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ΟδηγόςΟδηγός ενεργειώνενεργειών ανάθεσηςανάθεσης συμβάσεωνσυμβάσεων
ΕκπαιδευτικοίΕκπαιδευτικοί ΣτόχοιΣτόχοι

ΓνώσειςΓνώσεις::
 ΝαΝα αναγνωρίζετεαναγνωρίζετε τιςτις απαιτούμενεςαπαιτούμενες ενέργειεςενέργειες ανάλογαανάλογα μεμε

τοτο είδοςείδος τηςτης ανάθεσηςανάθεσης..

ΔεξιότητεςΔεξιότητες: : 
 ΝαΝα εφαρμόζετεεφαρμόζετε τοτο κατάλληλοκατάλληλο είδοςείδος ανάθεσηςανάθεσης ανάλογαανάλογα

μεμε τηντην περίπτωσηπερίπτωση..

ΣτάσειςΣτάσεις::
 ΝαΝα απομυθοποιήσαπομυθοποιήσετεετε τιςτις δυσκολίεςδυσκολίες στηνστην ανάθεσηανάθεση

δημοσίωνδημοσίων έργωνέργων, , μελετώνμελετών, , τεχνικώντεχνικών καικαι λοιπώνλοιπών
συναφώνσυναφών επιστημονικώνεπιστημονικών υπηρεσιώνυπηρεσιών..



ΑρκτικόλεξοΑρκτικόλεξο

 ΑΑ..ΑΑ. . : : ΑναθέτουσαΑναθέτουσα ΑρχήΑρχή

 ΟΟ..ΦΦ. . : : ΟικονομικόςΟικονομικός ΦορέαςΦορέας

 ΔΔ..ΥΥ. . : : ΔιευθύνουσαΔιευθύνουσα ΥπηρεσίαΥπηρεσία

 ΠΠ..ΑΑ. . : : ΠροϊσταμένηΠροϊσταμένη ΑρχήΑρχή

 ΚΚ//ΞΞ : : ΚοινοπραξίαΚοινοπραξία

 ΦΦ..ΠΠ..ΑΑ. . : : ΦόροςΦόρος ΠροστιθέμενηςΠροστιθέμενης ΑξίαςΑξίας

 ΑΑ..ΠΠ..ΕΕ. . : : ΑνακεφαλαιωτικόςΑνακεφαλαιωτικός ΠίνακαςΠίνακας ΕργασιώνΕργασιών

 ΠΠ..ΚΚ..ΤΤ..ΜΜ..ΝΝ..ΕΕ. . : : ΠρωτόκολλοΠρωτόκολλο ΚανονισμούΚανονισμού ΤιμώνΤιμών ΜονάδαςΜονάδας
ΝέωνΝέων ΕργασιώνΕργασιών

 ΓΓ..ΣΣ..ΥΥ. . : : ΓενικήΓενική ΣυγγραφήΣυγγραφή ΥποχρεώσεωνΥποχρεώσεων

 ΕΕ..ΣΣ..ΥΥ. . : : ΕιδικήΕιδική ΣυγγραφήΣυγγραφή ΥποχρεώσεωνΥποχρεώσεων

 ΤΤ..ΣΣ..ΥΥ. . : : ΤεχνικήΤεχνική ΣυγγραφήΣυγγραφή ΥποχρεώσεωνΥποχρεώσεων



ΑρκτικόλεξοΑρκτικόλεξο

 ΦΦ..ΔΔ..ΣΣ.. : : ΦάκελοςΦάκελος ΔημόσιαςΔημόσιας ΣύμβασηςΣύμβασης

 ΚΗΜΔΗΣΚΗΜΔΗΣ : : ΚεντρικόΚεντρικό ΗλεκτρονικόΗλεκτρονικό ΜητρώοΜητρώο ΔημοσίωνΔημοσίων
ΣυμβάσεωνΣυμβάσεων

 ΕΣΗΔΗΣΕΣΗΔΗΣ : : ΕθνικόΕθνικό ΣύστημαΣύστημα ΗλεκτρονικώνΗλεκτρονικών ΔημοσίωνΔημοσίων
ΣυμβάσεωνΣυμβάσεων

 ΕΑΑΔΗΣΥΕΑΑΔΗΣΥ : : ΕνιαίαΕνιαία ΑνεξάρτητηΑνεξάρτητη ΑρχήΑρχή ΔημοσίωνΔημοσίων
ΣυμβάσεωνΣυμβάσεων

 CPVCPV : : ΚοινΚοινόό λεξιλλεξιλόγιοόγιο γιαγια τιςτις δημόσιεςδημόσιες συμβάσειςσυμβάσεις

 ΕΕ..ΕΕ..ΕΕ..ΕΕ : : ΕπίσημηΕπίσημη ΕφημερίδαΕφημερίδα τηςτης ΕυρωπαϊκήςΕυρωπαϊκής ΈνωσηςΈνωσης

 ΕΕΕΣΕΕΕΣ : : ΕνιαίοΕνιαίο ΕυρωπαϊκόΕυρωπαϊκό ΈγγραφοΈγγραφο ΣύμβασηςΣύμβασης

 ΠΠ..ΠΠ.. : : ΠροδικαστικήΠροδικαστική ΠροσφυγήΠροσφυγή



ΠορείαΠορεία ενεργειώνενεργειών
((ΌλοιΌλοι οιοι τρόποιτρόποι ανάθεσηςανάθεσης))

 ΕγγραφήΕγγραφή στοστο τεχνικότεχνικό πρόγραμμαπρόγραμμα καικαι πρόβλεψηπρόβλεψη ειδικήςειδικής
πίστωσηςπίστωσης στονστον προϋπολογισμόπροϋπολογισμό εξόδωνεξόδων..

 ΣύνταξηΣύνταξη εγγράφωνεγγράφων σύμβασηςσύμβασης ((μελέτημελέτη, , προϋπολογισμόςπροϋπολογισμός, , 
συγγραφήσυγγραφή υποχρεώσεωνυποχρεώσεων, , κλπκλπ).).

 ΑπόφασηΑπόφαση αρμόδιουαρμόδιου οργάνουοργάνου περίπερί έγκρισηςέγκρισης καικαι
παραλαβήςπαραλαβής τηςτης μελέτηςμελέτης..

 ΑνάρτησηΑνάρτηση πρωτογενούςπρωτογενούς αιτήματοςαιτήματος στοστο ΚΗΜΔΗΣΚΗΜΔΗΣ..

 ΑπόφασηΑπόφαση αρμόδιουαρμόδιου οργάνουοργάνου γιαγια τηντην έγκρισηέγκριση εκτέλεσηςεκτέλεσης
καικαι τοντον τρόποτρόπο εκτέλεσηςεκτέλεσης ((όπουόπου απαιτείταιαπαιτείται).).

 ΈκδοσηΈκδοση ΑπόφασηςΑπόφασης ΑνάληψηςΑνάληψης ΥποχρέωσηςΥποχρέωσης..

 ΑνάρτησηΑνάρτηση εγκεκριμένουεγκεκριμένου αιτήματοςαιτήματος στοστο ΚΗΜΔΗΣΚΗΜΔΗΣ..



ΠορείαΠορεία ενεργειώνενεργειών
((ΑπευθείαςΑπευθείας ανάθεσηανάθεση))

ΓιαΓια συμβάσειςσυμβάσεις απόαπό 2.500 2.500 €€ έωςέως 30.000 30.000 €€ ((πλέονπλέον ΦΠΑΦΠΑ):):

 ΠρόσκλησηΠρόσκληση σεσε ένανέναν τουλάχιστοντουλάχιστον οικονομικόοικονομικό φορέαφορέα
((δύναταιδύναται νανα απευθύνεταιαπευθύνεται καικαι σεσε ένανέναν μόνομόνο),), ηη οποίαοποία
αναρτάταιαναρτάται στοστο ΚΗΜΔΗΣΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστοντουλάχιστον πέντεπέντε (5) (5) ημέρεςημέρες
πρινπριν απόαπό τηντην κοινοποίησηκοινοποίηση τηςτης απόφασηςαπόφασης ανάθεσηςανάθεσης..

 ΑνάρτησηΑνάρτηση πρόσκλησηςπρόσκλησης –– προσκλήσεωνπροσκλήσεων στηνστην ιστοσελίδαιστοσελίδα
τουτου ΤεχνικούΤεχνικού ΕπιμελητηρίουΕπιμελητηρίου ΕλλάδαςΕλλάδας. . 

 ΠροσοχήΠροσοχή:: ΔενΔεν λαμβάνονταιλαμβάνονται υπόψηυπόψη προσφορέςπροσφορές
οικονομικώνοικονομικών φορέωνφορέων πουπου δενδεν προσκλήθηκανπροσκλήθηκαν νανα
υποβάλουνυποβάλουν προσφοράπροσφορά..



ΠορείαΠορεία ενεργειώνενεργειών
((ΑπευθείαςΑπευθείας ανάθεσηανάθεση))

ΓιαΓια συμβάσειςσυμβάσεις έργουέργου άνωάνω τωντων 30.000 30.000 €€ έωςέως 60.000 60.000 €€
((πλέονπλέον ΦΠΑΦΠΑ):):

 ΠρόσκλησηΠρόσκληση σεσε τρειςτρεις (3) (3) τουλάχιστοντουλάχιστον οικονομικούςοικονομικούς
φορείςφορείς, , ηη οποίαοποία αναρτάταιαναρτάται στοστο ΚΗΜΔΗΣΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστοντουλάχιστον
πέντεπέντε (5) (5) ημέρεςημέρες πρινπριν απόαπό τηντην κοινοποίησηκοινοποίηση τηςτης
απόφασηςαπόφασης ανάθεσηςανάθεσης..

 ΑνάρτησηΑνάρτηση τωντων προσκλήσεωνπροσκλήσεων στηνστην ιστοσελίδαιστοσελίδα τουτου
ΤεχνικούΤεχνικού ΕπιμελητηρίουΕπιμελητηρίου ΕλλάδαςΕλλάδας..

 ΠροσοχήΠροσοχή:: ΔενΔεν αξιολογούνταιαξιολογούνται προσφορέςπροσφορές οικονομικώνοικονομικών
φορέωνφορέων πουπου δενδεν προσκλήθηκανπροσκλήθηκαν νανα υποβάλουνυποβάλουν προσφοράπροσφορά..



ΠορείαΠορεία ενεργειώνενεργειών
((ΑπευθείαςΑπευθείας ανάθεσηανάθεση))

 ΈλεγχοςΈλεγχος –– αξιολόγησηαξιολόγηση προσφοράςπροσφοράς / / προσφορώνπροσφορών..

 ΑπόφασηΑπόφαση αρμοδίουαρμοδίου οργάνουοργάνου περίπερί έγκρισηςέγκρισης τουτου
αποτελέσματοςαποτελέσματος τηςτης διαδικασίαςδιαδικασίας καικαι ανάθεσηςανάθεσης
εκτέλεσηςεκτέλεσης..

 ΑνάρτησηΑνάρτηση απόφασηςαπόφασης ανάθεσηςανάθεσης στοστο ΚΗΜΔΗΣΚΗΜΔΗΣ..

 ΥπογραφήΥπογραφή σύμβασηςσύμβασης..

 ΑνάρτησηΑνάρτηση σύμβασηςσύμβασης στοστο ΚΗΜΔΗΣΚΗΜΔΗΣ..

 ΠροσοχήΠροσοχή ((απόαπό 11--99--2021):2021): ΚαταργούνταιΚαταργούνται οιοι ρυθμίσειςρυθμίσεις περίπερί
ενστάσεωνενστάσεων ((πλέονπλέον προσφυγήπροσφυγή στοστο ΔιοικητικόΔιοικητικό εφετείοεφετείο).).



ΠορείαΠορεία ενεργειώνενεργειών
((ΑνοικτόςΑνοικτός διαγωνισμόςδιαγωνισμός κάτωκάτω τωντων ορίωνορίων
μεμε κριτήριοκριτήριο μόνομόνο τητη χαμηλότερηχαμηλότερη τιμήτιμή))

 ΣυγκρότησηΣυγκρότηση επιτροπήςεπιτροπής διαγωνισμούδιαγωνισμού ((βλβλ. . άρθροάρθρο 221).221).

 ΠροσοχήΠροσοχή:: ΣεΣε περίπτωσηπερίπτωση κλήρωσηςκλήρωσης μέσωμέσω ΜΗΜΕΔΜΗΜΕΔ
προηγείταιπροηγείται ηη δημοσιοποίησηδημοσιοποίηση τωντων στοιχείωνστοιχείων τηςτης
σύμβασηςσύμβασης, , στηνστην ιστοσελίδαιστοσελίδα τουτου κυρίουκυρίου τουτου έργουέργου καικαι τηςτης
αναθέτουσαςαναθέτουσας αρχήςαρχής..

 ΑπόφασηΑπόφαση αρμόδιουαρμόδιου οργάνουοργάνου περίπερί συγκρότησηςσυγκρότησης τηςτης
επιτροπήςεπιτροπής διαγωνισμούδιαγωνισμού..

 ΑπόφασηΑπόφαση αρμόδιουαρμόδιου οργάνουοργάνου περίπερί έγκρισηςέγκρισης τωντων όρωνόρων
τουτου διαγωνισμούδιαγωνισμού καικαι τουτου κριτηρίουκριτηρίου ανάθεσηςανάθεσης..

 ΈκδοσηΈκδοση διακήρυξηςδιακήρυξης ανοικτούανοικτού διαγωνισμούδιαγωνισμού..



ΠορείαΠορεία ενεργειώνενεργειών
((ΑνοικτόςΑνοικτός διαγωνισμόςδιαγωνισμός κάτωκάτω τωντων ορίωνορίων
μεμε κριτήριοκριτήριο μόνομόνο τητη χαμηλότερηχαμηλότερη τιμήτιμή))

 ΠροσοχήΠροσοχή ((απόαπό 11--99--2021):2021): ΣεΣε έργαέργα μεμε εκτιμώμενηεκτιμώμενη αξίααξία
σύμβασηςσύμβασης μεγαλύτερημεγαλύτερη τουτου 1.000.000 1.000.000 €€, , ηη αναθέτουσααναθέτουσα
αρχήαρχή υποχρεούταιυποχρεούται, , νανα αναρτάαναρτά στηνστην ιστοσελίδαιστοσελίδα τηςτης
δεκαπέντεδεκαπέντε (15) (15) τουλάχιστοντουλάχιστον ημέρεςημέρες πρινπριν απόαπό τητη
διενέργειαδιενέργεια τουτου διαγωνισμούδιαγωνισμού, , τητη μελέτημελέτη κατασκευήςκατασκευής τουτου
έργουέργου,, δύναταιδύναται δεδε εντόςεντός τηςτης άνωάνω προθεσμίαςπροθεσμίας νανα αναρτάαναρτά
καικαι τατα τεύχητεύχη δημοπράτησηςδημοπράτησης τουτου διαγωνισμούδιαγωνισμού, , μεμε
ταυτόχρονηταυτόχρονη αποστολήαποστολή προκαταρκτικήςπροκαταρκτικής ενημέρωσηςενημέρωσης στοστο
ΚΗΜΔΗΣΚΗΜΔΗΣ..

 ΑνάρτησηΑνάρτηση διακήρυξηςδιακήρυξης –– προκήρυξηςπροκήρυξης στοστο ΚΚ..ΗΗ..ΜΜ..ΔΔ..ΗΗ..ΣΣ. . 
τουλάχιστοντουλάχιστον δεκαπέντεδεκαπέντε (15)(15) ημερολογιακέςημερολογιακές ημέρεςημέρες πρινπριν
τητη διενέργειαδιενέργεια τουτου ανοικτούανοικτού διαγωνισμούδιαγωνισμού..



ΠορείαΠορεία ενεργειώνενεργειών
((ΑνοικτόςΑνοικτός διαγωνισμόςδιαγωνισμός κάτωκάτω τωντων ορίωνορίων
μεμε κριτήριοκριτήριο μόνομόνο τητη χαμηλότερηχαμηλότερη τιμήτιμή))

 ΑνάρτησηΑνάρτηση περίληψηςπερίληψης διακήρυξηςδιακήρυξης στηστη ΔΙΑΥΓΕΙΑΔΙΑΥΓΕΙΑ..
 ΔημοσίευσηΔημοσίευση περίληψηςπερίληψης διακήρυξηςδιακήρυξης στονστον τοπικότοπικό & & 

περιφερειακόπεριφερειακό τύποτύπο ((πήρεπήρε παράτασηπαράταση μέχριμέχρι καικαι 3131--1212--23).23).
 ΔιενέργειαΔιενέργεια ανοικτούανοικτού διαγωνισμούδιαγωνισμού μέσωμέσω τουτου ΕΣΗΔΗΣΕΣΗΔΗΣ

((συμβάσειςσυμβάσεις μεμε εκτιμώμενηεκτιμώμενη αξίααξία ανώτερηανώτερη τωντων 60.000 60.000 €€ καικαι
απόαπό 11--99--2021 2021 μεμε εκτιμώμενηεκτιμώμενη αξίααξία ανώτερηανώτερη τωντων 30.000 30.000 €€).).

 ΔιαβίβασηΔιαβίβαση τηςτης αρμοδιότηταςαρμοδιότητας διαχείρισηςδιαχείρισης τουτου
ηλεκτρονικούηλεκτρονικού διαγωνισμούδιαγωνισμού σεσε πιστοποιημένοπιστοποιημένο χρήστηχρήστη
τηςτης ΕπιτροπήςΕπιτροπής ΔιαγωνισμούΔιαγωνισμού, , μετάμετά τηντην καταληκτικήκαταληκτική
ημερομηνίαημερομηνία υποβολήςυποβολής προσφορώνπροσφορών καικαι πρινπριν απόαπό τηντην
ηλεκτρονικήηλεκτρονική αποσφράγισηαποσφράγιση..

 ΔιαβίβασηΔιαβίβαση στονστον ΠρόεδροΠρόεδρο τηςτης ΕπιτροπήςΕπιτροπής ΔιαγωνισμούΔιαγωνισμού
τωντων κλειστώνκλειστών φακέλωνφακέλων μεμε τιςτις πρωτότυπεςπρωτότυπες εγγυήσειςεγγυήσεις
συμμετοχήςσυμμετοχής. . 



ΠορείαΠορεία ενεργειώνενεργειών
((ΑνοικτόςΑνοικτός διαγωνισμόςδιαγωνισμός κάτωκάτω τωντων ορίωνορίων
μεμε κριτήριοκριτήριο μόνομόνο τητη χαμηλότερηχαμηλότερη τιμήτιμή))

 ΗλεκτρονικήΗλεκτρονική αποσφράγισηαποσφράγιση ((επιτροπήεπιτροπή διαγωνισμούδιαγωνισμού)) τωντων
υποφακέλωνυποφακέλων ««ΔικαιολογητικάΔικαιολογητικά ΣυμμετοχήςΣυμμετοχής»» καικαι
««ΟικονομικήΟικονομική ΠροσφοράΠροσφορά»», , χωρίςχωρίς νανα παρέχεταιπαρέχεται στουςστους
προσφέροντεςπροσφέροντες πρόσβασηπρόσβαση σταστα υποβληθένταυποβληθέντα
δικαιολογητικάδικαιολογητικά συμμετοχήςσυμμετοχής ήή στιςστις υποβληθείσεςυποβληθείσες
οικονομικέςοικονομικές προσφορέςπροσφορές. . 

 ΑνάρτησηΑνάρτηση ((επιτροπήεπιτροπή διαγωνισμούδιαγωνισμού)) στονστον ηλεκτρονικόηλεκτρονικό
χώροχώρο ««ΣυνημμέναΣυνημμένα ΗλεκτρονικούΗλεκτρονικού ΔιαγωνισμούΔιαγωνισμού»», , τουτου
σχετικούσχετικού καταλόγουκαταλόγου προσφερόντωνπροσφερόντων, , μεμε δικαίωμαδικαίωμα
πρόσβασηςπρόσβασης μόνονμόνον στουςστους προσφέροντεςπροσφέροντες..

 ΈλεγχοςΈλεγχος ((επιτροπήεπιτροπή διαγωνισμούδιαγωνισμού)) εάνεάν προσκομίστηκανπροσκομίστηκαν οιοι
απαιτούμενεςαπαιτούμενες πρωτότυπεςπρωτότυπες εγγυητικέςεγγυητικές επιστολέςεπιστολές
συμμετοχήςσυμμετοχής καικαι σύνταξησύνταξη σχετικούσχετικού πρακτικούπρακτικού..



ΠορείαΠορεία ενεργειώνενεργειών
((ΑνοικτόςΑνοικτός διαγωνισμόςδιαγωνισμός κάτωκάτω τωντων ορίωνορίων
μεμε κριτήριοκριτήριο μόνομόνο τητη χαμηλότερηχαμηλότερη τιμήτιμή))

 ΠροσοχήΠροσοχή:: ΗΗ προσφοράπροσφορά οικονομικούοικονομικού φορέαφορέα πουπου
παρέλειψεπαρέλειψε είτεείτε νανα προσκομίσειπροσκομίσει τηντην απαιτούμενηαπαιτούμενη
πρωτότυπηπρωτότυπη εγγύησηεγγύηση συμμετοχήςσυμμετοχής ((έγχαρτηέγχαρτη εγγύησηεγγύηση
συμμετοχήςσυμμετοχής) ) είτεείτε νανα υποβάλειυποβάλει τηντην απαιτούμενηαπαιτούμενη εγγύησηεγγύηση
ηλεκτρονικήςηλεκτρονικής έκδοσηςέκδοσης στονστον οικείοοικείο ηλεκτρονικόηλεκτρονικό ((υπόυπό))--
φάκελοφάκελο μέχριμέχρι τηντην καταληκτικήκαταληκτική ημερομηνίαημερομηνία υποβολήςυποβολής
τωντων προσφορώνπροσφορών, , απορρίπτεταιαπορρίπτεται ωςως απαράδεκτηαπαράδεκτη,, μετάμετά
απόαπό γνώμηγνώμη τηςτης ΕπιτροπήςΕπιτροπής ΔιαγωνισμούΔιαγωνισμού,, ηη οποίαοποία
συντάσσεισυντάσσει πρακτικόπρακτικό, , στοστο οποίοοποίο περιλαμβάνονταιπεριλαμβάνονται τατα
αποτελέσματααποτελέσματα τουτου ανωτέρωανωτέρω ελέγχουελέγχου καικαι υποβάλλειυποβάλλει στηνστην
αναθέτουσααναθέτουσα αρχήαρχή τοτο σχετικόσχετικό ηλεκτρονικόηλεκτρονικό αρχείοαρχείο, , ωςως
““εσωτερικόεσωτερικό””, , μέσωμέσω τηςτης λειτουργίαςλειτουργίας ““επικοινωνίαεπικοινωνία”” τουτου
υποσυστήματοςυποσυστήματος, , προςπρος έγκρισηέγκριση γιαγια τητη λήψηλήψη απόφασηςαπόφασης
απόρριψηςαπόρριψης τηςτης προσφοράςπροσφοράς, , σύμφωνασύμφωνα μεμε τηντην παρπαρ. 1 . 1 τουτου
άρθρουάρθρου 72 72 τουτου νν. 4412/2016. . 4412/2016. 



ΠορείαΠορεία ενεργειώνενεργειών
((ΑνοικτόςΑνοικτός διαγωνισμόςδιαγωνισμός κάτωκάτω τωντων ορίωνορίων
μεμε κριτήριοκριτήριο μόνομόνο τητη χαμηλότερηχαμηλότερη τιμήτιμή))

 ΑπόφασηΑπόφαση αρμοδίουαρμοδίου οργάνουοργάνου περίπερί έγκρισηςέγκρισης τουτου
πρακτικούπρακτικού ελέγχουελέγχου τωντων εγγυητικώνεγγυητικών συμμετοχήςσυμμετοχής καικαι
απόρριψηςαπόρριψης προσφορώνπροσφορών..

 ΚοινοποίησηΚοινοποίηση απόφασηςαπόφασης σεσε όλουςόλους τουςτους προσφέροντεςπροσφέροντες..

 ΠροσοχήΠροσοχή:: ΗΗ απόφασηαπόφαση απόρριψηςαπόρριψης προσφοράςπροσφοράς εκδίδεταιεκδίδεται
πρινπριν απόαπό τηντην έκδοσηέκδοση οποιασδήποτεοποιασδήποτε άλληςάλλης απόφασηςαπόφασης
σχετικάσχετικά μεμε τηντην αξιολόγησηαξιολόγηση τωντων προσφορώνπροσφορών..

 ΔιαβίβασηΔιαβίβαση ((επιτροπήεπιτροπή διαγωνισμούδιαγωνισμού)) τουτου σχετικούσχετικού
καταλόγουκαταλόγου τωντων προσφερόντωνπροσφερόντων, , κατάκατά σειράσειρά μειοδοσίαςμειοδοσίας, , 
στηνστην αναθέτουσααναθέτουσα αρχήαρχή καικαι στουςστους προσφέροντεςπροσφέροντες, , 
προκειμένουπροκειμένου νανα λάβουνλάβουν γνώσηγνώση καικαι ανάρτησηανάρτηση αυτούαυτού στονστον
ηλεκτρονικόηλεκτρονικό χώροχώρο ««ΣυνημμέναΣυνημμένα ΗλεκτρονικούΗλεκτρονικού
ΔιαγωνισμούΔιαγωνισμού»», , μεμε δικαίωμαδικαίωμα πρόσβασηςπρόσβασης μόνομόνο στουςστους
προσφέροντεςπροσφέροντες..



ΠορείαΠορεία ενεργειώνενεργειών
((ΑνοικτόςΑνοικτός διαγωνισμόςδιαγωνισμός κάτωκάτω τωντων ορίωνορίων
μεμε κριτήριοκριτήριο μόνομόνο τητη χαμηλότερηχαμηλότερη τιμήτιμή))

 ΣυνέχισηΣυνέχιση διαδικασίαςδιαδικασίας ελέγχουελέγχου προσφορώνπροσφορών ((επιτροπήεπιτροπή
διαγωνισμούδιαγωνισμού):):

–– ΈλεγχοςΈλεγχος τηςτης ολόγραφηςολόγραφης καικαι αριθμητικήςαριθμητικής αναγραφήςαναγραφής
τουτου ενιαίουενιαίου ποσοστούποσοστού έκπτωσηςέκπτωσης / / τωντων επιμέρουςεπιμέρους
ποσοστώνποσοστών έκπτωσηςέκπτωσης καικαι τηςτης ομαλήςομαλής μεταξύμεταξύ τουςτους
σχέσηςσχέσης..

–– ΈλεγχοςΈλεγχος τωντων δικαιολογητικώνδικαιολογητικών συμμετοχήςσυμμετοχής τουτου
άρθρουάρθρου 24.2 24.2 τηςτης διακήρυξηςδιακήρυξης, , κατάκατά τητη σειράσειρά τηςτης
μειοδοσίαςμειοδοσίας..

–– ΈλεγχοςΈλεγχος τηςτης εγκυρότητάςεγκυρότητάς τωντων εγγυητικώνεγγυητικών
συμμετοχήςσυμμετοχής. . 

–– ΈλεγχοςΈλεγχος γιαγια ασυνήθισταασυνήθιστα χαμηλέςχαμηλές προσφορέςπροσφορές..



ΠορείαΠορεία ενεργειώνενεργειών
((ΑνοικτόςΑνοικτός διαγωνισμόςδιαγωνισμός κάτωκάτω τωντων ορίωνορίων
μεμε κριτήριοκριτήριο μόνομόνο τητη χαμηλότερηχαμηλότερη τιμήτιμή))

 ΠροσοχήΠροσοχή:: ΈλεγχοςΈλεγχος γιαγια ασυνήθισταασυνήθιστα χαμηλέςχαμηλές προσφορέςπροσφορές
((οικονομικέςοικονομικές προσφορέςπροσφορές πουπου εμφανίζουνεμφανίζουν απόκλισηαπόκλιση
μεγαλύτερημεγαλύτερη τωντων δέκαδέκα ποσοστιαίωνποσοστιαίων μονάδωνμονάδων απόαπό τοντον μέσομέσο
όροόρο τουτου συνόλουσυνόλου τωντων εκπτώσεωνεκπτώσεων τωντων παραδεκτώνπαραδεκτών
προσφορώνπροσφορών πουπου υποβλήθηκανυποβλήθηκαν).).

 ΣτηνΣτην περίπτωσηπερίπτωση αυτήαυτή, , ηη αναθέτουσααναθέτουσα αρχήαρχή απαιτείαπαιτεί απόαπό
τουςτους οικονομικούςοικονομικούς φορείςφορείς νανα εξηγήσουνεξηγήσουν τηντην τιμήτιμή ήή τοτο
κόστοςκόστος πουπου προτείνουνπροτείνουν στηνστην προσφοράπροσφορά τουςτους, , εντόςεντός
αποκλειστικήςαποκλειστικής προθεσμίαςπροθεσμίας είκοσιείκοσι (20) (20) ημερώνημερών απόαπό τηντην
κοινοποίησηκοινοποίηση τηςτης σχετικήςσχετικής πρόσκλησηςπρόσκλησης..

 ΟλοκλήρωσηΟλοκλήρωση ((επιτροπήεπιτροπή διαγωνισμούδιαγωνισμού) ) σύνταξηςσύνταξης
πρακτικούπρακτικού αξιολόγησηςαξιολόγησης προσφορώνπροσφορών μεμε εισήγησηεισήγηση προςπρος
αναθέτουσααναθέτουσα αρχήαρχή καικαι υποβολήυποβολή τουτου σχετικούσχετικού
ηλεκτρονικούηλεκτρονικού αρχείουαρχείου, , ωςως ““εσωτερικόεσωτερικό””, , προςπρος έγκρισηέγκριση. . 



ΠορείαΠορεία ενεργειώνενεργειών
((ΑνοικτόςΑνοικτός διαγωνισμόςδιαγωνισμός κάτωκάτω τωντων ορίωνορίων
μεμε κριτήριοκριτήριο μόνομόνο τητη χαμηλότερηχαμηλότερη τιμήτιμή))

 ΜεταβίβασηΜεταβίβαση τηςτης αρμοδιότηταςαρμοδιότητας διαχείρισηςδιαχείρισης τουτου
ηλεκτρονικούηλεκτρονικού διαγωνισμούδιαγωνισμού στονστον αρμόδιοαρμόδιο πιστοποιημένοπιστοποιημένο
χρήστηχρήστη τηςτης αναθέτουσαςαναθέτουσας αρχήςαρχής. . 

 ΑπόφασηΑπόφαση αρμόδιουαρμόδιου οργάνουοργάνου περίπερί έγκρισηςέγκρισης τουτου
πρακτικούπρακτικού αξιολόγησηςαξιολόγησης προσφορώνπροσφορών τουτου διαγωνισμούδιαγωνισμού
καικαι ανάδειξηςανάδειξης προσωρινούπροσωρινού αναδόχουαναδόχου..

 ΚοινοποίησηΚοινοποίηση απόφασηςαπόφασης σεσε όλουςόλους τουτου συμμετέχοντεςσυμμετέχοντες, , 
εκτόςεκτός απόαπό εκείνουςεκείνους πουπου αποκλείστηκαναποκλείστηκαν οριστικάοριστικά, , λόγωλόγω
μημη υποβολήςυποβολής ήή προσκόμισηςπροσκόμισης τηςτης πρωτότυπηςπρωτότυπης εγγύησηςεγγύησης
συμμετοχήςσυμμετοχής, , ενημερώνονταςενημερώνοντας τουςτους γιαγια τητη δυνατότηταδυνατότητα
άσκησηςάσκησης προδικαστικήςπροδικαστικής προσφυγήςπροσφυγής..

 ΔημοσιοποίησηΔημοσιοποίηση δικαιολογητικώνδικαιολογητικών συμμετοχήςσυμμετοχής, , τεχνικώντεχνικών
& & οικονομικώνοικονομικών προσφορώνπροσφορών διαγωνιζομένωνδιαγωνιζομένων ((ΕΣΗΔΗΣΕΣΗΔΗΣ).).



ΠορείαΠορεία ενεργειώνενεργειών
((ΑνοικτόςΑνοικτός διαγωνισμόςδιαγωνισμός κάτωκάτω τωντων ορίωνορίων
μεμε κριτήριοκριτήριο μόνομόνο τητη χαμηλότερηχαμηλότερη τιμήτιμή))

 ΑναμονήΑναμονή γιαγια ενδεχόμενεςενδεχόμενες προδικαστικέςπροδικαστικές προσφυγέςπροσφυγές..

 ΠρόσκλησηΠρόσκληση προσωρινούπροσωρινού αναδόχουαναδόχου γιαγια υποβολήυποβολή
δικαιολογητικώνδικαιολογητικών [[εντόςεντός προθεσμίαςπροθεσμίας δέκαδέκα (10) (10) ημερώνημερών].].

 ΕάνΕάν απαιτηθείαπαιτηθεί νέανέα πρόσκλησηπρόσκληση προσωρινούπροσωρινού αναδόχουαναδόχου γιαγια
υποβολήυποβολή ελλειπόντωνελλειπόντων δικαιολογητικώνδικαιολογητικών [[εντόςεντός
προθεσμίαςπροθεσμίας δέκαδέκα (10) (10) ημερώνημερών].].

 ΣύνταξηΣύνταξη πρακτικούπρακτικού ελέγχουελέγχου τωντων δικαιολογητικώνδικαιολογητικών απόαπό
τηντην επιτροπήεπιτροπή διαγωνισμούδιαγωνισμού..

 ΑπόφασηΑπόφαση αρμόδιουαρμόδιου οργάνουοργάνου περίπερί έγκρισηςέγκρισης τουτου
πρακτικούπρακτικού ελέγχουελέγχου τωντων δικαιολογητικώνδικαιολογητικών τουτου
προσωρινούπροσωρινού αναδόχουαναδόχου καικαι κατακύρωσηςκατακύρωσης τουτου
διαγωνισμούδιαγωνισμού ((ότανόταν εκπληρώνονταιεκπληρώνονται όλεςόλες οιοι απαιτήσειςαπαιτήσεις).).



ΠορείαΠορεία ενεργειώνενεργειών
((ΑνοικτόςΑνοικτός διαγωνισμόςδιαγωνισμός κάτωκάτω τωντων ορίωνορίων
μεμε κριτήριοκριτήριο μόνομόνο τητη χαμηλότερηχαμηλότερη τιμήτιμή))

 ΚοινοποίησηΚοινοποίηση τηςτης απόφασηςαπόφασης κατακύρωσηςκατακύρωσης, , μαζίμαζί μεμε
αντίγραφοαντίγραφο όλωνόλων τωντων πρακτικώνπρακτικών τηςτης διαδικασίαςδιαδικασίας ελέγχουελέγχου
καικαι αξιολόγησηςαξιολόγησης τωντων προσφορώνπροσφορών, , σεσε όλουςόλους τουςτους
οικονομικούςοικονομικούς φορείςφορείς πουπου έλαβανέλαβαν μέροςμέρος στηστη διαδικασίαδιαδικασία
ανάθεσηςανάθεσης δημόσιαςδημόσιας σύμβασηςσύμβασης, , εκτόςεκτός απόαπό τουςτους οριστικώςοριστικώς
αποκλεισθέντεςαποκλεισθέντες καικαι ιδίωςιδίως, , όσουςόσους αποκλείστηκαναποκλείστηκαν
οριστικάοριστικά δυνάμειδυνάμει τηςτης παρπαρ. 1 . 1 τουτου άρθρουάρθρου 72, 72, 
ενημερώνονταςενημερώνοντας τουςτους γιαγια τητη δυνατότηταδυνατότητα άσκησηςάσκησης
προδικαστικήςπροδικαστικής προσφυγήςπροσφυγής..

 ΑνάρτησηΑνάρτηση δικαιολογητικώνδικαιολογητικών προσωρινούπροσωρινού αναδόχουαναδόχου στοστο
χώροχώρο ««ΣυνημμέναΣυνημμένα ΗλεκτρονικούΗλεκτρονικού ΔιαγωνισμούΔιαγωνισμού»» στηνστην
κατηγορίακατηγορία ««έωςέως οικονομικόοικονομικό φορέαφορέα»»..



ΠορείαΠορεία ενεργειώνενεργειών
((ΑνοικτόςΑνοικτός διαγωνισμόςδιαγωνισμός κάτωκάτω τωντων ορίωνορίων
μεμε κριτήριοκριτήριο μόνομόνο τητη χαμηλότερηχαμηλότερη τιμήτιμή))

 ΑναμονήΑναμονή νανα παρέλθειπαρέλθει άπρακτηάπρακτη ηη προθεσμίαπροθεσμία άσκησηςάσκησης
προδικαστικήςπροδικαστικής προσφυγήςπροσφυγής ήή σεσε περίπτωσηπερίπτωση άσκησηςάσκησης, , 
παρέλθειπαρέλθει άπρακτηάπρακτη ηη προθεσμίαπροθεσμία άσκησηςάσκησης αίτησηςαίτησης
αναστολήςαναστολής κατάκατά τηςτης απόφασηςαπόφασης τηςτης ΑΕΠΠΑΕΠΠ καικαι σεσε
περίπτωσηπερίπτωση άσκησηςάσκησης αίτησηςαίτησης αναστολήςαναστολής κατάκατά τηςτης
απόφασηςαπόφασης τηςτης ΑΕΠΠΑΕΠΠ, , εκδοθείεκδοθεί απόφασηαπόφαση επίεπί τηςτης αίτησηςαίτησης, , 
μεμε τηντην επιφύλαξηεπιφύλαξη τηςτης χορήγησηςχορήγησης προσωρινήςπροσωρινής διαταγήςδιαταγής, , 
σύμφωνασύμφωνα μεμε όσαόσα ορίζονταιορίζονται στοστο τελευταίοτελευταίο εδάφιοεδάφιο τηςτης
παρπαρ. 4 . 4 τουτου άρθρουάρθρου 372.372.

 ΈλεγχοςΈλεγχος νομιμότηταςνομιμότητας απόφασηςαπόφασης κατακύρωσηςκατακύρωσης ((όπουόπου
απαιτείταιαπαιτείται).).

 ΟλοκλήρωσηΟλοκλήρωση τουτου προσυμβατικούπροσυμβατικού ελέγχουελέγχου απόαπό τοτο
ΕλεγκτικόΕλεγκτικό ΣυνέδριοΣυνέδριο ((εφόσονεφόσον απαιτείταιαπαιτείται))..



ΠορείαΠορεία ενεργειώνενεργειών
((ΑνοικτόςΑνοικτός διαγωνισμόςδιαγωνισμός κάτωκάτω τωντων ορίωνορίων
μεμε κριτήριοκριτήριο μόνομόνο τητη χαμηλότερηχαμηλότερη τιμήτιμή))

 ΠρόσκλησηΠρόσκληση στονστον προσωρινόπροσωρινό ανάδοχοανάδοχο γιαγια υποβολήυποβολή
υπεύθυνηςυπεύθυνης δήλωσηςδήλωσης, , πουπου υπογράφεταιυπογράφεται σύμφωνασύμφωνα μεμε όσαόσα
ορίζονταιορίζονται στοστο άρθροάρθρο 7979ΑΑ, , περίπερί υπογραφήςυπογραφής ΕυρωπαϊκούΕυρωπαϊκού
ΕνιαίουΕνιαίου ΕγγράφουΕγγράφου ΣύμβασηςΣύμβασης, , στηνστην οποίαοποία δηλώνεταιδηλώνεται ότιότι, , 
δενδεν έχουνέχουν επέλθειεπέλθει στοστο πρόσωπόπρόσωπό τουτου οψιγενείςοψιγενείς μεταβολέςμεταβολές
κατάκατά τηντην έννοιαέννοια τουτου άρθρουάρθρου 104 104 καικαι μόνονμόνον στηνστην
περίπτωσηπερίπτωση τουτου προσυμβατικούπροσυμβατικού ελέγχουελέγχου ήή τηςτης άσκησηςάσκησης
προδικαστικήςπροδικαστικής προσφυγήςπροσφυγής κατάκατά τηςτης απόφασηςαπόφασης
κατακύρωσηςκατακύρωσης. . 

 ΈλεγχοςΈλεγχος τηςτης υπεύθυνηςυπεύθυνης δήλωσηςδήλωσης απόαπό τηντην αναθέτουσααναθέτουσα
αρχήαρχή καικαι μνημόνευσημνημόνευση αυτήςαυτής στοστο συμφωνητικόσυμφωνητικό. . ΕφόσονΕφόσον
δηλωθούνδηλωθούν οψιγενείςοψιγενείς μεταβολέςμεταβολές, , ηη δήλωσηδήλωση ελέγχεταιελέγχεται απόαπό
τηντην ΕπιτροπήΕπιτροπή ΔιαγωνισμούΔιαγωνισμού, , ηη οποίαοποία εισηγείταιεισηγείται προςπρος τοτο
αρμόδιοαρμόδιο αποφαινόμενοαποφαινόμενο όργανοόργανο..



ΠορείαΠορεία ενεργειώνενεργειών
((ΑνοικτόςΑνοικτός διαγωνισμόςδιαγωνισμός κάτωκάτω τωντων ορίωνορίων
μεμε κριτήριοκριτήριο μόνομόνο τητη χαμηλότερηχαμηλότερη τιμήτιμή))

 ΑνάρτησηΑνάρτηση απόφασηςαπόφασης κατακύρωσηςκατακύρωσης στοστο ΚΗΜΔΗΣΚΗΜΔΗΣ..

 ΠρόσκλησηΠρόσκληση αναδόχουαναδόχου γιαγια υπογραφήυπογραφή τουτου συμφωνητικούσυμφωνητικού, , 
εντόςεντός δεκαπέντεδεκαπέντε (15) (15) ημερώνημερών απόαπό τηντην κοινοποίησηκοινοποίηση τηςτης
σχετικήςσχετικής έγγραφηςέγγραφης ειδικήςειδικής πρόσκλησηςπρόσκλησης..

 ΥπογραφήΥπογραφή σύμβασηςσύμβασης..

 ΑνάρτησηΑνάρτηση σύμβασηςσύμβασης στοστο ΚΗΜΔΗΣΚΗΜΔΗΣ..



ΧρήσιμαΧρήσιμα άρθραάρθρα γιαγια τηντην ολοκλήρωσηολοκλήρωση
προαναφερόμενωνπροαναφερόμενων ενεργειώνενεργειών



ΚατώταταΚατώτατα όριαόρια ((ΒιβλίοΒιβλίο ΙΙ))
[[απόαπό 11--11--20202020]]

ΩςΩς κατώτατακατώτατα όριαόρια, , σεσε συνάρτησησυνάρτηση προςπρος τηντην εκτιμώμενηεκτιμώμενη αξίααξία
τηςτης σύμβασηςσύμβασης, , εκτόςεκτός ΦΠΑΦΠΑ, , ορίζονταιορίζονται τατα ακόλουθαακόλουθα::

 55..350350..000000 €€ γιαγια τιςτις ΔημόσιεςΔημόσιες ΣυμβάσειςΣυμβάσεις ((ΔΔ..ΣΣ.) .) έργωνέργων..

 139.000 139.000 €€ γιαγια ΔΔ..ΣΣ. . προμηθειώνπρομηθειών καικαι υπηρεσιώνυπηρεσιών πουπου
ανατίθενταιανατίθενται απόαπό κεντρικέςκεντρικές κυβερνητικέςκυβερνητικές αρχέςαρχές καικαι γιαγια
διαγωνισμούςδιαγωνισμούς μελετώνμελετών πουπου διοργανώνονταιδιοργανώνονται απόαπό τιςτις ενεν λόγωλόγω
αρχέςαρχές..

 214.000 214.000 €€ γιαγια ΔΔ..ΣΣ. . προμηθειώνπρομηθειών καικαι υπηρεσιώνυπηρεσιών πουπου
ανατίθενταιανατίθενται απόαπό μημη κεντρικέςκεντρικές αναθέτουσεςαναθέτουσες αρχέςαρχές καικαι γιαγια
διαγωνισμούςδιαγωνισμούς μελετώνμελετών πουπου διοργανώνονταιδιοργανώνονται απόαπό τιςτις ενεν λόγωλόγω
αρχέςαρχές..

 750.000 750.000 €€ γιαγια ΔΔ..ΣΣ. . υπηρεσιώνυπηρεσιών πουπου αφορούναφορούν κοινωνικέςκοινωνικές καικαι
άλλεςάλλες ειδικέςειδικές υπηρεσίεςυπηρεσίες πουπου περιλαμβάνονταιπεριλαμβάνονται στοστο ΠαράρτημαΠαράρτημα
XIV XIV τουτου ΠροσαρτήματοςΠροσαρτήματος ΑΑ..



ΚατώταταΚατώτατα όριαόρια ((ΒιβλίοΒιβλίο ΙΙΙΙ))
[[απόαπό 11--11--20202020]]

ΩςΩς κατώτατακατώτατα όριαόρια, , σεσε συνάρτησησυνάρτηση προςπρος τηντην εκτιμώμενηεκτιμώμενη
αξίααξία τηςτης σύμβασηςσύμβασης, , εκτόςεκτός ΦΠΑΦΠΑ, , ορίζονταιορίζονται τατα ακόλουθαακόλουθα::

 428.000 428.000 €€ γιαγια τιςτις συμβάσειςσυμβάσεις προμηθειώνπρομηθειών καικαι υπηρεσιώνυπηρεσιών, , 
καθώςκαθώς καικαι γιαγια τουςτους διαγωνισμούςδιαγωνισμούς μελετώνμελετών,,

 5.350.000 5.350.000 €€ γιαγια τιςτις συμβάσειςσυμβάσεις έργωνέργων,,

 1.000.000 1.000.000 €€ γιαγια συμβάσειςσυμβάσεις υπηρεσιώνυπηρεσιών πουπου αφορούναφορούν
κοινωνικέςκοινωνικές καικαι άλλεςάλλες ειδικέςειδικές υπηρεσίεςυπηρεσίες πουπου περιέχονταιπεριέχονται
στονστον κατάλογοκατάλογο τουτου ΠαραρτήματοςΠαραρτήματος XVII XVII τουτου
ΠροσαρτήματοςΠροσαρτήματος ΒΒ'.'.



ΕΣΗΔΗΣΕΣΗΔΗΣ
ΆρθροΆρθρο 36 36 ΝΝ.4412/16 .4412/16 –– ΆρθροΆρθρο 4 4 ΝΝ.4782/21.4782/21

((παρπαρ. 1 . 1 απόαπό 11--99--2021)2021)

 ΟιΟι αναθέτουσεςαναθέτουσες αρχέςαρχές υποχρεούνταιυποχρεούνται νανα χρησιμοποιούνχρησιμοποιούν
τοτο ΕΣΗΔΗΣΕΣΗΔΗΣ σεσε όλαόλα τατα στάδιαστάδια τηςτης διαδικασίαςδιαδικασίας σύναψηςσύναψης
δημοσίωνδημοσίων συμβάσεωνσυμβάσεων τουτου παρόντοςπαρόντος νόμουνόμου, , μεμε
εκτιμώμενηεκτιμώμενη αξίααξία ανώτερηανώτερη τωντων τριάντατριάντα χιλιάδωνχιλιάδων (30.000) (30.000) 
ευρώευρώ,, εξαιρουμένηςεξαιρουμένης τηςτης διαδικασίαςδιαδικασίας σύναψηςσύναψης
συμβάσεωνσυμβάσεων πουπου προβλέπονταιπροβλέπονται στοστο άρθροάρθρο 128, 128, περίπερί
ανάθεσηςανάθεσης εξειδικευμένωνεξειδικευμένων υπηρεσιώνυπηρεσιών ((σύμβουλοισύμβουλοι, , 
εμπειρογνώμονεςεμπειρογνώμονες) ) γιαγια τητη μελέτημελέτη καικαι εκτέλεσηεκτέλεση
συμβάσεωνσυμβάσεων δημοσίωνδημοσίων έργωνέργων καικαι συμβάσεωνσυμβάσεων
παραχώρησηςπαραχώρησης έργωνέργων. . 



ΚΗΜΔΗΣΚΗΜΔΗΣ
ΆρθροΆρθρο 38 38 ΝΝ.4412/16 .4412/16 –– ΆρθροΆρθρο 6 6 ΝΝ.4782/21.4782/21

((παρπαρ. 1 . 1 απόαπό 99--33--2021)2021)

 ΤοΤο ΚΗΜΔΗΣΚΗΜΔΗΣ, , έχειέχει ωςως αντικείμενοαντικείμενο τητη συλλογήσυλλογή, , τηντην
επεξεργασίαεπεξεργασία καικαι τητη δημοσιοποίησηδημοσιοποίηση στοιχείωνστοιχείων αναφορικάαναφορικά
μεμε τιςτις συμβάσειςσυμβάσεις τουτου παρόντοςπαρόντος ΒιβλίουΒιβλίου, , οιοι οποίεςοποίες
συνάπτονταισυνάπτονται γραπτώςγραπτώς, , προφορικώςπροφορικώς ήή μεμε ηλεκτρονικάηλεκτρονικά
μέσαμέσα απόαπό αναθέτουσεςαναθέτουσες αρχέςαρχές καικαι ΚΑΑΚΑΑ, , εκτιμώμενηςεκτιμώμενης
αξίαςαξίας ανώτερηςανώτερης τουτου ποσούποσού τωντων δύοδύο χιλιάδωνχιλιάδων
πεντακοσίωνπεντακοσίων (2.500) (2.500) ευρώευρώ καικαι ανεξαρτήτωςανεξαρτήτως διαδικασίαςδιαδικασίας
ανάθεσηςανάθεσης. . 

 ΓιαΓια τηντην εκτιμώμενηεκτιμώμενη αξίααξία τηςτης σύμβασηςσύμβασης τουτου
προηγούμενουπροηγούμενου εδαφίουεδαφίου λαμβάνεταιλαμβάνεται υπόψηυπόψη τοτο άρθροάρθρο 6, 6, 
περίπερί μεθόδωνμεθόδων υπολογισμούυπολογισμού τηςτης κτιμώμενηςκτιμώμενης αξίαςαξίας τηςτης
σύμβασηςσύμβασης. . 



ΤεχνικήΤεχνική επάρκειαεπάρκεια αναθετουσώναναθετουσών αρχώναρχών στιςστις
δημόσιεςδημόσιες συμβάσειςσυμβάσεις έργωνέργων καικαι μελετώνμελετών

ΆρθροΆρθρο 44 44 ΝΝ.4412/16 .4412/16 –– ΆρθροΆρθρο 9 9 ΝΝ.4782/21.4782/21
((απόαπό 99--33--2021)2021)

 ΟιΟι αναθέτουσεςαναθέτουσες αρχέςαρχές πουπου κρίνουνκρίνουν ότιότι δενδεν διαθέτουνδιαθέτουν
τεχνικήτεχνική επάρκειαεπάρκεια ήή ηη τεχνικήτεχνική τουςτους επάρκειαεπάρκεια είναιείναι
ελλιπήςελλιπής, , μπορούνμπορούν ιδίωςιδίως: : 

–– είτεείτε νανα συνάπτουνσυνάπτουν προγραμματικέςπρογραμματικές συμβάσειςσυμβάσεις, , κατάκατά
τηντην έννοιαέννοια τηςτης παρπαρ. 6 . 6 τουτου άρθρουάρθρου 12, 12, γιαγια τητη
διεξαγωγήδιεξαγωγή τηςτης διαδικασίαςδιαδικασίας σύναψηςσύναψης, , τηντην εποπτείαεποπτεία
καικαι τηντην επίβλεψηεπίβλεψη δημόσιαςδημόσιας σύμβασηςσύμβασης έργουέργου ήή
μελέτηςμελέτης,,

–– νανα συνάπτουνσυνάπτουν συμβάσειςσυμβάσεις παροχήςπαροχής τεχνικώντεχνικών
υπηρεσιώνυπηρεσιών κατάκατά τηντην έννοιαέννοια τουτου άρθρουάρθρου 52 52 καικαι

–– νανα υποστηρίζονταιυποστηρίζονται απόαπό τηντην ΕΚΑΑΕΚΑΑ τηςτης παρπαρ. 1. 1αα τουτου
άρθρουάρθρου 41 41 στοστο πλαίσιοπλαίσιο τηςτης άσκησηςάσκησης απόαπό αυτήναυτήν
επικουρικώνεπικουρικών δραστηριοτήτωνδραστηριοτήτων αγορώναγορών..



ΈναρξηΈναρξη διαδικασίαςδιαδικασίας σύναψηςσύναψης σύμβασηςσύμβασης
ΆρθροΆρθρο 61 61 ΝΝ.4412/16.4412/16

 ΓιαΓια συμβάσειςσυμβάσεις άνωάνω τωντων ορίωνορίων, , ωςως χρόνοςχρόνος έναρξηςέναρξης τηςτης
ανοικτήςανοικτής διαδικασίαςδιαδικασίας, , τηςτης κλειστήςκλειστής διαδικασίαςδιαδικασίας, , τηςτης
ανταγωνιστικήςανταγωνιστικής διαδικασίαςδιαδικασίας μεμε διαπραγμάτευσηδιαπραγμάτευση, , τουτου
ανταγωνιστικούανταγωνιστικού διαλόγουδιαλόγου καικαι τηςτης σύμπραξηςσύμπραξης
καινοτομίαςκαινοτομίας, , νοείταινοείται ηη ημερομηνίαημερομηνία αποστολήςαποστολής τηςτης
σχετικήςσχετικής προκήρυξηςπροκήρυξης σύμβασηςσύμβασης στηνστην ΕπίσημηΕπίσημη
ΕφημερίδαΕφημερίδα τηςτης ΈνωσηςΈνωσης ήή τηςτης προκαταρκτικήςπροκαταρκτικής
προκήρυξηςπροκήρυξης, , ότανόταν ηη τελευταίατελευταία χρησιμοποιείταιχρησιμοποιείται ωςως μέσομέσο
προκήρυξηςπροκήρυξης διαγωνισμούδιαγωνισμού, , σύμφωνασύμφωνα μεμε τηντην παρπαρ. 5 . 5 τουτου
άρθρουάρθρου 26.26.



ΈναρξηΈναρξη διαδικασίαςδιαδικασίας σύναψηςσύναψης σύμβασηςσύμβασης
ΆρθροΆρθρο 61 61 ΝΝ.4412/16.4412/16

 ΩςΩς χρόνοςχρόνος έναρξηςέναρξης τηςτης διαδικασίαςδιαδικασίας διαπραγμάτευσηςδιαπραγμάτευσης
χωρίςχωρίς δημοσίευσηδημοσίευση προκήρυξηςπροκήρυξης, , νοείταινοείται ηη ημερομηνίαημερομηνία
αποστολήςαποστολής προςπρος τουςτους οικονομικούςοικονομικούς φορείςφορείς τηςτης πρώτηςπρώτης
πρόσκλησηςπρόσκλησης συμμετοχήςσυμμετοχής σεσε διαπραγμάτευσηδιαπραγμάτευση. . ΗΗ
πρόσκλησηπρόσκληση τουτου προηγούμενουπροηγούμενου εδαφίουεδαφίου δενδεν απαιτείταιαπαιτείται νανα
αναρτηθείαναρτηθεί στοστο ΚΗΜΔΗΣΚΗΜΔΗΣ..

 ΩςΩς χρόνοςχρόνος έναρξηςέναρξης ενόςενός διαγωνισμούδιαγωνισμού μελετώνμελετών, , νοείταινοείται ηη
ημερομηνίαημερομηνία αποστολήςαποστολής τηςτης σχετικήςσχετικής προκήρυξηςπροκήρυξης
διαγωνισμούδιαγωνισμού μελετώνμελετών στηνστην ΕπίσημηΕπίσημη ΕφημερίδαΕφημερίδα τηςτης
ΕυρωπαϊκήςΕυρωπαϊκής ΈνωσηςΈνωσης..



ΕγγύησηΕγγύηση καλήςκαλής εκτέλεσηςεκτέλεσης
ΆρθροΆρθρο 72 72 ΝΝ.4412/16 .4412/16 –– ΆρθροΆρθρο 21 21 ΝΝ.4782/21.4782/21

((απόαπό 11--66--2021)2021)

 ΟιΟι αναθέτουσεςαναθέτουσες αρχέςαρχές ζητούνζητούν απόαπό τοντον ανάδοχοανάδοχο τηςτης
σύμβασηςσύμβασης νανα παράσχειπαράσχει ««εγγύησηεγγύηση καλήςκαλής εκτέλεσηςεκτέλεσης»», , σεσε
ποσοστόποσοστό επίεπί τηςτης εκτιμώμενηςεκτιμώμενης αξίαςαξίας τηςτης σύμβασηςσύμβασης ήή τουτου
τμήματοςτμήματος τηςτης σύμβασηςσύμβασης, , χωρίςχωρίς νανα συμπεριλαμβάνονταισυμπεριλαμβάνονται
τατα δικαιώματαδικαιώματα προαίρεσηςπροαίρεσης. . 

 ΤοΤο ποσοστόποσοστό αυτόαυτό καθορίζεταικαθορίζεται γιαγια τιςτις προμήθειεςπρομήθειες καικαι τιςτις
υπηρεσίεςυπηρεσίες σεσε τέσσερατέσσερα τοιςτοις εκατόεκατό (4%) (4%) καικαι γιαγια τατα έργαέργα
καικαι τιςτις μελέτεςμελέτες σεσε πέντεπέντε τοιςτοις εκατόεκατό (5%). (5%). 

 ΟιΟι αναθέτουσεςαναθέτουσες αρχέςαρχές μπορούνμπορούν νανα μηνμην απαιτούναπαιτούν εγγύησηεγγύηση
καλήςκαλής εκτέλεσηςεκτέλεσης γιαγια συμβάσειςσυμβάσεις εκτιμώμενηςεκτιμώμενης αξίαςαξίας ίσηςίσης
ήή κατώτερηςκατώτερης απόαπό τοτο ποσόποσό τωντων τριάντατριάντα χιλιάδωνχιλιάδων (30.000) (30.000) 
ευρώευρώ. . 



ΛόγοιΛόγοι αποκλεισμούαποκλεισμού
ΆρθροΆρθρο 73 73 ΝΝ.4412/16 .4412/16 –– ΆρθροΆρθρο 22 22 ΝΝ.4782/21.4782/21

((απόαπό 11--66--2021)2021)

 ΠροσοχήΠροσοχή:: ΚαταργήθηκεΚαταργήθηκε οο εθνικόςεθνικός όροςόρος γιαγια παραβίασηπαραβίαση
τηςτης εργατικήςεργατικής νομοθεσίαςνομοθεσίας ((πιστοποιητικόπιστοποιητικό ΣΕΠΕΣΕΠΕ ––
υπεύθυνηυπεύθυνη δήλωσηδήλωση).).



ΥπογραφήΥπογραφή
ΕυρωπαϊκούΕυρωπαϊκού ΕνιαίουΕνιαίου ΕγγράφουΕγγράφου ΣύμβασηςΣύμβασης

ΆρθροΆρθρο 7979ΑΑ ΝΝ.4412/16 .4412/16 –– ΆρθροΆρθρο 28 28 ΝΝ.4782/21.4782/21
((απόαπό 11--66--2021)2021)

 ΠροσοχήΠροσοχή:: ΚαταργήθηκεΚαταργήθηκε τοτο ΤυποποιημένοΤυποποιημένο ΈντυποΈντυπο
ΥπεύθυνηςΥπεύθυνης ΔήλωσηςΔήλωσης ((ΤΕΥΔΤΕΥΔ).).

 ΚαιΚαι σεσε συμβάσειςσυμβάσεις κάτωκάτω τωντων ορίωνορίων χρησιμοποιείταιχρησιμοποιείται
πλέονπλέον τοτο ΕυρωπαϊκόΕυρωπαϊκό ΕνιαίοΕνιαίο ΈγγραφοΈγγραφο ΣύμβασηςΣύμβασης
((ΕΕΕΣΕΕΕΣ).).



ΚριτήριαΚριτήρια ανάθεσηςανάθεσης συμβάσεωνσυμβάσεων
ΆρθροΆρθρο 86 86 ΝΝ.4412/16 .4412/16 –– ΆρθροΆρθρο 30 30 ΝΝ.4782/21.4782/21

((απόαπό 11--66--2021)2021)

 ΣτιςΣτις διαδικασίεςδιαδικασίες σύναψηςσύναψης δημόσιαςδημόσιας σύμβασηςσύμβασης εκπόνησηςεκπόνησης
μελετώνμελετών, , ήτοιήτοι πλήρουςπλήρους μελέτηςμελέτης ήή επιμέρουςεπιμέρους σταδίωνσταδίων αυτήςαυτής, , 
οιοι ΑΑ..ΑΑ. . μπορούνμπορούν νανα χρησιμοποιούνχρησιμοποιούν τηντην τιμήτιμή ήή τοτο κόστοςκόστος ωςως
μοναδικόμοναδικό κριτήριοκριτήριο ανάθεσηςανάθεσης, , μόνομόνο εφόσονεφόσον συντρέχεισυντρέχει μίαμία απόαπό
τιςτις παρακάτωπαρακάτω περιπτώσειςπεριπτώσεις, , καικαι κατόπινκατόπιν γνώμηςγνώμης τουτου
αρμόδιουαρμόδιου τεχνικούτεχνικού συμβουλίουσυμβουλίου τηςτης ΑΑ..ΑΑ.: .: 

–– ότανόταν δενδεν απαιτούνταιαπαιτούνται τεχνικάτεχνικά στοιχείαστοιχεία άλλαάλλα, , πέρανπέραν τωντων
ήδηήδη περιεχομένωνπεριεχομένων στοστο ΦΦ..ΔΔ..ΣΣ., ., όπωςόπως κατάκατά κύριοκύριο λόγολόγο
στιςστις περιπτώσειςπεριπτώσεις τοπογραφικώντοπογραφικών μελετώνμελετών ήή γεωτεχνικώνγεωτεχνικών
ερευνώνερευνών ήή κυκλοφοριακώνκυκλοφοριακών μελετώνμελετών ήή οικονομικώνοικονομικών
μελετώνμελετών,,

–– ότανόταν περιέχονταιπεριέχονται στονστον ΦΦ..ΔΔ..ΣΣ. . επαρκήεπαρκή τεχνικάτεχνικά στοιχείαστοιχεία
απόαπό εγκεκριμένεςεγκεκριμένες μελέτεςμελέτες προηγούμενωνπροηγούμενων σταδίωνσταδίων καικαι
είναιείναι σεσε ισχύισχύ εκδοθείσαεκδοθείσα ΑΑ..ΕΕ..ΠΠ..ΟΟ....



ΑσυνήθισταΑσυνήθιστα χαμηλέςχαμηλές προσφορέςπροσφορές
ΆρθροΆρθρο 8888 ΝΝ.4412/16 .4412/16 –– ΆρθροΆρθρο 3322 ΝΝ.4782/21.4782/21

((απόαπό 11--66--2021)2021)

 ΣτιςΣτις δημόσιεςδημόσιες συμβάσειςσυμβάσεις έργωνέργων, , μελετώνμελετών, , παροχήςπαροχής
τεχνικώντεχνικών καικαι λοιπώνλοιπών συναφώνσυναφών επιστημονικώνεπιστημονικών
υπηρεσιώνυπηρεσιών, , ωςως ασυνήθισταασυνήθιστα χαμηλέςχαμηλές προσφορέςπροσφορές, , σεσε κάθεκάθε
περίπτωσηπερίπτωση, , τεκμαίρονταιτεκμαίρονται προσφορέςπροσφορές πουπου υποβάλλονταιυποβάλλονται
σεσε διαγωνισμόδιαγωνισμό καικαι εμφανίζουνεμφανίζουν απόκλισηαπόκλιση μεγαλύτερημεγαλύτερη
τωντων δέκαδέκα (10) (10) ποσοστιαίωνποσοστιαίων μονάδωνμονάδων απόαπό τοντον μέσομέσο όροόρο
τουτου συνόλουσυνόλου τωντων εκπτώσεωνεκπτώσεων τωντων παραδεκτώνπαραδεκτών
προσφορώνπροσφορών πουπου υποβλήθηκανυποβλήθηκαν. . 

 ΗΗ αναθέτουσααναθέτουσα αρχήαρχή δύναταιδύναται νανα κρίνεικρίνει ότιότι συνιστούνσυνιστούν
ασυνήθισταασυνήθιστα χαμηλέςχαμηλές προσφορέςπροσφορές καικαι προσφορέςπροσφορές μεμε
μικρότερημικρότερη ήή καθόλουκαθόλου απόκλισηαπόκλιση απόαπό τοτο ωςως άνωάνω όριοόριο..



ΑσυνήθισταΑσυνήθιστα χαμηλέςχαμηλές προσφορέςπροσφορές
ΆρθροΆρθρο 8888 ΝΝ.4412/16 .4412/16 –– ΆρθροΆρθρο 3322 ΝΝ.4782/21.4782/21

((απόαπό 11--66--2021)2021)

 ΟιΟι παρεχόμενεςπαρεχόμενες εξηγήσειςεξηγήσεις τουτου οικονομικούοικονομικού φορέαφορέα, , ιδίωςιδίως
ωςως προςπρος τοντον προσδιορισμόπροσδιορισμό οικονομικώνοικονομικών μεγεθώνμεγεθών, , μεμε τιςτις
οποίεςοποίες οο προσφέρωνπροσφέρων διαμόρφωσεδιαμόρφωσε τηντην προσφοράπροσφορά τουτου, , 
αποτελούναποτελούν δεσμευτικέςδεσμευτικές συμφωνίεςσυμφωνίες καικαι τμήματμήμα τηςτης
σύμβασηςσύμβασης ανάθεσηςανάθεσης πουπου δενδεν μπορούνμπορούν νανα μεταβληθούνμεταβληθούν
καθκαθ' ' όληόλη τητη διάρκειαδιάρκεια εκτέλεσηςεκτέλεσης τηςτης σύμβασηςσύμβασης..



ΧρόνοςΧρόνος ισχύοςισχύος προσφορώνπροσφορών
ΆρθροΆρθρο 97 97 ΝΝ.4412/16 .4412/16 –– ΆρθροΆρθρο 39 39 ΝΝ.4782/21.4782/21

((απόαπό 11--66--2021)2021)

 ΣτιςΣτις διαδικασίεςδιαδικασίες σύναψηςσύναψης δημόσιαςδημόσιας σύμβασηςσύμβασης έργωνέργων, , 
μελετώνμελετών καικαι παροχήςπαροχής τεχνικώντεχνικών καικαι λοιπώνλοιπών συναφώνσυναφών
επιστημονικώνεπιστημονικών υπηρεσιώνυπηρεσιών, , οιοι προσφορέςπροσφορές ισχύουνισχύουν καικαι
δεσμεύουνδεσμεύουν τουςτους οικονομικούςοικονομικούς φορείςφορείς γιαγια χρονικόχρονικό
διάστημαδιάστημα πουπου ορίζεταιορίζεται σταστα έγγραφαέγγραφα τηςτης σύμβασηςσύμβασης καικαι
ανέρχεταιανέρχεται κατκατ' ' ελάχιστονελάχιστον σεσε δέκαδέκα (10) (10) μήνεςμήνες, , μέσαμέσα στοστο
οποίοοποίο πρέπειπρέπει νανα συναφθείσυναφθεί ηη σύμβασησύμβαση. . 

 ΌτανΌταν στονστον διαγωνισμόδιαγωνισμό υποβάλλονταιυποβάλλονται καικαι τεχνικέςτεχνικές
προσφορέςπροσφορές, , οο χρόνοςχρόνος ισχύοςισχύος τωντων προσφορώνπροσφορών ανέρχεταιανέρχεται
σεσε δώδεκαδώδεκα (12) (12) κατκατ' ' ελάχιστονελάχιστον μήνεςμήνες. . 



ΧρόνοςΧρόνος ισχύοςισχύος προσφορώνπροσφορών
ΆρθροΆρθρο 97 97 ΝΝ.4412/16 .4412/16 –– ΆρθροΆρθρο 39 39 ΝΝ.4782/21.4782/21

((απόαπό 11--66--2021)2021)

 ΕιδικότεραΕιδικότερα, , στουςστους διαγωνισμούςδιαγωνισμούς πουπου υπόκεινταιυπόκεινται στονστον
προσυμβατικόπροσυμβατικό έλεγχοέλεγχο νομιμότηταςνομιμότητας τουτου ΕλεγκτικούΕλεγκτικού
ΣυνεδρίουΣυνεδρίου, , οο ωςως άνωάνω χρόνοςχρόνος ισχύοςισχύος τωντων προσφορώνπροσφορών
προσαυξάνεταιπροσαυξάνεται κατάκατά τρειςτρεις (3) (3) επιπλέονεπιπλέον μήνεςμήνες αντίστοιχααντίστοιχα. . 

 ΣτιςΣτις περιπτώσειςπεριπτώσεις τωντων συμβάσεωνσυμβάσεων τουτου άρθρουάρθρου 50, 50, οο
χρόνοςχρόνος ισχύοςισχύος τηςτης προσφοράςπροσφοράς ορίζεταιορίζεται σταστα έγγραφαέγγραφα τηςτης
σύμβασηςσύμβασης. . 



ΣυμπλήρωσηΣυμπλήρωση αποσαφήνισηαποσαφήνιση πληροφοριώνπληροφοριών
καικαι δικαιολογητικώνδικαιολογητικών

ΆρθροΆρθρο 102 102 ΝΝ.4412/16 .4412/16 –– ΆρθροΆρθρο 42 42 ΝΝ.4782/21.4782/21
((απόαπό 99--33--2021)2021)

 ΚατάΚατά τητη διαδικασίαδιαδικασία αξιολόγησηςαξιολόγησης τωντων προσφορώνπροσφορών ήή
αιτήσεωναιτήσεων συμμετοχήςσυμμετοχής, , οιοι αναθέτουσεςαναθέτουσες αρχέςαρχές, , τηρώνταςτηρώντας
τιςτις αρχέςαρχές τηςτης ίσηςίσης μεταχείρισηςμεταχείρισης καικαι τηςτης διαφάνειαςδιαφάνειας, , 
ζητούνζητούν απόαπό τουςτους προσφέροντεςπροσφέροντες ήή υποψήφιουςυποψήφιους
οικονομικούςοικονομικούς φορείςφορείς, , ότανόταν οιοι πληροφορίεςπληροφορίες ήή ηη
τεκμηρίωσητεκμηρίωση πουπου πρέπειπρέπει νανα υποβάλλονταιυποβάλλονται είναιείναι ήή
εμφανίζονταιεμφανίζονται ελλιπείςελλιπείς ήή λανθασμένεςλανθασμένες, , 
συμπεριλαμβανομένωνσυμπεριλαμβανομένων εκείνωνεκείνων στοστο ΕΕΕΣΕΕΕΣ, , ήή ότανόταν
λείπουνλείπουν συγκεκριμένασυγκεκριμένα έγγραφαέγγραφα, , νανα υποβάλλουνυποβάλλουν, , νανα
συμπληρώνουνσυμπληρώνουν, , νανα αποσαφηνίζουναποσαφηνίζουν ήή νανα ολοκληρώνουνολοκληρώνουν
τιςτις σχετικέςσχετικές πληροφορίεςπληροφορίες ήή τεκμηρίωσητεκμηρίωση, , εντόςεντός
προθεσμίαςπροθεσμίας όχιόχι μικρότερηςμικρότερης τωντων δέκαδέκα (10) (10) ημερώνημερών καικαι
όχιόχι μεγαλύτερηςμεγαλύτερης τωντων είκοσιείκοσι (20) (20) ημερώνημερών απόαπό τηντην
ημερομηνίαημερομηνία κοινοποίησηςκοινοποίησης σεσε αυτούςαυτούς τηςτης σχετικήςσχετικής
πρόσκλησηςπρόσκλησης. . 



ΑπευθείαςΑπευθείας ανάθεσηανάθεση
ΆρθροΆρθρο 118 118 ΝΝ.4412/16 .4412/16 –– ΆρθροΆρθρο 50 50 ΝΝ.4782/21.4782/21

((απόαπό 11--66--2021)2021)

 ΠροσφυγήΠροσφυγή στηστη διαδικασίαδιαδικασία τηςτης απευθείαςαπευθείας ανάθεσηςανάθεσης
επιτρέπεταιεπιτρέπεται, , ότανόταν ηη εκτιμώμενηεκτιμώμενη αξίααξία τηςτης σύμβασηςσύμβασης, , 
είναιείναι ίσηίση ήή κατώτερηκατώτερη απόαπό τοτο όριοόριο τωντων 30.000 30.000 ευρώευρώ..

 ΓιαΓια τιςτις διαδικασίεςδιαδικασίες ανάθεσηςανάθεσης σύμβασηςσύμβασης έργουέργου καικαι τιςτις
συμβάσειςσυμβάσεις υπηρεσιώνυπηρεσιών, , οιοι οποίεςοποίες εμπίπτουνεμπίπτουν στοστο πεδίοπεδίο
εφαρμογήςεφαρμογής τωντων άρθρωνάρθρων 107 107 έωςέως 110110, , τοτο ποσόποσό τουτου
προηγούμενουπροηγούμενου εδαφίουεδαφίου είναιείναι 60.000 60.000 ευρώευρώ..

 ΗΗ απευθείαςαπευθείας ανάθεσηανάθεση διενεργείταιδιενεργείται απόαπό τιςτις αρμόδιεςαρμόδιες γιαγια
τηντην ανάθεσηανάθεση τηςτης σύμβασηςσύμβασης υπηρεσίεςυπηρεσίες τηςτης αναθέτουσαςαναθέτουσας
αρχήςαρχής, , χωρίςχωρίς νανα απαιτείταιαπαιτείται γνωμοδότησηγνωμοδότηση συλλογικούσυλλογικού
οργάνουοργάνου..



ΑπευθείαςΑπευθείας ανάθεσηανάθεση
ΆρθροΆρθρο 118 118 ΝΝ.4412/16 .4412/16 –– ΆρθροΆρθρο 50 50 ΝΝ.4782/21.4782/21

((απόαπό 11--66--2021)2021)

 ΚατάΚατά παρέκκλισηπαρέκκλιση τηςτης παρπαρ.. 1, 1, οιοι αναθέτουσεςαναθέτουσες αρχέςαρχές
δύνανταιδύνανται νανα προσφεύγουνπροσφεύγουν στηστη διαδικασίαδιαδικασία τηςτης απευθείαςαπευθείας
ανάθεσηςανάθεσης ότανόταν ηη εκτιμώμενηεκτιμώμενη αξίααξία τηςτης σύμβασηςσύμβασης είναιείναι
ίσηίση ήή κατώτερηκατώτερη απόαπό τοτο όριοόριο τωντων 60.000 60.000 ευρώευρώ γιαγια
αναθέσειςαναθέσεις συμβάσεωνσυμβάσεων προμηθειώνπρομηθειών, , υπηρεσιώνυπηρεσιών, , έργωνέργων
καικαι μελετώνμελετών καικαι τεχνικώντεχνικών καικαι λοιπώνλοιπών συναφώνσυναφών
επιστημονικώνεπιστημονικών υπηρεσιώνυπηρεσιών, , πουπου αφορούναφορούν στηνστην υλοποίησηυλοποίηση
έργωνέργων ΤΠΕΤΠΕ μεμε αντικείμενοαντικείμενο τηντην εξασφάλισηεξασφάλιση τηςτης
διαλειτουργικότηταςδιαλειτουργικότητας τωντων ψηφιακώνψηφιακών υπηρεσιώνυπηρεσιών ήή τοντον
εκσυγχρονισμόεκσυγχρονισμό τωντων ψηφιακώνψηφιακών εργαλείωνεργαλείων τηςτης ΚεντρικήςΚεντρικής
ΔιοίκησηςΔιοίκησης κατάκατά τηντην έννοιαέννοια τηςτης περπερ.. στστ’’ τηςτης παρπαρ.. 1 1 τουτου
άρθρουάρθρου 14 14 τουτου νν.. 4270/2014 (4270/2014 (ΑΑ’’ 143).143).



ΑπευθείαςΑπευθείας ανάθεσηανάθεση
ΆρθροΆρθρο 118 118 ΝΝ.4412/16 .4412/16 –– ΆρθροΆρθρο 50 50 ΝΝ.4782/21.4782/21

((απόαπό 11--66--2021)2021)

 ΗΗ προσφυγήπροσφυγή στηστη διαδικασίαδιαδικασία τηςτης απευθείαςαπευθείας ανάθεσηςανάθεσης, , 
σύμφωνασύμφωνα μεμε τοτο προηγούμενοπροηγούμενο εδάφιοεδάφιο, , επιτρέπεταιεπιτρέπεται
κατόπινκατόπιν έκδοσηςέκδοσης διαπιστωτικήςδιαπιστωτικής πράξηςπράξης απόαπό τοντον
ΥπουργόΥπουργό ΨηφιακήςΨηφιακής ΔιακυβέρνησηςΔιακυβέρνησης,, μετάμετά απόαπό αίτησηαίτηση
τηςτης αναθέτουσαςαναθέτουσας αρχήςαρχής, , πουπου υποβάλλεταιυποβάλλεται στοστο ΥπουργείοΥπουργείο
ΨηφιακήςΨηφιακής ΔιακυβέρνησηςΔιακυβέρνησης. . 

 ΗΗ διαπιστωτικήδιαπιστωτική πράξηπράξη εκδίδεταιεκδίδεται εντόςεντός αποκλειστικήςαποκλειστικής
προθεσμίαςπροθεσμίας δέκαδέκα (10) (10) ημερώνημερών απόαπό τηντην υποβολήυποβολή τηςτης
αίτησηςαίτησης, , μετάμετά τηντην παρέλευσηπαρέλευση τηςτης οποίαςοποίας τεκμαίρεταιτεκμαίρεται ηη
απόρριψηαπόρριψη αυτήςαυτής..



ΑπευθείαςΑπευθείας ανάθεσηανάθεση
ΆρθροΆρθρο 118 118 ΝΝ.4412/16 .4412/16 –– ΆρθροΆρθρο 50 50 ΝΝ.4782/21.4782/21

((απόαπό 11--66--2021)2021)

 ΓιαΓια τιςτις δημόσιεςδημόσιες συμβάσειςσυμβάσεις έργωνέργων, , μελετώνμελετών καικαι παροχήςπαροχής
τεχνικώντεχνικών καικαι λοιπώνλοιπών συναφώνσυναφών επιστημονικώνεπιστημονικών
υπηρεσιώνυπηρεσιών, , ηη επιλογήεπιλογή τουτου αναδόχουαναδόχου διενεργείταιδιενεργείται μεμε
απόφασηαπόφαση τηςτης αναθέτουσαςαναθέτουσας αρχήςαρχής. . 

 ΗΗ σύμβασησύμβαση συνάπτεταισυνάπτεται μεμε τοντον ανάδοχοανάδοχο πουπου επιλέγεταιεπιλέγεται
καικαι διαθέτειδιαθέτει τατα αναγκαίααναγκαία προςπρος τούτοτούτο προσόνταπροσόντα καικαι τηντην
απαραίτητηαπαραίτητη εξειδίκευσηεξειδίκευση..

 ΗΗ εκτιμώμενηεκτιμώμενη αξίααξία τηςτης σύμβασηςσύμβασης αποτελείαποτελεί τοτο ανώτατοανώτατο
όριοόριο τηςτης συμβατικήςσυμβατικής αμοιβήςαμοιβής τουτου αναδόχουαναδόχου. . 

 ΜετάΜετά απόαπό τηντην υπογραφήυπογραφή τηςτης σύμβασηςσύμβασης, , οο ανάδοχοςανάδοχος ήή
ελεγχόμενοελεγχόμενο απόαπό αυτόναυτόν φυσικόφυσικό ήή νομικόνομικό πρόσωποπρόσωπο δενδεν
δύναταιδύναται νανα συνάψεισυνάψει σύμβασησύμβαση τουτου παρόντοςπαρόντος άρθρουάρθρου μεμε
τηντην αυτήαυτή αναθέτουσααναθέτουσα αρχήαρχή γιαγια διάστημαδιάστημα δώδεκαδώδεκα (12) (12) 
μηνώνμηνών..



ΑπευθείαςΑπευθείας ανάθεσηανάθεση
ΆρθροΆρθρο 118 118 ΝΝ.4412/16 .4412/16 –– ΆρθροΆρθρο 50 50 ΝΝ.4782/21.4782/21

((απόαπό 11--66--2021)2021)

 ΣύμφωναΣύμφωνα μεμε τοτο παρόνπαρόν άρθροάρθρο, , μπορούνμπορούν νανα ανατεθούνανατεθούν απόαπό
κάθεκάθε αναθέτουσααναθέτουσα αρχήαρχή κατκατ’’ έτοςέτος, , μίαμία ήή περισσότερεςπερισσότερες
συμβάσειςσυμβάσεις, , συνολικούσυνολικού προϋπολογισμούπροϋπολογισμού μέχριμέχρι ποσοστούποσοστού
10% 10% τωντων πιστώσεωνπιστώσεων τηςτης αναθέτουσαςαναθέτουσας αρχήςαρχής κατκατ’’ έτοςέτος,,
γιαγια ανάθεσηανάθεση συμβάσεωνσυμβάσεων έργωνέργων, , μελετώνμελετών καικαι παροχήςπαροχής
τεχνικώντεχνικών καικαι λοιπώνλοιπών επιστημονικώνεπιστημονικών υπηρεσιώνυπηρεσιών, , 
αντίστοιχααντίστοιχα. . 

 ΣυμβάσειςΣυμβάσεις πουπου συνάπτονταισυνάπτονται κατάκατά παράβασηπαράβαση τουτου ορίουορίου
τουτου προηγούμενουπροηγούμενου εδαφίουεδαφίου είναιείναι άκυρεςάκυρες καικαι δενδεν
παράγουνπαράγουν έννομαέννομα αποτελέσματααποτελέσματα..



ΑπευθείαςΑπευθείας ανάθεσηανάθεση μέσωμέσω συστημάτωνσυστημάτων
ηλεκτρονικήςηλεκτρονικής αγοράςαγοράς (e(e--marketplacemarketplace)  )  

ΆρθροΆρθρο 118118ΑΑ ΝΝ.4412/16 .4412/16 –– ΆρθροΆρθρο 51 51 ΝΝ.4782/21.4782/21
((απόαπό 11--66--2021)2021)

 ΟιΟι αναθέτουσεςαναθέτουσες αρχέςαρχές δύναταιδύναται νανα προσφεύγουνπροσφεύγουν σταστα
ΣυστήματαΣυστήματα ΗλεκτρονικώνΗλεκτρονικών ΑγορώνΑγορών, , εφόσονεφόσον ηη αξίααξία τωντων
συμβάσεωνσυμβάσεων πουπου ανατίθενταιανατίθενται απευθείαςαπευθείας μέσωμέσω αυτώναυτών δενδεν
υπερβαίνειυπερβαίνει ετησίωςετησίως τοτο ποσόποσό τωντων 40.000 40.000 ευρώευρώ, , ανάανά είδοςείδος
αγαθούαγαθού ήή υπηρεσίαςυπηρεσίας..

 ΗΗ απευθείαςαπευθείας ανάθεσηανάθεση μέσωμέσω τωντων ΣΗΑΣΗΑ διενεργείταιδιενεργείται απόαπό
τιςτις αρμόδιεςαρμόδιες υπηρεσίεςυπηρεσίες τηςτης αναθέτουσαςαναθέτουσας αρχήςαρχής χωρίςχωρίς νανα
απαιτείταιαπαιτείται συγκρότησησυγκρότηση συλλογικούσυλλογικού οργάνουοργάνου..



ΑπευθείαςΑπευθείας ανάθεσηανάθεση μέσωμέσω συστημάτωνσυστημάτων
ηλεκτρονικήςηλεκτρονικής αγοράςαγοράς (e(e--marketplacemarketplace)  )  

ΆρθροΆρθρο 118118ΑΑ ΝΝ.4412/16 .4412/16 –– ΆρθροΆρθρο 51 51 ΝΝ.4782/21.4782/21
((απόαπό 11--66--2021)2021)

 ΟιΟι ΕθνικέςΕθνικές ΚεντρικέςΚεντρικές ΑρχέςΑρχές ΑγορώνΑγορών τωντων περπερ. . ββ' ' καικαι γγ' ' 
τηςτης παρπαρ. 1 . 1 τουτου άρθρουάρθρου 41 41 μπορούνμπορούν νανα καταρτίζουνκαταρτίζουν καικαι νανα
διαχειρίζονταιδιαχειρίζονται ΣυστήματαΣυστήματα ΗλεκτρονικώνΗλεκτρονικών ΑγορώνΑγορών ((ΣΗΑΣΗΑ) ) 
γιαγια τηντην κάλυψηκάλυψη αναγκώναναγκών τωντων αναθετουσώναναθετουσών αρχώναρχών. . 

 ΓιαΓια τητη λειτουργίαλειτουργία τωντων ΣΗΑΣΗΑ, , οιοι ωςως άνωάνω ΕθνικέςΕθνικές
ΚεντρικέςΚεντρικές ΑρχέςΑρχές ΑγορώνΑγορών τηρούντηρούν μητρώομητρώο προεπιλογήςπροεπιλογής
οικονομικώνοικονομικών φορέωνφορέων γιαγια τητη διενέργειαδιενέργεια απευθείαςαπευθείας
αναθέσεωναναθέσεων, , στοστο οποίοοποίο δικαίωμαδικαίωμα εγγραφήςεγγραφής έχουνέχουν όλοιόλοι οιοι
οικονομικοίοικονομικοί φορείςφορείς μεμε τηντην έννοιαέννοια τουτου άρθρουάρθρου 19. 19. 

 ΑπόΑπό τητη χρήσηχρήση τωντων ΣυστημάτωνΣυστημάτων ΗλεκτρονικώνΗλεκτρονικών ΑγορώνΑγορών
((ΣΗΑΣΗΑ) ) τηςτης παρούσαςπαρούσας εξαιρείταιεξαιρείται ηη ανάθεσηανάθεση συμβάσεωνσυμβάσεων
προμήθειαςπρομήθειας φαρμακευτικώνφαρμακευτικών προϊόντωνπροϊόντων. . 



ΑπευθείαςΑπευθείας ανάθεσηανάθεση μέσωμέσω συστημάτωνσυστημάτων
ηλεκτρονικήςηλεκτρονικής αγοράςαγοράς (e(e--marketplacemarketplace)  )  

ΆρθροΆρθρο 118118ΑΑ ΝΝ.4412/16 .4412/16 –– ΆρθροΆρθρο 51 51 ΝΝ.4782/21.4782/21
((απόαπό 11--66--2021)2021)

 ΓιαΓια τηντην κατάρτισηκατάρτιση τουτου μητρώουμητρώου προεπιλεγμένωνπροεπιλεγμένων
οικονομικώνοικονομικών φορέωνφορέων σύμφωνασύμφωνα μεμε τηντην παρπαρ. 1, . 1, αναρτάταιαναρτάται
στονστον διαδικτυακόδιαδικτυακό τόποτόπο τηςτης αρμόδιαςαρμόδιας ΕθνικήςΕθνικής ΚεντρικήςΚεντρικής
ΑρχήςΑρχής ΑγορώνΑγορών, , πρόσκλησηπρόσκληση εκδήλωσηςεκδήλωσης ενδιαφέροντοςενδιαφέροντος
γιαγια εγγραφήεγγραφή στοστο εκάστοτεεκάστοτε μητρώομητρώο. . 

 ΗΗ πρόσκλησηπρόσκληση τουτου προηγούμενουπροηγούμενου εδαφίουεδαφίου περιλαμβάνειπεριλαμβάνει
απαραιτήτωςαπαραιτήτως, , περιγραφήπεριγραφή τωντων ειδώνειδών ήή τωντων υπηρεσιώνυπηρεσιών
πουπου θαθα αποτελέσουναποτελέσουν αντικείμενοαντικείμενο ανάθεσηςανάθεσης, , τιςτις σχετικέςσχετικές
ελάχιστεςελάχιστες τεχνικέςτεχνικές απαιτήσειςαπαιτήσεις, , τοτο εύροςεύρος τωντων αποδεκτώναποδεκτών
οικονομικώνοικονομικών προσφορώνπροσφορών, , τατα αντικειμενικάαντικειμενικά κριτήριακριτήρια γιαγια
τηντην εγγραφήεγγραφή στοστο μητρώομητρώο, , τατα απαιτούμενααπαιτούμενα
δικαιολογητικάδικαιολογητικά καθώςκαθώς καικαι τυχόντυχόν προθεσμίαπροθεσμία γιαγια τηντην
υποβολήυποβολή αίτησηςαίτησης εγγραφήςεγγραφής στοστο μητρώομητρώο. . 



ΑπευθείαςΑπευθείας ανάθεσηανάθεση μέσωμέσω συστημάτωνσυστημάτων
ηλεκτρονικήςηλεκτρονικής αγοράςαγοράς (e(e--marketplacemarketplace)  )  

ΆρθροΆρθρο 118118ΑΑ ΝΝ.4412/16 .4412/16 –– ΆρθροΆρθρο 51 51 ΝΝ.4782/21.4782/21
((απόαπό 11--66--2021)2021)

 ΤαΤα αντικειμενικάαντικειμενικά κριτήριακριτήρια γιαγια τηντην εγγραφήεγγραφή στοστο μητρώομητρώο
προεπιλεγέντωνπροεπιλεγέντων οικονομικώνοικονομικών φορέωνφορέων, , περιλαμβάνουνπεριλαμβάνουν
τουςτους λόγουςλόγους αποκλεισμούαποκλεισμού τουτου άρθρουάρθρου 73 73 καικαι τατα κριτήριακριτήρια
επιλογήςεπιλογής τουτου άρθρουάρθρου 75 75 καικαι εξειδικεύονταιεξειδικεύονται στηνστην
πρόσκλησηπρόσκληση εκδήλωσηςεκδήλωσης ενδιαφέροντοςενδιαφέροντος γιαγια εγγραφήεγγραφή στοστο
μητρώομητρώο..



ΑπευθείαςΑπευθείας ανάθεσηανάθεση μέσωμέσω συστημάτωνσυστημάτων
ηλεκτρονικήςηλεκτρονικής αγοράςαγοράς (e(e--marketplacemarketplace)  )  

ΆρθροΆρθρο 118118ΑΑ ΝΝ.4412/16 .4412/16 –– ΆρθροΆρθρο 51 51 ΝΝ.4782/21.4782/21
((απόαπό 11--66--2021)2021)

 ΗΗ απόφασηαπόφαση έγκρισηςέγκρισης ήή απόρριψηςαπόρριψης τηςτης αίτησηςαίτησης
εγγραφήςεγγραφής οικονομικούοικονομικού φορέαφορέα στοστο μητρώομητρώο τηςτης παρπαρ. 1 . 1 
εκδίδεταιεκδίδεται απόαπό τηντην αρμόδιααρμόδια ΕθνικήΕθνική ΚεντρικήΚεντρική ΑρχήΑρχή
ΑγορώνΑγορών, , εντόςεντός προθεσμίαςπροθεσμίας δεκαπέντεδεκαπέντε (15) (15) εργάσιμωνεργάσιμων
ημερώνημερών. . 

 ΚατάΚατά τηςτης απορριπτικήςαπορριπτικής απόφασηςαπόφασης τουτου προηγούμενουπροηγούμενου
εδαφίουεδαφίου χωρείχωρεί ενδικοφανήςενδικοφανής προσφυγήπροσφυγή ενώπιονενώπιον τηςτης
οικείαςοικείας ΕθνικήςΕθνικής ΚεντρικήςΚεντρικής ΑρχήςΑρχής ΑγορώνΑγορών, , ηη οποίαοποία
ασκείταιασκείται εντόςεντός προθεσμίαςπροθεσμίας δέκαδέκα (10) (10) ημερώνημερών..



ΑπευθείαςΑπευθείας ανάθεσηανάθεση μέσωμέσω συστημάτωνσυστημάτων
ηλεκτρονικήςηλεκτρονικής αγοράςαγοράς (e(e--marketplacemarketplace)  )  

ΆρθροΆρθρο 118118ΑΑ ΝΝ.4412/16 .4412/16 –– ΆρθροΆρθρο 51 51 ΝΝ.4782/21.4782/21
((απόαπό 11--66--2021)2021)

 ΚατόπινΚατόπιν τηςτης απόφασηςαπόφασης έγκρισηςέγκρισης τηςτης παρπαρ. 5, . 5, οο
οικονομικόςοικονομικός φορέαςφορέας μεταφορτώνειμεταφορτώνει τηντην προσφοράπροσφορά τουτου, , μεμε
χρήσηχρήση τουτου μορφότυπουμορφότυπου ηλεκτρονικούηλεκτρονικού καταλόγουκαταλόγου πουπου
προσδιορίζεταιπροσδιορίζεται στηνστην πρόσκλησηπρόσκληση τηςτης παρπαρ. 3, . 3, στοστο ΣΗΑΣΗΑ. . 

 ΗΗ ΕθνικήΕθνική ΚεντρικήΚεντρική ΑρχήΑρχή ΑγορώνΑγορών επιβεβαιώνειεπιβεβαιώνει τηντην
τεχνικήτεχνική ορθότηταορθότητα τουτου ηλεκτρονικούηλεκτρονικού καταλόγουκαταλόγου πρινπριν απόαπό
τηντην ανάρτησήανάρτησή τουτου καικαι εγκρίνειεγκρίνει τηντην ανάρτησηανάρτηση αυτήαυτή, , 
εφόσονεφόσον τηρούνταιτηρούνται οιοι όροιόροι πουπου τέθηκαντέθηκαν στηνστην πρόσκλησηπρόσκληση
τηςτης παρπαρ. 3. . 3. 

 ΟΟ οικονομικόςοικονομικός φορέαςφορέας μπορείμπορεί νανα επικαιροποιείεπικαιροποιεί τατα
στοιχείαστοιχεία τηςτης προσφοράςπροσφοράς τουτου σεσε οποιαδήποτεοποιαδήποτε χρονικήχρονική
στιγμήστιγμή στοστο μέτρομέτρο πουπου αυτάαυτά συμμορφώνονταισυμμορφώνονται μεμε τουςτους
όρουςόρους τηςτης πρόσκλησηςπρόσκλησης τηςτης παρπαρ. 3.. 3.



ΈναρξηΈναρξη διαδικασίαςδιαδικασίας σύναψηςσύναψης σύμβασηςσύμβασης
ΆρθροΆρθρο 120 120 ΝΝ.4412/16 .4412/16 –– ΆρθροΆρθρο 53 53 ΝΝ.4782/21.4782/21

((απόαπό 11--66--2021)2021)

 ΓιαΓια συμβάσειςσυμβάσεις κάτωκάτω τωντων ορίωνορίων, , ωςως χρόνοςχρόνος έναρξηςέναρξης τωντων
διαδικασιώνδιαδικασιών τουτου άρθρουάρθρου 26 26 νοείταινοείται ηη ημερομηνίαημερομηνία
δημοσίευσηςδημοσίευσης τηςτης διακήρυξηςδιακήρυξης στοστο ΚΗΜΔΗΣΚΗΜΔΗΣ, , ανάανά
περίπτωσηπερίπτωση, , σύμφωνασύμφωνα μεμε τοτο άρθροάρθρο 66.66.

 ΩςΩς χρόνοςχρόνος έναρξηςέναρξης τηςτης διαδικασίαςδιαδικασίας τηςτης απευθείαςαπευθείας
ανάθεσηςανάθεσης ήή τηςτης διαδικασίαςδιαδικασίας διαπραγμάτευσηςδιαπραγμάτευσης χωρίςχωρίς
δημοσίευσηδημοσίευση προκήρυξηςπροκήρυξης, , νοείταινοείται ηη ημερομηνίαημερομηνία
αποστολήςαποστολής προςπρος τουςτους οικονομικούςοικονομικούς φορείςφορείς τηςτης πρώτηςπρώτης
πρόσκλησηςπρόσκλησης υποβολήςυποβολής προσφοράςπροσφοράς ήή τηςτης πρώτηςπρώτης
πρόσκλησηςπρόσκλησης συμμετοχήςσυμμετοχής σεσε διαπραγμάτευσηδιαπραγμάτευση..



ΈναρξηΈναρξη διαδικασίαςδιαδικασίας σύναψηςσύναψης σύμβασηςσύμβασης
ΆρθροΆρθρο 120 120 ΝΝ.4412/16 .4412/16 –– ΆρθροΆρθρο 53 53 ΝΝ.4782/21.4782/21

((απόαπό 11--66--2021)2021)

 ΓιαΓια συμβάσειςσυμβάσεις προμήθειαςπρομήθειας αγαθώναγαθών καικαι παροχήςπαροχής
υπηρεσιώνυπηρεσιών μεμε εκτιμώμενηεκτιμώμενη αξίααξία άνωάνω τουτου ορίουορίου τωντων 2.500 2.500 
ευρώευρώ, , ηη πρόσκλησηπρόσκληση τηςτης παρπαρ.. 2 2 δύναταιδύναται νανα απευθύνεταιαπευθύνεται
καικαι σεσε ένανέναν οικονομικόοικονομικό φορέαφορέα καικαι αναρτάταιαναρτάται στοστο
ΚΗΜΔΗΣΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστοντουλάχιστον πέντεπέντε (5) (5) ημέρεςημέρες πρινπριν απόαπό τηντην
κοινοποίησηκοινοποίηση τηςτης απόφασηςαπόφασης ανάθεσηςανάθεσης. . ΔενΔεν λαμβάνονταιλαμβάνονται
υπόψηυπόψη προσφορέςπροσφορές οικονομικώνοικονομικών φορέωνφορέων πουπου δενδεν
προσκλήθηκανπροσκλήθηκαν νανα υποβάλουνυποβάλουν προσφοράπροσφορά..



ΈναρξηΈναρξη διαδικασίαςδιαδικασίας σύναψηςσύναψης σύμβασηςσύμβασης
ΆρθροΆρθρο 120 120 ΝΝ.4412/16 .4412/16 –– ΆρθροΆρθρο 53 53 ΝΝ.4782/21.4782/21

((απόαπό 11--66--2021)2021)

 ΓιαΓια τιςτις δημόσιεςδημόσιες συμβάσειςσυμβάσεις έργουέργου μεμε εκτιμώμενηεκτιμώμενη αξίααξία μέχριμέχρι
καικαι 30.000 30.000 ευρώευρώ, , ηη πρόσκλησηπρόσκληση τηςτης παρπαρ. 2 . 2 δύναταιδύναται νανα
απευθύνεταιαπευθύνεται καικαι σεσε ένανέναν οικονομικόοικονομικό φορέαφορέα καικαι αναρτάταιαναρτάται στοστο
ΚΗΜΔΗΣΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστοντουλάχιστον πέντεπέντε (5) (5) εργάσιμεςεργάσιμες ημέρεςημέρες πρινπριν απόαπό
τηντην κοινοποίησηκοινοποίηση τηςτης απόφασηςαπόφασης ανάθεσηςανάθεσης. . ΔενΔεν λαμβάνονταιλαμβάνονται
υπόψηυπόψη προσφορέςπροσφορές οικονομικώνοικονομικών φορέωνφορέων πουπου δενδεν
προσκλήθηκανπροσκλήθηκαν νανα υποβάλουνυποβάλουν προσφοράπροσφορά..

 ΓιαΓια τιςτις δημόσιεςδημόσιες συμβάσειςσυμβάσεις έργουέργου άνωάνω τωντων 30.000 30.000 ευρώευρώ, , ηη
πρόσκλησηπρόσκληση γιαγια τηντην υποβολήυποβολή προσφοράςπροσφοράς αποστέλλεταιαποστέλλεται σεσε
τουλάχιστοντουλάχιστον τρειςτρεις (3) (3) οικονομικούςοικονομικούς φορείςφορείς καικαι αναρτάταιαναρτάται στοστο
ΚΗΜΔΗΣΚΗΜΔΗΣ γιαγια τουλάχιστοντουλάχιστον πέντεπέντε (5) (5) εργάσιμεςεργάσιμες ημέρεςημέρες πρινπριν
απόαπό τηντην κοινοποίησηκοινοποίηση τηςτης απόφασηςαπόφασης ανάθεσηςανάθεσης. . ΔενΔεν
αξιολογούνταιαξιολογούνται προσφορέςπροσφορές οικονομικώνοικονομικών φορέωνφορέων πουπου δενδεν
προσκλήθηκανπροσκλήθηκαν νανα υποβάλουνυποβάλουν προσφοράπροσφορά..



ΈναρξηΈναρξη διαδικασίαςδιαδικασίας σύναψηςσύναψης σύμβασηςσύμβασης
ΆρθροΆρθρο 120 120 ΝΝ.4412/16 .4412/16 –– ΆρθροΆρθρο 53 53 ΝΝ.4782/21.4782/21

((απόαπό 11--66--2021)2021)

 ΟιΟι προσκλήσειςπροσκλήσεις γιαγια τηντην υποβολήυποβολή προσφοράςπροσφοράς στιςστις
συμβάσειςσυμβάσεις έργωνέργων, , μελετώνμελετών καικαι τεχνικώντεχνικών καικαι λοιπώνλοιπών
συναφώνσυναφών επιστημονικώνεπιστημονικών υπηρεσιώνυπηρεσιών αναρτώνταιαναρτώνται καικαι
στηνστην ιστοσελίδαιστοσελίδα τουτου ΤεχνικούΤεχνικού ΕπιμελητηρίουΕπιμελητηρίου ΕλλάδαςΕλλάδας..

 ΗΗ διαδικασίαδιαδικασία τηςτης περπερ.. αα’’ λαμβάνειλαμβάνει χώραχώρα καικαι γιαγια τιςτις
συμβάσειςσυμβάσεις πουπου ανατίθενταιανατίθενται δυνάμειδυνάμει τηςτης παρπαρ.. 6 6 τουτου
άρθρουάρθρου 118.118.

 ΗΗ παράλειψηπαράλειψη εκπλήρωσηςεκπλήρωσης τηςτης υποχρέωσηςυποχρέωσης τηςτης παρπαρ. 3 . 3 
κωλύεικωλύει τητη σύναψησύναψη τηςτης σύμβασηςσύμβασης. . 



ΕπιτροπήΕπιτροπή διαγωνισμούδιαγωνισμού
ΆρθροΆρθρο 221 221 ΝΝ.4412/16 .4412/16 –– ΆρθροΆρθρο 108 108 ΝΝ.4782/21.4782/21

((απόαπό 99--33--2021)2021)

 ΣτιςΣτις δημόσιεςδημόσιες συμβάσειςσυμβάσεις έργωνέργων ότανόταν ωςως κριτήριοκριτήριο
ανάθεσηςανάθεσης χρησιμοποιείταιχρησιμοποιείται ηη πλέονπλέον συμφέρουσασυμφέρουσα, , απόαπό
οικονομικήοικονομική άποψηάποψη, , προσφοράπροσφορά μόνομόνο βάσειβάσει τιμήςτιμής ήή βάσειβάσει
πλήρωςπλήρως αντικειμενικοποιημένωναντικειμενικοποιημένων κριτηρίωνκριτηρίων ηη επιτροπήεπιτροπή
διαγωνισμούδιαγωνισμού αποτελείταιαποτελείται απόαπό τρειςτρεις (3) (3) τεχνικούςτεχνικούς
υπαλλήλουςυπαλλήλους, , κατηγορίαςκατηγορίας ΠΕΠΕ ήή TETE, , μεμε τουςτους αναπληρωτέςαναπληρωτές
τουςτους, , πουπου υπηρετούνυπηρετούν στηνστην αναθέτουσααναθέτουσα αρχήαρχή, , 
εγγεγραμμένουςεγγεγραμμένους στοστο ΜηΜη..ΜΜ..ΕΕ..ΔΔ.. μεμε εμπειρίαεμπειρία, , τεχνικήτεχνική
εξειδίκευσηεξειδίκευση καικαι ειδικότητεςειδικότητες, , πουπου προσιδιάζουνπροσιδιάζουν στιςστις υπόυπό
ανάθεσηανάθεση κατηγορίεςκατηγορίες εργασιώνεργασιών, , οιοι οποίοιοποίοι ορίζονταιορίζονται απόαπό
τηντην αναθέτουσααναθέτουσα αρχήαρχή πουπου διενεργείδιενεργεί τοντον διαγωνισμόδιαγωνισμό. . 



ΕπιτροπήΕπιτροπή διαγωνισμούδιαγωνισμού
ΆρθροΆρθρο 221 221 ΝΝ.4412/16 .4412/16 –– ΆρθροΆρθρο 108 108 ΝΝ.4782/21.4782/21

((απόαπό 99--33--2021)2021)

 ΚατΚατ' ' εξαίρεσηεξαίρεση, , αναν δενδεν επαρκούνεπαρκούν οιοι υπάλληλοιυπάλληλοι τηςτης
αναθέτουσαςαναθέτουσας αρχήςαρχής, , τούτητούτη δύναταιδύναται::

–– είτεείτε νανα αιτηθείαιτηθεί τηντην υπόδειξηυπόδειξη ορισμούορισμού μελώνμελών απόαπό τοτο
ΔημόσιοΔημόσιο, , εγγεγραμμένωνεγγεγραμμένων στοστο ΜηΜη..ΜΜ..ΕΕ..ΔΔ. . 

–– είτεείτε νανα προσφύγειπροσφύγει στηνστην διενέργειαδιενέργεια κλήρωσηςκλήρωσης μεταξύμεταξύ
τωντων εγγεγραμμένωνεγγεγραμμένων στοστο ΜηΜη..ΜΜ..ΕΕ..ΔΔ....

 ΣτιςΣτις εργασίεςεργασίες τηςτης επιτροπήςεπιτροπής μπορείμπορεί νανα παρίσταταιπαρίσταται, , 
χωρίςχωρίς δικαίωμαδικαίωμα ψήφουψήφου, , εκπρόσωποςεκπρόσωπος τωντων εργοληπτώνεργοληπτών, , 
πουπου υποδεικνύεταιυποδεικνύεται μαζίμαζί μεμε τοντον αναπληρωτήαναπληρωτή τουτου, , απόαπό τιςτις
πανελλήνιεςπανελλήνιες εργοληπτικέςεργοληπτικές οργανώσειςοργανώσεις. . 



ΕπιτροπήΕπιτροπή διαγωνισμούδιαγωνισμού
ΆρθροΆρθρο 221 221 ΝΝ.4412/16 .4412/16 –– ΆρθροΆρθρο 108 108 ΝΝ.4782/21.4782/21

((απόαπό 99--33--2021)2021)

 ΕιδικάΕιδικά σεσε περιπτώσειςπεριπτώσεις διαγωνισμώνδιαγωνισμών προϋπολογισμούπροϋπολογισμού
χαμηλότερουχαμηλότερου τουτου 1.000.000 1.000.000 €€, , στιςστις οποίεςοποίες κριτήριοκριτήριο
ανάθεσηςανάθεσης αποτελείαποτελεί ηη πλέονπλέον συμφέρουσασυμφέρουσα προσφοράπροσφορά απόαπό
οικονομικήοικονομική άποψηάποψη μόνομόνο βάσειβάσει τιμήςτιμής, , ηη επιτροπήεπιτροπή
διαγωνισμούδιαγωνισμού δύναταιδύναται νανα αποτελείταιαποτελείται απόαπό υπαλλήλουςυπαλλήλους
τηςτης αναθέτουσαςαναθέτουσας αρχήςαρχής,, έναςένας εκεκ τωντων οποίωνοποίων είναιείναι
υποχρεωτικάυποχρεωτικά τεχνικόςτεχνικός εγγεγραμμένοςεγγεγραμμένος στοστο ΜηΜη..ΜΜ..ΕΕ..ΔΔ.. .. 



ΕπιτροπήΕπιτροπή διαγωνισμούδιαγωνισμού
ΆρθροΆρθρο 221 221 ΝΝ.4412/16 .4412/16 –– ΆρθροΆρθρο 108 108 ΝΝ.4782/21.4782/21

((απόαπό 99--33--2021)2021)

 ΌτανΌταν ωςως κριτήριοκριτήριο ανάθεσηςανάθεσης χρησιμοποιείταιχρησιμοποιείται ηη πλέονπλέον
συμφέρουσασυμφέρουσα απόαπό οικονομικήοικονομική άποψηάποψη προσφοράπροσφορά βάσειβάσει
βέλτιστηςβέλτιστης σχέσηςσχέσης τιμήςτιμής ποιότηταςποιότητας, , ηη επιτροπήεπιτροπή
διαγωνισμούδιαγωνισμού αποτελείταιαποτελείται απόαπό::

–– ΤέσσεριςΤέσσερις τεχνικούςτεχνικούς υπαλλήλουςυπαλλήλους κατηγορίαςκατηγορίας ΠΕΠΕ ήή
TE,TE, μεμε τουςτους αναπληρωτέςαναπληρωτές τουςτους, , πουπου υπηρετούνυπηρετούν στηνστην
αναθέτουσααναθέτουσα αρχήαρχή ήή στοστο ΔημόσιοΔημόσιο, , εγγεγραμμένουςεγγεγραμμένους
στοστο ΜηΜη..ΜΜ..ΕΕ..ΔΔ.., , μεμε εμπειρίαεμπειρία, , τεχνικήτεχνική εξειδίκευσηεξειδίκευση
καικαι ειδικότητεςειδικότητες πουπου προσιδιάζουνπροσιδιάζουν στιςστις υπόυπό ανάθεσηανάθεση
κατηγορίεςκατηγορίες εργασιώνεργασιών..

–– ΈνανΈναν εκπρόσωποεκπρόσωπο τωντων ΟΟ..ΤΤ..ΑΑ.., , πουπου υποδεικνύεταιυποδεικνύεται μεμε
τοντον αναπληρωτήαναπληρωτή τουτου, , απόαπό τηντην περιφερειακήπεριφερειακή ένωσηένωση
δήμωνδήμων τηςτης έδραςέδρας τηςτης περιφέρειαςπεριφέρειας όπουόπου εκτελείταιεκτελείται
τοτο έργοέργο..



ΕπιτροπήΕπιτροπή διαγωνισμούδιαγωνισμού
ΆρθροΆρθρο 221 221 ΝΝ.4412/16 .4412/16 –– ΆρθροΆρθρο 108 108 ΝΝ.4782/21.4782/21

((απόαπό 99--33--2021)2021)

–– ΈνανΈναν εκπρόσωποεκπρόσωπο τουτου TEETEE, , πουπου υποδεικνύεταιυποδεικνύεται μεμε
τοντον αναπληρωτήαναπληρωτή τουτου, , κατόπινκατόπιν κλήρωσηςκλήρωσης, , απόαπό τατα
αρμόδιααρμόδια όργαναόργανα τουτου TEE.TEE.

–– ΈνανΈναν εκπρόσωποεκπρόσωπο τωντων εργοληπτικώνεργοληπτικών οργανώσεωνοργανώσεων, , 
πουπου υποδεικνύεταιυποδεικνύεται μεμε τοντον αναπληρωτήαναπληρωτή τουτου, , κατόπινκατόπιν
κλήρωσηςκλήρωσης, , απόαπό τιςτις πανελλήνιεςπανελλήνιες εργοληπτικέςεργοληπτικές
οργανώσειςοργανώσεις, , ότανόταν πρόκειταιπρόκειται γιαγια έργαέργα τωντων οποίωνοποίων οο
προϋπολογισμόςπροϋπολογισμός εκτόςεκτός ΦΦ..ΠΠ..ΑΑ. . καικαι αναθεώρησηςαναθεώρησης
ισούταιισούται ήή υπερβαίνειυπερβαίνει τοτο όριοόριο εφαρμογήςεφαρμογής τηςτης
ΟδηγίαςΟδηγίας, , σύμφωνασύμφωνα μεμε όσαόσα ορίζονταιορίζονται στοστο άρθροάρθρο 5.5.



ΕπιτροπήΕπιτροπή διαγωνισμούδιαγωνισμού
ΆρθροΆρθρο 221 221 ΝΝ.4412/16 .4412/16 –– ΆρθροΆρθρο 108 108 ΝΝ.4782/21.4782/21

((απόαπό 99--33--2021)2021)

 ΗΗ αναθέτουσααναθέτουσα αρχήαρχή ορίζειορίζει τατα υποδειχθένταυποδειχθέντα μέλημέλη, , αφούαφού
λάβειλάβει υπόψηυπόψη τηςτης αιτήματααιτήματα εξαίρεσηςεξαίρεσης, , λόγωλόγω κατάστασηςκατάστασης
σύγκρουσηςσύγκρουσης συμφερόντωνσυμφερόντων στονστον συγκεκριμένοσυγκεκριμένο
διαγωνισμόδιαγωνισμό. . 

 ΣτηνΣτην περίπτωσηπερίπτωση αυτήαυτή υποδεικνύονταιυποδεικνύονται αντικαταστάτεςαντικαταστάτες
τωντων εξαιρεθέντωνεξαιρεθέντων μελώνμελών, , σύμφωνασύμφωνα μεμε τηντην ανωτέρωανωτέρω
διαδικασίαδιαδικασία..



ΕπιτροπήΕπιτροπή διαγωνισμούδιαγωνισμού
ΆρθροΆρθρο 221 221 ΝΝ.4412/16 .4412/16 –– ΆρθροΆρθρο 108 108 ΝΝ.4782/21.4782/21

((απόαπό 99--33--2021)2021)

 ΗΗ επιτροπήεπιτροπή διαγωνισμούδιαγωνισμού ότανόταν κριτήριοκριτήριο ανάθεσηςανάθεσης
χρησιμοποιείταιχρησιμοποιείται ηη πλέονπλέον συμφέρουσασυμφέρουσα απόαπό οικονομικήοικονομική
άποψηάποψη προσφοράπροσφορά βάσειβάσει βέλτιστηςβέλτιστης σχέσηςσχέσης τιμήςτιμής
ποιότηταςποιότητας συγκροτείταισυγκροτείται απόαπό τηντην αναθέτουσααναθέτουσα αρχήαρχή τουτου
φορέαφορέα κατασκευήςκατασκευής τουτου έργουέργου. . 

 ΗΗ μημη υπόδειξηυπόδειξη τωντων μελώνμελών –– εκπροσώπωνεκπροσώπων τωντων ΟΤΑΟΤΑ, , 
ΤΕΕΤΕΕ, , εργοληπτώνεργοληπτών δενδεν κωλύεικωλύει τητη συγκρότησησυγκρότηση τηςτης
επιτροπήςεπιτροπής..

 ΣεΣε αυτήναυτήν τηντην περίπτωσηπερίπτωση ηη απαρτίααπαρτία υπολογίζεταιυπολογίζεται βάσειβάσει
τουτου αριθμούαριθμού τωντων μελώνμελών πουπου ορίστηκανορίστηκαν καικαι
υποδείχθηκανυποδείχθηκαν. . 



ΕπιτροπήΕπιτροπή διαγωνισμούδιαγωνισμού
ΆρθροΆρθρο 221 221 ΝΝ.4412/16 .4412/16 –– ΆρθροΆρθρο 108 108 ΝΝ.4782/21.4782/21

((απόαπό 99--33--2021)2021)

ΣτιςΣτις δημόσιεςδημόσιες συμβάσειςσυμβάσεις μελετώνμελετών καικαι παροχήςπαροχής τεχνικώντεχνικών
υπηρεσιώνυπηρεσιών καικαι λοιπώνλοιπών συναφώνσυναφών επιστημονικώνεπιστημονικών
υπηρεσιώνυπηρεσιών::

 ΓιαΓια τητη διεξαγωγήδιεξαγωγή τωντων διαγωνισμώνδιαγωνισμών τουτου παρόντοςπαρόντος
ΒιβλίουΒιβλίου ηη αναθέτουσααναθέτουσα αρχήαρχή συγκροτείσυγκροτεί, , μεμε απόφασήαπόφασή τηςτης, , 
επιτροπήεπιτροπή διαγωνισμούδιαγωνισμού, , πουπου αποτελείταιαποτελείται απόαπό τρίατρία (3) (3) 
μέλημέλη..

 ΔύοΔύο (2) (2) απόαπό τατα μέλημέλη είναιείναι τεχνικοίτεχνικοί υπάλληλοιυπάλληλοι
κατηγορίαςκατηγορίας ΠΕΠΕ--ΤΕΤΕ τηςτης αναθέτουσαςαναθέτουσας αρχήςαρχής, , μεμε τουςτους
αναπληρωτέςαναπληρωτές τουςτους, , εγγεγραμμένοιεγγεγραμμένοι στοστο ΜηΜη..ΜΜ..ΕΕ..ΔΔ.., , πουπου
έχουνέχουν εμπειρίαεμπειρία καικαι προσόνταπροσόντα σχετικάσχετικά μεμε τοτο αντικείμενοαντικείμενο
τηςτης υπόυπό ανάθεσηανάθεση σύμβασηςσύμβασης καικαι έναςένας εξεξ αυτώναυτών ορίζεταιορίζεται
ωςως πρόεδροςπρόεδρος μεμε τοντον αναπληρωτήαναπληρωτή τουτου..



ΕπιτροπήΕπιτροπή διαγωνισμούδιαγωνισμού
ΆρθροΆρθρο 221 221 ΝΝ.4412/16 .4412/16 –– ΆρθροΆρθρο 108 108 ΝΝ.4782/21.4782/21

((απόαπό 99--33--2021)2021)

 ΌτανΌταν ηη ανάθεσηανάθεση τηςτης σύμβασηςσύμβασης γίνεταιγίνεται μεμε κριτήριοκριτήριο μόνομόνο
τητη χαμηλότερηχαμηλότερη τιμήτιμή, , σύμφωνασύμφωνα μεμε τηντην παρπαρ. 6 . 6 τουτου άρθρουάρθρου
86, 86, ορίζονταιορίζονται ωςως μέλημέλη τηςτης επιτροπήςεπιτροπής υπάλληλοιυπάλληλοι τηςτης
αναθέτουσαςαναθέτουσας αρχήςαρχής, , κατηγορίαςκατηγορίας ΠΕΠΕ ήή ΤΕΤΕ, , καικαι μόνομόνο κατκατ' ' 
εξαίρεσηεξαίρεση, , αναν δενδεν επαρκούνεπαρκούν οιοι υπάλληλοιυπάλληλοι τηςτης
αναθέτουσαςαναθέτουσας αρχήςαρχής,, αυτήαυτή δύναταιδύναται::

–– είτεείτε νανα αιτηθείαιτηθεί τηντην υπόδειξηυπόδειξη ορισμούορισμού μελώνμελών
εγγεγραμμένωνεγγεγραμμένων στοστο ΜηΜη..ΜΜ..ΕΕ..ΔΔ.., , πουπου απασχολούνταιαπασχολούνται
στοστο ΔημόσιοΔημόσιο

–– είτεείτε νανα προσφύγειπροσφύγει στηστη διενέργειαδιενέργεια κλήρωσηςκλήρωσης μεταξύμεταξύ
τωντων εγγεγραμμένωνεγγεγραμμένων στοστο ΜηΜη..ΜΜ..ΕΕ..ΔΔ. . 



ΕπιτροπήΕπιτροπή διαγωνισμούδιαγωνισμού
ΆρθροΆρθρο 221 221 ΝΝ.4412/16 .4412/16 –– ΆρθροΆρθρο 108 108 ΝΝ.4782/21.4782/21

((απόαπό 99--33--2021)2021)

 ΚατΚατ' ' εξαίρεσηεξαίρεση,, ηη επιτροπήεπιτροπή διαγωνισμούδιαγωνισμού μπορείμπορεί νανα
συγκροτείταισυγκροτείται απόαπό πέντεπέντε (5) (5) μέλημέλη, , αναν κατάκατά τηντην κρίσηκρίση τηςτης
αναθέτουσαςαναθέτουσας αρχήςαρχής ηη προςπρος ανάθεσηανάθεση σύμβασησύμβαση είναιείναι
πολύπλοκηπολύπλοκη καικαι απαιτείαπαιτεί εξειδικευμένηεξειδικευμένη εμπειρίαεμπειρία. . 

 ΣτηνΣτην περίπτωσηπερίπτωση αυτήαυτή, , τέσσερατέσσερα (4)(4) απόαπό τατα μέλημέλη είναιείναι
τεχνικοίτεχνικοί υπάλληλοιυπάλληλοι, , μεμε τουςτους αναπληρωτέςαναπληρωτές τουςτους, , 
εγγεγραμμένοιεγγεγραμμένοι στοστο ΜηΜη..ΜΜ..ΕΕ..ΔΔ.., , καικαι μεμε εμπειρίαεμπειρία καικαι
προσόνταπροσόντα σχετικάσχετικά μεμε τοτο αντικείμενοαντικείμενο τηςτης υπόυπό ανάθεσηανάθεση
σύμβασηςσύμβασης, , εκεκ τωντων οποίωνοποίων έναςένας ορίζεταιορίζεται ωςως πρόεδροςπρόεδρος μεμε
τοντον αναπληρωτήαναπληρωτή τουτου. . 



ΕπιτροπήΕπιτροπή διαγωνισμούδιαγωνισμού
ΆρθροΆρθρο 221 221 ΝΝ.4412/16 .4412/16 –– ΆρθροΆρθρο 108 108 ΝΝ.4782/21.4782/21

((απόαπό 99--33--2021)2021)

 ΈναΈνα (1) (1) απόαπό τατα μέλημέλη τηςτης επιτροπήςεπιτροπής διαγωνισμούδιαγωνισμού μεμε τοντον
αναπληρωτήαναπληρωτή τουτου υποδεικνύεταιυποδεικνύεται σεσε κάθεκάθε περίπτωσηπερίπτωση απόαπό
τοτο ΤΕΕΤΕΕ, , μετάμετά απόαπό σχετικόσχετικό αίτημααίτημα τηςτης αναθέτουσαςαναθέτουσας
αρχήςαρχής. . 

 ΟΟ εκπρόσωποςεκπρόσωπος τουτου ΤΕΕΤΕΕ προκύπτειπροκύπτει απόαπό απόφασηαπόφαση τουτου
διοικούντοςδιοικούντος αυτόαυτό οργάνουοργάνου. . 

 ΑνΑν τοτο ΤΕΕΤΕΕ δενδεν ανταποκριθείανταποκριθεί μέσαμέσα σεσε προθεσμίαπροθεσμία 15 15 
ημερώνημερών απόαπό τηντην κοινοποίησηκοινοποίηση τηςτης πρόσκλησηςπρόσκλησης, , 
επιλέγεταιεπιλέγεται απόαπό τηντην αναθέτουσααναθέτουσα αρχήαρχή υπάλληλοςυπάλληλος τηςτης
αναθέτουσαςαναθέτουσας αρχήςαρχής ήή υπάλληλοςυπάλληλος πουπου υπηρετείυπηρετεί στοστο
ΔημόσιοΔημόσιο, , εγγεγραμμένοςεγγεγραμμένος στοστο ΜηΜη..ΜΜ..ΕΕ..ΔΔ....



ΕπιτροπήΕπιτροπή διαγωνισμούδιαγωνισμού
ΆρθροΆρθρο 221 221 ΝΝ.4412/16 .4412/16 –– ΆρθροΆρθρο 108 108 ΝΝ.4782/21.4782/21

((απόαπό 99--33--2021)2021)

 ΕφόσονΕφόσον διενεργείταιδιενεργείται κλήρωσηκλήρωση μέσωμέσω ΜηΜη..ΜΜ..ΕΕ..ΔΔ.., , 
προηγείταιπροηγείται ηη δημοσιοποίησηδημοσιοποίηση τωντων στοιχείωνστοιχείων τηςτης
σύμβασηςσύμβασης, , στηνστην ιστοσελίδαιστοσελίδα τουτου κυρίουκυρίου τουτου έργουέργου καικαι
τηςτης αναθέτουσαςαναθέτουσας αρχήςαρχής. . 

 ΗΗ κλήρωσηκλήρωση διενεργείταιδιενεργείται υποχρεωτικάυποχρεωτικά μεμε βάσηβάση τοτο
ηλεκτρονικόηλεκτρονικό σύστημασύστημα κληρώσεωνκληρώσεων τουτου ΜηΜη..ΜΜ..ΕΕ..ΔΔ....

 ΆρνησηΆρνηση εκτέλεσηςεκτέλεσης τωντων καθηκόντωνκαθηκόντων συνιστάσυνιστά πειθαρχικόπειθαρχικό
αδίκημααδίκημα τουτου υπαλλήλουυπαλλήλου καικαι διώκεταιδιώκεται κατάκατά τιςτις οικείεςοικείες
διατάξειςδιατάξεις. . ΚατάΚατά τατα λοιπάλοιπά εφαρμόζεταιεφαρμόζεται τοτο άρθροάρθρο 26 26 τουτου
νν. 4024/2011 (. 4024/2011 (ΑΑ' 226).' 226).



ΑνάρτησηΑνάρτηση στοστο ΤΕΕΤΕΕ
σύμφωνασύμφωνα μεμε τοτο άρθροάρθρο 120 120 ΝΝ.4412/16, .4412/16, 

όπωςόπως τροποποιήθηκετροποποιήθηκε μεμε τοτο άρθροάρθρο 53 53 ΝΝ.4782/21 .4782/21 ((απόαπό 11--66--
2021)2021)

ΙούνιοςΙούνιος 20212021
 http://portal.tee.gr/portal/page/portal/tptee/SERVICES_http://portal.tee.gr/portal/page/portal/tptee/SERVICES_

INFORM_TPTEE/prokhrixeis_meleton/2021/PR_MEL_INFORM_TPTEE/prokhrixeis_meleton/2021/PR_MEL_
JUN21/4412JUN21/4412--20162016----120120--330330

ΙούλιοςΙούλιος 20212021
 httphttp://://portal.tee.grportal.tee.gr//portalportal//pagepage//portalportal//tpteetptee/SERVICES_/SERVICES_

INFORM_TPTEE/INFORM_TPTEE/prokhrixeis_meletonprokhrixeis_meleton/2021/PR_MEL_/2021/PR_MEL_
JUL21/4412JUL21/4412--20162016----120120--330330



ΑνάρτησηΑνάρτηση στοστο ΤΕΕΤΕΕ
σύμφωνασύμφωνα μεμε τοτο άρθροάρθρο 120 120 ΝΝ.4412/16, .4412/16, 

όπωςόπως τροποποιήθηκετροποποιήθηκε μεμε τοτο άρθροάρθρο 53 53 ΝΝ.4782/21 .4782/21 ((απόαπό 11--66--
2021)2021)



ΡύθμισηΡύθμιση ειδικότερωνειδικότερων θεμάτωνθεμάτων λειτουργίαςλειτουργίας καικαι
διαχείρισηςδιαχείρισης τουτου ΚΗΜΔΗΣΚΗΜΔΗΣ

ΑπόφασηΑπόφαση ΑριθμΑριθμ. 57654 (. 57654 (ΦΕΚΦΕΚ 1781/1781/ΒΒ/2017)/2017)

ΆρθροΆρθρο 6 6 παρπαρ. 2.. 2.

 ΤαΤα έγγραφαέγγραφα τηςτης παρπαρ. 1 . 1 καταχωρίζονταικαταχωρίζονται ωςως ηλεκτρονικάηλεκτρονικά
αρχείααρχεία σεσε μορφήμορφή PortablePortable DocumentDocument FormatFormat (PDF), (PDF), τατα
οποίαοποία φέρουνφέρουν εγκεκριμένηεγκεκριμένη προηγμένηπροηγμένη ηλεκτρονικήηλεκτρονική
υπογραφήυπογραφή σύμφωνασύμφωνα μεμε τατα οριζόμεναοριζόμενα σταστα άρθραάρθρα 3 3 καικαι 5 5 
τηςτης αριθαριθ. . ΥΑΠΥΑΠ//ΦΦ.40.4/3/1031 .40.4/3/1031 ««ΡυθμίσειςΡυθμίσεις γιαγια τοτο
ΗλεκτρονικόΗλεκτρονικό ΔημόσιοΔημόσιο ΈγγραφοΈγγραφο»» ((ΦΕΚΦΕΚ ΒΒ’’/1317/2012) /1317/2012) 
μεμε τηντην επιφύλαξηεπιφύλαξη τουτου άρθρουάρθρου 24 24 τουτου νν. 4440/2016 . 4440/2016 
((ΦΕΚΦΕΚ ΑΑ’’/224)./224).



ΝΝ. 4440/2016 (. 4440/2016 (ΦΕΚΦΕΚ 224/224/ΑΑ/2016)/2016)
ΆρθροΆρθρο 24: 24: ΗλεκτρονικήΗλεκτρονική διαδικασίαδιαδικασία έκδοσηςέκδοσης καικαι διακίνησηςδιακίνησης

διοικητικώνδιοικητικών πράξεωνπράξεων καικαι εγγράφωνεγγράφων στοστο δημόσιοδημόσιο τομέατομέα

ΤοΤο άρθροάρθρο 12 12 τουτου ΝΝ. 3979/2011 (. 3979/2011 (Α΄Α΄ 138) 138) αντικαθίσταταιαντικαθίσταται ωςως
εξήςεξής: : 

……..

8.8. ΗΗ ισχύςισχύς τουτου παρόντοςπαρόντος άρθρουάρθρου αρχίζειαρχίζει γιαγια τοτο σύνολοσύνολο τωντων
ΥπουργείωνΥπουργείων απόαπό τηντην 11ηη ΙουλίουΙουλίου 20172017. . ΜεΜε κοινήκοινή απόφασηαπόφαση
τουτου ΥπουργούΥπουργού ΔιοικητικήςΔιοικητικής ΑνασυγκρότησηςΑνασυγκρότησης καικαι τουτου καθκαθ’’
ύληνύλην αρμόδιουαρμόδιου ΥπουργούΥπουργού, , ηη έναρξηέναρξη ισχύοςισχύος δύναταιδύναται νανα
παραταθείπαραταθεί σεσε εξαιρετικέςεξαιρετικές καικαι ειδικάειδικά αιτιολογημένεςαιτιολογημένες
περιπτώσειςπεριπτώσεις έωςέως τηντην 11ηη ΙανουαρίουΙανουαρίου 20182018. . ΗΗ ημερομηνίαημερομηνία
έναρξηςέναρξης ισχύοςισχύος γιαγια τουςτους υπόλοιπουςυπόλοιπους φορείςφορείς τουτου ΔημοσίουΔημοσίου, , 
όπωςόπως τατα ΝΝ..ΠΠ..ΔΔ..ΔΔ., ., τιςτις ανεξάρτητεςανεξάρτητες καικαι ρυθμιστικέςρυθμιστικές αρχέςαρχές, , 
τοτο ΝομικόΝομικό ΣυμβούλιοΣυμβούλιο τουτου ΚράτουςΚράτους καικαι τουςτους ΟΤΑΟΤΑ αα’’ καικαι ββ’’
βαθμούβαθμού, , καθορίζεταικαθορίζεται μεμε απόφασηαπόφαση τουτου ΥπουργούΥπουργού
ΔιοικητικήςΔιοικητικής ΑνασυγκρότησηςΑνασυγκρότησης καικαι σεσε κάθεκάθε περίπτωσηπερίπτωση όχιόχι
αργότερααργότερα απόαπό τιςτις 31 31 ΔεκεμβρίουΔεκεμβρίου 20182018..



ΝΝ. 3979/2011 (. 3979/2011 (ΦΕΚΦΕΚ 138/138/ΑΑ/2011)/2011)
ΆρθροΆρθρο 12 12 παρπαρ. 8, . 8, όπωςόπως τροποποιήθηκετροποποιήθηκε μεμε τοτο αρθαρθ. 47 . 47 τουτου ΝΝ. 4508/17,. 4508/17,

μεμε τοτο αρθαρθ. 88 . 88 τουτου ΝΝ. 4583/18 . 4583/18 καικαι μεμε τοτο άρθάρθ.. 21 21 τουτου ΝΝ. 4618/19.. 4618/19.

ΜεΜε κοινήκοινή απόφασηαπόφαση τωντων ΥπουργώνΥπουργών ΨηφιακήςΨηφιακής ΠολιτικήςΠολιτικής, , 
ΤηλεπικοινωνιώνΤηλεπικοινωνιών καικαι ΕνημέρωσηςΕνημέρωσης, , ΔιοικητικήςΔιοικητικής
ΑνασυγκρότησηςΑνασυγκρότησης καικαι τουτου κατάκατά περίπτωσηπερίπτωση αρμόδιουαρμόδιου
ΥπουργούΥπουργού καθορίζεταικαθορίζεται ηη ημερομηνίαημερομηνία έναρξηςέναρξης ισχύοςισχύος τουτου
παρόντοςπαρόντος άρθρουάρθρου γιαγια τατα ΥπουργείαΥπουργεία καικαι τουςτους υπόλοιπουςυπόλοιπους
φορείςφορείς τουτου ΔημοσίουΔημοσίου, , όπωςόπως τατα ΝΝ..ΠΠ..ΔΔ..ΔΔ., ., τιςτις ανεξάρτητεςανεξάρτητες καικαι
ρυθμιστικέςρυθμιστικές αρχέςαρχές, , τοτο ΝομικόΝομικό ΣυμβούλιοΣυμβούλιο τουτου ΚράτουςΚράτους καικαι
τουςτους ΟΟ..ΤΤ..ΑΑ. . α΄α΄ καικαι β΄β΄ βαθμούβαθμού. . ΣεΣε κάθεκάθε περίπτωσηπερίπτωση, , ηη
ημερομηνίαημερομηνία αυτήαυτή δενδεν μπορείμπορεί νανα υπερβείυπερβεί τηντην 3131ηη ΜαΐουΜαΐου
2020.2020.

 ΣημείωσηΣημείωση:: ΤελικάΤελικά τοτο άρθροάρθρο 12 12 τουτου ΝΝ. 3979/2011 . 3979/2011 
καταργήθηκεκαταργήθηκε μεμε τηντην παρπαρ. 6 . 6 τουτου αρθαρθ. 108 . 108 τουτου ΝΝ. 4727/20.. 4727/20.



ΔιαύγειαΔιαύγεια
httpshttps://://diavgeia.gov.grdiavgeia.gov.gr//infoinfo

ΜεΜε τηντην ψήφισηψήφιση τουτου ΝΝ. 4210/2013 (. 4210/2013 (άρθροάρθρο 23) 23) οιοι αναρτημένεςαναρτημένες
πράξειςπράξεις ενισχύονταιενισχύονται θεσμικάθεσμικά μεμε τουςτους εξήςεξής τρόπουςτρόπους: : 

 ΚάθεΚάθε πράξηπράξη, , εκτόςεκτός απόαπό όσεςόσες δημοσιεύονταιδημοσιεύονται στηνστην ΕφημερίδαΕφημερίδα
τηςτης ΚυβέρνησηςΚυβέρνησης, , αποκτάαποκτά ισχύισχύ μόνομόνο μέσωμέσω τηςτης ανάρτησήςανάρτησής
τηςτης στοστο ΔιαύγειαςΔιαύγειας. . MMεε τηντην ολοκλήρωσηολοκλήρωση τηςτης ανάρτησηςανάρτησης
κάθεκάθε πράξηπράξη υπογράφεταιυπογράφεται ψηφιακάψηφιακά απόαπό τοτο σύστημασύστημα
ΔιΔι@@ύγειαύγεια καικαι αποκτάαποκτά ένανέναν μοναδικόμοναδικό ΑριθμόΑριθμό ΔιαδικτυακήςΔιαδικτυακής
ΑνάρτησηςΑνάρτησης ((ΑΔΑΑΔΑ)). . ΟΟ ΑΔΑΑΔΑ είναιείναι ηη ταυτότηταταυτότητα κάθεκάθε
αναρτημένηςαναρτημένης πράξηςπράξης, , τηντην πιστοποιείπιστοποιεί καικαι τηντην ακολουθείακολουθεί
εφεξήςεφεξής..



N. 3852/10: N. 3852/10: ΠρόγραμμαΠρόγραμμα ΚαλλικράτηςΚαλλικράτης..
ΆρθροΆρθρο 72: 72: ΑρμοδιότητεςΑρμοδιότητες ΟικονομικήςΟικονομικής ΕπιτροπήςΕπιτροπής ΔήμωνΔήμων

((όπωςόπως τροποποιήθηκετροποποιήθηκε καικαι ισχύειισχύει σήμερασήμερα))

11ζζ) ) ΑσκείΑσκεί καθήκοντακαθήκοντα αναθέτουσαςαναθέτουσας αρχήςαρχής γιαγια τιςτις συμβάσειςσυμβάσεις
έργουέργου, , μελετώνμελετών, , υπηρεσιώνυπηρεσιών καικαι προμηθειώνπρομηθειών, , 
ανεξαρτήτωςανεξαρτήτως προϋπολογισμούπροϋπολογισμού, , πληνπλην τωντων περιπτώσεωνπεριπτώσεων
απευθείαςαπευθείας ανάθεσηςανάθεσης πουπου υπάγονταιυπάγονται στηνστην αρμοδιότητααρμοδιότητα
τουτου δημάρχουδημάρχου καικαι τωντων περιπτώσεωνπεριπτώσεων τουτου άρθρουάρθρου 44 44 τουτου νν. . 
4412/2016 (4412/2016 (ΑΑ' 147), ' 147), καικαι αποφασίζειαποφασίζει γιαγια τηντην έγκρισηέγκριση καικαι
παραλαβήπαραλαβή τωντων πάσηςπάσης φύσεωςφύσεως μελετώνμελετών τουτου δήμουδήμου, , 
σύμφωνασύμφωνα μεμε τοτο άρθροάρθρο 189 189 τουτου νν. 4412/2016. . 4412/2016. 



N. 3852/10: N. 3852/10: ΠρόγραμμαΠρόγραμμα ΚαλλικράτηςΚαλλικράτης..
ΆρθροΆρθρο 176: 176: ΑρμοδιότητεςΑρμοδιότητες ΟικονομικήςΟικονομικής ΕπιτροπήςΕπιτροπής ΠεριφερειώνΠεριφερειών

((όπωςόπως τροποποιήθηκετροποποιήθηκε καικαι ισχύειισχύει σήμερασήμερα))

11στστ) ) ΑσκείΑσκεί τοτο σύνολοσύνολο τωντων καθηκόντωνκαθηκόντων καικαι τωντων
αρμοδιοτήτωναρμοδιοτήτων αναθέτουσαςαναθέτουσας αρχήςαρχής γιαγια τιςτις συμβάσειςσυμβάσεις
έργουέργου, , μελετώνμελετών, , υπηρεσιώνυπηρεσιών καικαι προμηθειώνπρομηθειών, , 
ανεξαρτήτωςανεξαρτήτως προϋπολογισμούπροϋπολογισμού, , πληνπλην τωντων περιπτώσεωνπεριπτώσεων
απευθείαςαπευθείας ανάθεσηςανάθεσης πουπου υπάγονταιυπάγονται στηνστην αρμοδιότητααρμοδιότητα
τουτου ΠεριφερειάρχηΠεριφερειάρχη καικαι τωντων περιπτώσεωνπεριπτώσεων τουτου άρθρουάρθρου 44 44 
τουτου νν. 4412/2016 (. 4412/2016 (ΑΑ' 147), ' 147), καικαι αποφασίζειαποφασίζει γιαγια τηντην έγκρισηέγκριση
καικαι παραλαβήπαραλαβή τωντων πάσηςπάσης φύσεωςφύσεως μελετώνμελετών τηςτης
ΠεριφέρειαςΠεριφέρειας, , σύμφωνασύμφωνα μεμε τοτο άρθροάρθρο 189 189 τουτου νν. 4412/2016. . 4412/2016. 



ΑνακεφαλαίωσηΑνακεφαλαίωση –– ΠηγέςΠηγές

 ΝΝ. 4412/2016. 4412/2016 ((ΔημόσιεςΔημόσιες ΣυμβάσειςΣυμβάσεις ΈργωνΈργων, , ΠρομηθειώνΠρομηθειών
καικαι ΥπηρεσιώνΥπηρεσιών))

 ΕνιαίαΕνιαία ΑνεξάρτητηΑνεξάρτητη ΑρχήΑρχή ΔημοσίωνΔημοσίων ΣυμβάσεωνΣυμβάσεων
httpshttps://://www.eaadhsy.grwww.eaadhsy.gr//

 ΓενικήΓενική ΓραμματείαΓραμματεία ΥποδομώνΥποδομών
httphttp://://wwwwww..ggdeggde..grgr



ΕυχαριστώΕυχαριστώ……


