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Οδηγός ενεργειών ανάθεσης συμβάσεων
Εκπαιδευτικοί Στόχοι


Γνώσεις:
Να αναγνωρίζετε τις απαιτούμενες ενέργειες ανάλογα με
το είδος της ανάθεσης.



Δεξιότητες:
Να εφαρμόζετε το κατάλληλο είδος ανάθεσης ανάλογα
με την περίπτωση.



Στάσεις:
Να απομυθοποιήσετε τις δυσκολίες στην ανάθεση
δημοσίων έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.

Αρκτικόλεξο












Α.Α. : Αναθέτουσα Αρχή
Ο.Φ. : Οικονομικός Φορέας
Δ.Υ. : Διευθύνουσα Υπηρεσία
Π.Α. : Προϊσταμένη Αρχή
Κ/Ξ : Κοινοπραξία
Φ.Π.Α. : Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
Α.Π.Ε. : Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. : Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας
Νέων Εργασιών
Γ.Σ.Υ. : Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων
Ε.Σ.Υ. : Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
Τ.Σ.Υ. : Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Αρκτικόλεξο









Φ.Δ.Σ. : Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης
ΚΗΜΔΗΣ : Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων
ΕΣΗΔΗΣ : Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων
ΕΑΑΔΗΣΥ : Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Συμβάσεων
CPV : Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις
Ε.Ε.Ε.Ε : Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΕΕΕΣ : Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύμβασης
Π.Π. : Προδικαστική Προσφυγή

Πορεία ενεργειών
(Όλοι οι τρόποι ανάθεσης)


Εγγραφή στο τεχνικό πρόγραμμα και πρόβλεψη ειδικής
πίστωσης στον προϋπολογισμό εξόδων.



Σύνταξη εγγράφων σύμβασης (μελέτη, προϋπολογισμός,
συγγραφή υποχρεώσεων, κλπ).



Απόφαση αρμόδιου οργάνου
παραλαβής της μελέτης.



Ανάρτηση πρωτογενούς αιτήματος στο ΚΗΜΔΗΣ.



Απόφαση αρμόδιου οργάνου για την έγκριση εκτέλεσης
και τον τρόπο εκτέλεσης (όπου απαιτείται).



Έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης.



Ανάρτηση εγκεκριμένου αιτήματος στο ΚΗΜΔΗΣ.

περί

έγκρισης

και

Πορεία ενεργειών
(Απευθείας ανάθεση)
Για συμβάσεις από 2.500 € έως 30.000 € (πλέον ΦΠΑ):


Πρόσκληση σε έναν τουλάχιστον οικονομικό φορέα
(δύναται να απευθύνεται και σε έναν μόνο), η οποία
αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες
πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης.



Ανάρτηση πρόσκλησης – προσκλήσεων στην ιστοσελίδα
του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.



Προσοχή:
Δεν
λαμβάνονται
υπόψη
προσφορές
οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να
υποβάλουν προσφορά.

Πορεία ενεργειών
(Απευθείας ανάθεση)
Για συμβάσεις έργου άνω των 30.000 € έως 60.000 €
(πλέον ΦΠΑ):


Πρόσκληση σε τρεις (3) τουλάχιστον οικονομικούς
φορείς, η οποία αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον
πέντε (5) ημέρες πριν από την κοινοποίηση της
απόφασης ανάθεσης.



Ανάρτηση των προσκλήσεων στην ιστοσελίδα του
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.



Προσοχή: Δεν αξιολογούνται προσφορές οικονομικών
φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά.

Πορεία ενεργειών
(Απευθείας ανάθεση)


Έλεγχος – αξιολόγηση προσφοράς / προσφορών.



Απόφαση αρμοδίου οργάνου περί έγκρισης του
αποτελέσματος της διαδικασίας και ανάθεσης
εκτέλεσης.



Ανάρτηση απόφασης ανάθεσης στο ΚΗΜΔΗΣ.



Υπογραφή σύμβασης.



Ανάρτηση σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.



Προσοχή (από 1-9-2021): Καταργούνται οι ρυθμίσεις περί
ενστάσεων (πλέον προσφυγή στο Διοικητικό εφετείο).

Πορεία ενεργειών
(Ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων
με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη τιμή)









Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού (βλ. άρθρο 221).
Προσοχή: Σε περίπτωση κλήρωσης μέσω ΜΗΜΕΔ
προηγείται η δημοσιοποίηση των στοιχείων της
σύμβασης, στην ιστοσελίδα του κυρίου του έργου και της
αναθέτουσας αρχής.
Απόφαση αρμόδιου οργάνου περί συγκρότησης της
επιτροπής διαγωνισμού.
Απόφαση αρμόδιου οργάνου περί έγκρισης των όρων
του διαγωνισμού και του κριτηρίου ανάθεσης.
Έκδοση διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού.

Πορεία ενεργειών
(Ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων
με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη τιμή)




Προσοχή (από 1-9-2021): Σε έργα με εκτιμώμενη αξία
σύμβασης μεγαλύτερη του 1.000.000 €, η αναθέτουσα
αρχή υποχρεούται, να αναρτά στην ιστοσελίδα της
δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη
διενέργεια του διαγωνισμού, τη μελέτη κατασκευής του
έργου, δύναται δε εντός της άνω προθεσμίας να αναρτά
και τα τεύχη δημοπράτησης του διαγωνισμού, με
ταυτόχρονη αποστολή προκαταρκτικής ενημέρωσης στο
ΚΗΜΔΗΣ.
Ανάρτηση διακήρυξης – προκήρυξης στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.
τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες πριν
τη διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού.

Πορεία ενεργειών
(Ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων
με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη τιμή)








Ανάρτηση περίληψης διακήρυξης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης στον τοπικό &
περιφερειακό τύπο (πήρε παράταση μέχρι και 31-12-23).
Διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ
(συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των 60.000 € και
από 1-9-2021 με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των 30.000 €).
Διαβίβαση της αρμοδιότητας διαχείρισης του
ηλεκτρονικού διαγωνισμού σε πιστοποιημένο χρήστη
της Επιτροπής Διαγωνισμού, μετά την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών και πριν από την
ηλεκτρονική αποσφράγιση.
Διαβίβαση στον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού
των κλειστών φακέλων με τις πρωτότυπες εγγυήσεις
συμμετοχής.

Πορεία ενεργειών
(Ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων
με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη τιμή)






Ηλεκτρονική αποσφράγιση (επιτροπή διαγωνισμού) των
υποφακέλων
«Δικαιολογητικά
Συμμετοχής»
και
«Οικονομική Προσφορά», χωρίς να παρέχεται στους
προσφέροντες
πρόσβαση
στα
υποβληθέντα
δικαιολογητικά συμμετοχής ή στις υποβληθείσες
οικονομικές προσφορές.
Ανάρτηση (επιτροπή διαγωνισμού) στον ηλεκτρονικό
χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», του
σχετικού καταλόγου προσφερόντων, με δικαίωμα
πρόσβασης μόνον στους προσφέροντες.
Έλεγχος (επιτροπή διαγωνισμού) εάν προσκομίστηκαν οι
απαιτούμενες
πρωτότυπες
εγγυητικές
επιστολές
συμμετοχής και σύνταξη σχετικού πρακτικού.

Πορεία ενεργειών
(Ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων
με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη τιμή)


Προσοχή: Η προσφορά οικονομικού φορέα που
παρέλειψε είτε να προσκομίσει την απαιτούμενη
πρωτότυπη εγγύηση συμμετοχής (έγχαρτη εγγύηση
συμμετοχής) είτε να υποβάλει την απαιτούμενη εγγύηση
ηλεκτρονικής έκδοσης στον οικείο ηλεκτρονικό (υπό)φάκελο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των προσφορών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά
από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού, η οποία
συντάσσει πρακτικό, στο οποίο περιλαμβάνονται τα
αποτελέσματα του ανωτέρω ελέγχου και υποβάλλει στην
αναθέτουσα αρχή το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, ως
“εσωτερικό”, μέσω της λειτουργίας “επικοινωνία” του
υποσυστήματος, προς έγκριση για τη λήψη απόφασης
απόρριψης της προσφοράς, σύμφωνα με την παρ. 1 του
άρθρου 72 του ν. 4412/2016.

Πορεία ενεργειών
(Ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων
με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη τιμή)







Απόφαση αρμοδίου οργάνου περί έγκρισης του
πρακτικού ελέγχου των εγγυητικών συμμετοχής και
απόρριψης προσφορών.
Κοινοποίηση απόφασης σε όλους τους προσφέροντες.
Προσοχή: Η απόφαση απόρριψης προσφοράς εκδίδεται
πριν από την έκδοση οποιασδήποτε άλλης απόφασης
σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών.
Διαβίβαση (επιτροπή διαγωνισμού) του σχετικού
καταλόγου των προσφερόντων, κατά σειρά μειοδοσίας,
στην αναθέτουσα αρχή και στους προσφέροντες,
προκειμένου να λάβουν γνώση και ανάρτηση αυτού στον
ηλεκτρονικό
χώρο
«Συνημμένα
Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού», με δικαίωμα πρόσβασης μόνο στους
προσφέροντες.

Πορεία ενεργειών
(Ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων
με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη τιμή)


Συνέχιση διαδικασίας ελέγχου προσφορών (επιτροπή
διαγωνισμού):
– Έλεγχος της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής
του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης / των επιμέρους
ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους
σχέσης.
– Έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής του
άρθρου 24.2 της διακήρυξης, κατά τη σειρά της
μειοδοσίας.
– Έλεγχος της εγκυρότητάς των εγγυητικών
συμμετοχής.
– Έλεγχος για ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές.

Πορεία ενεργειών
(Ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων
με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη τιμή)






Προσοχή: Έλεγχος για ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές
(οικονομικές προσφορές που εμφανίζουν απόκλιση
μεγαλύτερη των δέκα ποσοστιαίων μονάδων από τον μέσο
όρο του συνόλου των εκπτώσεων των παραδεκτών
προσφορών που υποβλήθηκαν).
Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από
τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το
κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός
αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης.
Ολοκλήρωση
(επιτροπή
διαγωνισμού)
σύνταξης
πρακτικού αξιολόγησης προσφορών με εισήγηση προς
αναθέτουσα αρχή και υποβολή του σχετικού
ηλεκτρονικού αρχείου, ως “εσωτερικό”, προς έγκριση.

Πορεία ενεργειών
(Ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων
με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη τιμή)








Μεταβίβαση της αρμοδιότητας διαχείρισης του
ηλεκτρονικού διαγωνισμού στον αρμόδιο πιστοποιημένο
χρήστη της αναθέτουσας αρχής.
Απόφαση αρμόδιου οργάνου περί έγκρισης του
πρακτικού αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού
και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου.
Κοινοποίηση απόφασης σε όλους του συμμετέχοντες,
εκτός από εκείνους που αποκλείστηκαν οριστικά, λόγω
μη υποβολής ή προσκόμισης της πρωτότυπης εγγύησης
συμμετοχής, ενημερώνοντας τους για τη δυνατότητα
άσκησης προδικαστικής προσφυγής.
Δημοσιοποίηση δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών
& οικονομικών προσφορών διαγωνιζομένων (ΕΣΗΔΗΣ).

Πορεία ενεργειών
(Ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων
με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη τιμή)









Αναμονή για ενδεχόμενες προδικαστικές προσφυγές.
Πρόσκληση προσωρινού αναδόχου για υποβολή
δικαιολογητικών [εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών].
Εάν απαιτηθεί νέα πρόσκληση προσωρινού αναδόχου για
υποβολή
ελλειπόντων
δικαιολογητικών
[εντός
προθεσμίας δέκα (10) ημερών].
Σύνταξη πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών από
την επιτροπή διαγωνισμού.
Απόφαση αρμόδιου οργάνου περί έγκρισης του
πρακτικού
ελέγχου
των
δικαιολογητικών
του
προσωρινού
αναδόχου
και
κατακύρωσης
του
διαγωνισμού (όταν εκπληρώνονται όλες οι απαιτήσεις).

Πορεία ενεργειών
(Ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων
με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη τιμή)


Κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, μαζί με
αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου
και αξιολόγησης των προσφορών, σε όλους τους
οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία
ανάθεσης δημόσιας σύμβασης, εκτός από τους οριστικώς
αποκλεισθέντες και ιδίως, όσους αποκλείστηκαν
οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72,
ενημερώνοντας τους για τη δυνατότητα άσκησης
προδικαστικής προσφυγής.



Ανάρτηση δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου στο
χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού» στην
κατηγορία «έως οικονομικό φορέα».

Πορεία ενεργειών
(Ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων
με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη τιμή)


Αναμονή να παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης
προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης,
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης
αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ και σε
περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της
απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης,
με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής,
σύμφωνα με όσα ορίζονται στο τελευταίο εδάφιο της
παρ. 4 του άρθρου 372.



Έλεγχος νομιμότητας απόφασης κατακύρωσης (όπου
απαιτείται).



Ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το
Ελεγκτικό Συνέδριο (εφόσον απαιτείται).

Πορεία ενεργειών
(Ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων
με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη τιμή)


Πρόσκληση στον προσωρινό ανάδοχο για υποβολή
υπεύθυνης δήλωσης, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα
ορίζονται στο άρθρο 79Α, περί υπογραφής Ευρωπαϊκού
Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης, στην οποία δηλώνεται ότι,
δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές
κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην
περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης
προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης
κατακύρωσης.



Έλεγχος της υπεύθυνης δήλωσης από την αναθέτουσα
αρχή και μνημόνευση αυτής στο συμφωνητικό. Εφόσον
δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, η δήλωση ελέγχεται από
την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.

Πορεία ενεργειών
(Ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων
με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη τιμή)


Ανάρτηση απόφασης κατακύρωσης στο ΚΗΜΔΗΣ.



Πρόσκληση αναδόχου για υπογραφή του συμφωνητικού,
εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της
σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.



Υπογραφή σύμβασης.



Ανάρτηση σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.

Χρήσιμα άρθρα για την ολοκλήρωση
προαναφερόμενων ενεργειών

Κατώτατα όρια (Βιβλίο Ι)
[από 1-1-2020]
Ως κατώτατα όρια, σε συνάρτηση προς την εκτιμώμενη αξία
της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, ορίζονται τα ακόλουθα:


5.350.000 € για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Δ.Σ.) έργων.



139.000 € για Δ.Σ. προμηθειών και
ανατίθενται από κεντρικές κυβερνητικές
διαγωνισμούς μελετών που διοργανώνονται
αρχές.



214.000 € για Δ.Σ. προμηθειών και υπηρεσιών που
ανατίθενται από μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές και για
διαγωνισμούς μελετών που διοργανώνονται από τις εν λόγω
αρχές.



750.000 € για Δ.Σ. υπηρεσιών που αφορούν κοινωνικές και
άλλες ειδικές υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα
XIV του Προσαρτήματος Α.

υπηρεσιών που
αρχές και για
από τις εν λόγω

Κατώτατα όρια (Βιβλίο ΙΙ)
[από 1-1-2020]
Ως κατώτατα όρια, σε συνάρτηση προς την εκτιμώμενη
αξία της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, ορίζονται τα ακόλουθα:


428.000 € για τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών,
καθώς και για τους διαγωνισμούς μελετών,



5.350.000 € για τις συμβάσεις έργων,



1.000.000 € για συμβάσεις υπηρεσιών που αφορούν
κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες που περιέχονται
στον κατάλογο του Παραρτήματος XVII του
Προσαρτήματος Β'.

ΕΣΗΔΗΣ

Άρθρο 36 Ν.4412/16 – Άρθρο 4 Ν.4782/21
(παρ. 1 από 1-9-2021)


Οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να χρησιμοποιούν
το ΕΣΗΔΗΣ σε όλα τα στάδια της διαδικασίας σύναψης
δημοσίων συμβάσεων του παρόντος νόμου, με
εκτιμώμενη αξία ανώτερη των τριάντα χιλιάδων (30.000)
ευρώ, εξαιρουμένης της διαδικασίας σύναψης
συμβάσεων που προβλέπονται στο άρθρο 128, περί
ανάθεσης εξειδικευμένων υπηρεσιών (σύμβουλοι,
εμπειρογνώμονες) για τη μελέτη και εκτέλεση
συμβάσεων
δημοσίων
έργων
και
συμβάσεων
παραχώρησης έργων.

ΚΗΜΔΗΣ

Άρθρο 38 Ν.4412/16 – Άρθρο 6 Ν.4782/21
(παρ. 1 από 9-3-2021)


Το ΚΗΜΔΗΣ, έχει ως αντικείμενο τη συλλογή, την
επεξεργασία και τη δημοσιοποίηση στοιχείων αναφορικά
με τις συμβάσεις του παρόντος Βιβλίου, οι οποίες
συνάπτονται γραπτώς, προφορικώς ή με ηλεκτρονικά
μέσα από αναθέτουσες αρχές και ΚΑΑ, εκτιμώμενης
αξίας ανώτερης του ποσού των δύο χιλιάδων
πεντακοσίων (2.500) ευρώ και ανεξαρτήτως διαδικασίας
ανάθεσης.



Για την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης του
προηγούμενου εδαφίου λαμβάνεται υπόψη το άρθρο 6,
περί μεθόδων υπολογισμού της κτιμώμενης αξίας της
σύμβασης.

Τεχνική επάρκεια αναθετουσών αρχών στις
δημόσιες συμβάσεις έργων και μελετών
Άρθρο 44 Ν.4412/16 – Άρθρο 9 Ν.4782/21
(από 9-3-2021)



Οι αναθέτουσες αρχές που κρίνουν ότι δεν διαθέτουν
τεχνική επάρκεια ή η τεχνική τους επάρκεια είναι
ελλιπής, μπορούν ιδίως:
– είτε να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις, κατά
την έννοια της παρ. 6 του άρθρου 12, για τη
διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης, την εποπτεία
και την επίβλεψη δημόσιας σύμβασης έργου ή
μελέτης,
– να συνάπτουν συμβάσεις παροχής τεχνικών
υπηρεσιών κατά την έννοια του άρθρου 52 και
– να υποστηρίζονται από την ΕΚΑΑ της παρ. 1α του
άρθρου 41 στο πλαίσιο της άσκησης από αυτήν
επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών.

Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης
Άρθρο 61 Ν.4412/16



Για συμβάσεις άνω των ορίων, ως χρόνος έναρξης της
ανοικτής διαδικασίας, της κλειστής διαδικασίας, της
ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, του
ανταγωνιστικού
διαλόγου και
της
σύμπραξης
καινοτομίας, νοείται η ημερομηνία αποστολής της
σχετικής προκήρυξης σύμβασης στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ένωσης ή της προκαταρκτικής
προκήρυξης, όταν η τελευταία χρησιμοποιείται ως μέσο
προκήρυξης διαγωνισμού, σύμφωνα με την παρ. 5 του
άρθρου 26.

Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης
Άρθρο 61 Ν.4412/16



Ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης
χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, νοείται η ημερομηνία
αποστολής προς τους οικονομικούς φορείς της πρώτης
πρόσκλησης συμμετοχής σε διαπραγμάτευση. Η
πρόσκληση του προηγούμενου εδαφίου δεν απαιτείται να
αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ.



Ως χρόνος έναρξης ενός διαγωνισμού μελετών, νοείται η
ημερομηνία αποστολής της σχετικής προκήρυξης
διαγωνισμού μελετών στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Άρθρο 72 Ν.4412/16 – Άρθρο 21 Ν.4782/21
(από 1-6-2021)






Οι αναθέτουσες αρχές ζητούν από τον ανάδοχο της
σύμβασης να παράσχει «εγγύηση καλής εκτέλεσης», σε
ποσοστό επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του
τμήματος της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται
τα δικαιώματα προαίρεσης.
Το ποσοστό αυτό καθορίζεται για τις προμήθειες και τις
υπηρεσίες σε τέσσερα τοις εκατό (4%) και για τα έργα
και τις μελέτες σε πέντε τοις εκατό (5%).
Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να μην απαιτούν εγγύηση
καλής εκτέλεσης για συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας ίσης
ή κατώτερης από το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000)
ευρώ.

Λόγοι αποκλεισμού

Άρθρο 73 Ν.4412/16 – Άρθρο 22 Ν.4782/21
(από 1-6-2021)


Προσοχή: Καταργήθηκε ο εθνικός όρος για παραβίαση
της εργατικής νομοθεσίας (πιστοποιητικό ΣΕΠΕ –
υπεύθυνη δήλωση).

Υπογραφή
Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης
Άρθρο 79Α Ν.4412/16 – Άρθρο 28 Ν.4782/21
(από 1-6-2021)





Προσοχή: Καταργήθηκε το Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).
Και σε συμβάσεις κάτω των ορίων χρησιμοποιείται
πλέον το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης
(ΕΕΕΣ).

Κριτήρια ανάθεσης συμβάσεων

Άρθρο 86 Ν.4412/16 – Άρθρο 30 Ν.4782/21
(από 1-6-2021)



Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης εκπόνησης
μελετών, ήτοι πλήρους μελέτης ή επιμέρους σταδίων αυτής,
οι Α.Α. μπορούν να χρησιμοποιούν την τιμή ή το κόστος ως
μοναδικό κριτήριο ανάθεσης, μόνο εφόσον συντρέχει μία από
τις παρακάτω περιπτώσεις, και κατόπιν γνώμης του
αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου της Α.Α.:
– όταν δεν απαιτούνται τεχνικά στοιχεία άλλα, πέραν των
ήδη περιεχομένων στο Φ.Δ.Σ., όπως κατά κύριο λόγο
στις περιπτώσεις τοπογραφικών μελετών ή γεωτεχνικών
ερευνών ή κυκλοφοριακών μελετών ή οικονομικών
μελετών,
– όταν περιέχονται στον Φ.Δ.Σ. επαρκή τεχνικά στοιχεία
από εγκεκριμένες μελέτες προηγούμενων σταδίων και
είναι σε ισχύ εκδοθείσα Α.Ε.Π.Ο..

Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές
Άρθρο 88 Ν.4412/16 – Άρθρο 32 Ν.4782/21
(από 1-6-2021)





Στις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, παροχής
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών
υπηρεσιών, ως ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές, σε κάθε
περίπτωση, τεκμαίρονται προσφορές που υποβάλλονται
σε διαγωνισμό και εμφανίζουν απόκλιση μεγαλύτερη
των δέκα (10) ποσοστιαίων μονάδων από τον μέσο όρο
του συνόλου των εκπτώσεων των παραδεκτών
προσφορών που υποβλήθηκαν.
Η αναθέτουσα αρχή δύναται να κρίνει ότι συνιστούν
ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και προσφορές με
μικρότερη ή καθόλου απόκλιση από το ως άνω όριο.

Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές
Άρθρο 88 Ν.4412/16 – Άρθρο 32 Ν.4782/21
(από 1-6-2021)



Οι παρεχόμενες εξηγήσεις του οικονομικού φορέα, ιδίως
ως προς τον προσδιορισμό οικονομικών μεγεθών, με τις
οποίες ο προσφέρων διαμόρφωσε την προσφορά του,
αποτελούν δεσμευτικές συμφωνίες και τμήμα της
σύμβασης ανάθεσης που δεν μπορούν να μεταβληθούν
καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.

Χρόνος ισχύος προσφορών

Άρθρο 97 Ν.4412/16 – Άρθρο 39 Ν.4782/21
(από 1-6-2021)


Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργων,
μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών
επιστημονικών υπηρεσιών, οι προσφορές ισχύουν και
δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για χρονικό
διάστημα που ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης και
ανέρχεται κατ' ελάχιστον σε δέκα (10) μήνες, μέσα στο
οποίο πρέπει να συναφθεί η σύμβαση.



Όταν στον διαγωνισμό υποβάλλονται και τεχνικές
προσφορές, ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται
σε δώδεκα (12) κατ' ελάχιστον μήνες.

Χρόνος ισχύος προσφορών

Άρθρο 97 Ν.4412/16 – Άρθρο 39 Ν.4782/21
(από 1-6-2021)




Ειδικότερα, στους διαγωνισμούς που υπόκεινται στον
προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, ο ως άνω χρόνος ισχύος των προσφορών
προσαυξάνεται κατά τρεις (3) επιπλέον μήνες αντίστοιχα.
Στις περιπτώσεις των συμβάσεων του άρθρου 50, ο
χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται στα έγγραφα της
σύμβασης.

Συμπλήρωση αποσαφήνιση πληροφοριών
και δικαιολογητικών
Άρθρο 102 Ν.4412/16 – Άρθρο 42 Ν.4782/21
(από 9-3-2021)



Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή
αιτήσεων συμμετοχής, οι αναθέτουσες αρχές, τηρώντας
τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας,
ζητούν από τους προσφέροντες ή υποψήφιους
οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η
τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή
εμφανίζονται
ελλιπείς
ή
λανθασμένες,
συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν
λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να
συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν
τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός
προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και
όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την
ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής
πρόσκλησης.

Απευθείας ανάθεση

Άρθρο 118 Ν.4412/16 – Άρθρο 50 Ν.4782/21
(από 1-6-2021)


Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
επιτρέπεται, όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης,
είναι ίση ή κατώτερη από το όριο των 30.000 ευρώ.



Για τις διαδικασίες ανάθεσης σύμβασης έργου και τις
συμβάσεις υπηρεσιών, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής των άρθρων 107 έως 110, το ποσό του
προηγούμενου εδαφίου είναι 60.000 ευρώ.



Η απευθείας ανάθεση διενεργείται από τις αρμόδιες για
την ανάθεση της σύμβασης υπηρεσίες της αναθέτουσας
αρχής, χωρίς να απαιτείται γνωμοδότηση συλλογικού
οργάνου.

Απευθείας ανάθεση

Άρθρο 118 Ν.4412/16 – Άρθρο 50 Ν.4782/21
(από 1-6-2021)


Κατά παρέκκλιση της παρ. 1, οι αναθέτουσες αρχές
δύνανται να προσφεύγουν στη διαδικασία της απευθείας
ανάθεσης όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι
ίση ή κατώτερη από το όριο των 60.000 ευρώ για
αναθέσεις συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών, έργων
και μελετών και τεχνικών και λοιπών συναφών
επιστημονικών υπηρεσιών, που αφορούν στην υλοποίηση
έργων ΤΠΕ με αντικείμενο την εξασφάλιση της
διαλειτουργικότητας των ψηφιακών υπηρεσιών ή τον
εκσυγχρονισμό των ψηφιακών εργαλείων της Κεντρικής
Διοίκησης κατά την έννοια της περ. στ’ της παρ. 1 του
άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143).

Απευθείας ανάθεση

Άρθρο 118 Ν.4412/16 – Άρθρο 50 Ν.4782/21
(από 1-6-2021)


Η προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης,
σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, επιτρέπεται
κατόπιν έκδοσης διαπιστωτικής πράξης από τον
Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μετά από αίτηση
της αναθέτουσας αρχής, που υποβάλλεται στο Υπουργείο
Ψηφιακής Διακυβέρνησης.



Η διαπιστωτική πράξη εκδίδεται εντός αποκλειστικής
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την υποβολή της
αίτησης, μετά την παρέλευση της οποίας τεκμαίρεται η
απόρριψη αυτής.

Απευθείας ανάθεση

Άρθρο 118 Ν.4412/16 – Άρθρο 50 Ν.4782/21
(από 1-6-2021)







Για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών
υπηρεσιών, η επιλογή του αναδόχου διενεργείται με
απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
Η σύμβαση συνάπτεται με τον ανάδοχο που επιλέγεται
και διαθέτει τα αναγκαία προς τούτο προσόντα και την
απαραίτητη εξειδίκευση.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης αποτελεί το ανώτατο
όριο της συμβατικής αμοιβής του αναδόχου.
Μετά από την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος ή
ελεγχόμενο από αυτόν φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν
δύναται να συνάψει σύμβαση του παρόντος άρθρου με
την αυτή αναθέτουσα αρχή για διάστημα δώδεκα (12)
μηνών.

Απευθείας ανάθεση

Άρθρο 118 Ν.4412/16 – Άρθρο 50 Ν.4782/21
(από 1-6-2021)




Σύμφωνα με το παρόν άρθρο, μπορούν να ανατεθούν από
κάθε αναθέτουσα αρχή κατ’ έτος, μία ή περισσότερες
συμβάσεις, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι ποσοστού
10% των πιστώσεων της αναθέτουσας αρχής κατ’ έτος,
για ανάθεση συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής
τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών,
αντίστοιχα.
Συμβάσεις που συνάπτονται κατά παράβαση του ορίου
του προηγούμενου εδαφίου είναι άκυρες και δεν
παράγουν έννομα αποτελέσματα.

Απευθείας ανάθεση μέσω συστημάτων
ηλεκτρονικής αγοράς (e-marketplace)
Άρθρο 118Α Ν.4412/16 – Άρθρο 51 Ν.4782/21
(από 1-6-2021)



Οι αναθέτουσες αρχές δύναται να προσφεύγουν στα
Συστήματα Ηλεκτρονικών Αγορών, εφόσον η αξία των
συμβάσεων που ανατίθενται απευθείας μέσω αυτών δεν
υπερβαίνει ετησίως το ποσό των 40.000 ευρώ, ανά είδος
αγαθού ή υπηρεσίας.



Η απευθείας ανάθεση μέσω των ΣΗΑ διενεργείται από
τις αρμόδιες υπηρεσίες της αναθέτουσας αρχής χωρίς να
απαιτείται συγκρότηση συλλογικού οργάνου.

Απευθείας ανάθεση μέσω συστημάτων
ηλεκτρονικής αγοράς (e-marketplace)
Άρθρο 118Α Ν.4412/16 – Άρθρο 51 Ν.4782/21
(από 1-6-2021)



Οι Εθνικές Κεντρικές Αρχές Αγορών των περ. β' και γ'
της παρ. 1 του άρθρου 41 μπορούν να καταρτίζουν και να
διαχειρίζονται Συστήματα Ηλεκτρονικών Αγορών (ΣΗΑ)
για την κάλυψη αναγκών των αναθετουσών αρχών.



Για τη λειτουργία των ΣΗΑ, οι ως άνω Εθνικές
Κεντρικές Αρχές Αγορών τηρούν μητρώο προεπιλογής
οικονομικών φορέων για τη διενέργεια απευθείας
αναθέσεων, στο οποίο δικαίωμα εγγραφής έχουν όλοι οι
οικονομικοί φορείς με την έννοια του άρθρου 19.



Από τη χρήση των Συστημάτων Ηλεκτρονικών Αγορών
(ΣΗΑ) της παρούσας εξαιρείται η ανάθεση συμβάσεων
προμήθειας φαρμακευτικών προϊόντων.

Απευθείας ανάθεση μέσω συστημάτων
ηλεκτρονικής αγοράς (e-marketplace)
Άρθρο 118Α Ν.4412/16 – Άρθρο 51 Ν.4782/21
(από 1-6-2021)



Για την κατάρτιση του μητρώου προεπιλεγμένων
οικονομικών φορέων σύμφωνα με την παρ. 1, αναρτάται
στον διαδικτυακό τόπο της αρμόδιας Εθνικής Κεντρικής
Αρχής Αγορών, πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για εγγραφή στο εκάστοτε μητρώο.



Η πρόσκληση του προηγούμενου εδαφίου περιλαμβάνει
απαραιτήτως, περιγραφή των ειδών ή των υπηρεσιών
που θα αποτελέσουν αντικείμενο ανάθεσης, τις σχετικές
ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις, το εύρος των αποδεκτών
οικονομικών προσφορών, τα αντικειμενικά κριτήρια για
την
εγγραφή
στο
μητρώο,
τα
απαιτούμενα
δικαιολογητικά καθώς και τυχόν προθεσμία για την
υποβολή αίτησης εγγραφής στο μητρώο.

Απευθείας ανάθεση μέσω συστημάτων
ηλεκτρονικής αγοράς (e-marketplace)
Άρθρο 118Α Ν.4412/16 – Άρθρο 51 Ν.4782/21
(από 1-6-2021)



Τα αντικειμενικά κριτήρια για την εγγραφή στο μητρώο
προεπιλεγέντων οικονομικών φορέων, περιλαμβάνουν
τους λόγους αποκλεισμού του άρθρου 73 και τα κριτήρια
επιλογής του άρθρου 75 και εξειδικεύονται στην
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο
μητρώο.

Απευθείας ανάθεση μέσω συστημάτων
ηλεκτρονικής αγοράς (e-marketplace)
Άρθρο 118Α Ν.4412/16 – Άρθρο 51 Ν.4782/21
(από 1-6-2021)





Η απόφαση έγκρισης ή απόρριψης της αίτησης
εγγραφής οικονομικού φορέα στο μητρώο της παρ. 1
εκδίδεται από την αρμόδια Εθνική Κεντρική Αρχή
Αγορών, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) εργάσιμων
ημερών.
Κατά της απορριπτικής απόφασης του προηγούμενου
εδαφίου χωρεί ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον της
οικείας Εθνικής Κεντρικής Αρχής Αγορών, η οποία
ασκείται εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών.

Απευθείας ανάθεση μέσω συστημάτων
ηλεκτρονικής αγοράς (e-marketplace)
Άρθρο 118Α Ν.4412/16 – Άρθρο 51 Ν.4782/21
(από 1-6-2021)







Κατόπιν της απόφασης έγκρισης της παρ. 5, ο
οικονομικός φορέας μεταφορτώνει την προσφορά του, με
χρήση του μορφότυπου ηλεκτρονικού καταλόγου που
προσδιορίζεται στην πρόσκληση της παρ. 3, στο ΣΗΑ.
Η Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών επιβεβαιώνει την
τεχνική ορθότητα του ηλεκτρονικού καταλόγου πριν από
την ανάρτησή του και εγκρίνει την ανάρτηση αυτή,
εφόσον τηρούνται οι όροι που τέθηκαν στην πρόσκληση
της παρ. 3.
Ο οικονομικός φορέας μπορεί να επικαιροποιεί τα
στοιχεία της προσφοράς του σε οποιαδήποτε χρονική
στιγμή στο μέτρο που αυτά συμμορφώνονται με τους
όρους της πρόσκλησης της παρ. 3.

Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης
Άρθρο 120 Ν.4412/16 – Άρθρο 53 Ν.4782/21
(από 1-6-2021)



Για συμβάσεις κάτω των ορίων, ως χρόνος έναρξης των
διαδικασιών του άρθρου 26 νοείται η ημερομηνία
δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, ανά
περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 66.



Ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας της απευθείας
ανάθεσης ή της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς
δημοσίευση προκήρυξης, νοείται η ημερομηνία
αποστολής προς τους οικονομικούς φορείς της πρώτης
πρόσκλησης υποβολής προσφοράς ή της πρώτης
πρόσκλησης συμμετοχής σε διαπραγμάτευση.

Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης
Άρθρο 120 Ν.4412/16 – Άρθρο 53 Ν.4782/21
(από 1-6-2021)



Για συμβάσεις προμήθειας αγαθών και παροχής
υπηρεσιών με εκτιμώμενη αξία άνω του ορίου των 2.500
ευρώ, η πρόσκληση της παρ. 2 δύναται να απευθύνεται
και σε έναν οικονομικό φορέα και αναρτάται στο
ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την
κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης. Δεν λαμβάνονται
υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν
προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά.

Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης
Άρθρο 120 Ν.4412/16 – Άρθρο 53 Ν.4782/21
(από 1-6-2021)



Για τις δημόσιες συμβάσεις έργου με εκτιμώμενη αξία μέχρι
και 30.000 ευρώ, η πρόσκληση της παρ. 2 δύναται να
απευθύνεται και σε έναν οικονομικό φορέα και αναρτάται στο
ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από
την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης. Δεν λαμβάνονται
υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν
προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά.



Για τις δημόσιες συμβάσεις έργου άνω των 30.000 ευρώ, η
πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς αποστέλλεται σε
τουλάχιστον τρεις (3) οικονομικούς φορείς και αναρτάται στο
ΚΗΜΔΗΣ για τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν
από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης. Δεν
αξιολογούνται προσφορές οικονομικών φορέων που δεν
προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά.

Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης
Άρθρο 120 Ν.4412/16 – Άρθρο 53 Ν.4782/21
(από 1-6-2021)







Οι προσκλήσεις για την υποβολή προσφοράς στις
συμβάσεις έργων, μελετών και τεχνικών και λοιπών
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών αναρτώνται και
στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.
Η διαδικασία της περ. α’ λαμβάνει χώρα και για τις
συμβάσεις που ανατίθενται δυνάμει της παρ. 6 του
άρθρου 118.
Η παράλειψη εκπλήρωσης της υποχρέωσης της παρ. 3
κωλύει τη σύναψη της σύμβασης.

Επιτροπή διαγωνισμού

Άρθρο 221 Ν.4412/16 – Άρθρο 108 Ν.4782/21
(από 9-3-2021)


Στις δημόσιες συμβάσεις έργων όταν ως κριτήριο
ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέον συμφέρουσα, από
οικονομική άποψη, προσφορά μόνο βάσει τιμής ή βάσει
πλήρως αντικειμενικοποιημένων κριτηρίων η επιτροπή
διαγωνισμού αποτελείται από τρεις (3) τεχνικούς
υπαλλήλους, κατηγορίας ΠΕ ή TE, με τους αναπληρωτές
τους, που υπηρετούν στην αναθέτουσα αρχή,
εγγεγραμμένους στο Μη.Μ.Ε.Δ. με εμπειρία, τεχνική
εξειδίκευση και ειδικότητες, που προσιδιάζουν στις υπό
ανάθεση κατηγορίες εργασιών, οι οποίοι ορίζονται από
την αναθέτουσα αρχή που διενεργεί τον διαγωνισμό.

Επιτροπή διαγωνισμού

Άρθρο 221 Ν.4412/16 – Άρθρο 108 Ν.4782/21
(από 9-3-2021)


Κατ' εξαίρεση, αν δεν επαρκούν οι υπάλληλοι της
αναθέτουσας αρχής, τούτη δύναται:
– είτε να αιτηθεί την υπόδειξη ορισμού μελών από το
Δημόσιο, εγγεγραμμένων στο Μη.Μ.Ε.Δ.
– είτε να προσφύγει στην διενέργεια κλήρωσης μεταξύ
των εγγεγραμμένων στο Μη.Μ.Ε.Δ..



Στις εργασίες της επιτροπής μπορεί να παρίσταται,
χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκπρόσωπος των εργοληπτών,
που υποδεικνύεται μαζί με τον αναπληρωτή του, από τις
πανελλήνιες εργοληπτικές οργανώσεις.

Επιτροπή διαγωνισμού

Άρθρο 221 Ν.4412/16 – Άρθρο 108 Ν.4782/21
(από 9-3-2021)


Ειδικά σε περιπτώσεις διαγωνισμών προϋπολογισμού
χαμηλότερου του 1.000.000 €, στις οποίες κριτήριο
ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα προσφορά από
οικονομική άποψη μόνο βάσει τιμής, η επιτροπή
διαγωνισμού δύναται να αποτελείται από υπαλλήλους
της αναθέτουσας αρχής, ένας εκ των οποίων είναι
υποχρεωτικά τεχνικός εγγεγραμμένος στο Μη.Μ.Ε.Δ..

Επιτροπή διαγωνισμού

Άρθρο 221 Ν.4412/16 – Άρθρο 108 Ν.4782/21
(από 9-3-2021)


Όταν ως κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
βέλτιστης σχέσης τιμής ποιότητας, η επιτροπή
διαγωνισμού αποτελείται από:
– Τέσσερις τεχνικούς υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ ή
TE, με τους αναπληρωτές τους, που υπηρετούν στην
αναθέτουσα αρχή ή στο Δημόσιο, εγγεγραμμένους
στο Μη.Μ.Ε.Δ., με εμπειρία, τεχνική εξειδίκευση
και ειδικότητες που προσιδιάζουν στις υπό ανάθεση
κατηγορίες εργασιών.
– Έναν εκπρόσωπο των Ο.Τ.Α., που υποδεικνύεται με
τον αναπληρωτή του, από την περιφερειακή ένωση
δήμων της έδρας της περιφέρειας όπου εκτελείται
το έργο.

Επιτροπή διαγωνισμού

Άρθρο 221 Ν.4412/16 – Άρθρο 108 Ν.4782/21
(από 9-3-2021)

– Έναν εκπρόσωπο του TEE, που υποδεικνύεται με
τον αναπληρωτή του, κατόπιν κλήρωσης, από τα
αρμόδια όργανα του TEE.
– Έναν εκπρόσωπο των εργοληπτικών οργανώσεων,
που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του, κατόπιν
κλήρωσης, από τις πανελλήνιες εργοληπτικές
οργανώσεις, όταν πρόκειται για έργα των οποίων ο
προϋπολογισμός εκτός Φ.Π.Α. και αναθεώρησης
ισούται ή υπερβαίνει το όριο εφαρμογής της
Οδηγίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 5.

Επιτροπή διαγωνισμού

Άρθρο 221 Ν.4412/16 – Άρθρο 108 Ν.4782/21
(από 9-3-2021)


Η αναθέτουσα αρχή ορίζει τα υποδειχθέντα μέλη, αφού
λάβει υπόψη της αιτήματα εξαίρεσης, λόγω κατάστασης
σύγκρουσης
συμφερόντων
στον
συγκεκριμένο
διαγωνισμό.



Στην περίπτωση αυτή υποδεικνύονται αντικαταστάτες
των εξαιρεθέντων μελών, σύμφωνα με την ανωτέρω
διαδικασία.

Επιτροπή διαγωνισμού

Άρθρο 221 Ν.4412/16 – Άρθρο 108 Ν.4782/21
(από 9-3-2021)


Η επιτροπή διαγωνισμού όταν κριτήριο ανάθεσης
χρησιμοποιείται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής
ποιότητας συγκροτείται από την αναθέτουσα αρχή του
φορέα κατασκευής του έργου.



Η μη υπόδειξη των μελών – εκπροσώπων των ΟΤΑ,
ΤΕΕ, εργοληπτών δεν κωλύει τη συγκρότηση της
επιτροπής.



Σε αυτήν την περίπτωση η απαρτία υπολογίζεται βάσει
του αριθμού των μελών που ορίστηκαν και
υποδείχθηκαν.

Επιτροπή διαγωνισμού

Άρθρο 221 Ν.4412/16 – Άρθρο 108 Ν.4782/21
(από 9-3-2021)





Στις δημόσιες συμβάσεις μελετών και παροχής τεχνικών
υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών
υπηρεσιών:
Για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών του παρόντος
Βιβλίου η αναθέτουσα αρχή συγκροτεί, με απόφασή της,
επιτροπή διαγωνισμού, που αποτελείται από τρία (3)
μέλη.
Δύο (2) από τα μέλη είναι τεχνικοί υπάλληλοι
κατηγορίας ΠΕ-ΤΕ της αναθέτουσας αρχής, με τους
αναπληρωτές τους, εγγεγραμμένοι στο Μη.Μ.Ε.Δ., που
έχουν εμπειρία και προσόντα σχετικά με το αντικείμενο
της υπό ανάθεση σύμβασης και ένας εξ αυτών ορίζεται
ως πρόεδρος με τον αναπληρωτή του.

Επιτροπή διαγωνισμού

Άρθρο 221 Ν.4412/16 – Άρθρο 108 Ν.4782/21
(από 9-3-2021)


Όταν η ανάθεση της σύμβασης γίνεται με κριτήριο μόνο
τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου
86, ορίζονται ως μέλη της επιτροπής υπάλληλοι της
αναθέτουσας αρχής, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, και μόνο κατ'
εξαίρεση, αν δεν επαρκούν οι υπάλληλοι της
αναθέτουσας αρχής, αυτή δύναται:
– είτε να αιτηθεί την υπόδειξη ορισμού μελών
εγγεγραμμένων στο Μη.Μ.Ε.Δ., που απασχολούνται
στο Δημόσιο
– είτε να προσφύγει στη διενέργεια κλήρωσης μεταξύ
των εγγεγραμμένων στο Μη.Μ.Ε.Δ.

Επιτροπή διαγωνισμού

Άρθρο 221 Ν.4412/16 – Άρθρο 108 Ν.4782/21
(από 9-3-2021)




Κατ' εξαίρεση, η επιτροπή διαγωνισμού μπορεί να
συγκροτείται από πέντε (5) μέλη, αν κατά την κρίση της
αναθέτουσας αρχής η προς ανάθεση σύμβαση είναι
πολύπλοκη και απαιτεί εξειδικευμένη εμπειρία.
Στην περίπτωση αυτή, τέσσερα (4) από τα μέλη είναι
τεχνικοί υπάλληλοι, με τους αναπληρωτές τους,
εγγεγραμμένοι στο Μη.Μ.Ε.Δ., και με εμπειρία και
προσόντα σχετικά με το αντικείμενο της υπό ανάθεση
σύμβασης, εκ των οποίων ένας ορίζεται ως πρόεδρος με
τον αναπληρωτή του.

Επιτροπή διαγωνισμού

Άρθρο 221 Ν.4412/16 – Άρθρο 108 Ν.4782/21
(από 9-3-2021)






Ένα (1) από τα μέλη της επιτροπής διαγωνισμού με τον
αναπληρωτή του υποδεικνύεται σε κάθε περίπτωση από
το ΤΕΕ, μετά από σχετικό αίτημα της αναθέτουσας
αρχής.
Ο εκπρόσωπος του ΤΕΕ προκύπτει από απόφαση του
διοικούντος αυτό οργάνου.
Αν το ΤΕΕ δεν ανταποκριθεί μέσα σε προθεσμία 15
ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης,
επιλέγεται από την αναθέτουσα αρχή υπάλληλος της
αναθέτουσας αρχής ή υπάλληλος που υπηρετεί στο
Δημόσιο, εγγεγραμμένος στο Μη.Μ.Ε.Δ..

Επιτροπή διαγωνισμού

Άρθρο 221 Ν.4412/16 – Άρθρο 108 Ν.4782/21
(από 9-3-2021)






Εφόσον διενεργείται κλήρωση μέσω Μη.Μ.Ε.Δ.,
προηγείται η δημοσιοποίηση των στοιχείων της
σύμβασης, στην ιστοσελίδα του κυρίου του έργου και
της αναθέτουσας αρχής.
Η κλήρωση διενεργείται υποχρεωτικά με βάση το
ηλεκτρονικό σύστημα κληρώσεων του Μη.Μ.Ε.Δ..
Άρνηση εκτέλεσης των καθηκόντων συνιστά πειθαρχικό
αδίκημα του υπαλλήλου και διώκεται κατά τις οικείες
διατάξεις. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 26 του
ν. 4024/2011 (Α' 226).

Ανάρτηση στο ΤΕΕ
σύμφωνα με το άρθρο 120 Ν.4412/16,
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 Ν.4782/21 (από 1-62021)


Ιούνιος 2021
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/tptee/SERVICES_
INFORM_TPTEE/prokhrixeis_meleton/2021/PR_MEL_
JUN21/4412-2016--120-330



Ιούλιος 2021
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/tptee/SERVICES_
INFORM_TPTEE/prokhrixeis_meleton/2021/PR_MEL_
JUL21/4412-2016--120-330

Ανάρτηση στο ΤΕΕ
σύμφωνα με το άρθρο 120 Ν.4412/16,
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 Ν.4782/21 (από 1-62021)

Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και
διαχείρισης του ΚΗΜΔΗΣ
Απόφαση Αριθμ. 57654 (ΦΕΚ 1781/Β/2017)

Άρθρο 6 παρ. 2.


Τα έγγραφα της παρ. 1 καταχωρίζονται ως ηλεκτρονικά
αρχεία σε μορφή Portable Document Format (PDF), τα
οποία φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 3 και 5
της αριθ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031 «Ρυθμίσεις για το
Ηλεκτρονικό Δημόσιο Έγγραφο» (ΦΕΚ Β’/1317/2012)
με την επιφύλαξη του άρθρου 24 του ν. 4440/2016
(ΦΕΚ Α’/224).

Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α/2016)

Άρθρο 24: Ηλεκτρονική διαδικασία έκδοσης και διακίνησης
διοικητικών πράξεων και εγγράφων στο δημόσιο τομέα

8.

Το άρθρο 12 του Ν. 3979/2011 (Α΄ 138) αντικαθίσταται ως
εξής:
….
Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει για το σύνολο των
Υπουργείων από την 1η Ιουλίου 2017. Με κοινή απόφαση
του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του καθ’
ύλην αρμόδιου Υπουργού, η έναρξη ισχύος δύναται να
παραταθεί σε εξαιρετικές και ειδικά αιτιολογημένες
περιπτώσεις έως την 1η Ιανουαρίου 2018. Η ημερομηνία
έναρξης ισχύος για τους υπόλοιπους φορείς του Δημοσίου,
όπως τα Ν.Π.Δ.Δ., τις ανεξάρτητες και ρυθμιστικές αρχές,
το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και τους ΟΤΑ α’ και β’
βαθμού, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού
Διοικητικής Ανασυγκρότησης και σε κάθε περίπτωση όχι
αργότερα από τις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α/2011)
Άρθρο 12 παρ. 8, όπως τροποποιήθηκε με το αρθ. 47 του Ν. 4508/17,
με το αρθ. 88 του Ν. 4583/18 και με το άρθ. 21 του Ν. 4618/19.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών
και
Ενημέρωσης,
Διοικητικής
Ανασυγκρότησης και του κατά περίπτωση αρμόδιου
Υπουργού καθορίζεται η ημερομηνία έναρξης ισχύος του
παρόντος άρθρου για τα Υπουργεία και τους υπόλοιπους
φορείς του Δημοσίου, όπως τα Ν.Π.Δ.Δ., τις ανεξάρτητες και
ρυθμιστικές αρχές, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και
τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού. Σε κάθε περίπτωση, η
ημερομηνία αυτή δεν μπορεί να υπερβεί την 31η Μαΐου
2020.


Σημείωση: Τελικά το άρθρο 12 του Ν. 3979/2011
καταργήθηκε με την παρ. 6 του αρθ. 108 του Ν. 4727/20.

Διαύγεια

https://diavgeia.gov.gr/info



Με την ψήφιση του Ν. 4210/2013 (άρθρο 23) οι αναρτημένες
πράξεις ενισχύονται θεσμικά με τους εξής τρόπους:
Κάθε πράξη, εκτός από όσες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα
της Κυβέρνησης, αποκτά ισχύ μόνο μέσω της ανάρτησής
της στο Διαύγειας. Mε την ολοκλήρωση της ανάρτησης
κάθε πράξη υπογράφεται ψηφιακά από το σύστημα
Δι@ύγεια και αποκτά έναν μοναδικό Αριθμό Διαδικτυακής
Ανάρτησης (ΑΔΑ). Ο ΑΔΑ είναι η ταυτότητα κάθε
αναρτημένης πράξης, την πιστοποιεί και την ακολουθεί
εφεξής.

N. 3852/10: Πρόγραμμα Καλλικράτης.

Άρθρο 72: Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων
(όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα)

1ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις
έργου,
μελετών,
υπηρεσιών
και
προμηθειών,
ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων
απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα
του δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν.
4412/2016 (Α' 147), και αποφασίζει για την έγκριση και
παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του δήμου,
σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016.

N. 3852/10: Πρόγραμμα Καλλικράτης.

Άρθρο 176: Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Περιφερειών
(όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα)

1στ) Ασκεί το σύνολο των καθηκόντων και των
αρμοδιοτήτων αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις
έργου,
μελετών,
υπηρεσιών
και
προμηθειών,
ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων
απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα
του Περιφερειάρχη και των περιπτώσεων του άρθρου 44
του ν. 4412/2016 (Α' 147), και αποφασίζει για την έγκριση
και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών της
Περιφέρειας, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016.

Ανακεφαλαίωση – Πηγές


Ν. 4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών)



Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
https://www.eaadhsy.gr/



Γενική Γραμματεία Υποδομών
http://www.ggde.gr

Ευχαριστώ…

