονται εντός του χρόνου 
υλοποίησης της συμφωνίας - 
πλαίσιο, μπορεί να υπερβαίνουν 
το χρόνο λήξης της συμφωνίας- 
πλαίσιο. 

ΙΙ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Β. Συμφωνίες Πλαίσιο 



Οι εκτελεστικές συμβάσεις: συνάπτονται μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών στη συμφωνία 
πλαίσιο, χωρίς ουσιώδεις τροποποιήσεις στους όρους της συμφωνίας-πλαίσιο. 

1. Με ένα μόνο οικονομικό φορέα:  

 Ανάθεση, σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας- πλαίσιο. 

 Δυνατότητα διαβούλευσης/συμπλήρωσης της προσφοράς του οικονομικού φορέα-
συμβαλλόμενου μέρους στη συμφωνία- πλαίσιο. 

 

2. Με περισσότερους του ενός οικονομικούς φορείς: 

 α) όταν στη συμφωνία-πλαίσιο αναφέρονται όλοι οι όροι που διέπουν την παροχή των 
σχετικών έργων, υπηρεσιών και προμηθειών, σύμφωνα με τους όρους αυτούς, χωρίς 
προκήρυξη νέου διαγωνισμού,  

 β) όταν στη συμφωνία-πλαίσιο αναφέρονται όλοι οι όροι που διέπουν την παροχή των 
σχετικών έργων, υπηρεσιών και αγαθών,  

 i) εν μέρει χωρίς προκήρυξη νέου διαγωνισμού, σύμφωνα με την περίπτωση α), και  

 ii) εν μέρει με την προκήρυξη νέου διαγωνισμού μεταξύ των οικονομικών φορέων που 
είναι συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας-πλαίσιο, σύμφωνα με την περίπτωση γ) > 
προσδιορισμός όρων νέου διαγωνισμού στα έγγραφα της σύμβασης.  

 γ) αν στη συμφωνία-πλαίσιο δεν έχουν καθορισθεί όλοι οι όροι που διέπουν την παροχή 
έργων, υπηρεσιών και αγαθών, με νέο διαγωνισμό μεταξύ των οικονομικών φορέων που είναι 
συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας- πλαίσιο > προσδιορισμός όρων νέου διαγωνισμού στα 
έγγραφα της σύμβασης. 

ΙΙ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Β. Συμφωνίες Πλαίσιο 



ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 

 Ν.4413/2016 



 

 

 

 

ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

(άρθρο 73) 



οι λόγοι αποκλεισμού ενός οικονομικού φορέα 
διακρίνονται: 

  σε υποχρεωτικούς (δηλαδή η αναθέτουσα οφείλει 
να ζητήσει αποδεικτικά, με την επαλήθευση που 
προβλέπεται στα άρθρα 79 έως 81 ή να γνωρίζει με 
οποιονδήποτε τρόπο) και  

 δυνητικούς για την αναθέτουσα (δηλαδή η 
αναθέτουσα δεν υποχρεούται να ζητήσει 
αποδεικτικά μέσα – δικαιολογητικά για τη μη 
συνδρομή των λόγων αυτών) 

 

 



Υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού 
(περιοριστική απαρίθμηση): 

  

 Να μην έχει καταδικασθεί ο οικονομικός φορέας (φυσικό πρόσωπα ή μέλη διοίκησης 
νομικού προσώπου) με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για τα αδικήματα όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στο νόμο (παρ. 1α-ε του άρθρου 73). Για τη μη συνδρομή του 
λόγου αυτού απαιτείται η προσκόμιση ποινικού μητρώου του φυσικού προσώπου 
ή των μελών της διοίκησης του νομικού προσώπου (ανάλογα με τη μορφή του, όπως 
ρητά περιγράφεται στο νόμο περί υπόχρεων προσώπων). 

  Να μην έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Προσκόμιση φορολογικής – ασφαλιστικής 
ενημερότητας.   

  Τρίτος υποχρεωτικός λόγος αποκλεισμού: μη επιβολή σε βάρος του οικονομικού 
φορέα, τα τελευταία δύο (2) έτη πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής προσφοράς (α) 3  πράξεων επιβολής προστίμου από το ΣΕΕ για παραβάσεις 
της εργατικής νομοθεσίας - αποδεικνύεται με την έκδοση πιστοποιητικού (από 25.5.2018 
- μέσω συγκεκριμένης ιστοσελίδας της Επιθεώρησης Εργασίας) ή (β) 2 πράξεις επιβολής 
προστίμου από το ΣΕΕ (Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας) για παραβάσεις της εργατικής 
νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από 
δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.   

 

      

  



  

Ο λόγος αυτός δεν εφαρμόζεται όταν η εκτιμώμενη αξία της 
σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό 
των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. 

 
Στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, τα αναγκαία 

δικαιολογητικά για τη συμμετοχή οικονομικού φορέα στην 
διαδικασία είναι τρία (ως ανωτέρω) και χωρίς κανένα κόστος. 

 
Το άρθρο 73 δεν εφαρμόζεται σε δημόσιες συμβάσεις με 

εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων 
πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. (άρθ. 107 παρ.9 
Ν.4497/2017)  
 



α) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα αθέτηση των ισχυουσών 
υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας 

β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει 
υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 
δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, 

γ) εάν η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο 
οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 δεν μπορεί να 
θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα 

ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών 
φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 
48, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

 



στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 

ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79,  

η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

θ) Εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα, ότι ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει 
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβάλω την ακεραιότητά 



 

 

 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΙΝΟΜΕΝΑ  

ΟΡΓΑΝΑ 



ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (άρθρο 221)  

Τα όργανα, τα οποία είναι αρμόδια 
για τη διενέργεια των διαδικασιών 

ανάθεσης και εκτέλεσης των 
δημοσίων συμβάσεων διακρίνονται 

σε όργανα με γνωμοδοτική 
αρμοδιότητα («γνωμοδοτικά 

όργανα») και όργανα με 
αποφασιστική αρμοδιότητα 
(«αποφαινόμενα όργανα»).  

Τα γνωμοδοτικά όργανα – Επιτροπές 
- συγκροτούνται με απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής για 
συγκεκριμένη σύμβαση ή σε ετήσια 
βάση για τις συμβάσεις που συνάπτει 
η αναθέτουσα αρχή.  

• Ως γνωμοδοτικά όργανα στο στάδιο 
που ακολουθεί την ανάθεση της 
σύμβασης δύναται να είναι ή 
συλλογικά όργανα ή και οργανωτικές 
μονάδες ενταγμένες στη διοικητική 
δομή της αναθέτουσας αρχής που 
ορίζονται με απόφασή της.  



ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (άρθρο 221)(2) 

Ειδικότερα θέματα επιτροπών: 
Δεν απαιτείται συγκρότηση επιτροπής για 

την απ’ ευθείας ανάθεση   

Η αναθέτουσα αρχή με απόφαση της 
συγκροτεί τις Επιτροπές (γνωμοδοτικά 

όργανα), τα οποία γνωμοδοτούν προς το 
αποφαινόμενο όργανο  

Δεν εξειδικεύεται ο αριθμός των μελών 
των επιτροπών αυτών, ο οποίος δεν 

μπορεί όμως να είναι μικρότερος των 3 και 
σκόπιμο είναι να είναι περιττός.  

Μπορεί η συγκρότηση των επιτροπών να 
είναι ετήσια και για όλες τις 
προμήθειες/υπηρεσίες ή να 

συγκροτούνται για συγκεκριμένη σύμβαση 
ή περισσότερες συμβάσεις. Η συγκρότηση 
επιτροπών σε ετήσια βάση δεν αποκλείει 

και την δυνατότητα συγκρότησης 
επιτροπής για συγκεκριμένη/ες 

σύμβαση/σεις.  

Προβλέπεται ξεχωριστή επιτροπή 
εξέτασης ενστάσεων, τα μέλη της οποίας 
προβλέπεται ρητά ότι είναι διαφορετικά 
από την επιτροπή διαγωνισμού και είναι 

3μελής ή 5μελής. 

Τα ίδια προβλέπονται και για την 
επιτροπή παρακολούθησης και 

παραλαβής σύμβασης προμηθειών ενώ 
για τις συμβάσεις υπηρεσιών 

προβλέπεται 3μελής επιτροπή . 



ΠΡΟΣΟΧΗ!  ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ107 ΤΟΥ Ν.4497/2017 

Προβλέπεται πλέον ρητά: 

Τα αποτελέσματα κάθε 
σταδίου επικυρώνονται 

µε απόφαση του 
αποφαινόμενου 

οργάνου της 
αναθέτουσας αρχής, η 
οποία κοινοποιείται µε 
επιμέλεια αυτής στους 
προσφέροντες ή στους 

συμμετέχοντες   

Ειδικά, για τις 
συμβάσεις µε 

εκτιμώμενη αξία έως 
60.000,00  €, πλέον 
ΦΠΑ, εκδίδεται µία 

απόφαση, 
ανεξαρτήτως του 

κριτηρίου ανάθεσης.  

Για τις συμβάσεις µε κριτήριο ανάθεσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, µόνο βάσει τιμής, ανεξαρτήτως 

ποσού και ανεξαρτήτως διαδικασίας, 
εκδίδεται μια απόφαση, µε την οποία 

επικυρώνονται τα αποτελέσματα: α) όλων των 
σταδίων στην περίπτωση ανοικτής διαδικασίας 

και β) του δεύτερου σταδίου, ήτοι της 
υποβολής προσφορών, στην περίπτωση 

κλειστής διαδικασίας και ανταγωνιστικής 
διαδικασίας µε διαπραγμάτευση.  

Κατά των ανωτέρω αποφάσεων 
χωρεί ένσταση, κατά το άρθρο 127 
για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία 
έως και 60.000,00 €, πλέον ΦΠΑ, ή  

προδικαστική προσφυγή του 
άρθ.360 για αξία ανώτερη των 

60.000,00 €.   



 

 

 

ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 



ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

(άρθρα 127 & 345 και επ.) 

Α. Για διαφορές που προκύπτουν κατά 
τη διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων με 
εκτιμώμενη αξία έως εξήντα χιλιάδων 

(60.000,00) ευρώ, χωρίς να 
συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ και 

ανεξάρτητα από τη φύση τους (άρθρο 
127). 

(Α.β) Ένσταση κατά πράξης της 
αναθέτουσας αρχής ασκείται εντός 

προθεσμίας  πέντε (5) ημερών από την 
κοινοποίηση της προσβαλλόμενης 

πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα. Η αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει 
επί της ενστάσεως, κατόπιν γνώμης της 
Επιτροπής Ενστάσεων, εντός 10 ημερών 

από την υποβολή της.  

Η ένσταση κατά της διακήρυξης 
υποβάλλεται σε προθεσµία που 

εκτείνεται µέχρι το ήµισυ του χρονικού 
διαστήµατος από τη δηµοσίευση της 
διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ µέχρι την 

καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των 
προσφορών (συνυπολογίζονται η ημέρα 
δημοσίευσης και η καταληκτική για την 

υποβολή των προσφορών) 

(Α.α) Ένσταση κατά της διακήρυξης ή της 
πρόσκλησης: Η ανάθετουσα αρχή 
αποφασίζει πριν την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών, 
με την άπρακτη πάροδο της οποίας 

τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.  



ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ(άρθρα 208, 219)  

Άρθρο 219: το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής σύμβασης υπηρεσιών εγκρίνεται από το 
Δημοτικό Συμβούλιο - εάν παρέλθει χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των 30 ηµερών από την 

ηµεροµηνία υποβολής του θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

Άρθρο  208 : διαδικασία παραλαβής υλικών από σύμβαση προμήθειας. 

 



Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους  

(Άρθρο 132) 

 

Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται, ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ, 
χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) Οι τροποποιήσεις προβλέπονται σε σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης στα 
αρχικά έγγραφα της σύμβασης: 

σε αυτές μπορεί να περιλαμβάνονται ρήτρες αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις: 

 
ανεξαρτήτως χρηματικής αξίας της τροποποίησης 

σαφής αναφορά σε αυτές του αντικειμένου και της φύσης των τροποποιήσεων ή 
προαιρέσεων και των όρων υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν 

 
Προσοχή: οι ρήτρες αυτές δεν πρέπει να προβλέπουν
 τροποποιήσεις ή προαιρέσεις που ενδέχεται να μεταβάλουν τη συνολική φύση της 
σύμβασης 



 

 Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους (Άρθρο 132) 

(συνέχεια) 

Για συμπληρωματικά έργα, υπηρεσίες ή αγαθά από τον αρχικό ανάδοχο: 
Προϋποθέσεις (σωρευτικά): 

 κατέστησαν αναγκαία 
 δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση και 
 τυχόν αλλαγή του αναδόχου: 
 αα) δεν μπορεί να γίνει για οικονομικούς ή τεχνικούς λόγους, π.χ. απαιτήσεις 

εναλλαξιμότητας ή διαλειτουργικότητας με τον υφιστάμενο εξοπλισμό, υπηρεσίες ή 
εγκαταστάσεις που παρασχέθηκαν με την αρχική σύμβαση και 

 ββ) θα συνεπαγόταν σημαντικά προβλήματα ή ουσιαστική επικάλυψη 
δαπανών (πχ. “ουσιαστική” πρόκληση περαιτέρω δαπανών) για την α.α. 

 
     ΠΡΟΣΟΧΗ! 
 Οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% της αξίας της 

αρχικής σύμβασης 
 Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η σωρευτική αξία των τροποποιήσεων 

αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης 
 Οι επακόλουθες τροποποιήσεις δεν πρέπει να αποσκοπούν στην αποφυγή 
 εφαρμογής του νόμου 

 



Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους (Άρθρο 132) 

(συνέχεια) 

Όταν συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:  
αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν 
ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή α.α. 
 
ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης 
  
γγ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής 

σύμβασης, Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η σωρευτική αξία των 
τροποποιήσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής 
σύμβασης 

 
Οι επακόλουθες τροποποιήσεις δεν πρέπει να αποσκοπούν στην αποφυγή 
εφαρμογής του νόμου 
 

 Οι τροποποιήσεις αποστέλλονται από τις α.α. για δημοσίευση στην Επίσημη 
Εφημερίδα της  Ένωσης. Για συμβάσεις άνω των ορίων 

 



Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους (Άρθρο 132) 

(συνέχεια) 

δ) Υποκατάσταση αρχικού αναδόχου από νέο ανάδοχο, συνεπεία 
(διαζευκτικά): 
 

αα) ρητής ρήτρας αναθεώρησης ή προαίρεσης (σύμφωνης με τα αναφερόμενα στην 
προαναφερόμενη υπό α' περίπτωση), 

  
ββ) ολικής ή μερικής διαδοχής του αρχικού αναδόχου από άλλον ο.φ., λόγω εταιρικής 

αναδιάρθρωσης (πχ. εξαγορά, απορρόφηση, συγχώνευση, πτωχευτικές διαδικασίες)  
Και υπό τους όρους ότι: 
 Η διαδοχή δεν συνεπάγεται άλλες ουσιώδεις τροποποιήσεις και δεν έχει σκοπό την 

αποφυγή της εφαρμογής διατάξεων του Βιβλίου Ι 
 Ο διάδοχος πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που

 καθορίστηκαν αρχικά (στα έγγραφα της σύμβασης) 
 

γγ) όταν η α.α. αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του αναδόχου έναντι των υπεργολάβων 
του 

  
 



Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους (Άρθρο 132) 

(συνέχεια) 

ε) Όταν οι τροποποιήσεις της σύμβασης, ανεξαρτήτως της αξίας τους, δεν 
  είναι ουσιώδεις: 
Ουσιώδης τροποποίηση κατά τη διάρκεια της σύμβασης = την καθιστά 

ουσιωδώς διαφορετική από την αρχικώς συναφθείσα, ως προς τον χαρακτήρα της 
(παρ. 4) 

ΠΟΤΕ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΟΥΣΙΩΔΗΣ (παρ. 4)(διαζευκτικά): 
 αα) όταν εισάγει όρους που, εάν είχαν αποτελέσει μέρος της αρχικής διαδικασίας 

σύναψης σύμβασης, θα είχαν επιτρέψει τη συμμετοχή διαφορετικών 
υποψηφίων από αυτούς που επιλέχθηκαν αρχικώς ή στην αποδοχή άλλης 
προσφοράς από εκείνη που επελέγη αρχικώς ή θα προσέλκυαν και άλλους 
συμμετέχοντες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

 ββ) όταν αλλάζει την οικονομική ισορροπία της σύμβασης υπέρ του αναδόχου, 
κατά τρόπο που δεν προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση 

 γγ) όταν επεκτείνει σημαντικά το αντικείμενο της σύμβασης 
 δδ) όταν νέος ανάδοχος υποκαθιστά εκείνον στον οποίο είχε ανατεθεί αρχικώς η 

σύμβαση σε περιπτώσεις διαφορετικές από αυτές της περ. δ` της παρ. 1 του 
άρθρου 132 [περ. δ) «Υποκατάσταση αρχικού αναδόχου από νέο ανάδοχο» 
στην προηγούμενη διαφάνεια] 
 



Διαιτητική επίλυση διαφορών (Άρθρο 176) 

Στα έγγραφα της σύμβασης μπορεί να περιληφθεί ρήτρα περί διαιτητικής επίλυσης και να 
καθορίζονται οι όροι της διαιτησίας μετά από γνώμη του αρμοδίου τεχνικού συμβουλίου 

Στην σύμβαση μετά γνώμη του τεχνικού συμβουλίου Η διαιτητική απόφαση φέρει πλήρη, 
ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, είναι οριστική και αμετάκλητη και δεν υπόκειται σε 
κανένα τακτικό ή έκτακτο ένδικο μέσο, πλην της αγωγής ακύρωσης διαιτητικής απόφασης, 
σύμφωνα με τα άρθρα 897 έως 900 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αποτελεί τίτλο 
εκτελεστό χωρίς να χρειάζεται να κηρυχθεί αυτό από τα τακτικά Δικαστήρια, και τα αντίδικα 
μέρη δεσμεύονται να συμμορφωθούν αμέσως με τους όρους της. 

Η διεξαγωγή της διαιτησίας υπόκειται στον «Κανονισμό Διαφάνειας στις δυνάμει Συνθήκης 
Διαιτησίες Επενδυτών–Κρατών» (Rules on Transparency in Treaty based Investor-State 
Arbitration) της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για το Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο (UNCITRAL), 
οι διατάξεις του οποίου κατισχύουν των εφαρμοστέων κανόνων διαιτησίας που καθορίζονται, 
σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. 


