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ΕρωτήσειςΕρωτήσεις

�� ΠοιαΠοια είναιείναι τατα νέανέα όριαόρια γιαγια τηντην απευθείαςαπευθείας ανάθεσηανάθεση;;



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..



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
∆ιοίκησης∆ιοίκησης 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 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..



ΕρωτήσειςΕρωτήσεις

�� ΣεΣε απευθείαςαπευθείας ανάθεσηανάθεση έργωνέργων, , ηη πρόσκλησηπρόσκληση είναιείναι

υποχρεωτικόυποχρεωτικό νανα στέλνεταιστέλνεται στοστο ΤΕΕΤΕΕ γιαγια ανάρτησηανάρτηση στηνστην

ιστοσελίδαιστοσελίδα τουτου;;



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 παράλειψηπαράλειψη εκπλήρωσηςεκπλήρωσης τηςτης υποχρέωσηςυποχρέωσης τηςτης παρπαρ. 3 . 3 

κωλύεικωλύει τητη σύναψησύναψη τηςτης σύµβασηςσύµβασης. . 



ΕρωτήσειςΕρωτήσεις

�� ΥπάρχειΥπάρχει κάποιοκάποιο συνολικόσυνολικό ποσοστόποσοστό –– όριοόριο απευθείαςαπευθείας

αναθέσεωναναθέσεων γιαγια τιςτις αναθέτουσεςαναθέτουσες αρχέςαρχές κατκατ’’ έτοςέτος;;



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..



ΕρωτήσειςΕρωτήσεις

�� ΠουΠου αναρτώνταιαναρτώνται οιοι προσκλήσειςπροσκλήσεις τηςτης αναθέτουσαςαναθέτουσας αρχήςαρχής

στηστη διαδικασίαδιαδικασία απευθείαςαπευθείας ανάθεσηςανάθεσης έργουέργου;;



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
ΚΗΜ∆ΗΣΚΗΜ∆ΗΣ τουλάχιστοντουλάχιστον πέντεπέντε (5) (5) εργάσιµεςεργάσιµες ηµέρεςηµέρες πρινπριν απόαπό
τηντην κοινοποίησηκοινοποίηση τηςτης απόφασηςαπόφασης ανάθεσηςανάθεσης. . ∆εν∆εν 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
ΚΗΜ∆ΗΣΚΗΜ∆ΗΣ γιαγια τουλάχιστοντουλάχιστον πέντεπέντε (5) (5) εργάσιµεςεργάσιµες ηµέρεςηµέρες πρινπριν
απόαπό τηντην κοινοποίησηκοινοποίηση τηςτης απόφασηςαπόφασης ανάθεσηςανάθεσης. . ∆εν∆εν
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. . 



ΕρωτήσειςΕρωτήσεις

�� ΠούΠού γίνεταιγίνεται ηη ανάρτησηανάρτηση στηνστην ιστοσελίδαιστοσελίδα τουτου ΤΕΕΤΕΕ; ; 



ΑνάρτησηΑνάρτηση στοστο ΤΕΕΤΕΕ

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



ΕρωτήσειςΕρωτήσεις

�� ΓιαΓια τηντην απευθείαςαπευθείας ανάθεσηανάθεση έργουέργου προϋπολογισµούπροϋπολογισµού έωςέως

60.000,0060.000,00€€ απαιτείταιαπαιτείται απόφασηαπόφαση οικονοµικήςοικονοµικής επιτροπήςεπιτροπής

περίπερί έγκρισηςέγκρισης µελέτηςµελέτης πρινπριν τηντην πρόσκλησηπρόσκληση τωντων τριώντριών

εργοληπτικώνεργοληπτικών επιχειρήσεωνεπιχειρήσεων; ; 



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

((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. 



ΕρωτήσειςΕρωτήσεις

�� ΟιΟι ηλεκτρονικοίηλεκτρονικοί κατάλογοικατάλογοι ώστεώστε τοτο όριοόριο σεσε προµήθειαπροµήθεια

αγαθώναγαθών καικαι υπηρεσιώνυπηρεσιών απόαπό 30.00030.000€€ µεµε τητη χρήσηχρήση τουςτους νανα

αυξηθείαυξηθεί σεσε 40.00040.000€€ πουπου τηρούνταιτηρούνται καικαι απόαπό ποιουςποιους φορείςφορείς

δηµιουργούνταιδηµιουργούνται; ; ΠοιαΠοια διαδικασίαδιαδικασία ακολουθείταιακολουθείται;;



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.



ΕρωτήσειςΕρωτήσεις

�� ΕάνΕάν ηη ΑναθέτουσαΑναθέτουσα ΑρχήΑρχή διαθέτειδιαθέτει έναένα ήή δύοδύο υπαλλήλουςυπαλλήλους

πωςπως θαθα συγκροτήσεισυγκροτήσει τηντην επιτροπήεπιτροπή διαγωνισµούδιαγωνισµού έργουέργου

προϋπολογισµούπροϋπολογισµού µεγαλύτερουµεγαλύτερου τουτου 1.000.000 1.000.000 €€ µεµε

κριτήριοκριτήριο ανάθεσηςανάθεσης τητη χαµηλότερηχαµηλότερη τιµήτιµή;  ;  



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..∆∆.. 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

∆ηµόσιο∆ηµόσιο, , εγγεγραµµένωνεγγεγραµµένων στοστο ΜηΜη..ΜΜ..ΕΕ..∆∆. . 

–– είτεείτε νανα προσφύγειπροσφύγει στηνστην διενέργειαδιενέργεια κλήρωσηςκλήρωσης µεταξύµεταξύ

τωντων εγγεγραµµένωνεγγεγραµµένων στοστο ΜηΜη..ΜΜ..ΕΕ..∆∆....

�� 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. . 



ΕρωτήσειςΕρωτήσεις

�� ΜπορείτεΜπορείτε νανα καταγράψετεκαταγράψετε σεσε έναένα οδηγόοδηγό όλαόλα τατα βήµαταβήµατα

σεσε µιαµια διαδικασίαδιαδικασία ανάθεσηςανάθεσης ανοικτούανοικτού διαγωνισµούδιαγωνισµού έργουέργου

κάτωκάτω τωντων ορίωνορίων µεµε κριτήριοκριτήριο µόνοµόνο τητη χαµηλότερηχαµηλότερη τιµήτιµή;  ;  



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 ΚΗΜ∆ΗΣΚΗΜ∆ΗΣ..

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

�� ΈκδοσηΈκδοση ΑπόφασηςΑπόφασης ΑνάληψηςΑνάληψης ΥποχρέωσηςΥποχρέωσης..

�� ΑνάρτησηΑνάρτηση εγκεκριµένουεγκεκριµένου αιτήµατοςαιτήµατος στοστο ΚΗΜ∆ΗΣΚΗΜ∆ΗΣ..



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 ΜΗΜΕ∆ΜΗΜΕ∆
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
ΚΗΜ∆ΗΣΚΗΜ∆ΗΣ..

�� ΑνάρτησηΑνάρτηση διακήρυξηςδιακήρυξης –– προκήρυξηςπροκήρυξης στοστο ΚΚ..ΗΗ..ΜΜ..∆∆..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 ∆ΙΑΥΓΕΙΑ∆ΙΑΥΓΕΙΑ..

�� ∆ηµοσίευση∆ηµοσίευση περίληψηςπερίληψης διακήρυξηςδιακήρυξης στονστον τοπικότοπικό & & 
περιφερειακόπεριφερειακό τύποτύπο ((πήρεπήρε παράτασηπαράταση µέχριµέχρι καικαι 3131--1212--23).23).

�� ∆ιενέργεια∆ιενέργεια ανοικτούανοικτού διαγωνισµούδιαγωνισµού µέσωµέσω τουτου ΕΣΗ∆ΗΣΕΣΗ∆ΗΣ
((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 €€).).

�� ∆ιαβίβαση∆ιαβίβαση τηςτης αρµοδιότηταςαρµοδιότητας διαχείρισηςδιαχείρισης τουτου
ηλεκτρονικούηλεκτρονικού διαγωνισµούδιαγωνισµού σεσε πιστοποιηµένοπιστοποιηµένο χρήστηχρήστη
τηςτης ΕπιτροπήςΕπιτροπής ∆ιαγωνισµού∆ιαγωνισµού, , µετάµετά τηντην καταληκτικήκαταληκτική
ηµεροµηνίαηµεροµηνία υποβολήςυποβολής προσφορώνπροσφορών καικαι πρινπριν απόαπό τηντην
ηλεκτρονικήηλεκτρονική αποσφράγισηαποσφράγιση..

�� ∆ιαβίβαση∆ιαβίβαση στονστον ΠρόεδροΠρόεδρο τηςτης ΕπιτροπήςΕπιτροπής ∆ιαγωνισµού∆ιαγωνισµού
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 ««∆ικαιολογητικά∆ικαιολογητικά 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 ∆ιαγωνισµού∆ιαγωνισµού»», , 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 ∆ιαγωνισµού∆ιαγωνισµού,, 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..

�� ∆ιαβίβαση∆ιαβίβαση ((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
∆ιαγωνισµού∆ιαγωνισµού»», , 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..

�� ∆ηµοσιοποίηση∆ηµοσιοποίηση δικαιολογητικώνδικαιολογητικών συµµετοχήςσυµµετοχής, , τεχνικώντεχνικών
& & οικονοµικώνοικονοµικών προσφορώνπροσφορών διαγωνιζοµένωνδιαγωνιζοµένων ((ΕΣΗ∆ΗΣΕΣΗ∆ΗΣ).).



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 ∆ιαγωνισµού∆ιαγωνισµού»» 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 ∆ιαγωνισµού∆ιαγωνισµού, , 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 ΚΗΜ∆ΗΣΚΗΜ∆ΗΣ..

�� ΠρόσκλησηΠρόσκληση αναδόχουαναδόχου γιαγια υπογραφήυπογραφή τουτου συµφωνητικούσυµφωνητικού, , 

εντόςεντός δεκαπέντεδεκαπέντε (15) (15) ηµερώνηµερών απόαπό τηντην κοινοποίησηκοινοποίηση τηςτης
σχετικήςσχετικής έγγραφηςέγγραφης ειδικήςειδικής πρόσκλησηςπρόσκλησης..

�� ΥπογραφήΥπογραφή σύµβασηςσύµβασης..

�� ΑνάρτησηΑνάρτηση σύµβασηςσύµβασης στοστο ΚΗΜ∆ΗΣΚΗΜ∆ΗΣ..



ΕρωτήσειςΕρωτήσεις

�� ΤιΤι ισχύειισχύει σεσε ανοικτόανοικτό διαγωνισµόδιαγωνισµό έργουέργου ηη διακήρυξηδιακήρυξη τουτου

οποίουοποίου δηµοσιεύθηκεδηµοσιεύθηκε µετάµετά τηντην 11--66--2021 2021 όσονόσον αφοράαφορά γιαγια

τιςτις ασυνήθισταασυνήθιστα χαµηλέςχαµηλές προσφορέςπροσφορές;;



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..



ΕρωτήσειςΕρωτήσεις

�� ΠωςΠως καθορίζεταικαθορίζεται οο χρόνοςχρόνος έναρξηςέναρξης µιαςµιας διαδικασίαςδιαδικασίας

ανάθεσηςανάθεσης δηµόσιαςδηµόσιας σύµβασηςσύµβασης;;



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 ΚΗΜ∆ΗΣΚΗΜ∆ΗΣ..

�� ΩςΩς χρόνοςχρόνος έναρξηςέναρξης ενόςενός διαγωνισµούδιαγωνισµού µελετώνµελετών, , νοείταινοείται ηη

ηµεροµηνίαηµεροµηνία αποστολήςαποστολής τηςτης σχετικήςσχετικής προκήρυξηςπροκήρυξης

διαγωνισµούδιαγωνισµού µελετώνµελετών στηνστην ΕπίσηµηΕπίσηµη ΕφηµερίδαΕφηµερίδα τηςτης

ΕυρωπαϊκήςΕυρωπαϊκής ΈνωσηςΈνωσης..



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 ΚΗΜ∆ΗΣΚΗΜ∆ΗΣ, , 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..



ΕρωτήσειςΕρωτήσεις

�� ΤιΤι ισχύειισχύει σχετικάσχετικά µεµε τοτο πιστοποιητικόπιστοποιητικό τουτου ΣΕΠΕΣΕΠΕ;;



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).).



ΕρωτήσειςΕρωτήσεις

�� ΤιΤι ισχύειισχύει σχετικάσχετικά µεµε τοτο ηµερολόγιοηµερολόγιο ενόςενός έργουέργου;;



ΗµερολόγιοΗµερολόγιο έργουέργου
ΆρθροΆρθρο 146 146 ΝΝ.4412/16 .4412/16 –– ΆρθροΆρθρο 65 65 ΝΝ.4782/21.4782/21

((απόαπό 99--33--2021)2021)

�� ΚατάΚατά τηντην εκτέλεσηεκτέλεση τουτου έργουέργου τηρείταιτηρείται απόαπό τοντον ανάδοχοανάδοχο
ηλεκτρονικόηλεκτρονικό ηµερολόγιοηµερολόγιο σεσε ελεύθεροελεύθερο λογισµικόλογισµικό ευρείαςευρείας
χρήσηςχρήσης..

�� ΤοΤο τεχνικότεχνικό στέλεχοςστέλεχος τουτου άρθρουάρθρου 139, 139, πουπου τηρείτηρεί µεµε
εντολήεντολή τουτου αναδόχουαναδόχου τοτο ηµερολόγιοηµερολόγιο, , γνωστοποιείταιγνωστοποιείται
µετάµετά απόαπό τηντην εγκατάστασηεγκατάσταση τουτου εργοταξίουεργοταξίου στηστη ∆∆..ΥΥ.. .. 

�� ΤοΤο ηµερολόγιοηµερολόγιο συµπληρώνεταισυµπληρώνεται καθηµερινάκαθηµερινά καικαι
αναγράφονταιαναγράφονται, , µεµε συνοπτικόσυνοπτικό τρόποτρόπο, , σεσε αυτόαυτό ιδίωςιδίως τατα
οριζόµεναοριζόµενα στηνστην παρπαρ. 1 . 1 τουτου άρθρουάρθρου 146.146.

�� ΤοΤο ηµερολόγιοηµερολόγιο τουτου έργουέργου υπογράφεταιυπογράφεται µεµε ψηφιακήψηφιακή
υπογραφήυπογραφή απόαπό τοντον τηρούντατηρούντα αυτόαυτό καικαι αποστέλλεταιαποστέλλεται
ηλεκτρονικάηλεκτρονικά στονστον προϊστάµενοπροϊστάµενο τηςτης ∆∆..ΥΥ. . καικαι στονστον
επιβλέπονταεπιβλέποντα τουτου έργουέργου..



ΗµερολόγιοΗµερολόγιο έργουέργου
ΆρθροΆρθρο 146 146 ΝΝ.4412/16 .4412/16 –– ΆρθροΆρθρο 65 65 ΝΝ.4782/21.4782/21

((απόαπό 99--33--2021)2021)

�� ΟΟ επιβλέπωνεπιβλέπων τουτου έργουέργου ελέγχειελέγχει καικαι διορθώνειδιορθώνει τοτο
ηµερολόγιοηµερολόγιο, , αναν απαιτείταιαπαιτείται, , καικαι τοτο υποβάλλειυποβάλλει προςπρος
έγκρισηέγκριση στονστον προϊστάµενοπροϊστάµενο τηςτης ∆∆..ΥΥ. . εντόςεντός 2 2 εργασίµωνεργασίµων
ηµερώνηµερών. . 

�� ΟΟ προϊστάµενοςπροϊστάµενος τηςτης ∆∆..ΥΥ. . ελέγχειελέγχει τιςτις εγγραφέςεγγραφές καικαι
δύναταιδύναται νανα απορρίψειαπορρίψει όσεςόσες εξεξ αυτώναυτών κρίνεικρίνει ωςως
ανακριβείςανακριβείς, , ενώενώ µπορείµπορεί νανα χορηγήσειχορηγήσει εντολήεντολή προςπρος τοντον
ανάδοχοανάδοχο γιαγια τηντην εγγραφήεγγραφή στοστο ηµερολόγιοηµερολόγιο καικαι άλλωνάλλων
συµπληρωµατικώνσυµπληρωµατικών πληροφοριώνπληροφοριών ήή άλλωνάλλων στοιχείωνστοιχείων πουπου
προσιδιάζουνπροσιδιάζουν στοστο συγκεκριµένοσυγκεκριµένο έργοέργο ήή νανα ζητήσειζητήσει απόαπό
τοντον ανάδοχοανάδοχο τηντην τήρησητήρηση καικαι άλλωνάλλων στατιστικώνστατιστικών
στοιχείωνστοιχείων. . 



ΗµερολόγιοΗµερολόγιο έργουέργου
ΆρθροΆρθρο 146 146 ΝΝ.4412/16 .4412/16 –– ΆρθροΆρθρο 65 65 ΝΝ.4782/21.4782/21

((απόαπό 99--33--2021)2021)

�� ΣεΣε µεγάλαµεγάλα έργαέργα, , γιαγια κάθεκάθε εργοτάξιοεργοτάξιο σεσε διακριτήδιακριτή
γεωγραφικήγεωγραφική ενότηταενότητα πρέπειπρέπει νανα τηρούνταιτηρούνται χωριστέςχωριστές
ηµερήσιεςηµερήσιες αναφορέςαναφορές προόδουπροόδου ήή ηµερολόγιοηµερολόγιο, , σύµφωνασύµφωνα µεµε
όσαόσα ορίζονταιορίζονται σταστα συµβατικάσυµβατικά τεύχητεύχη. . 

�� ΣτιςΣτις περιπτώσειςπεριπτώσεις µικρώνµικρών έργωνέργων, , ηη ∆∆..ΥΥ. . µπορείµπορεί νανα ορίσειορίσει
τηντην τήρησητήρηση τουτου ηµερολογίουηµερολογίου κατάκατά άλλονάλλον συνοπτικότεροσυνοπτικότερο
τρόποτρόπο, , τηντην τήρησήτήρησή τουτου κατάκατά εβδοµάδαεβδοµάδα ήή άλλοάλλο χρονικόχρονικό
διάστηµαδιάστηµα ήή καικαι τητη µηµη τήρησητήρηση ηµερολογίουηµερολογίου. . 



ΗµερολόγιοΗµερολόγιο έργουέργου
ΆρθροΆρθρο 146 146 ΝΝ.4412/16 .4412/16 –– ΆρθροΆρθρο 65 65 ΝΝ.4782/21.4782/21

((απόαπό 99--33--2021)2021)

�� ΕφόσονΕφόσον οο ανάδοχοςανάδοχος παραλείπειπαραλείπει τηντην υποχρέωσηυποχρέωση τουτου γιαγια
καθηµερινήκαθηµερινή τήρησητήρηση καικαι κοινοποίησηκοινοποίηση τουτου ηµερολογίουηµερολογίου, , 
επιβάλλεταιεπιβάλλεται ειδικήειδική ποινικήποινική ρήτραρήτρα πουπου καθορίζεταικαθορίζεται σταστα
συµβατικάσυµβατικά τεύχητεύχη καικαι δενδεν µπορείµπορεί νανα είναιείναι µικρότερηµικρότερη τωντων
100 100 €€, , ούτεούτε ανώτερηανώτερη τωντων 500 500 €€, , γιαγια κάθεκάθε ηµέραηµέρα
παράλειψηςπαράλειψης, , αναλόγωςαναλόγως µεµε τοτο ύψοςύψος τηςτης συµβατικήςσυµβατικής
δαπάνηςδαπάνης τουτου έργουέργου. . 

�� ΗΗ ειδικήειδική ποινικήποινική ρήτραρήτρα επιβάλλεταιεπιβάλλεται απόαπό τητη ∆∆..ΥΥ., ., ύστεραύστερα
απόαπό ειδικήειδική πρόσκλησηπρόσκληση τουτου ΠροϊσταµένουΠροϊσταµένου τηςτης, , στηνστην οποίαοποία
οο επιβλέπωνεπιβλέπων αναφέρειαναφέρει εγγράφωςεγγράφως τηντην παράλειψηπαράλειψη τήρησηςτήρησης..

�� ΟιΟι εγγραφέςεγγραφές τουτου ηµερολογίουηµερολογίου δενδεν αποτελούναποτελούν πλήρηπλήρη
απόδειξηαπόδειξη γιαγια τατα γεγονόταγεγονότα πουπου καταγράφονταικαταγράφονται σεσε αυτόαυτό, , 
συνεκτιµώνταισυνεκτιµώνται όµωςόµως σεσε συνδυασµόσυνδυασµό µεµε τατα λοιπάλοιπά έγγραφαέγγραφα, , 
εφόσονεφόσον τούτοτούτο φέρειφέρει βεβαίαβεβαία χρονολογίαχρονολογία, , πουπου αποδεικνύειαποδεικνύει
τοντον χρόνοχρόνο σύνταξήςσύνταξής τουτου..



ΕρωτήσειςΕρωτήσεις

�� ΑνΑν δενδεν έχειέχει δηλώσειδηλώσει καθόλουκαθόλου στοστο ΕΕΕΣΕΕΕΣ οο ανάδοχοςανάδοχος ότιότι

θαθα ορίσειορίσει υπεργολάβουπεργολάβο στοστο έργοέργο, , µπορείµπορεί νανα ορίσειορίσει κατάκατά

τηντην διάρκειαδιάρκεια εκτέλεσηςεκτέλεσης τουτου έργουέργου; ; 



ΌροιΌροι καικαι διαδικασίαδιαδικασία υπεργολαβίαςυπεργολαβίας
ΆρθροΆρθρο 166 166 ΝΝ. 4412/2016. 4412/2016

�� ΓιαΓια τηντην αναγνώρισηαναγνώριση υπεργολάβουυπεργολάβου ωςως εγκεκριµένουεγκεκριµένου, , µεµε
τιςτις συνέπειεςσυνέπειες τηςτης παρπαρ. 2 . 2 τουτου άρθρουάρθρου 165 165 τουτου ΝΝ. . 
4412/2016,  4412/2016,  υποβάλλεταιυποβάλλεται στηστη ∆∆..ΥΥ. . κοινήκοινή αίτησηαίτηση τουτου
αναδόχουαναδόχου καικαι τουτου υπεργολάβουυπεργολάβου µαζίµαζί µεµε πρωτότυποπρωτότυπο
συµφωνητικόσυµφωνητικό καικαι φάκελοφάκελο δικαιολογητικώνδικαιολογητικών..

�� ΣτοΣτο συµφωνητικόσυµφωνητικό τηςτης υπεργολαβίαςυπεργολαβίας πρέπειπρέπει νανα
αναφέρονταιαναφέρονται συγκεκριµένασυγκεκριµένα οιοι εργασίεςεργασίες ήή τοτο µέροςµέρος τουτου
έργουέργου πουπου αναλαµβάνειαναλαµβάνει οο υπεργολάβοςυπεργολάβος, , καθώςκαθώς καικαι ηη αξίααξία
τηςτης σύµβασηςσύµβασης υπεργολαβίαςυπεργολαβίας..

�� ΟΟ φάκελοςφάκελος τωντων δικαιολογητικώνδικαιολογητικών πουπου συνοδεύεισυνοδεύει τηντην
αίτησηαίτηση περιέχειπεριέχει ιδίωςιδίως τατα αναφερόµενααναφερόµενα στηνστην παρπαρ. 2 . 2 τουτου
άρθρουάρθρου 166 166 τουτου ΝΝ. 4412/2016. 4412/2016. . 



ΌροιΌροι καικαι διαδικασίαδιαδικασία υπεργολαβίαςυπεργολαβίας
ΆρθροΆρθρο 166 166 ΝΝ. 4412/2016. 4412/2016

�� ΗΗ ∆∆..ΥΥ., ., µεµε ειδικήειδική αιτιολόγησηαιτιολόγηση, , µπορείµπορεί νανα µηνµην εγκρίνειεγκρίνει τητη
σύστασησύσταση τηςτης υπεργολαβίαςυπεργολαβίας, , οιοι δεδε λόγοιλόγοι µηµη έγκρισηςέγκρισης µπορούνµπορούν
νανα βασίζονταιβασίζονται µόνοµόνο σεσε τεκµηριωµένατεκµηριωµένα στοιχείαστοιχεία προερχόµεναπροερχόµενα
κυρίωςκυρίως απόαπό τηντην υπηρεσίαυπηρεσία τουτου µητρώουµητρώου τωντων εργοληπτικώνεργοληπτικών
επιχειρήσεωνεπιχειρήσεων, , σχετικάσχετικά µεµε τηντην ικανότηταικανότητα καικαι αξιοπιστίααξιοπιστία τωντων
εργοληπτικώνεργοληπτικών επιχειρήσεωνεπιχειρήσεων, , γιαγια τηντην καλήκαλή καικαι έγκαιρηέγκαιρη
κατασκευήκατασκευή τουτου έργουέργου πουπου συµφωνήθηκεσυµφωνήθηκε ωςως αντικείµενοαντικείµενο τηςτης
υπεργολαβίαςυπεργολαβίας. . 

�� ΗΗ απόφασηαπόφαση αυτήαυτή τηςτης ∆∆..ΥΥ., ., περίπερί µηµη έγκρισηςέγκρισης τηςτης σύστασηςσύστασης
τηςτης υπεργολαβίαςυπεργολαβίας, , εκδίδεταιεκδίδεται µόνοµόνο µέσαµέσα στηνστην αποκλειστικήαποκλειστική
προθεσµίαπροθεσµία τηςτης παρπαρ. 1 . 1 τουτου άρθρουάρθρου 165 165 (15 (15 ηµέρεςηµέρες)) καικαι
κοινοποιείταικοινοποιείται αµέσωςαµέσως στονστον ανάδοχοανάδοχο καικαι τοντον υπεργολάβουπεργολάβο, , κατάκατά
τιςτις διατάξειςδιατάξεις τουτου άρθρουάρθρου 143, 143, καθώςκαθώς καικαι στηνστην ΠΠ..ΑΑ., ., µαζίµαζί µεµε
απλόαπλό αντίγραφοαντίγραφο τουτου υποβληθέντοςυποβληθέντος συµφωνητικούσυµφωνητικού σύστασηςσύστασης
τηςτης υπεργολαβίαςυπεργολαβίας..



ΌροιΌροι καικαι διαδικασίαδιαδικασία υπεργολαβίαςυπεργολαβίας
ΆρθροΆρθρο 166 166 ΝΝ. 4412/2016. 4412/2016

�� ΕάνΕάν ηη έγκρισηέγκριση τουτου υπεργολάβουυπεργολάβου γίνειγίνει αυτοδικαίωςαυτοδικαίως λόγωλόγω
παρέλευσηςπαρέλευσης τηςτης προθεσµίαςπροθεσµίας τηςτης παρπαρ. 1 . 1 τουτου άρθρουάρθρου 165 165 
(15 (15 ηµέρεςηµέρες)), , ηη ∆∆..ΥΥ. . οφείλειοφείλει, , εντόςεντός 10 10 ηµερώνηµερών απόαπό τότετότε
πουπου θαθα τοτο ζητήσειζητήσει εγγράφωςεγγράφως οο ανάδοχοςανάδοχος, , νανα εκδώσειεκδώσει
σχετικήσχετική βεβαίωσηβεβαίωση γιαγια τηντην ανάληψηανάληψη τουτου έργουέργου απόαπό τοντον
υπεργολάβουπεργολάβο, , προςπρος χρήσηχρήση ενώπιονενώπιον τωντων αρµόδιωναρµόδιων
φορολογικώνφορολογικών, , ελεγκτικώνελεγκτικών ήή άλλωνάλλων αρχώναρχών, , χορηγώνταςχορηγώντας
τουτου καικαι επικυρωµένοεπικυρωµένο αντίγραφοαντίγραφο τουτου υποβληθέντοςυποβληθέντος
συµφωνητικούσυµφωνητικού µίσθωσηςµίσθωσης έργουέργου. . 



ΕρωτήσειςΕρωτήσεις

�� ΤιΤι ισχύειισχύει πλέονπλέον όσονόσον αφοράαφορά τοτο χρόνοχρόνο καικαι τοντον τρόποτρόπο

υποβολήςυποβολής ενστάσεωνενστάσεων απόαπό τουςτους αναδόχουςαναδόχους τωντων έργωνέργων; ; 



∆ιοικητική∆ιοικητική επίλυσηεπίλυση συµβατικώνσυµβατικών διαφορώνδιαφορών
ΆρθροΆρθρο 174 174 ΝΝ.4412/16 .4412/16 –– ΆρθροΆρθρο 87 87 ΝΝ.4782/21.4782/21

((απόαπό 99--33--2021)2021)

�� ΚατάΚατά τωντων εκτελεστώνεκτελεστών πράξεωνπράξεων ήή παραλείψεωνπαραλείψεων τηςτης ∆∆..ΥΥ. . 
ήή τηςτης ΠΠ..ΑΑ. . ήή τουτου κυρίουκυρίου τουτου έργουέργου, , πουπου προσβάλλουνπροσβάλλουν γιαγια
πρώτηπρώτη φοράφορά δικαίωµαδικαίωµα τουτου αναδόχουαναδόχου, , χωρείχωρεί ένστασηένσταση. . 

�� ΗΗ ένστασηένσταση απευθύνεταιαπευθύνεται στοστο κατάκατά περίπτωσηπερίπτωση, , σύµφωνασύµφωνα
µεµε τιςτις κείµενεςκείµενες διατάξειςδιατάξεις, , αρµόδιοαρµόδιο αποφαινόµενοαποφαινόµενο όργανοόργανο, , 
καικαι ασκείταιασκείται είτεείτε µεµε επίδοσηεπίδοση µεµε δικαστικόδικαστικό επιµελητήεπιµελητή είτεείτε
µεµε ηλεκτρονικήηλεκτρονική αποστολήαποστολή, , σύµφωνασύµφωνα µεµε τατα άρθραάρθρα 15, 19, 15, 19, 
29 29 καικαι 50 50 τουτου νν. 4727/2020 (. 4727/2020 (ΑΑ' 184), ' 184), στηστη ∆∆..ΥΥ. . ήή τηντην ΠΠ..ΑΑ. . 
πουπου εξέδωσεεξέδωσε τηντην προσβαλλόµενηπροσβαλλόµενη πράξηπράξη ήή στοστο
αποφαινόµενοαποφαινόµενο όργανοόργανο, , µέσαµέσα σεσε ανατρεπτικήανατρεπτική προθεσµίαπροθεσµία
15 15 ηµερώνηµερών απόαπό τηντην κοινοποίησηκοινοποίηση τηςτης πράξηςπράξης ήή τητη
συντέλεσησυντέλεση τηςτης παράλειψηςπαράλειψης..

�� ΗΗ παράλειψηπαράλειψη τηςτης ωςως άνωάνω επίδοσηςεπίδοσης ήή ηλεκτρονικήςηλεκτρονικής
αποστολήςαποστολής, , καθιστάκαθιστά τηντην ένστασηένσταση απαράδεκτηαπαράδεκτη..



∆ιοικητική∆ιοικητική επίλυσηεπίλυση συµβατικώνσυµβατικών διαφορώνδιαφορών
ΆρθροΆρθρο 174 174 ΝΝ.4412/16 .4412/16 –– ΆρθροΆρθρο 87 87 ΝΝ.4782/21.4782/21

((απόαπό 99--33--2021)2021)

�� ΈνστασηΈνσταση ασκείταιασκείται επίσηςεπίσης καικαι κατάκατά πράξεωνπράξεων τηςτης ΠΠ..ΑΑ. . ήή
τουτου κυρίουκυρίου τουτου έργουέργου, , εφόσονεφόσον µεµε τιςτις πράξειςπράξεις αυτέςαυτές
προκαλείταιπροκαλείται διαφωνίαδιαφωνία γιαγια πρώτηπρώτη φοράφορά. . 

�� ΣτηνΣτην περίπτωσηπερίπτωση αυτήναυτήν, , ηη προθεσµίαπροθεσµία γιαγια τηντην άσκησηάσκηση τηςτης
ένστασηςένστασης αρχίζειαρχίζει απόαπό τηντην κοινοποίησηκοινοποίηση τηςτης απόφασηςαπόφασης ήή
τηςτης πράξηςπράξης στονστον ανάδοχοανάδοχο..

�� ΗΗ ∆∆..ΥΥ. . ήή ηη ΠΠ..ΑΑ. . οφείλουνοφείλουν,, κατάκατά τηντην έκδοσηέκδοση τωντων πράξεωνπράξεων
ήή αποφάσεώναποφάσεών τουςτους, , νανα µνηµονεύουνµνηµονεύουν τητη δυνατότηταδυνατότητα
άσκησηςάσκησης ένστασηςένστασης, , τηντην ανατρεπτικήανατρεπτική προθεσµίαπροθεσµία γιαγια τηντην
άσκησήάσκησή τηςτης, , τοτο αποφαινόµενοαποφαινόµενο όργανοόργανο, , καθώςκαθώς καικαι τιςτις
συνέπειεςσυνέπειες απόαπό τητη µηµη άσκησήάσκησή τηςτης, , σύµφωνασύµφωνα µεµε όσαόσα
προβλέπονταιπροβλέπονται στηνστην περπερ. . αα' ' τηςτης παρπαρ. 2 . 2 τουτου άρθρουάρθρου 175, 175, 
περίπερί δικαστικήςδικαστικής επίλυσηςεπίλυσης διαφορώνδιαφορών..



ΕρωτήσειςΕρωτήσεις

�� ΠοιοςΠοιος αποφαίνεταιαποφαίνεται επίεπί ενστάσεωνενστάσεων αναδόχωναναδόχων έργωνέργων

δήµωνδήµων ήή περιφερειώνπεριφερειών µεµε προϋπολογισµόπροϋπολογισµό κάτωκάτω τωντων

ορίωνορίων; ; 



∆ιοικητική∆ιοικητική επίλυσηεπίλυση συµβατικώνσυµβατικών διαφορώνδιαφορών
ΆρθροΆρθρο 174 174 ΝΝ.4412/16 .4412/16 –– ΆρθροΆρθρο 87 87 ΝΝ.4782/21.4782/21

((απόαπό 99--33--2021)2021)

�� ΕιδικάΕιδικά επίεπί τωντων ενστάσεωνενστάσεων, , οιοι οποίεςοποίες αφορούναφορούν έργαέργα, , τατα
οποίαοποία εκτελούνταιεκτελούνται απόαπό τουςτους ∆ήµους∆ήµους, , τιςτις ΠεριφέρειεςΠεριφέρειες, , 

τουςτους συνδέσµουςσυνδέσµους τουςτους καικαι τατα νοµικάνοµικά τουςτους πρόσωπαπρόσωπα, , 

δηµοσίουδηµοσίου καικαι ιδιωτικούιδιωτικού δικαίουδικαίου,, καθώςκαθώς καικαι τιςτις
επιχειρήσειςεπιχειρήσεις τουςτους,, µεµε προϋπολογισµόπροϋπολογισµό κατώτεροκατώτερο τουτου
εκάστοτεεκάστοτε ισχύοντοςισχύοντος ορίουορίου εφαρµογήςεφαρµογής τωντων ΟδηγιώνΟδηγιών τηςτης
ΕΕ..ΕΕ.,., αποφασίζειαποφασίζει οο αρµόδιοςαρµόδιος συντονιστήςσυντονιστής
ΑποκεντρωµένηςΑποκεντρωµένης ∆ιοίκησης∆ιοίκησης, , κατόπινκατόπιν γνώµηςγνώµης τουτου
τεχνικούτεχνικού συµβουλίουσυµβουλίου τηςτης οικείαςοικείας ΠεριφέρειαςΠεριφέρειας καικαι µετάµετά
τηντην έναρξηέναρξη λειτουργίαςλειτουργίας τηςτης ΑυτοτελούςΑυτοτελούς ΥπηρεσίαςΥπηρεσίας
ΕποπτείαςΕποπτείας ΟΟ..ΤΤ..ΑΑ., ., οο ΕπόπτηςΕπόπτης ΟΟ..ΤΤ..ΑΑ.. .. 



ΕρωτήσειςΕρωτήσεις

�� ΥπάρχουνΥπάρχουν ειδικέςειδικές προβλέψειςπροβλέψεις γιαγια τιςτις ενστάσειςενστάσεις κατάκατά

αποφάσεωναποφάσεων κήρυξηςκήρυξης έκπτωτουέκπτωτου αναδόχουαναδόχου; ; 



∆ιοικητική∆ιοικητική επίλυσηεπίλυση συµβατικώνσυµβατικών διαφορώνδιαφορών
ΆρθροΆρθρο 174 174 ΝΝ.4412/16 .4412/16 –– ΆρθροΆρθρο 87 87 ΝΝ.4782/21.4782/21

((απόαπό 99--33--2021)2021)

�� ΣεΣε περιπτώσειςπεριπτώσεις άσκησηςάσκησης ένστασηςένστασης κατάκατά απόφασηςαπόφασης τηςτης
∆∆..ΥΥ., ., πουπου κηρύσσεικηρύσσει έκπτωτοέκπτωτο τοντον ανάδοχοανάδοχο κατκατ' ' άρθροάρθρο 160 160 

περίπερί έκπτωσηςέκπτωσης τουτου αναδόχουαναδόχου, , ηη έκπτωσηέκπτωση δενδεν
οριστικοποιείταιοριστικοποιείται πρινπριν τηντην έκδοσηέκδοση απόφασηςαπόφασης,, σύµφωνασύµφωνα
µεµε τιςτις διατάξειςδιατάξεις τουτου παρόντοςπαρόντος. . 

�� ΟΟ προσδιορισµόςπροσδιορισµός τηςτης συζήτησηςσυζήτησης τηςτης ένστασηςένστασης στοστο
αρµόδιοαρµόδιο τεχνικότεχνικό συµβούλιοσυµβούλιο διενεργείταιδιενεργείται κατάκατά προτίµησηπροτίµηση
καικαι εντόςεντός 3 3 µηνώνµηνών απόαπό τηντην άσκησήάσκησή τηςτης. . 

�� ΓιαΓια τητη συζήτησησυζήτηση στοστο τεχνικότεχνικό συµβούλιοσυµβούλιο, , ηη ∆∆..ΥΥ. . 

υποχρεούταιυποχρεούται νανα υποβάλλειυποβάλλει εισήγησηεισήγηση εντόςεντός 30 30 ηµερώνηµερών
απόαπό τηντην άσκησηάσκηση τηςτης ένστασηςένστασης..



∆ιοικητική∆ιοικητική επίλυσηεπίλυση συµβατικώνσυµβατικών διαφορώνδιαφορών
ΆρθροΆρθρο 174 174 ΝΝ.4412/16 .4412/16 –– ΆρθροΆρθρο 87 87 ΝΝ.4782/21.4782/21

((απόαπό 99--33--2021)2021)

�� ΠαράλειψηΠαράλειψη υποβολήςυποβολής τηςτης εισήγησηςεισήγησης δενδεν κωλύεικωλύει τητη
συζήτησησυζήτηση στοστο τεχνικότεχνικό συµβούλιοσυµβούλιο, , εφόσονεφόσον οο ενιστάµενοςενιστάµενος
υποβάλειυποβάλει εντόςεντός πρόσθετηςπρόσθετης προθεσµίαςπροθεσµίας 30 30 ηµερώνηµερών,, τατα
αναγκαίααναγκαία έγγραφαέγγραφα γιαγια τητη συζήτησησυζήτηση τηςτης ένστασηςένστασης, , ιδίωςιδίως
δεδε, , τατα εγκεκριµέναεγκεκριµένα συµβατικάσυµβατικά τεύχητεύχη καικαι τηντην απόφασηαπόφαση
έκπτωσηςέκπτωσης. . 

�� ΕντόςΕντός προθεσµίαςπροθεσµίας 30 30 ηµερώνηµερών απόαπό τηντην έκδοσηέκδοση τηςτης
γνωµοδότησηςγνωµοδότησης τουτου τεχνικούτεχνικού συµβουλίουσυµβουλίου,, τοτο αρµόδιοαρµόδιο
αποφαινόµενοαποφαινόµενο όργανοόργανο εκδίδειεκδίδει απόφασηαπόφαση επίεπί τηςτης ένστασηςένστασης. . 

�� ΠαράλειψηΠαράλειψη εκδόσεωςεκδόσεως απόφασηςαπόφασης εντόςεντός τηςτης άνωάνω
προθεσµίαςπροθεσµίας τεκµαίρεταιτεκµαίρεται ωςως σιωπηρήσιωπηρή αποδοχήαποδοχή τηςτης
οικείαςοικείας γνωµοδοτήσεωςγνωµοδοτήσεως τουτου τεχνικούτεχνικού συµβουλίουσυµβουλίου. . 



ΕρωτήσειςΕρωτήσεις

�� ΣεΣε ποιαποια άρθραάρθρα τουτου ΝΝ.4782/21 .4782/21 απαιτείταιαπαιτείται ΥπουργικήΥπουργική

ΑπόφασηΑπόφαση ήή ΕγκύκλιοςΕγκύκλιος γιαγια νανα ισχύσουνισχύσουν; ; ΥπάρχειΥπάρχει

περίπτωσηπερίπτωση νανα µηµη βγουνβγουν ποτέποτέ αυτέςαυτές οιοι ΑποφάσειςΑποφάσεις;;



ΕξουσιοδοτικέςΕξουσιοδοτικές διατάξειςδιατάξεις ΜέρουςΜέρους ΑΑ' ' 
ΆρθροΆρθρο 139 139 ΝΝ. 4782/2021. 4782/2021

�� ΣτοΣτο άρθροάρθρο 139 139 τουτου ΝΝ. 4782/2021 . 4782/2021 αναφέρονταιαναφέρονται αναλυτικάαναλυτικά
80 80 εξουσιοδοτικέςεξουσιοδοτικές διατάξειςδιατάξεις γιαγια τηντην εφαρµογήεφαρµογή τωντων
άρθρωνάρθρων τουτου ανωτέρωανωτέρω νόµουνόµου, , µεµε τατα οποίαοποία τροποποιούνταιτροποποιούνται
σχετικάσχετικά άρθραάρθρα τουτου ΝΝ. 4412/16.. 4412/16.



ΕρωτήσειςΕρωτήσεις

�� ΤιΤι ισχύειισχύει αναφορικάαναφορικά µεµε τηντην τροποποίησητροποποίηση µιαςµιας σύµβασηςσύµβασης

κατάκατά τητη διάρκειαδιάρκεια εκτέλεσήςεκτέλεσής τηςτης; ; 



ΤροποποίησηΤροποποίηση συµβάσεωνσυµβάσεων κατάκατά τητη διάρκειαδιάρκεια τουςτους
ΆρθροΆρθρο 113232 ΝΝ. 4412/2016. 4412/2016

ΟιΟι συµβάσειςσυµβάσεις καικαι οιοι συµφωνίεςσυµφωνίες--πλαίσιοπλαίσιο µπορούνµπορούν νανα
τροποποιούνταιτροποποιούνται χωρίςχωρίς νέανέα διαδικασίαδιαδικασία σύναψηςσύναψης σύµβασηςσύµβασης::

αα)) ότανόταν οιοι τροποποιήσειςτροποποιήσεις, , ανεξαρτήτωςανεξαρτήτως τηςτης χρηµατικήςχρηµατικής αξίαςαξίας
τουςτους, , προβλέπονταιπροβλέπονται σεσε σαφείςσαφείς, , ακριβείςακριβείς καικαι ρητέςρητές ρήτρεςρήτρες
αναθεώρησηςαναθεώρησης σταστα αρχικάαρχικά έγγραφαέγγραφα τηςτης σύµβασηςσύµβασης στιςστις
οποίεςοποίες µπορείµπορεί νανα περιλαµβάνονταιπεριλαµβάνονται καικαι ρήτρεςρήτρες
αναθεώρησηςαναθεώρησης τιµώντιµών ήή προαιρέσειςπροαιρέσεις. . 

ΟιΟι ρήτρεςρήτρες αυτέςαυτές αναφέρουναναφέρουν τοτο αντικείµενοαντικείµενο καικαι τητη φύσηφύση
τωντων ενδεχόµενωνενδεχόµενων τροποποιήσεωντροποποιήσεων ήή προαιρέσεωνπροαιρέσεων, , καθώςκαθώς
καικαι τουςτους όρουςόρους υπόυπό τουςτους οποίουςοποίους µπορούνµπορούν νανα
ενεργοποιηθούνενεργοποιηθούν. . 

∆εν∆εν προβλέπουνπροβλέπουν τροποποιήσειςτροποποιήσεις ήή προαιρέσειςπροαιρέσεις πουπου ενδέχεταιενδέχεται
νανα µεταβάλουνµεταβάλουν τητη συνολικήσυνολική φύσηφύση τηςτης σύµβασηςσύµβασης ήή τηςτης
συµφωνίαςσυµφωνίας--πλαίσιοπλαίσιο..
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ββ)) γιαγια τατα συµπληρωµατικάσυµπληρωµατικά έργαέργα, , υπηρεσίεςυπηρεσίες ήή αγαθάαγαθά απόαπό τοντον
αρχικόαρχικό ανάδοχοανάδοχο, , τατα οποίαοποία κατέστησανκατέστησαν αναγκαίααναγκαία καικαι δενδεν
περιλαµβάνοντανπεριλαµβάνονταν στηνστην αρχικήαρχική σύµβασησύµβαση, , εφόσονεφόσον ηη αλλαγήαλλαγή
αναδόχουαναδόχου::

–– δενδεν µπορείµπορεί νανα γίνειγίνει γιαγια οικονοµικούςοικονοµικούς ήή τεχνικούςτεχνικούς λόγουςλόγους, , 
ππ..χχ. . απαιτήσειςαπαιτήσεις εναλλαξιµότηταςεναλλαξιµότητας ήή διαλειτουργικότηταςδιαλειτουργικότητας
µεµε τοντον υφιστάµενουφιστάµενο εξοπλισµόεξοπλισµό, , υπηρεσίεςυπηρεσίες ήή
εγκαταστάσειςεγκαταστάσεις πουπου παρασχέθηκανπαρασχέθηκαν µεµε τητη διαδικασίαδιαδικασία
σύναψηςσύναψης τηςτης αρχικήςαρχικής σύµβασηςσύµβασης,,

–– θαθα συνεπαγότανσυνεπαγόταν σηµαντικάσηµαντικά προβλήµαταπροβλήµατα ήή ουσιαστικήουσιαστική
επικάλυψηεπικάλυψη δαπανώνδαπανών γιαγια τηντην ΑΑ..ΑΑ....

ΩστόσοΩστόσο, , οποιαδήποτεοποιαδήποτε αύξησηαύξηση τηςτης τιµήςτιµής δενδεν υπερβαίνειυπερβαίνει τοτο
50% 50% τηςτης αξίαςαξίας τηςτης αρχικήςαρχικής σύµβασηςσύµβασης. . ΣεΣε περίπτωσηπερίπτωση
διαδοχικώνδιαδοχικών τροποποιήσεωντροποποιήσεων, , ηη σωρευτικήσωρευτική αξίααξία τωντων
τροποποιήσεωντροποποιήσεων αυτώναυτών δενδεν µπορείµπορεί νανα υπερβαίνειυπερβαίνει τοτο 50% 50% τηςτης
αξίαςαξίας τηςτης αρχικήςαρχικής σύµβασηςσύµβασης ήή τηςτης συµφωνίαςσυµφωνίας--πλαίσιοπλαίσιο..
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γγ)) ότανόταν πληρούνταιπληρούνται σωρευτικάσωρευτικά οιοι ακόλουθεςακόλουθες προϋποθέσειςπροϋποθέσεις
((παρπαρ. 34 . 34 άρθροάρθρο 22 22 ΝΝ. 4441/16). 4441/16)::

–– ηη ανάγκηανάγκη τροποποίησηςτροποποίησης προέκυψεπροέκυψε λόγωλόγω περιστάσεωνπεριστάσεων
πουπου δενδεν ήτανήταν δυνατόνδυνατόν νανα προβλεφθούνπροβλεφθούν απόαπό µιαµια επιµελήεπιµελή
ΑΑ..ΑΑ., ., 

–– ηη τροποποίησητροποποίηση δενδεν µεταβάλλειµεταβάλλει τητη συνολικήσυνολική φύσηφύση τηςτης
σύµβασηςσύµβασης,,

–– οποιαδήποτεοποιαδήποτε αύξησηαύξηση τηςτης τιµήςτιµής δενδεν υπερβαίνειυπερβαίνει τοτο 50% 50% 
τηςτης αξίαςαξίας τηςτης αρχικήςαρχικής σύµβασηςσύµβασης ήή τηςτης συµφωνίαςσυµφωνίας--
πλαίσιοπλαίσιο. . ΣεΣε περίπτωσηπερίπτωση διαδοχικώνδιαδοχικών τροποποιήσεωντροποποιήσεων, , ηη
σωρευτικήσωρευτική αξίααξία τωντων τροποποιήσεωντροποποιήσεων αυτώναυτών δενδεν µπορείµπορεί
νανα υπερβαίνειυπερβαίνει τοτο 50% 50% τηςτης αξίαςαξίας τηςτης αρχικήςαρχικής σύµβασηςσύµβασης
ήή τηςτης συµφωνίαςσυµφωνίας--πλαίσιοπλαίσιο..
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δδ)) ότανόταν έναςένας νέοςνέος ανάδοχοςανάδοχος υποκαθιστάυποκαθιστά εκείνονεκείνον στονστον οποίοοποίο
ανατέθηκεανατέθηκε αρχικάαρχικά ηη σύµβασησύµβαση απόαπό τηντην ΑΑ..ΑΑ., ., συνεπείασυνεπεία::

–– ρητήςρητής ρήτραςρήτρας αναθεώρησηςαναθεώρησης ήή προαίρεσηςπροαίρεσης,,

–– ολικήςολικής ήή µερικήςµερικής διαδοχήςδιαδοχής τουτου αρχικούαρχικού αναδόχουαναδόχου, , 
λόγωλόγω εταιρικήςεταιρικής αναδιάρθρωσηςαναδιάρθρωσης, , περιλαµβανοµένωνπεριλαµβανοµένων
τηςτης εξαγοράςεξαγοράς, , τηςτης απορρόφησηςαπορρόφησης, , τηςτης συγχώνευσηςσυγχώνευσης ήή
καταστάσεωνκαταστάσεων αφερεγγυότηταςαφερεγγυότητας ιδίωςιδίως στοστο πλαίσιοπλαίσιο
προπτωχευτικώνπροπτωχευτικών ήή πτωχευτικώνπτωχευτικών διαδικασιώνδιαδικασιών……

–– περίπτωσηςπερίπτωσης πουπου ηη ΑΑ..ΑΑ. . αναλαµβάνειαναλαµβάνει τιςτις υποχρεώσειςυποχρεώσεις
τουτου κύριουκύριου αναδόχουαναδόχου έναντιέναντι τωντων υπεργολάβωνυπεργολάβων τουτου καικαι
εφόσονεφόσον ηη δυνατότηταδυνατότητα αυτήαυτή προβλέπεταιπροβλέπεται στιςστις κείµενεςκείµενες
διατάξειςδιατάξεις..
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εε)) ότανόταν οιοι τροποποιήσειςτροποποιήσεις, , ανεξαρτήτωςανεξαρτήτως τηςτης αξίαςαξίας τουςτους, , δενδεν
είναιείναι ουσιώδειςουσιώδεις κατάκατά τηντην έννοιαέννοια τηςτης παρπαρ. 4 . 4 τουτου άρθρουάρθρου 132 132 
τουτου ΝΝ. 4412/2016.. 4412/2016.

ΣτιςΣτις περιπτώσειςπεριπτώσεις ββ' ' καικαι γγ', ', οιοι ΑΑ..ΑΑ. . πουπου τροποποιούντροποποιούν µίαµία
σύµβασησύµβαση δηµοσιεύουνδηµοσιεύουν σχετικήσχετική γνωστοποίησηγνωστοποίηση στηνστην
ΕπίσηµηΕπίσηµη ΕφηµερίδαΕφηµερίδα τηςτης ΈνωσηςΈνωσης. . 

ΗΗ γνωστοποίησηγνωστοποίηση αυτήαυτή περιέχειπεριέχει τιςτις πληροφορίεςπληροφορίες πουπου
προβλέπονταιπροβλέπονται στοστο ΜέροςΜέρος ΖΖ' ' τουτου ΠαραρτήµατοςΠαραρτήµατος V V τουτου
ΠροσαρτήµατοςΠροσαρτήµατος ΑΑ' ' καικαι δηµοσιεύεταιδηµοσιεύεται, , σύµφωνασύµφωνα µεµε τοτο
άρθροάρθρο 65.65.
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�� ΧωρίςΧωρίς νανα απαιτείταιαπαιτείται επαλήθευσηεπαλήθευση αναν τηρούνταιτηρούνται οιοι
προϋποθέσειςπροϋποθέσεις τωντων περιπτώσεωνπεριπτώσεων αα' ' έωςέως δδ' ' τηςτης παρπαρ. 4 . 4 τουτου
άρθρουάρθρου 132 132 τουτου ΝΝ. 4412/2016, . 4412/2016, οιοι συµβάσειςσυµβάσεις µπορείµπορεί νανα
τροποποιούνταιτροποποιούνται χωρίςχωρίς νέανέα διαδικασίαδιαδικασία σύναψηςσύναψης δηµόσιαςδηµόσιας
σύµβασηςσύµβασης, , σύµφωνασύµφωνα µεµε τοτο παρόνπαρόν ΒιβλίοΒιβλίο, , εφόσονεφόσον ηη αξίααξία τηςτης
τροποποίησηςτροποποίησης είναιείναι κατώτερηκατώτερη καικαι τωντων δύοδύο ακόλουθωνακόλουθων τιµώντιµών::

–– τωντων κατώτατωνκατώτατων ορίωνορίων τουτου άρθρουάρθρου 5, 5, καικαι

–– τουτου 10% 10% τηςτης αξίαςαξίας τηςτης αρχικήςαρχικής σύµβασηςσύµβασης γιαγια τιςτις
συµβάσειςσυµβάσεις υπηρεσιώνυπηρεσιών καικαι προµηθειώνπροµηθειών καικαι τουτου 15% 15% τηςτης
αξίαςαξίας τηςτης αρχικήςαρχικής σύµβασηςσύµβασης γιαγια τιςτις συµβάσειςσυµβάσεις έργωνέργων..

ΗΗ τροποποίησητροποποίηση δενδεν µπορείµπορεί νανα µεταβάλειµεταβάλει τητη συνολικήσυνολική φύσηφύση
τηςτης σύµβασηςσύµβασης ήή τηςτης συµφωνίαςσυµφωνίας--πλαίσιοπλαίσιο. . ΣεΣε περίπτωσηπερίπτωση
διαδοχικώνδιαδοχικών τροποποιήσεωντροποποιήσεων, , ηη αξίααξία τουςτους υπολογίζεταιυπολογίζεται βάσειβάσει
τηςτης καθαρήςκαθαρής σωρευτικήςσωρευτικής αξίαςαξίας τωντων διαδοχικώνδιαδοχικών
τροποποιήσεωντροποποιήσεων..
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�� ΗΗ τροποποίησητροποποίηση σύµβασηςσύµβασης ήή συµφωνίαςσυµφωνίας--πλαίσιοπλαίσιο κατάκατά τητη
διάρκειαδιάρκεια τηςτης θεωρείταιθεωρείται ουσιώδηςουσιώδης, , εφόσονεφόσον καθιστάκαθιστά τητη
σύµβασησύµβαση ήή τητη συµφωνίασυµφωνία--πλαίσιοπλαίσιο ουσιωδώςουσιωδώς διαφορετικήδιαφορετική, , 
ωςως προςπρος τοντον χαρακτήραχαρακτήρα, , απόαπό τηντην αρχικώςαρχικώς συναφθείσασυναφθείσα. . 

�� ΜίαΜία τροποποίησητροποποίηση θεωρείταιθεωρείται ουσιώδηςουσιώδης ότανόταν::

–– ηη τροποποίησητροποποίηση εισάγειεισάγει όρουςόρους οιοι οποίοιοποίοι, , εάνεάν είχανείχαν
αποτελέσειαποτελέσει µέροςµέρος τηςτης αρχικήςαρχικής διαδικασίαςδιαδικασίας σύναψηςσύναψης
σύµβασηςσύµβασης, , θαθα είχανείχαν επιτρέψειεπιτρέψει τητη συµµετοχήσυµµετοχή
διαφορετικώνδιαφορετικών υποψηφίωνυποψηφίων απόαπό αυτούςαυτούς πουπου
επιλέχθηκανεπιλέχθηκαν αρχικώςαρχικώς ήή στηνστην αποδοχήαποδοχή άλληςάλλης
προσφοράςπροσφοράς απόαπό εκείνηεκείνη πουπου επελέγηεπελέγη αρχικώςαρχικώς ήή θαθα
προσέλκυανπροσέλκυαν καικαι άλλουςάλλους συµµετέχοντεςσυµµετέχοντες στηστη διαδικασίαδιαδικασία
σύναψηςσύναψης σύµβασηςσύµβασης,,
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–– ηη τροποποίησητροποποίηση αλλάζειαλλάζει τηντην οικονοµικήοικονοµική ισορροπίαισορροπία τηςτης
σύµβασηςσύµβασης ήή τηςτης συµφωνίαςσυµφωνίας--πλαίσιοπλαίσιο υπέρυπέρ τουτου
αναδόχουαναδόχου, , κατάκατά τρόποτρόπο πουπου δενδεν προβλεπότανπροβλεπόταν στηνστην
αρχικήαρχική σύµβασησύµβαση ήή συµφωνίασυµφωνία--πλαίσιοπλαίσιο,,

–– ηη τροποποίησητροποποίηση επεκτείνειεπεκτείνει σηµαντικάσηµαντικά τοτο αντικείµενοαντικείµενο
τηςτης σύµβασηςσύµβασης ήή τηςτης συµφωνίαςσυµφωνίας--πλαίσιοπλαίσιο,,

–– ότανόταν νέοςνέος ανάδοχοςανάδοχος υποκαθιστάυποκαθιστά εκείνονεκείνον στονστον οποίοοποίο
είχεείχε ανατεθείανατεθεί αρχικώςαρχικώς ηη σύµβασησύµβαση σεσε περιπτώσειςπεριπτώσεις
διαφορετικέςδιαφορετικές απόαπό τιςτις προβλεπόµενεςπροβλεπόµενες στηνστην περίπτωσηπερίπτωση
δδ' ' τηςτης παρπαρ. 1.. 1.



ΤροποποίησηΤροποποίηση συµβάσεωνσυµβάσεων κατάκατά τητη διάρκειαδιάρκεια τουςτους
ΆρθροΆρθρο 113232 ΝΝ. 4412/2016. 4412/2016 ((παρπαρ. 21 . 21 άρθροάρθρο 43 43 ΝΝ. 4605/19). 4605/19)

�� ΣτονΣτον έλεγχοέλεγχο νοµιµότηταςνοµιµότητας υπάγονταιυπάγονται οιοι τροποποιητικέςτροποποιητικές
συµβάσειςσυµβάσεις, , εφόσονεφόσον ηη κύριακύρια σύµβασησύµβαση διήλθεδιήλθε απόαπό τοντον
προληπτικόπροληπτικό έλεγχοέλεγχο νοµιµότηταςνοµιµότητας τουτου ΕλεγκτικούΕλεγκτικού ΣυνεδρίουΣυνεδρίου, , 
εκτόςεκτός απόαπό τιςτις ακόλουθεςακόλουθες περιπτώσειςπεριπτώσεις::

–– ότανόταν οιοι τροποποιήσειςτροποποιήσεις δενδεν έχουνέχουν οικονοµικόοικονοµικό
αντικείµενοαντικείµενο καικαι δενδεν είναιείναι ουσιώδειςουσιώδεις κατάκατά τηντην έννοιαέννοια
τηςτης παρπαρ. 4 . 4 τουτου άρθρουάρθρου 132 132 τουτου ΝΝ. 4412/2016,. 4412/2016,

–– ότανόταν οιοι τροποποιήσειςτροποποιήσεις γίνονταιγίνονται κατ΄κατ΄ εφαρµογήεφαρµογή τηςτης
περίπτωσηςπερίπτωσης α΄α΄ τηςτης παρπαρ. 1 . 1 καικαι τηςτης παρπαρ. 2 . 2 τουτου άρθρουάρθρου
132 132 τουτου ΝΝ. 4412/2016 . 4412/2016 καικαι

–– ότανόταν µετάµετά τοντον έλεγχοέλεγχο νοµιµότηταςνοµιµότητας τηςτης αρχικήςαρχικής
σύµβασηςσύµβασης αυτήαυτή εντάχθηκεεντάχθηκε σεσε πρόγραµµαπρόγραµµα
χρηµατοδότησηςχρηµατοδότησης καικαι τοτο συνολικόσυνολικό ποσόποσό τηςτης αρχικήςαρχικής
σύµβασηςσύµβασης δενδεν υπερβαίνειυπερβαίνει τοτο εκάστοτεεκάστοτε ισχύονισχύον όριοόριο
ελέγχουελέγχου γιαγια τιςτις συγχρηµατοδοτούµενεςσυγχρηµατοδοτούµενες συµβάσειςσυµβάσεις..
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�� ΣτονΣτον έλεγχοέλεγχο νοµιµότηταςνοµιµότητας υπάγονταιυπάγονται καικαι τροποποιητικέςτροποποιητικές
συµβάσειςσυµβάσεις, , δυνάµειδυνάµει τωντων οποίωνοποίων τροποποιείταιτροποποιείται σύµβασησύµβαση τηςτης
οποίαςοποίας ηη αρχικήαρχική αξίααξία υπολειπότανυπολειπόταν τουτου εκάστοτεεκάστοτε ορίουορίου τουτου
ελέγχουελέγχου, , εφόσονεφόσον µεµε τηντην τροποποίησητροποποίηση αυτήαυτή προσαυξάνεταιπροσαυξάνεται
τοτο οικονοµικόοικονοµικό αντικείµενοαντικείµενο τόσοτόσο, , ώστεώστε ηη συνολικήσυνολική αξίααξία τηςτης
σύµβασηςσύµβασης νανα υπερβαίνειυπερβαίνει τοτο εκάστοτεεκάστοτε όριοόριο ελέγχουελέγχου. . 
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�� ∆είτε∆είτε καικαι τηντην σχετικήσχετική, , πολύπολύ επεξηγηµατικήεπεξηγηµατική, , 

ΚατευθυντήριαΚατευθυντήρια ΟδηγίαΟδηγία 22 22 τηςτης ΕΑΑ∆ΗΣΥΕΑΑ∆ΗΣΥ ((Α∆ΑΑ∆Α: : 

77ΜΥΤΟΞΤΒΜΥΤΟΞΤΒ--ΖΓΖΖΓΖ), ), ηη οποίαοποία περιλαµβάνειπεριλαµβάνει καικαι αρκετάαρκετά

παραδείγµαταπαραδείγµατα..



ΕυχαριστώΕυχαριστώ……


