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Ιζηνξηθό 
θνπόο νδεγηώλ 2014/24/EE & 2014/25/EE 

Δθζπγρξνληζκόο ησλ δεκνζίσλ πκβάζεσλ κε ζηόρν ζηελ ζπκβνιή ζηνπο 
ζθνπνύο ηεο  Δπξώπε 2020 « Έμππλε Βηώζηκε θαη ρσξίο απνθιεηζκνύο 
Αλάπηπμε Αλάπηπμε» 

Μηα από ηηο 12 δξάζεηο πξνηεξαηόηεηαο γηα ηελ εληαία αγνξά  

Βέιηηζηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πόξσλ κε ζηόρν ηελ ζηήξημε ηεο νηθνλνκηθήο 
Αλάπηπμεο   

Δπέιηθηα θαη απιά κέζα γηα ηελ ζύλαςε δηαθαλώλ θαη αληαγσληζηηθώλ 
ζπκβάζεσλ  ώζηε νη αγνξέο λα πξαγκαηνπνηνύληαη ζηελ θαιύηεξε ζρέζε 
πνηόηεηαο ηηκήο «value for money” 

Ν 4412/16 ελζσκάησζε ζην Διιεληθό Γίθαην ησλ Οδεγηώλ 2014/24/ΔΔ $2014 
/25/ΔΔ  



N. 4412 /16 ηόρνη  

Απινύζηεπζε θαη επειημία θαλόλσλ & δηαδηθαζηώλ 

Δπέθηαζε θαη ζε κεζνπξόζεζκν ρξνληθό νξίδνληα ηελ γελίθεπζε ησλ ειεθηξνληθώλ κέζσλ 

Δθζπγρξνληζκό Γηαδηθαζηώλ 

Γξαζηηθή κείσζε απαηηνύκελσλ δηθαηνινγεηηθώλ  ησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ κε ζηόρν ηελ  
επθνιόηεξε πξόζβαζε ησλ θνξέσλ θαη ηδίσο ησλ ΜΜΔ  

Σν εθζπγρξνληζκό ησλ δηαδηθαζηώλ 

Γηεπθόιπλζε πξόζβαζεο Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ 

Γηαθάλεηα Γεκνζηόηεηα  

Έλλνκε Πξνζηαζία 

Παξαθνινύζεζε πκβάζεσλ  



ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 

 Γεληθά πεξί Γεκνζίσλ πκβάζεσλ  Ν. 4412 

 Πεδίν Δθαξκνγήο 

 ΒΙΒΛΙΟ  Ι & ΙΙ 

 Δίδε Γηαγσληζηηθώλ Γηαδηθαζηώλ - Δξγαιεία 

 Γηαδηθαζίεο Αλάζεζεο  -Πξνθεξύμεηο  - Γεκνζηόηεηα - 
ηάδηα αμηνιόγεζεο -Καηαθύξσζε – ππνγξαθή ζύκβαζεο 

 Δγγπήζεηο 

 Γηθαηνύκελνη ζπκκεηνρήο – Λόγνη απνθιεηζκνύ 

 Γλσκνδνηηθά θαη απνθαηλόκελα όξγαλα 

 Έλλνκε πξνζηαζία 

 Γηαδηθαζία εθηέιεζεο Πξνκήζεηαο Αγαζώλ θαη Γεληθώλ 
ππεξεζηώλ –Έξγσλ - Μειεηώλ 

 Πιεξσκέο  θξαηήζεηο 

 

 

 



 

 

ΓΗΜΟΙΔ ΤΜΒΑΔΙ  

Ν. 4412/2016 



ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ 

Πεδίν εθαξκνγήο  -  Αληηθείκελν (άξζξν 1) 

Όιεο νη δεκόζηεο ζπκβάζεηο (πξνκεζεηώλ, ππεξεζηώλ, έξγσλ, κειεηώλ & 
ζπλαθώλ ππεξεζηώλ) πνπ αλαζέηνπλ: 

Οη δήκνη,  

ηα δεκνηηθά ΝΠΓΓ θαη ηδξύκαηα θαη νη ζύλδεζκνη ΟΣΑ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζρνιηθώλ επηηξνπώλ. 

Οη πεξηθεξεηαθέο Δλώζεηο Γήκσλ (ΠΔΓ) θαη ε Κεληξηθή Έλσζε Γήκσλ 
Διιάδνο (ΚΔΓΔ).  

Οη επηρεηξήζεηο ΟΣΑ (Κνηλσθειείο , ΓΔΤΑ θιπ) 



ΟΡΙΜΟΙ 

• έρνπλ ζπζηαζεί γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζθνπό 
ηεο θάιπςεο αλαγθώλ γεληθνύ ζπκθέξνληνο, 
πνπ δελ έρνπλ βηνκεραληθό ή εκπνξηθό 
ραξαθηήξα,  

• έρνπλ λνκηθή πξνζσπηθόηεηα θαη  
• ρξεκαηνδνηνύληαη, θαηά ην κεγαιύηεξν 

κέξνο, από ηηο θξαηηθέο αξρέο, ηηο αξρέο 
ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ή άιινπο νξγαληζκνύο 
δεκνζίνπ δηθαίνπ ή ε δηαρείξηζε ησλ νπνίσλ 
ππόθεηηαη ζε έιεγρν αζθνύκελν από ηνπο 
νξγαληζκνύο απηνύο ή έρνπλ δηνηθεηηθό, 
δηεπζπληηθό ή επνπηηθό ζπκβνύιην, ηνπ 
νπνίνπ πεξηζζόηεξν από ην ήκηζπ ησλ κειώλ 
δηνξίδεηαη από ηηο θξαηηθέο αξρέο, ηηο αξρέο 
ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ή από άιινπο 
νξγαληζκνύο δεκνζίνπ δηθαίνπ 

«νξγαληζκνί 
δεκνζίνπ δηθαίνπ» - 

ζπλδξνκή  
ΩΡΔΤΣΙΚΑ ησλ εμήο 

πξνϋπνζέζεσλ:  



ΟΡΙΜΟΙ 

• Σν απνηέιεζκα ζπλόινπ νηθνδνκηθώλ εξγαζηώλ ή 
εξγαζηώλ κεραληθνύ ην νπνίν επαξθεί απηό θαζαπηό γηα 
ηελ εθπιήξσζε κίαο νηθνλνκηθήο ή ηερληθήο ιεηηνπξγίαο.  

• Αθνξά λέεο θαηαζθεπέο, επεθηάζεηο, αλαθαηλίζεηο, 
επηζθεπέο - ζπληεξήζεηο θαηά ηε ιεηηνπξγία, 
θαηεδαθίζεηο ππνδνκώλ, ηδίσο ζηηο θαηεγνξίεο 
νδνπνηίαο, νηθνδνκηθώλ, πδξαπιηθώλ, 
ειεθηξνκεραλνινγηθώλ, ιηκεληθώλ, βηνκεραληθώλ - 
ελεξγεηαθώλ, δηθηύσλ, πξαζίλνπ, θαζαξηζκνύ θαη 
επεμεξγαζίαο λεξνύ, πγξώλ, ζηεξεώλ θαη αεξίσλ 
απνβιήησλ, γεσηξήζεσλ, εηδηθώλ κνλώζεσλ, 
αλειθπζηήξσλ, ειεθηξνληθνύ εμνπιηζκνύ, πισηώλ 
έξγσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ, λαππεγείσλ, απνθαιύςεηο 
κεηαιιείσλ ή όπσο νη θαηεγνξίεο απηέο δηακνξθώλνληαη 
από ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη ησλ ππνδνκώλ εθ ηνπ 
ζπλδπαζκνύ ησλ αλσηέξσ θαηεγνξηώλ 

«έξγν» : 



ΟΡΙΜΟΙ 

«κειέηε»: 

ην απνηέιεζκα 
ζπζηεκαηηθήο θαη 
αλαιπηηθήο 
επηζηεκνληθήο θαη 
ηερληθήο έξεπλαο ζε 
ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθό 
αληηθείκελν, ην νπνίν 
απνβιέπεη ηδίσο  

• ζηελ παξαγσγή έξγνπ ή  
• ζηελ επέκβαζε ζε έξγν ή  
• αθνξά ζηνλ ζρεδηαζκό θαη 

ηελ απεηθόληζε έξγνπ θαη 
αλαθέξεηαη ζηελ αλάιπζε 
απνηειεζκάησλ κεηξήζεσλ 
θαη ζηελ επεμεξγαζία απηώλ 



ΟΡΙΜΟΙ 

Γεκόζηεο 
ζπκβάζεηο 

Γεληθώλ 
Τπεξεζηώλ»  

ην απνηέιεζκα ζπζηεκαηηθήο 
θαη αλαιπηηθήο επηζηεκνληθήο 
θαη ηερληθήο έξεπλαο ζε 
ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθό 
αληηθείκελν, ην νπνίν 
απνβιέπεη ηδίσο  

• ζηελ παξαγσγή έξγνπ ή  
• ζηελ επέκβαζε ζε έξγν ή  
• αθνξά ζηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ 

απεηθόληζε έξγνπ θαη αλαθέξεηαη 
ζηελ αλάιπζε απνηειεζκάησλ 
κεηξήζεσλ θαη ζηελ επεμεξγαζία 
απηώλ 



ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ  (άξζξα 222 έσο 338)  

 Αθνξά ζηηο δηαδηθαζίεο αλάζεζεο θαη εθηέιεζεο ζπκβάζεσλ γηα:  

 ηελ παξνρή ή ιεηηνπξγία ζηαζεξώλ δηθηύσλ πνπ έρνπλ σο ζηόρν 
λα παξέρνπλ ζην θνηλό ππεξεζίεο ζηνλ ηνκέα ηεο παξαγσγήο, 
ηεο κεηαθνξάο ή ηεο δηαλνκήο πόζηκνπ ύδαηνο 

 ηελ ηξνθνδόηεζε ησλ ελ ιόγσ δηθηύσλ κε πόζηκν ύδσξ 

 ζηηο ζπκβάζεηο πνπ αλαηίζεληαη ή ζηνπο δηαγσληζκνύο κειεηώλ 
πνπ δηνξγαλώλνληαη από αλαζέηνληεο θνξείο νη νπνίνη αζθνύλ 
ζρεηηθή δξαζηεξηόηεηα θαη πνπ ζπλδένληαη κε έλα από ηα 
αθόινπζα:   

 έπγα ςδπαςλικήρ μεσανικήρ, άπδεςζερ ή αποζηπάγγιζερ, εθόζον ο όγκορ ηος 
ύδαηορ πος πποοπίδεηαι για ηεν ηποθοδόηεζε με πόζιμο ύδυπ ςπεπβαίνει ηο 
20% ηος ζςνολικού όγκος ύδαηορ πος παπάγεηαι από ηέηοια έπγα ή 
εγκαηαζηάζειρ άπδεςζερ ή αποζηπάγγιζερ 

 ηεν αποσέηεςζε ή ηεν επεξεπγαζία λςμάηυν.   



ΦΑΚΔΛΟ ΓΗΜΟΙΑ ΤΜΒΑΗ (αρ.45 ν 4412/16) 

ΤΠΟΥΡΔΧΗ ΣΗΡΗΗ ΦΤΙΚΟΤ/ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΑΡΥΔΙΟΤ ΜΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ: 

 

 ηελ ηεθκεξίσζε ηεο ζθνπηκόηεηαο ηεο ζύκβαζεο, 
  ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηεο ζύκβαζεο θαη ηελ ηεθκεξίσζή ηνπ, 
 ζηνηρεία ηεο σξηκόηεηαο ηεο ζύκβαζεο (άξζ. 49,50,51,52) 
 ηελ πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο, 
 ηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο (άξζ. 53) 
 όια ηα αλαγθαία έγγξαθα γηα αηηηνιόγεζε απνθάζεσλ αλαζέηνπζαο 

αξρήο, θαηά ηα ζηάδηα δηαδηθαζίαο ζύλαςεο ηεο ύκβαζεο, όπσο, 
ελδεηθηηθά: 

αα) γηα ηελ επηθνηλωλία κε νηθνλνκηθνύο θoξείο θαη ηηο ππεξεζηαθέο θξίζεηο, 
ββ) γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηωλ εγγξάθωλ ηεο ζύκβαζεο, 
γγ) γηα ηνλ δηάινγν ή ηε δηαπξαγκάηεπζε (εθόζνλ δηεμήρζε), 
δδ) γηα ηελ επηινγή ηνπ αλαδόρνπ θαη ηελ αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο. 
 

ΔΙΓΙΚΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑ ΜΔΛΔΣΔ ΚΑΙ ΤΝΑΦΔΙ ΤΠΗΡΔΙΔ :  
Ο Φάθεινο ζπγθξνηείηαη από ηελ  αξκόδηα ηερληθή ππεξεζία  



 

 

 

ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ 



ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ 

ΑΠ ΔΤΘΔΙΑ 
ΑΝΑΘΔΗ 

ΤΝΟΠΣΙΚΟ 
ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ 

ΑΝΟΙΥΣΟ 
ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ 



ΒΗΜΑ  ΔΙΑΔΙΑΚΑΙΑ ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΟ 

1 Δγγξαθή ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ Ν.4270/2014 

2 
Σερληθή  πεξηγξαθή  πξνκήζεηαο ή ππεξεζίαο- πξνζδηνξηζκφο 

πξνυπνινγηζκνχ 
Ν. 4412/2016 άξζξν 54 

3 Γεκηνπξγία Φαθέινπ   Ν. 4412/16 Άξζξν  45 

4  Πξσηνγελέο αίηεκα 
Ν. 4412/2016,  Τ.Α. 57654/2017 ΦΔΚ Β΄ 

1781/23.5.2017  άξζξν  5 

5 
Αλάξηεζε πξσηνγελνχο αηηήκαηνο ζε ΚΗΜΓΗ (άλσ ησλ 

1.000€) 

Ν. 4412/2016,  Τ.Α. 57654/2017 ΦΔΚ Β΄ 

1781/23.5.2017  άξζξν  5 

6 

Έθδνζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο  

Ν. 4270/2014 άξζξα 25,26 &66, ΠΓ 80/2016,    

Βεβαίυζε Πποφζηάμενος Οικονομικών Τπεπεζιών για: 

Ύπαπξε πίζηυζερ  

Νομιμόηεηα δαπάνερ  

Με παπαγπαθή αςηήρ  

Απφθαζεο Έγθξηζεο - Γηάζεζε Πίζησζεο απφ ην αξκφδην 

φξγαλν 

Ν. 4270/2014 άξζξα 25,26 &66, ΠΓ 80/2016,  

άξζξν 72 λ. 3852/10 & άξζξν 158 λ. 3463/06 θαη 

άξζξν  

7 
Αλάξηεζε Απφθαζεο Έγθξηζεο  - Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο ζε  

ΚΗΜΓΗ θαη ΓΙΑΤΓΔΙΑ 

Ν. 4412/2016,  Τ.Α. 57654/2017 ΦΔΚ Β΄ 

1781/23.5.2017  άξζξν 5 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ ΤΠΗΡΔΙΔ 
Ι. ΑΠ΄ ΔΤΘΔΙΑ ΑΝΑΘΔΗ (ζε ζςνδςαζμό με ΠΓ 80/2016 πεπί ανάλετερ δαπάνερ): 



ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ ΤΠΗΡΔΙΔ 
Ι. ΑΠ΄ ΔΤΘΔΙΑ ΑΝΑΘΔΗ (ζε ζςνδςαζμό με ΠΓ 80/2016 πεπί ανάλετερ δαπάνερ): 

ΒΗΜΑ  ΓΙΑΓΙΑΚΑΙΑ ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΟ ΑΡΜΟΓΙΟ ΟΡΓΑΝΟ 

8 Πξφζθιεζε ζε πξνκεζεπηή ή πξνκεζεπηέο Ν. 4412/14 άξζξν 120 ΓΗΜΑΡΥΟ 

9 
Τπνβνιή  Πξνζθνξψλ απφ Πξνκεζεπηή - 

Γηθαηνινγεηηθά 
Ν. 4412 /14   

10 
Γλσκνδφηεζε  επηηξνπήο - αξκφδηαο ππεξεζίαο  

γηα ηελ αλάζεζε 

Ν. 4412/2016 άξζξν 105 & Ν. 

4270/2014 
ΑΡΜΟΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΑ 

11 Απφθαζε  Αλάζεζεο    ΓΗΜΑΡΥΟ 

12 
Αλάξηεζε Απφθαζεο Αλάζεζεο ΚΗΜΓΗ (πάλσ 

απφ  1.000€ λ  δηαθνξεηηθά ) & Γηαχγεηα 

Ν. 4412/2016,  Τ.Α. 

57654/2017 ΦΔΚ Β΄ 

1781/23.5.2017  άξζξν. 5 

  

13 
Αλάξηεζε πκθσλεηηθνχ ζε ΚΗΜΓΗ (πάλσ 

απφ 1.000€) 

Ν. 4412/2016,  Τ.Α. 

57654/2017 ΦΔΚ Β΄ 

1781/23.5.2017  άξζξν. 5 

  

14 

Γλσζηνπνίνεζε  θαηαθχξσζεο ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο (εθφζνλ έρεη απνζηαιεί  απφ 

απηνχο πξνζθνξά ) 

Ν. 4412/2016   

15 χλαςε χκβαζεο  Ν 4412 /2016 ΓΗΜΑΡΥΟ 



ΒΗΜΑ  ΔΙΑΔΙΑΚΑΙΑ ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΟ 

16 Παξαιαβήο  Πξνκεζεηψλ - Τπεξεζηψλ 
Ν 4412 /2016  άξζξα 208 γηα πιηθά 

θαη 219 γηα ππεξεζίεο 

17 Δθθαζάξηζε δαπάλεο - δηθαηνινγεηηθά Ν.4270/2014 

18 Έθδνζε θαη Τπνγξαθή Δληνιή Πιεξσκήο  Ν.4270/2014  

19 Αλάξηεζε ΚΗΜΓΗ θαη Γηαχγεηα 
Ν. 4412/2016,  Τ.Α. 57654/2017 

ΦΔΚ Β΄ 1781/23.5.2017  άξζξν. 5 

20 Απνζηνιή Δληάικαηνο ζην  Δπίηξνπν ηνπ Δ.. Ν.3852/10 

21 Πιεξσκή  Ν.4270/2014 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ ΤΠΗΡΔΙΔ 
Ι. ΑΠ΄ ΔΤΘΔΙΑ ΑΝΑΘΔΗ (ζε ζςνδςαζμό με ΠΓ 80/2016 πεπί ανάλετερ δαπάνερ): 



ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ ΤΠΗΡΔΙΔ 
Ι. ΑΠ΄ ΔΥΘΔΙΑΣ ΑΝΑΘΔΣΗ  - ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ 

Προςφυγι ςτθ διαδικαςία τθσ απευκείασ ανάκεςθσ, κατά τα 
προβλεπόμενα ςτο άρκρο 118, επιτρζπεται όταν θ εκτιμϊμενθ 

αξία τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ ΦΠΑ, είναι ίςθ ι κατϊτερθ από το 
ποςό των 20.000,00€  

Κριτιρια ανάκεςθσ:  

θ δυνατότθτα καλισ και ζγκαιρθσ εκτζλεςθσ,  

θ οικονομικι του προςφορά  

 

Δεν απαιτείται ςυγκρότθςθ Επιτροπισ (του άρκρου 221) 
Διενεργείται από τισ Τπθρεςίεσ του Διμου 

Ντορζττα Αλεξίου,  
Δικθγόροσ Κ.Ε.Δ.Ε. 



ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ ΤΠΗΡΔΙΔ 
Ι. ΑΠ΄ ΔΥΘΔΙΑΣ ΑΝΑΘΔΣΗ  - ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ 

ΔΕΝ απαιτείται εγγφθςθ ςυμμετοχισ και καλισ 
εκτζλεςθσ ςτισ ςυμβάςεισ αυτοφ του άρκρου (άρκ.72, βλ. 

κατωτζρω αναλυτικά)   

Ωσ χρόνοσ ζναρξθσ τθσ διαδικαςίασ τθσ απ’ ευκείασ 
ανάκεςθσ νοείται θ θμερομθνία αποςτολισ τθσ 

πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για υποβολι 
προςφοράσ ςτον ι ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ (άρκ.120 

παρ.3)         

ΠΡΟΟΧΗ! Σα ανωτζρω βιματα είναι υποχρεωτικά κακϊσ 
και θ ςειρά αυτϊν – δθλαδι δεν μπορεί να αναρτθκεί θ 

πρόςκλθςθ για υποβολι προςφορϊν πριν τθν ζγκριςθ του 
αιτιματοσ και τθν ανάλθψθ δαπάνθσ οφτε να υπογραφεί 
θ ςφμβαςθ πριν τθν απόφαςθ ζγκριςθσ και τθν ανάρτθςθ 

τθσ ςτο ΚΗΜΔΗ & ΔΙΑΤΓΕΙΑ. ε αντίκετθ περίπτωςθ θ 
ςφμβαςθ είναι αυτοδικαίωσ άκυρθ (παρ.4 άρκ.118).   



Προςφυγι ςτθ 
διαδικαςία του 

ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ 
επιτρζπεται όταν θ 

εκτιμϊμενθ αξία τθσ 
ςφμβαςθσ είναι: 

ίςθ ι κατϊτερθ από το 
ποςό των εξιντα 

χιλιάδων (60.000,00) 
ευρϊ, χωρίσ να 

ςυμπεριλαμβάνεται ο 
ΦΠΑ.  

ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ ΤΠΗΡΔΙΔ 
ΙΙ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (άξζ.117 Ν.4412/2016) 



ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ ΤΠΗΡΔΙΔ 
ΙΙ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (άξζ.117 Ν.4412) ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

ελάχιςτθ προκεςμία  παραλαβισ 
προςφορϊν: δϊδεκα (12) θμζρεσ 
από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ 

τθσ διακιρυξθσ ςτο ΚΗΜΔΗ 
(άρκρο 121 παρ. 1γ, όπωσ 

αντικαταςτάκθκε με τθ παρ.6 
άρκρου 47 Ν.4472/2017 ΦΕΚ 

Αϋ74). ε περιπτϊςεισ 
πολφπλοκου διαγωνιςμοφ θ 

προκεςμία αυξάνεται. 

δεν απαιτείται εγγφθςθ 
ςυμμετοχισ (εκτόσ αν 

προβλζπεται ςτθ Διακιρυξθ) 
ΑΛΛΑ ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ 

ΕΚΣΕΛΕΗ φψουσ 5% επί τθσ 
αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΠΑ 

(άρκρο 72) 

ωσ χρόνοσ ζναρξθσ τθσ 
διαδικαςίασ του ςυνοπτικοφ 

διαγωνιςμοφ νοείται θ 
θμερομθνία ανάρτθςθσ προσ 

διακιρυξθσ ςτο ΚΗΜΔΗ (άρκρο 
120 παρ.2).         



ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ ΤΠΗΡΔΙΔ 
ΙΙ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (άξζ.117 Ν.4412) ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Μπορεί να προςκαλεί επιπλζον & ςυγκεκριμζνουσ οικονομικοφσ φορείσ, 3 τουλάχιςτον, εφόςον 
δραςτθριοποιοφνται τόςοι ςτθ ςχετικι αγορά. 

Η υποβολι μόνο μιασ προςφοράσ δεν αποτελεί κϊλυμα για τθ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ του 
διαγωνιςμοφ & τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ (απαιτείται επαρκισ αιτιολόγθςθ) 

Τποβάλλονται ζγγραφεσ προςφορζσ (εντόσ ςφραγιςμζνων φακζλων).  

Ο ςυνοπτικόσ διαγωνιςμόσ διεξάγεται από επιτροπι που ςυγκροτείται προσ το ςκοπό αυτό και 
διενεργεί όλα τα ςτάδια του διαγωνιςμοφ (κατά το άρκ.221) 

Η αποςφράγιςθ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν, των τεχνικϊν προςφορϊν και των οικονομικϊν 
προςφορϊν, μπορεί να γίνει ςε μια και μοναδικι ςυνεδρίαςθ προσ επιτροπισ διαγωνιςμοφ.  

Ακολουκεί απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου (Ο.Ε.) περί ζγκριςθσ του Πρακτικοφ αξιολόγθςθσ τθσ 
Επιτροπισ και κατακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ ςτον προςωρινό ανάδοχο. 



ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ ΤΠΗΡΔΙΔ 

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ (1) 

Ωο πξνο ηελ αλάιεςε δαπάλεο θαη δηάζεζε 
πίζησζεο ίδηα κε ηελ απεπζείαο  

Ωο πξνο ηελ δηαδηθαζία δεκνζίεπζεο θαη αλάζεζεο: 
 Σύληαμε Γηαθήξπμεο (ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, όξνη θ.ιπ. Βι. 

πξόηππν ΔΑΑΓΗΣΥ) 

 Αλάξηεζε ηνπ ζην ΚΗΜΓΗΣ (ινηπέο δεκνζηεύζεηο βι. θαηωηέξω 
εηδηθό θεθάιαην) 

 Υπνβνιή κλειστών έγγξαθωλ πξνζθνξώλ   



Αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ απφ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ 

Απφθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο – Αλάδεημε πξνζσξηλνχ 
αλαδφρνπ 

Κνηλνπνίεζε απφθαζεο Ο.Δ. ζηνπο ζπκκεηέρνληεο  

Πξφζθιεζε ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ππνβάιεη 
Γηθαηνινγεηηθά 

 Δμέηαζε Γηθαηνινγεηηθψλ απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ 

Απφθαζε Ο.Δ. θαηαθχξσζεο – νξηζηηθφο αλάδνρνο  

Κνηλνπνίεζε απφθαζεο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο 

Πξφζθιεζε αλαδφρνπ γηα ππνγξαθή ζχκβαζεο θαη 
πξνζθφκηζε εγγπεηηθήο θαιήο εθηέιεζεο    

ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ ΤΠΗΡΔΙΔ 

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ (1) 



ΑΝΟΙΚΣΟ ΓΗΜΟΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ – ΑΝΟΙΚΣΗ 
ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ  

Η διαδικαςία αυτι 
επιβάλλεται όταν 

πρόκειται για ςυμβάςεισ 
των οποίων θ αξία είναι 

άνω των 60.000,00 €. 

Τποχρεωτικι χριςθ 
ΕΗΔΗ, θλεκτρονικι 

διεξαγωγι τθσ 
διαδικαςίασ, κατά τα 

προβλεπόμενα ςτο άρκρο 
36. 

κάκε ενδιαφερόμενοσ 
οικονομικόσ φορζασ 

μπορεί να υποβάλλει 
προςφορά ςτο πλαίςιο 

προκιρυξθσ διαγωνιςμοφ 
( εντόσ 22 θμερϊν από τθν 

ανάρτθςθ ςτο ΚΗΜΔΗ)  



ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΣΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΝΑΦΩΝ 
ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ (άρκρο 118 παρ.5 & 6)  

Η κάκε ανακζτουςα αρχι δθμοςιεφει μία 
φορά κατ` ζτοσ και για διάςτθμα είκοςι 
θμερϊν, πρόςκλθςθ για τθν κατάρτιςθ 

καταλόγων ενδιαφερομζνων ανά 
κατθγορίεσ ζργων/μελετϊν, οι οποίοι κα 

πλθροφν απαιτιςεισ ειδικισ τεχνικισ 
ικανότθτασ, για τθν εγγραφι τουσ ςτουσ 

καταλόγουσ  

τουσ καταλόγουσ εγγράφονται 
τουλάχιςτον τρεισ (3) ενδιαφερόμενοι, 

διαφορετικά ο κατάλογοσ δεν ιςχφει  

Για τθν επιλογι του αναδόχου 
διενεργείται δθμόςια θλεκτρονικι 

κλιρωςθ μεταξφ αυτϊν που 
περιλαμβάνονται ςτον κατάλογο. Η 

κλιρωςθ διενεργείται από επιτροπι που 
ορίηεται από τθν ανακζτουςα αρχι.  

Η ςφμβαςθ υπογράφεται με τον ανάδοχο 
που αναδεικνφεται με τθ διαδικαςία τθσ 

θλεκτρονικισ κλιρωςθσ.  

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ 
απαιτείται ςχετικι αναγγελία του 
αποτελζςματοσ τθσ θλεκτρονικισ 
κλιρωςθσ και των ςτοιχείων τθσ 

ςφμβαςθσ, θ οποία αποςτζλλεται προσ 
δθμοςίευςθ ςτθν ιςτοςελίδα του Σ.Ε.Ε. 
δζκα (10) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από 

τθν υπογραφι.  

Η εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ 
αποτελεί το ανϊτατο όριο τθσ ςυμβατικισ 

αμοιβισ του αναδόχου.  

Μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ο 
ανάδοχοσ διαγράφεται υποχρεωτικά από 
τον κατάλογο τθσ θλεκτρονικισ κλιρωςθσ 

και δεν ςυμμετζχει ςτισ επόμενεσ 
κλθρϊςεισ του ζτουσ.  

Με τθν διαδικαςία αυτι μποροφν να 
ανατεκοφν από κάκε ανακζτουςα αρχι 

κατ’ ζτοσ, μία ι περιςςότερεσ ςυμβάςεισ, 
ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ μζχρι 

ποςοςτοφ δζκα τοισ εκατό (10%) των 
πιςτϊςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ κατ` 

ζτοσ, για ανάκεςθ ςυμβάςεων ζργων, 
μελετϊν και παροχισ τεχνικϊν και λοιπϊν 

επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν, αντίςτοιχα.  

υμβάςεισ που ςυνάπτονται κατά 
παράβαςθ των διατάξεων τθσ 

περίπτωςθσ αυτισ είναι άκυρεσ και δεν 
παράγουν ζννομα αποτελζςματα  



ΠΡΟΟΧΗ! ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΜΙΚΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΘΡΟΤ 15 
ΠΔ 171/1987: 

Με τθν υπ’ αρικ. 18/ΔΝα’/οικ.68559 
/Φ.ΕΓΚΤΚΛ./19.10.2016 εγκφκλιο του 

Τπουργοφ Μεταφορϊν και Τποδομϊν, 
διευκρινίηονταν ρθτά ότι και μετά τθν 

εφαρμογι του Ν.4412/2016 εξακολουκεί να 
ιςχφει για τουσ OTA Α’ βακμοφ (ςυνολικά) το 
άρκρο 15 του π.δ./τοσ 171/1987, ιτοι ζργα 

προχπολογιςμοφ ζωσ 7.600,00 € 
(ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ) οι διμοι τα 

ανακζτουν με τθν διαδικαςία που ίςχυε και 
όχι με αυτι τθσ παρ.5 του άρκρου 118 

(ανωτζρω)  

τθ ςυνζχεια με ερμθνεία τθσ Ενιαίασ 
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων, οι 
διατάξεισ του άρκρου 15 του π.δ. 171/1987 

ςυνεχίηουν να ιςχφουν (κατά τθ ρθτι 
πρόβλεψθ του άρκ. 377 παρ. 1 περ.67 του 

Ν.4412/2016), χωρίσ όμωσ να ειςάγεται 
παρζκκλιςθ από τισ ρυκμίςεισ του άρκρου 118 
του νόμου. Η εφαρμογι του πδ 171/87 αφορά 
μόνο ςε κζματα απονομισ αρμοδιοτιτων ςε 

όργανα των διμων και όχι διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ και παρακολοφκθςθσ εκτζλεςθσ 
δθμοςίων ςυμβάςεων. φμφωνα με τθν 

ανωτζρω ερμθνεία και για τθν ανάκεςθ μικρϊν 
ζργων, του άρκρου 15 του π.δ. 171/1987, 
εφαρμόηεται θ διαδικαςία τθσ παρ. 5 του 
άρκρου 118 του ν. 4412/2016 (διενζργεια 

θλεκτρονικισ κλιρωςθσ).  



 

 

 

ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ  

ΣΔΥΝΙΚΔ – ΔΡΓΑΛΔΙΑ  ΑΝΑΘΔΗ 



ΚΛΔΙΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ  
(άρθρο 28 ν. 4412/2016): 

 νπνηνζδήπνηε νηθνλνκηθόο θνξέαο κπνξεί λα 
ππνβάιιεη αίηεζε ζπκκεηνρήο ζην πιαίζην 
πξνθήξπμεο δηαγσληζκνύ, παξέρνληαο ηηο 
πιεξνθνξίεο γηα ηελ πνηνηηθή επηινγή πνπ 
δεηνύληαη από ηελ αλαζέηνπζα αξρή. 

 αμηνιόγεζε ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ παξαζρέζεθαλ  

 πξνζθνξά κπνξνύλ λα ππνβάινπλ κόλν νη 
νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ πξνζθαινύληαη από 
ηελ αλαζέηνπζα αξρή θαηόπηλ ηεο 
αμηνιόγεζεο ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ έρνπλ 
παξαζρεζεί.  

 

 



ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΜΔ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗΥΩΡΙ ΠΡΟΗΓΟΤΜΔΝΗ 
ΓΗΜΟΙΔΤΗ  (άξζξν 32 λ. 4412/2016) 

 εθαξκνγή ζηηο πεξηνξηζηηθά αλαθεξόκελεο πεξηπηώζεηο 
ησλ παξαγξάθσλ 2 έσο 6 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ 
λ.4412/2016 θαη κόλν ζε απηέο. 

 παξέθθιηζε από ηηο αξρέο ηεο δηαθάλεηαο θαη ηνπ 
ειεύζεξνπ αληαγσληζκνύ επεηδή δελ γίλεηαη γλσζηή ε 
πξόζεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ζην επξύ θνηλό. 

 απαηηείηαη ε έθδνζε ζύκθσλεο γλώκεο από ηελ 
Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ. πξηλ ηε ιήςε ζρεηηθήο απόθαζεο 
δηελέξγεηαο δηαπξαγκάηεπζεο (πεξ. γ παξ. 2 άξζξν 
2 λ. 4013/2011, Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ. Απνθ. 8/2013) - 
παξάιεηςε > δηαδηθαζία ζύλαςεο ηεο ζύκβαζεο 
άθπξε, ιόγσ παξάβαζεο ηνπ λόκνπ θαη ηνπ 
νπζηώδνπο ηύπνπ. 
 



ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΓΙΑΛΟΓΟ  
(άξζξν 30 λ.4412/2016): 

Γηαηί λα  πξνζθύγεη θαλείο ζηνλ αληαγσληζηηθό δηάινγν: 

Η αλαζέηνπζα αξρή γλσξίδεη ην ηειηθφ απνηέιεζκα πνπ ζέιεη λα πεηχρεη κε ηε ζχλαςε 
ηεο ζχκβαζεο, αδπλαηεί φκσο λα νξίζεη ηα κέζα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο 
αλάγθεο ηεο ή λα εθηηκήζεη ηη κπνξεί λα πξνζθέξεη ε αγνξά απφ ηελ άπνςε ηερληθψλ 
ιχζεσλ ή/θαη ρξεκαηνδνηηθψλ/λνκηθψλ ιχζεσλ.  

 

Πιενλεθηήκαηα :  

 ζηαδηαθή δηακφξθσζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ 

 δηαπξαγκάηεπζε, ζε πξνθαηαξθηηθφ επίπεδν, κε ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ έρνπλ 
επηιεγεί λα ζπκκεηέρνπλ ζην δηάινγν, γηα ην πεξηερφκελν ηεο ππφ πξνθήξπμε 
ζχκβαζεο.  

 ζρεδηαζκφο ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν πξηλ ηελ 
ππνβνιή ησλ ηειηθψλ πξνζθνξψλ.  

  Υρήζη:  πνιχπινθεο ζπκβάζεηο, ζπκβάζεηο θαηλνηνκίαο, πνιππινθφηεηα σο πξνο ηε 
λνκηθή ή ρξεκαηννηθνλνκηθή νξγάλσζε, φηαλ νη πθηζηάκελεο ιχζεηο ζηελ αγνξά δελ 
θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ησλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ. 

 Κριηήριο ανάθεζης: πλέον ζσμθέροσζα από οικονομική άπουη προζθορά, 
βέιηηζηε ζρέζε πνηφηεηαο-ηηκήο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 86 (παξ.1 
άξζξν 30 λ.4412/16). 

 



Γηαδηθαζία:  

• Γηάινγνο >  δηεξεύλεζε θαη πξνζδηνξηζκόο ησλ κέζσλ πνπ 
κπνξνύλ λα ηθαλνπνηήζνπλ κε ηνλ θαιύηεξν ηξόπν ηηο αλάγθεο.  

• Γηαδνρηθέο θάζεηο > κείσζε αξηζκνύ ησλ ππό εμέηαζε 
ιύζεσλ θαηά ηε θάζε ηνπ δηαιόγνπ.  

• Λήμε δηαιόγνπ > ππνβνιή ηεο ηειηθήο πξνζθνξάο από 
ζπκκεηέρνληεο. 

Δπηινγή αλαδόρνπ: 

• Αμηνιόγεζε βάζεη ησλ θξηηεξίσλ αλάζεζεο.  

• Γπλαηόηεηα δηαπξαγκαηεύζεσλ κε ηνλ πξνζθέξνληα πνπ 
έρεη θξηζεί όηη ππέβαιε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από 
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, (ρσξίο νπζηώδε 
ηξνπνπνίεζε βαζηθώλ ζηνηρείσλ ηεο πξνζθνξάο ή ηεο 
δεκόζηαο ζύκβαζεο) 

ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΓΙΑΛΟΓΟ  
(άξζξν 30 λ.4412/2016): 



ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΜΔ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ 
(άξζξν 29 λ. 4412/2016): 

Αξρηθή πξνζθνξά > απνηειεί ηε βάζε ησλ δηαπξαγκαηεύζεσλ > κπνξνύλ λα 
ππνβάιινπλ κόλνλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ έρνπλ πξνζθιεζεί από ηελ αλαζέηνπζα 
αξρή, θαηόπηλ ηεο αμηνιόγεζεο ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ έρνπλ παξαζρεζεί.  

Κξηηήξην αλάζεζεο: πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. 

Γηαδηθαζία : δηαδνρηθέο θάζεηο, νύησο ώζηε λα κεηώλεηαη ν αξηζκόο ησλ πξνο 
δηαπξαγκάηεπζε πξνζθνξώλ κε ηελ εθαξκνγή ησλ θξηηεξίσλ αλάζεζεο.  

Αμηνιόγεζε ησλ ηειηθώλ πξνζθνξώλ, βάζεη ησλ θξηηεξίσλ αλάζεζεο. 



Γηαθνξέο αληαγσληζηηθνύ δηαιόγνπ – αληαγσληζηηθήο 
δηαδηθαζίαο κε δηαπξαγκάηεπζε 

ηελ πεξίπησζε ηεο 
αληαγσληζηηθήο 
δηαδηθαζίαο κε 

δηαπξαγκάηεπζε νη κε 
θεληξηθέο αλαζέηνπζεο 

αξρέο κπνξνύλ λα 
πξνθεξύζζνπλ 

δηαγσληζκό κέζσ 
πξνθαηαξθηηθήο 

πξνθήξπμεο (παξ. 5, 
άξζξν 26 ηνπ 
λ.4412/2016). 

Κξηηήξηα αλάζεζεο: 
αληαγσληζηηθή δηαδηθαζία > 
ε πιένλ ζπκθέξνπζα από 
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 
κε νπνηνλδήπνηε από ηνπο 
ηξόπνπο πνπ κπνξεί λα 
πξνζδηνξηζηεί από ηελ 
αλαζέηνπζα αξρή ζύκθσλα 
κε ην άξζξν 86 παξ. 1 λ. 
4412/2016.  

• δηαδηθαζία ηνπ αληαγσληζηηθνύ 
δηαιόγνπ  > ε πιένλ ζπκθέξνπζα 
από νηθνλνκηθή άπνςε 
πξνζθνξά κόλν κε βάζε ηε 
βέιηηζηε ζρέζε πνηόηεηαο-ηηκήο 
(παξ. 1, άξζξν 30 ηνπ 
λ.4412/2016). 

ηνλ αληαγσληζηηθό 
δηάινγν:  

δηαπξαγκαηεύζεηο κε 
ηνλ πξνζθέξνληα πνπ 
έρεη θξηζεί όηη ππέβαιε 
ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα 
από νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά, από πιεπξάο 
βέιηηζηεο ζρέζεο 

πνηόηεηαο – ηηκήο / 
αληαγσληζηηθή 
δηαδηθαζία κε 

δηαπξαγκάηεπζε δελ 
πθίζηαηαη απηή ε 

δπλαηόηεηα. 



ΤΜΠΡΑΞΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ  

(άρθρο 31 ν.4412/2016) 

 Γπλαηόηεηα ζύκπξαμεο θαηλνηνκίαο κε έλαλ εηαίξν ή κε 
πεξηζζόηεξνπο εηαίξνπο πνπ εθηεινύλ ρσξηζηέο δξαζηεξηόηεηεο 
έξεπλαο θαη αλάπηπμεο.  

 Κξηηήξην αλάζεζεο: πιένλ ζπκθέξνπζαο από νηθνλνκηθή άπνςε 
πξνζθνξά, από ηελ πιεπξά ηεο βέιηηζηεο ζρέζεο πνηόηεηαο-ηηκήο, 
ζύκθσλα κε ην άξζξν 86. (άξζξν 31 παξ.1 Ν.4412/16) 
 

Γηαδηθαζία:  
 ε δηαδνρηθέο θάζεηο > ελδηάκεζνη ζηόρνη πξνο επίηεπμε από ηνπο 

εηαίξνπο θαη δπλαηόηεηα θαηαβνιήο ακνηβήο ζε θαηάιιειεο δόζεηο. 
 Μεηά από θάζε θάζε δπλαηόηεηα ιύζεο ηεο ζύκπξαμεο θαηλνηνκίαο 

ή, ζε πεξίπησζε ζύκπξαμεο θαηλνηνκίαο κε πεξηζζόηεξνπο από έλαλ 
εηαίξνπο, πεξηνξηζκόο ηνπ αξηζκνύ ησλ εηαίξσλ θαηαγγέιινληαο 
επηκέξνπο ζπκβάζεηο.  

 Γηαπξαγκάηεπζε κε ηνπο πξνζθέξνληεο ησλ αξρηθώλ θαη όισλ ησλ 
επαθόινπζσλ πξνζθνξώλ εθηόο ηεο ηειηθήο πξνζθνξάο.  
 
 



ΙΙ. ΣΔΥΝΙΚΔ - ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΑΝΑΘΔΗ 

Α. Γσναμικά ζσζηήμαηα αγορών (άρθρο 270 ν. 4412/2016 

 

 Ηιεθηξνληθή δηαδηθαζία. 

 Υξήζε γηα αγορές ηρέτοσζας τρήζης.  

 Αλνηθηφ ζχζηεκα ζε θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ πιεξνί ηα θξηηήξηα επηινγήο 
θαζ’ φιε πεξίνδν ηζρχνο ηνπ ζπζηήκαηνο / δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο θαζ΄φιε 
ηε πεξίνδν ηζρχνο ηνπ ζπζηήκαηνο.  

 Υσξηζκφο ζε θαηεγνξίεο πξντφλησλ, έξγσλ ή ππεξεζηψλ πνπ νξίδνληαη 
αληηθεηκεληθά κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζχκβαζεο (κέγεζνο ησλ 
ζπκβάζεσλ, γεσγξαθηθή πεξηνρή εθηέιεζεο, θξηηήξηα επηινγήο γηα εθάζηε 
θαηεγνξία). 

 Καλφλεο ηεο θιεηζηήο δηαδηθαζίαο.  

 Γεκνζίεπζε πξνθήξπμεο δηαγσληζκνχ, δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθέο κε ηε θχζε, ηελ 
εθηηκψκελε πνζφηεηα ησλ πξνβιεπφκελσλ αγνξψλ, ηηο θαηεγνξίεο πξντφλησλ, 
έξγσλ ή ππεξεζηψλ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο 
ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο θαη ησλ ηερληθψλ ξπζκίζεσλ. 

 Οη αλαζέηνληεο θνξείο πξνζθαινχλ φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ έρνπλ γίλεη 
δεθηνί λα ππνβάινπλ προζθορά.  Αλάζεζε ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ έρεη 
ππνβάιεη ηελ θαιχηεξε πξνζθνξά βάζεη ησλ θξηηεξίσλ αλάζεζεο. 

 



«ζπκθσλία – πιαίζην» είλαη ε ζπκθσλία πνπ ζπλάπηεηαη κεηαμύ :  κηαο/ελόο ή 

πεξηζζνηέξσλ αλαζεηνπζώλ αξρώλ/αλαζεηόλησλ θνξέσλ θαη  ελόο ή πεξηζζνηέξσλ 
νηθνλνκηθώλ θνξέσλ, ε νπνία απνζθνπεί ζηνλ θαζνξηζκό ησλ όξσλ πνπ δηέπνπλ ηηο 
ζπκβάζεηο πνπ πξόθεηηαη λα ζπλαθζνύλ θαηά ηε δηάξθεηα ζπγθεθξηκέλεο πεξηόδνπ, 
ηδίσο όζνλ αθνξά ηηο ηηκέο θαη, όπνπ ελδείθλπηαη, ηηο πξνβιεπόκελεο πνζόηεηεο. 

Η τρήζη : 

 πάγηεο επαλαιακβαλφκελεο αλάγθεο,  

 κε αθξηβήο πνζφηεηα αλαγθψλ,  

 πξντφληα ή ππεξεζίεο:  ζηαζεξά ραξαθηεξηζηηθά θαηά ηα έηε δηάξθεηαο ηεο ζπκθσλίαο-πιαίζην,  

 πξντφληα ή ππεξεζίεο : κεηαβαιιφκελν αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θφζηνο βάζεη ηνπ 

αληαγσληζκνχ.  

Γιάρκεια :  

 έσο ηέζζεξα έηε, ππέξβαζε ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο δεφλησο αηηηνινγεκέλεο, ηδίσο ιφγσ ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο ζπκθσλίαο-πιαίζην. 

 αλ γηα θάησ απφ ηέζζεξα έηε  – δπλαηφηεηα παξάηαζεο, ρσξίο ππέξβαζε ηνπ αλψηαηνπ 

δηαζηήκαηνο ησλ ηεζζάξσλ εηψλ θαη εθφζνλ ππάξρεη ε ζρεηηθή πξφβιεςε ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο.  

 νη εθηειεζηηθέο ζπκβάζεηο, πνπ ζπλάπηνληαη εληφο ηνπ ρξφλνπ πινπνίεζεο ηεο ζπκθσλίαο - 

πιαίζην, κπνξεί λα ππεξβαίλνπλ ην ρξφλν ιήμεο ηεο ζπκθσλίαο- πιαίζην. 

ΙΙ. ΣΔΥΝΙΚΔ - ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΑΝΑΘΔΗ 

Β. Σσμφωνίες Πλαίσιο 



Οι εκηελεζηικές ζσμβάζεις: ζπλάπηνληαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ ζηε ζπκθσλία 
πιαίζην, ρσξίο νπζηψδεηο ηξνπνπνηήζεηο ζηνπο φξνπο ηεο ζπκθσλίαο-πιαίζην. 

1. Με ένα μόνο νηθνλνκηθφ θνξέα:  

 Αλάζεζε, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζπκθσλίαο- πιαίζην. 

 Γπλαηφηεηα δηαβνχιεπζεο/ζπκπιήξσζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα-
ζπκβαιιφκελνπ κέξνπο ζηε ζπκθσλία- πιαίζην. 

 

2. Με περιζζόηεροσς ηοσ ενός οικονομικούς θορείς: 

 α) φηαλ ζηε ζπκθσλία-πιαίζην αλαθέξνληαη φινη νη φξνη πνπ δηέπνπλ ηελ παξνρή ησλ 
ζρεηηθψλ έξγσλ, ππεξεζηψλ θαη πξνκεζεηψλ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο απηνχο, ρσξίο 
πξνθήξπμε λένπ δηαγσληζκνχ,  

 β) φηαλ ζηε ζπκθσλία-πιαίζην αλαθέξνληαη φινη νη φξνη πνπ δηέπνπλ ηελ παξνρή ησλ 
ζρεηηθψλ έξγσλ, ππεξεζηψλ θαη αγαζψλ,  

 i) ελ κέξεη ρσξίο πξνθήξπμε λένπ δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε α), θαη  

 ii) ελ κέξεη κε ηελ πξνθήξπμε λένπ δηαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ 
είλαη ζπκβαιιφκελα κέξε ηεο ζπκθσλίαο-πιαίζην, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε γ) > 
πξνζδηνξηζκφο φξσλ λένπ δηαγσληζκνχ ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.  

 γ) αλ ζηε ζπκθσλία-πιαίζην δελ έρνπλ θαζνξηζζεί φινη νη φξνη πνπ δηέπνπλ ηελ παξνρή 
έξγσλ, ππεξεζηψλ θαη αγαζψλ, κε λέν δηαγσληζκφ κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ είλαη 
ζπκβαιιφκελα κέξε ηεο ζπκθσλίαο- πιαίζην > πξνζδηνξηζκφο φξσλ λένπ δηαγσληζκνχ ζηα 
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

ΙΙ. ΣΔΥΝΙΚΔ - ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΑΝΑΘΔΗ 

Β. Σσμφωνίες Πλαίσιο 



• Μείσζε ηνπ δηνηθεηηθνύ θόζηνπο ζε ζρέζε κε ην 
ρξόλν θαη ην θόζηνο αλάζεζεο ρσξηζηώλ δεκνζίσλ 
ζπκβάζεσλ (κηα θαη κνλαδηθή δηαγσληζηηθή 
δηαδηθαζία θαζ' όιν ηνλ θύθιν δσήο ηεο ζπκθσλίαο-
πιαίζην, από ηελ νπνία πξνθύπηνπλ νη νηθνλνκηθνί 
θνξείο πνπ ζα κεηέρνπλ ζηε ζπκθσλία-πιαίζην).  

• Με δεζκεπηηθόο ραξαθηήξαο ηεο ζπκθσλίαο-
πιαίζην: ρξήζε ησλ ζπκθσληώλ-πιαίζην κόλνλ ζηηο 
πεξηπηώζεηο πνπ ε ζπκθσλία-πιαίζην απνηειεί ηελ 
πιενλεθηηθόηεξε ιύζε - επηηπγράλνληαη άξηζηα 
απνηειέζκαηα ζρέζεο πνηόηεηαο-ηηκήο (value for 
money). 

• Γπλαηόηεηα επίηεπμεο νηθνλνκίαο θιίκαθαο > όζν 
πην κεγάιεο είλαη νη πξνο αλάζεζε πνζόηεηεο, ηόζν 
θαιύηεξεο είλαη νη πξνζθεξόκελεο ηηκέο.  

• Οξζνινγηθόο θαη ζε βάζνο ρξόλνπ 
πξνγξακκαηηζκόο ησλ αλαγθώλ.  

• Αλάπηπμε πξαγκαηηθνύ αληαγσληζκνύ όζνλ 
αθνξά ηελ ηηκή ή/θαη ηελ πνηόηεηα  > θαιύηεξεο 
ππεξεζίεο  > απνηειέζκαηα θόζηνπο-νθέινπο. 

Πιενλεθηήκαηα 

ΙΙ. ΣΔΥΝΙΚΔ - ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΑΝΑΘΔΗ 

Β. Σσμφωνίες Πλαίσιο 



• Κίλδπλνο ππεξβνιηθήο ζπγθέληξσζεο ηεο αγνξαζηηθήο δύλακεο θαη 
δεκηνπξγίαο κνλνπσιηαθώλ δνκώλ, ζε βάξνο ηνπ πξαγκαηηθνύ 
αληαγσληζκνύ θαη ηεο αξρήο ηεο δηαθάλεηαο > καθξνρξόληεο ζπκθσλίεο-
πιαίζην κε έλαλ κόλν νηθνλνκηθό θνξέα. 

• Μεησκέλε δπλαηόηεηα πξόζβαζεο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ 
ζηηο ζπκθσλίεο πιαίζην. Μεγάιν νηθνλνκηθό αληηθείκελν > αδπλακία ΜΜΔ 
πιήξσζεο πνηνηηθώλ θξηηεξίσλ επηινγήο ή δπλαηόηεηα αληαγσληζκνύ επί 
ίζνηο όξνηο κε κεγάινπο νηθνλνκηθνύο θνξείο.  

• Γηεπθόιπλζε πξόζβαζεο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ζηηο δεκόζηεο 
ζπκβάζεηο:  
• α). δηαίξεζε ηεο ζπκθσλίαο-πιαίζην ζε ηκήκαηα (π.ρ. θαηά γέλνο ή 

γεσγξαθηθή πεξηνρή).  
• β). ζπκκεηνρή ΜΜΔ σο ππεξγνιάβνη ζην πιαίζην κηαο ζπκθσλίαο-

πιαίζην, ή σο κέιε κηαο θνηλνπξαμίαο πνπ ζπκκεηέρεη ζε ζπκθσλία-
πιαίζην. 

• Αζέκηηεο πξαθηηθέο, π.ρ. ζπκπαηγλία κεηαμύ ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηε 
ζπκθσλία-πιαίζην γηα ηε δηακόξθσζε ηηκώλ. 

• Αληηκεηώπηζε αλαγθώλ θαηά ηξόπν εληαίν ρσξίο λα ιακβάλνληαη 
ππόςε ηπρόλ νη ηδηνκνξθίεο γηα ηελ θάιπςε ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο. 

• Γπζθνιία δηαρείξηζεο ησλ ζπκθσληώλ-πιαίζην θαζ’όιε ηε δηάξθεηα ηνπ 
θύθινπ δσήο ηνπο. 

• Απαηηείηαη: ζσζηόο ζρεδηαζκόο γηα ηελ αλάζεζε, πινπνίεζε θαη  
παξαθνινύζεζε ησλ ζπκθσληώλ-πιαίζην. 

Μεηνλεθηήκαηα: 

ΙΙ. ΣΔΥΝΙΚΔ - ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΑΝΑΘΔΗ 

Β. Σσμφωνίες Πλαίσιο 



 

 

 

 

ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ 



ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ 

(Ι) 

Τπάξρεη εηο βάξνο ηνπ αμεηάκληηη θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ 

ιφγνπο, πνπ πεξηνξηζηηθά αλαθέξνληαη ζην άξζξν 73 (ζπκκεηνρή ζε 

εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, δσξνδνθία,  απάηε, ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα θ.ιπ).  

Η ππνρξέσζε απνθιεηζκνχ νηθνλνκηθνχ θνξέα εθαξκφδεηαη επίζεο φηαλ ην 

πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε 

είλαη: 

 αα) δηαρεηξηζηήο ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.), 

ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ (Ι.Κ.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ 

(Ο.Δ. θαη Δ.Δ.),  

 ββ) δηεπζχλσλ ζχκβνπινο - κέιε Γ.. ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ 

(Α.Δ.), 

 γγ) κέιε ηνπ Γ.. ζηηο πεξηπηψζεηο  



ν ελ ιόγσ νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη αζεηήζεη ηηο 
ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή 
εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηό έρεη 
δηαπηζησζεί από δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απόθαζε κε 
ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρύ, ζύκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο 
ρώξαο όπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ή ηελ εζληθή λνκνζεζία 
ή/θαη κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα όηη ν 
νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ 
όζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο. 

ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ 

(Ι) 



Γλσξίδεη ή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη έρνπλ επηβιεζεί ζε βάξνο ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 

ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο: (α) ηξεηο (3) πξάμεηο 

επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο 

Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο (ΤΑ 2063/Γ1632/2011 – ΦΔΚ Β` 266), 

φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, σο «πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» ζνβαξφηεηαο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ 

αζξνηζηηθά απφ ηξεηο (3) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο, ή (β) δχν (2) πξάμεηο επηβνιήο 

πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα 

παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ αθνξνχλ ηελ αδήισηε εξγαζία, νη νπνίεο 

πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ δχν (2) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο.   

Οη αλσηέξσ θπξψζεηο πξέπεη λα έρνπλ απνθηήζεη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ.  

Σα αλσηέξσ δελ ηζρχνπλ φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε 

θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε 

ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο. 

Η αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα πξνβιέπεη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο παξέθθιηζεο απφ ηα 

αλσηέξσ (θαηά ην άξζξν 73) 

ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ 

(ΙΙI) 



 α) εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη κε θαηάιιεια κέζα αζέηεζε ησλ 

ηζρπνπζψλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, 

θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο 

 β) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία 

εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ 

εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ 

ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ 

βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα 

δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ, 

 γ) εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή δηαζέηεη επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπλήςε ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ,  

 δ) εάλ κία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 

δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα 

 ,ε) εάλ κία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρή 

ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο 

ζχκβαζεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 48, δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε άιια, 

ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,  

ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ 

(V) 



 ζη) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ 

εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο 

ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο 

απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο 

παξφκνηεο θπξψζεηο, 

 δ) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ 

πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα 

πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 79,  

 ε) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο επηρεηξεί λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα 

ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη εμ 

ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο 

πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε, 

 ζ) Δάλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη, κε θαηάιιεια κέζα, φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβάισ ηελ 

αθεξαηφηεηά 

ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ 

(V) 



 

 

 

ΑΠΟΓΔΙΚΣΔΙΚΑ ΜΔΑ -ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 



ΑΠΟΓΔΙΚΣΙΚΑ ΜΔΑ 

Ωο απόδεημε ηεο κε ύπαξμεο ιόγσλ απνθιεηζκνύ θαη ηεο πιήξσζεο ησλ θξηηεξίσλ 
επηινγήο νη αλαζέηνπζεο αξρέο απαηηνύλ απνδεηθηηθά κέζα, πνπ αλαθέξνληαη ζην 
παξόλ άξζξν 80 (θαη 82).  
Ωο επαξθήο απόδεημε ηνπ όηη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο δελ εκπίπηεη ζε θακία από ηηο 
πεξηπηώζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 73: 
 α) πξνζθόκηζε απνζπάζκαηνο πνηληθνύ κεηξώνπ  
 β) πηζηνπνηεηηθό από ηε Γηεύζπλζε Πξνγξακκαηηζκνύ θαη πληνληζκνύ ηεο 

Δπηζεώξεζεο Δξγαζηαθώλ ρέζεσλ, από ην νπνίν λα πξνθύπηνπλ νη πξάμεηο 
επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ζε ρξνληθό 
δηάζηεκα δύν (2) εηώλ πξηλ από ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο 
πξνζθνξάο ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο.». 

 γ) πηζηνπνηεηηθό/βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνύ κεηξώνπ, κε ην νπνίν λα 
πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπο ζε απηό θαη ην εηδηθό επάγγεικά ηνπο.  

Η νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα κπνξεί, θαηά 
θαλόλα, λα απνδεηθλύεηαη: 
Η ηερληθή ηθαλόηεηα ησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ κπνξεί λα απνδεηθλύεηαη κε έλαλ ή 
πεξηζζόηεξνπο από ηνπο ηξόπνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην Μέξνο II ηνπ Παξαξηήκαηνο 
XII ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α`, αλάινγα κε ηε θύζε, ηελ πνζόηεηα ή ηε ζπνπδαηόηεηα 
θαη ηε ρξήζε ησλ έξγσλ, ησλ αγαζώλ ή ησλ ππεξεζηώλ.  
Σα αλσηέξσ δελ εθαξκόδνληαη ζε δεκόζηεο ζπκβάζεηο κε εθηηκώκελε αμία ίζε ή 
θαηώηεξε ησλ δύν ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ (2.500) επξώ (ρσξίο ΦΠΑ). 



ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ – ΑΠΟΔΕΙΚΣΙΚΑ ΜΕΑ - ΣΕΤΔ 
(άρκρα 73,74,80,82) 

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ δεν μποροφν 
να απαιτιςουν άλλα αποδεικτικά 

μζςα, πλθν εκείνων που αναφζρονται 
ςτα άρκρα 80 & 82.  

οι ανακζτουςεσ αρχζσ δζχονται το 
τυποποιθμζνο ζγγραφο ΣΕΤΔ (ΦΕΚ 

Βϋ3698/2016), που ζχει εκδοκεί από 
τθν ΕΑΑΔΗΤ, ωσ προαπόδειξθ των 

απαιτοφμενων προχποκζςεων, 
δθλαδι: 

(α) δεν βρίςκεται ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ των άρκρων 73 και 74 
για τισ οποίεσ οι οικονομικοί φορείσ 

αποκλείονται ι μποροφν να 
αποκλειςκοφν 

(β) πλθροί τα ςχετικά κριτιρια 
επιλογισ τα οποία ζχουν κακοριςτεί, 
ςφμφωνα με τα άρκρα 75, 76 και 77  

(γ) τθρεί τουσ αντικειμενικοφσ κανόνεσ 
και κριτιρια που ζχουν κακοριςτεί, 

ςφμφωνα με το άρκρο 84  

(δ) εφόςον θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ υπό 
ανάκεςθσ ςφμβαςθσ υπερβαίνει το 
ζνα εκατομμφριο (1.000.000) ευρϊ 
εκτόσ ΦΠΑ, ότι δεν ςυντρζχουν οι 

προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ παρ. 4 
του άρκρου 8 του ν. 3310/2005 (Α` 

30)  

Πριν από τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ, 
θ ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τον 

προςφζροντα, ςτον οποίο ζχει 
αποφαςίςει να ανακζςει τθ ςφμβαςθ, 
να υποβάλει ενθμερωμζνα τα ςχετικά 

δικαιολογθτικά, ςφμφωνα με τα 
άρκρα 79 και κατά περίπτωςθ το 

άρκρο 80  



Χ ΠΡΟ ΣΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΑ ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΠΔΤΘΔΙΑ ΑΝΑΘΔΗ:  

Ωσ προσ το ΣΕΤΔ:  

• Δεν απαιτείται (άρκ. 79 παρ.2 όπωσ 
τροποποιικθκε με τθν περ.84 του 
άρκ.22 του Ν.4441/16, βλ. και 
κατωτζρω).  

Ωσ προσ τα υπόλοιπα δικαιολογθτικά:  

• Αναγκαία θ προςκόμιςθ των 
δικαιολογθτικϊν προσ απόδειξθ τθσ 
μθ ςυνδρομισ των λόγων 
αποκλειςμοφ δθλ. ποινικό μθτρϊο, 
αςφαλιςτικι και φορολογικι 
ενθμζρωςθ.  



 

 

 

ΔΓΓΤΗΔΙ 



ΔΓΓΤΗΔΙ  (άρθρο 72) 

Γενικά: 

Δεν απαιτείται εγγφθςθ ςυμμετοχισ για τθ ςυμμετοχι 
ςε: 

• διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμφωνιϊν- πλαίςιο,  

• δυναμικοφ ςυςτιματοσ αγοράσ,  

• ςυνοπτικό διαγωνιςμό,  

• απευκείασ ανάκεςθσ ι ςε διαδικαςία επιλογισ από 
κατάλογο, εκτόσ αν άλλωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ τθσ ςφμβαςθσ.  

Είδθ εγγυιςεων:  

«Εγγφθςθ ςυμμετοχισ», το φψοσ τθσ 
οποίασ δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% τθσ 

εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ 
ΦΠΑ, με ανάλογθ ςτρογγυλοποίθςθ.  

«Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ», το φψοσ τθσ 
οποίασ κακορίηεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ 

αξίασ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ ΦΠΑ και 
κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ 

ςφμβαςθσ.  



ΔΓΓΤΗΔΙ  (άρθρο 72) 

«Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ ςυμφωνίασ-πλαίςιο», το φψοσ τθσ οποίασ 
ανζρχεται ςε ποςοςτό 0,5% επί τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςυμφωνίασ-πλαίςιο 
ι του τμιματοσ τθσ ςυμφωνίασ πλαίςιο, εκτόσ ΦΠΑ, θ οποία κα 
αποδεςμεφεται ιςόποςα και αναλόγωσ, κατ’ ζτοσ, ςε ςχζςθ με το χρόνο 
ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςυμφωνίασ-πλαίςιο.  

«Εγγφθςθ προκαταβολισ» ςτθν περίπτωςθ χοριγθςθσ προκαταβολισ, 
ιςόποςθ με τθν προκαταβολι. Η προκαταβολι είναι ζντοκθ από τθσ 
καταβολισ, επιβαρυνόμενθ με το φψοσ επιτοκίου που κακορίηεται με 
απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομικϊν.  

«Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ» οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν 
από τουσ προςφζροντεσ να παράςχουν για τθν αποκατάςταςθ των 
ελαττωμάτων που ανακφπτουν ι των ηθμιϊν που προκαλοφνται από 
δυςλειτουργία των ζργων ι των αγακϊν κατά τθν περίοδο εγγφθςθσ καλισ 
λειτουργίασ, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Σο φψοσ τθσ 
εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ κακορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςε 
ςυγκεκριμζνο χρθματικό ποςό.  



 

 

 

 

ΓΝΧΜΟΓΟΣΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΙΝΟΜΔΝΑ  

ΟΡΓΑΝΑ 



ΟΡΓΑΝΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΧΝ ΑΝΑΘΔΗ ΚΑΙ 

ΔΚΣΔΛΔΗ ΓΗΜΟΙΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ (άρθρο 221)  

Σα όργανα, τα οποία είναι αρμόδια 
για τθ διενζργεια των διαδικαςιϊν 

ανάκεςθσ και εκτζλεςθσ των 
δθμοςίων ςυμβάςεων διακρίνονται 

ςε όργανα με γνωμοδοτικι 
αρμοδιότθτα («γνωμοδοτικά 

όργανα») και όργανα με 
αποφαςιςτικι αρμοδιότθτα 
(«αποφαινόμενα όργανα»).  

Σα γνωμοδοτικά όργανα – Επιτροπζσ 
- ςυγκροτοφνται με απόφαςθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ για 
ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ ι ςε ετιςια 
βάςθ για τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτει 
θ ανακζτουςα αρχι.  

• Ωσ γνωμοδοτικά όργανα ςτο ςτάδιο 
που ακολουκεί τθν ανάκεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ δφναται να είναι ι 
ςυλλογικά όργανα ι και οργανωτικζσ 
μονάδεσ ενταγμζνεσ ςτθ διοικθτικι 
δομι τθσ ανακζτουςασ αρχισ που 
ορίηονται με απόφαςι τθσ.  



ΟΡΓΑΝΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΧΝ ΑΝΑΘΔΗ ΚΑΙ 

ΔΚΣΔΛΔΗ ΓΗΜΟΙΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ (άρθρο 221)(2) 

Ειδικότερα κζματα επιτροπών: 
Δεν απαιτείται ςυγκρότθςθ επιτροπισ για 

τθν απ’ ευκείασ ανάκεςθ   

Η ανακζτουςα αρχι με απόφαςθ τθσ 
ςυγκροτεί τισ Επιτροπζσ (γνωμοδοτικά 

όργανα), τα οποία γνωμοδοτοφν προσ το 
αποφαινόμενο όργανο  

Δεν εξειδικεφεται ο αρικμόσ των μελϊν 
των επιτροπϊν αυτϊν, ο οποίοσ δεν 

μπορεί όμωσ να είναι μικρότεροσ των 3 και 
ςκόπιμο είναι να είναι περιττόσ.  

Μπορεί θ ςυγκρότθςθ των επιτροπϊν να 
είναι ετιςια και για όλεσ τισ 
προμικειεσ/υπθρεςίεσ ι να 

ςυγκροτοφνται για ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ 
ι περιςςότερεσ ςυμβάςεισ. Η ςυγκρότθςθ 
επιτροπϊν ςε ετιςια βάςθ δεν αποκλείει 

και τθν δυνατότθτα ςυγκρότθςθσ 
επιτροπισ για ςυγκεκριμζνθ/εσ 

ςφμβαςθ/ςεισ.  

Προβλζπεται ξεχωριςτι επιτροπι 
εξζταςθσ ενςτάςεων, τα μζλθ τθσ οποίασ 
προβλζπεται ρθτά ότι είναι διαφορετικά 
από τθν επιτροπι διαγωνιςμοφ και είναι 

3μελισ ι 5μελισ. 

Σα ίδια προβλζπονται και για τθν 
επιτροπι παρακολοφκθςθσ και 

παραλαβισ ςφμβαςθσ προμθκειϊν ενϊ 
για τισ ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν 

προβλζπεται 3μελισ επιτροπι . 
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Προβλζπεται πλζον ρθτά: 

Σα αποτελζςματα κάκε 
ςταδίου επικυρϊνονται 

µε απόφαςθ του 
αποφαινόμενου 

οργάνου τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, θ 
οποία κοινοποιείται µε 
επιμζλεια αυτισ ςτουσ 
προςφζροντεσ ι ςτουσ 

ςυμμετζχοντεσ   

Ειδικά, για τισ 
ςυμβάςεισ µε 

εκτιμϊμενθ αξία ζωσ 
60.000,00  €, πλζον 
ΦΠΑ, εκδίδεται µία 

απόφαςθ, 
ανεξαρτιτωσ του 

κριτθρίου ανάκεςθσ.  

Για τισ ςυμβάςεισ µε κριτιριο ανάκεςθσ τθν 
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 
προςφορά, µόνο βάςει τιμισ, ανεξαρτιτωσ 

ποςοφ και ανεξαρτιτωσ διαδικαςίασ, 
εκδίδεται μια απόφαςθ, µε τθν οποία 

επικυρϊνονται τα αποτελζςματα: α) όλων των 
ςταδίων ςτθν περίπτωςθ ανοικτισ διαδικαςίασ 

και β) του δεφτερου ςταδίου, ιτοι τθσ 
υποβολισ προςφορϊν, ςτθν περίπτωςθ 

κλειςτισ διαδικαςίασ και ανταγωνιςτικισ 
διαδικαςίασ µε διαπραγμάτευςθ.  

Κατά των ανωτζρω αποφάςεων 
χωρεί ζνςταςθ, κατά το άρκρο 127 
για ςυμβάςεισ με εκτιμϊμενθ αξία 
ζωσ και 60.000,00 €, πλζον ΦΠΑ, ι  

προδικαςτικι προςφυγι του 
άρκ.360 για αξία ανϊτερθ των 

60.000,00 €.   



ΚΤΡΙΟΣΔΡΔ ΑΛΛΑΓΔ ΜΔ Ν.4497/2017 

Με τθν παρ.9 του άρκρου 107 
του νόμου προβλζπεται ότι δεν 

απαιτείται θ προςκόμιςθ 
δικαιολογθτικϊν περί μθ 

ςυνδρομισ λόγων 
αποκλειςμοφ ςτισ περιπτϊςεισ 

τθσ απευκείασ ανάκεςθσ 
ςυμβάςεων αξίασ ίςθσ ι 

μικρότερθσ των 2.500,00 € 
(χωρίσ Φ.Π.Α.). 

το άρκρο 80, περί 
αποδεικτικϊν μζςων δεν 
εφαρμόηεται ςε δθµόςιεσ 
ςυµβάςεισ  µε εκτιμϊμενθ 
αξία ίςθ ι κατϊτερθ των 
2.500 € (χωρίσ ΦΠΑ) &  

νομιμοποιοφνται δαπάνεσ 
ζωσ του ποςοφ των 

2.500,00 € που 
πραγματοποιικθκαν από 

9.8.2016 χωρίσ τθν  
προςκόμιςθ των 

δικαιολογθτικϊν του 
άρκρου 80. 



ΠΔΡΑΙΣΔΡΧ ΑΛΛΑΓΔ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΔ ΑΠΟ ΣΟ Ν.4497/2017: 

Βαζηθή αιιαγή: θνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα σο 
δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο:  Με ηηο παξ.35 & 36 ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ 

λόκνπ, ηξνπνπνηνύληαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζ.200 ηνπ Ν.4412/16 
θαη δηεπθξηλίδεηαη όηη ηα πηζηνπνηεηηθά Φνξνινγηθήο Δλεµεξόηεηαο θαη 

Αζθαιηζηηθήο Δλεµεξόηεηαο απαηηνύληαη ζύµθσλα µε ηα όζα 
πξνβιέπνπλ νη θείµελεο δηαηάμεηο, δειαδή ή θνξνινγηθή 

ελεκεξόηεηα απαηηείηαη γηα εμόθιεζε πνζώλ από 1.500,00 € θαη άλσ & 
ε αζθαιηζηηθή από 3.000,00 € θαη άλσ. 

Μεηάθξαζε ηδησηηθώλ αιινδαπώλ εγγξάθσλ:  πξνζηίζεηαη 
εδάθην ζην άξζξν 80 θαη εδάθην ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ 

Ν.4412/16 έηζη ώζηε λα γίλνληαη απνδεθηέο, εθηόο από ηελ επίζεµε 
µεηάθξαζε ηνπ ΤΠΔΞ θαη νη  µεηαθξάζεηο πνπ δηελεξγνύληαη από άιια 

αξµόδηα θαηά λόµν πξόζσπα θαη θνξείο. 

Έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο: αληηθαζίζηαηαη ε παξ.1 ηνπ άξζ. 103 ηνπ 
Ν.4412/16 & πιένλ ζπµπεξηιακβάλνληαη  ζηα ζηνηρεία πνπ πξνζθνµίδεη 

ν πξνζσξηλόο αλάδνρνο, θαηά ηελ έγγξαθε θνηλνπνίεζε ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο & ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνµηµνπνίεζεο. 



 

 

 

ΔΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 

ΚΑΣΑ ΣΗ ΤΝΑΦΗ ΓΗΜΟΙΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ 
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(άρθρα 127 & 345 και επ.) 

Α. Για διαφορζσ που προκφπτουν κατά 
τθ διαδικαςία ανάκεςθσ ςυμβάςεων με 
εκτιμϊμενθ αξία ζωσ εξιντα χιλιάδων 

(60.000,00) ευρϊ, χωρίσ να 
ςυμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ και 

ανεξάρτθτα από τθ φφςθ τουσ (άρκρο 
127). 

(Α.β) Ζνςταςθ κατά πράξθσ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ αςκείται εντόσ 

προκεςμίασ  πζντε (5) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ 

πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορζα. Η ανακζτουςα Αρχι αποφαςίηει 
επί τθσ ενςτάςεωσ, κατόπιν γνϊμθσ τθσ 
Επιτροπισ Ενςτάςεων, εντόσ 10 θμερϊν 

από τθν υποβολι τθσ.  

Η ζνςταςθ κατά τθσ διακιρυξθσ 
υποβάλλεται ςε προκεςµία που 

εκτείνεται µζχρι το ιµιςυ του χρονικοφ 
διαςτιµατοσ από τθ δθµοςίευςθ τθσ 
διακιρυξθσ ςτο ΚΗΜΔΗ µζχρι τθν 

καταλθκτικι θµεροµθνία υποβολισ των 
προςφορϊν (ςυνυπολογίηονται θ θμζρα 
δθμοςίευςθσ και θ καταλθκτικι για τθν 

υποβολι των προςφορϊν) 

(Α.α) Ζνςταςθ κατά τθσ διακιρυξθσ ι τθσ 
πρόςκλθςθσ: Η ανάκετουςα αρχι 
αποφαςίηει πριν τθν καταλθκτικι 

θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν, 
με τθν άπρακτθ πάροδο τθσ οποίασ 

τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ.  



ΜΕ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 107 ΣΟΤ Ν.4497/2017, ΜΕ ΣΟΝ ΟΠΟΙΟ 
ΔΙΑΣΤΠΩΝΟΝΣΑΙ ΕΠΙΗ ΣΑ ΚΑΣΩΘΙ: 

Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία 
εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων: 

αντικακίςταται το δεφτερο εδάφιο του άρκ.205 
του Ν.4412/2016 και αποςαφθνίηεται ωσ αρµόδιο 

όργανο να γνωμοδοτιςει ςτισ διοικθτικζσ 
προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ των 

ςυμβάςεων, θ Επιτροπι Παραλαβισ (περ. β & δ 
του άρκ.221).  

Παράβολο: Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ 
ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ 

ζνςταςθσ, θ καταβολι παραβόλου ποςοφ ίςου με 
το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ 

τθσ ςφμβαςθσ. Σο παράβολο επιςτρζφεται με 
πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει 

δεκτι ι μερικϊσ δεκτι από το αποφαςίηον 
διοικθτικό όργανο.   
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άρθρα 345 και επομ.) για διαθορές άνφ ηφν 60.000,00 € (πλέον ΦΠΑ) 

Β. Διαφορζσ που προκφπτουν κατά τθ διαδικαςία ανάκεςθσ ςυμβάςεων με 
εκτιμϊμενθ αξία ανϊτερθ των εξιντα χιλιάδων (60.000,00) ευρϊ, χωρίσ να 
ςυμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ και ανεξάρτθτα από τθ φφςθ τουσ. 

Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί ςφμβαςθ και 
ζχει υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ κατά παράβαςθ τθσ (ευρωπαϊκισ ι εςωτερικισ) νομοκεςίασ, ζχει 
δικαίωμα να προςφφγει ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν (ΑΕΠΠ), 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 360 και να ηθτιςει: 

προςωρινι προςταςία,  

ακφρωςθ παράνομθσ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, 

ακφρωςθ ςφμβαςθσ θ οποία ζχει ςυναφκεί παράνομα  
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αίτθςθ για τθν ακφρωςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΕΠ ενϊπιον των αρμόδιων δικαςτθρίων, κατά τα προβλεπόμενα ςτο 
άρκρο 372.  

Διαφορζσ που προκφπτουν από τθν ανάκεςθ δθμοςίων ςυμβάςεων και αφοροφν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ 
εκδικάηονται από τα αρμόδια δικαςτιρια (κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 373). 

αίτθςθ για τθν αναςτολι εκτζλεςθσ και  

Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από απόφαςθ τθσ ΑΕΠΠ επί τθσ 
προδικαςτικισ προςφυγισ, που ζχει αςκθκεί ωσ άνω, μπορεί να αςκιςει: 
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ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΑΚΗΗ ΣΗ ΠΡΟΦΤΓΗ:  

1. κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ: 

δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον 
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με 
θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία, ι  

δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ 
πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα, αν χρθςιμοποιικθκαν 
άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ, 

δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που 
βλάπτει τα ςυμφζροντα του ενδιαφερομζνου οικονομικοφ φορζα.  

• Κάκε ενδιαφερόμενοσ, του οποίου επθρεάηονται τα ςυμφζροντα, δικαιοφται να 
αςκιςει, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ 
ςε αυτόν τθσ προςφυγισ  
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Παράβολο:  

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ 
προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον 

προςφεφγοντα, το φψοσ του οποίου ανζρχεται ςε ποςοςτό 
0,50% τθσ προχπολογιςκείςασ αξίασ (χωρίσ Φ.Π.Α.) τθσ 

ςχετικισ ςφμβαςθσ. Σο φψοσ του παραβόλου δεν μπορεί 
να είναι κατϊτερο των 600 € 15.000€.  

Αν από τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ δεν προκφπτει θ 
προχπολογιςκείςα αξία τθσ, για το παραδεκτό τθσ 

άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ, κατατίκεται 
παράβολα φψουσ εξακοςίων 600 € . 

Σο παράβολο επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα ςε 
περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ προςφυγισ 
του. Επίςθσ, επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα & ςτθν 

περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν 
προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ 

ενζργεια πριν από τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΠΠ επί 
τθσ προςφυγισ . 
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ΠΡΟΟΧΗ Αναςταλτικό αποτζλεςμα: 

Η προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ 
προδικαςτικισ προςφυγισ & θ 

άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ 

οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ 
ΑΕΠΠ μετά από άςκθςθ προςφυγισ.  

Κατά τα λοιπά, θ άςκθςθ τθσ 
προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει 

τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ 
διαδικαςίασ (εκτόσ από τισ 

περιπτϊςεισ παρ. 1 & 2 του άρκρου 
366) 
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Διαδικαςία εξζταςθσ τθσ προςφυγισ: 

•τισ περιπτώςεισ όπου η προδικαςτική προςφυγή κατατίθεται 
ηλεκτρονικά ςτον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, η 
αναθζτουςα αρχή:  

κοινοποιεί τθν προςφυγι το αργότερο εντόσ 5 θμερϊν ςε κάκε 
ενδιαφερόμενο τρίτο ο οποίοσ μπορεί να κίγεται από τθν 
αποδοχι τθσ προςφυγισ, προκειμζνου να αςκιςει το δικαίωμα 
παρζμβαςισ του ςτθ διαδικαςία εξζταςθσ τθσ προςφυγισ  

διαβιβάηει ςτθν ΑΕΠΠ, το αργότερο εντόσ 10 θμερϊν από τθν 
θμζρα κατάκεςθσ, τον πλιρθ φάκελο τθσ υπόκεςθσ, τισ απόψεισ 
τθσ επί τθσ προςφυγισ & τα αποδεικτικά κοινοποίθςθσ ςτουσ 
ενδιαφερόμενουσ τρίτουσ. Η ανακζτουςα αρχι μπορεί ςτισ 
απόψεισ τθσ να παρακζςει αρχικι ι ςυμπλθρωματικι αιτιολογία 
τθσ προςβαλλόμενθσ με τθν προδικαςτικι προςφυγι πράξθσ  
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 (6) 

Στισ περιπτώςεισ όπου θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται ςτθν 
ΑΕΠΠ, θ Αρχι καταχωρίηει αυκθμερόν τθν προςφυγι.  

Η ΑΕΠΠ κοινοποιεί τθν προςφυγι ςτθν ανακζτουςα αρχι και τθν καλεί:  

να κοινοποιιςει τθν προςφυγι το αργότερο εντόσ 5 θμερϊν ςε κάκε 
ενδιαφερόμενο τρίτο ο οποίοσ μπορεί να κίγεται από αποδοχι τθσ 
προςφυγισ, προκειμζνου να αςκιςει το δικαίωμα παρζμβαςισ του ςτθ 
διαδικαςία εξζταςθσ τθσ προςφυγισ & 

να διαβιβάςει ςτθν ΑΕΠΠ, το αργότερο εντόσ 10 θμερϊν από τθν θμζρα 
κοινοποίθςθσ, τον πλιρθ φάκελο τθσ υπόκεςθσ, τισ απόψεισ τθσ επί τθσ 
προςφυγισ και τα αποδεικτικά κοινοποίθςθσ τθσ περίπτωςθσ α` τθσ 
παραγράφου 1, ςτουσ ενδιαφερομζνουσ τρίτουσ. Η ανακζτουςα αρχι 
μπορεί ςτισ απόψεισ τθσ να παρακζςει αρχικι ι ςυμπλθρωματικι 
αιτιολογία τθσ προςβαλλόμενθσ με τθν προδικαςτικι προςφυγι πράξθσ  
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• Στισ περιπτώςεισ όπου θ προδικαςτικι προςφυγι 
κατατίκεται ςτθν ΑΕΠΠ, θ Αρχι καταχωρίηει 
αυκθμερόν τθν προςφυγι.  ΠΡΟΟΧΗ ! Η παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ 

κοινοποίθςθσ τθσ προςφυγισ ςε ενδιαφερόμενο τρίτο 
και θ μθ διαβίβαςθ προσ τθν ΑΕΠΠ του φακζλου τθσ 
υπόκεςθσ και των απόψεων τθσ ςυνιςτοφν ιδιαίτερο 
πεικαρχικό αδίκθμα των αρμόδιων για τισ ενζργειεσ 

αυτζσ υπαλλιλων. 

ε περίπτωςθ μθ αποςτολισ του φακζλου από τθν 
ανακζτουςα αρχι, θ ΑΕΠΠ μπορεί να ςυνάγει τεκμιριο 
ομολογίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τθν πραγματικι 

βάςθ των ιςχυριςμϊν του προςφεφγοντοσ. 

Η ΑΕΠΠ, εφόςον κρίνει ότι θ παράλειψθ αποςτολισ των 
αναφερόμενων ςτοιχείων ι θ κακυςτερθμζνθ 
αποςτολι τουσ είναι αδικαιολόγθτθ, κακιςτά 
ιδιαιτζρωσ δυςχερι τθν ουςιαςτικι παροχι 

προδικαςτικισ προςταςίασ, μπορεί, με τθν απόφαςθ 
επί τθσ προςφυγισ, να επιβάλει αυτεπαγγζλτωσ 

χρθματικι κφρωςθ ςτθν ανακζτουςα αρχι (από 100 
μζχρι 500 €) & καταβάλλεται 1 φορά για κάκε ςτάδιο 

τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ & αποτελεί ζςοδο του 
Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ  
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Με πράξθ του προεδρεφοντοσ του 
κλιμακίου ορίηεται θ θμζρα & θ 
ϊρα εξζταςθσ τθσ προςφυγισ, θ 

οποία δεν μπορεί να απζχει 
περιςςότερο από 40 θμζρεσ από 
τθν θμερομθνία κατάκεςθσ τθσ 

προςφυγισ.  

Η πράξθ αυτι κοινοποιείται το αργότερο δζκα 
(10) θμζρεσ πριν από τθ εξζταςθ τθσ 

προςφυγισ ςτον προςφεφγοντα, ςτθν 
ανακζτουςα αρχι κατά τθσ οποίασ αςκείται θ 

προςφυγι & ςε εκείνουσ οι οποίοι ζχουν 
αςκιςει παρζμβαςθ. 

Οι αποφάςεισ τθσ ΑΕΠΠ κοινοποιοφνται 
ςτουσ ενδιαφερομζνουσ και αναρτϊνται 

ςτθν ιςτοςελίδα τθσ  

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί 
τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων 

πραγματικϊν & νομικϊν ιςχυριςμϊν τθσ 
προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ & δζχεται ι 
απορρίπτει τθν προςφυγι με απόφαςι 

τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε 
αποκλειςτικι προκεςμία 20 θμερϊν από 

τθν θμζρα εξζταςθσ τθσ προςφυγισ. 

Επί αποδοχισ προςφυγισ κατά πράξθσ 
ακυρϊνεται ολικϊσ ι μερικϊσ θ 

προςβαλλόμενθ πράξθ, ενϊ επί αποδοχισ 
προςφυγισ κατά παράλειψθσ, ακυρϊνεται 

θ παράλειψθ & θ υπόκεςθ αναπζμπεται 
ςτθν ανακζτουςα αρχι για να προβεί αυτι 

ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια  

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ υποχρεοφνται να 
ςυμμορφϊνονται με τισ αποφάςεισ τθσ 

ΑΕΠΠ. 

Οι αποφάςεισ τθσ ΑΕΠΠ υπόκεινται 
αποκλειςτικά ςτα ζνδικα βοθκιματα ωσ 

κατωτζρω περιράφονται.  
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Κιρυξθ ακυρότθτασ φμβαςθσ- Διαδικαςία 

Η ΑΕΠΠ αποφαςίηει να κθρφξει τθν ακυρότθτα ςφμβαςθσ, φςτερα από 
προδικαςτικι προςφυγι ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα (με αίτθμα 
τθν ακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ). 

Η προςφυγι αςκείται μζςα ςε προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν, από τθν 
επομζνθ τθσ δθμοςίευςθσ τθσ απόφαςθσ  

Η κατάκεςθ τθσ παροφςασ προςφυγισ αναςτζλλει τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ ζωσ τθν ζκδοςθ απόφαςθσ ΑΕΠΠ, εκτόσ εάν γίνει δεκτό αίτθμα 
προςωρινισ προςταςίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ  

Η ΑΕΠΠ μπορεί να μθν κθρφξει τθν ακυρότθτα ςφμβαςθσ θ οποία ζχει 
ανατεκεί παράνομα εάν διαπιςτϊςει ότι επιτακτικοί λόγοι δθμοςίου 
ςυμφζροντοσ επιβάλλουν τθ διατιρθςθ των αποτελεςμάτων τθσ 
ςφμβαςθσ  
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υνζπειεσ κιρυξθσ ακυρότθτασ τθσ ςφμβαςθσ: 

Αν θ ΑΕΠΠ κθρφξει ςφμβαςθ άκυρθ θ ακυρότθτα 
ζχει αναδρομικι ιςχφ (με τθν επιφφλαξθ τθσ 

επόμενθσ παραγράφου). Οι αξιϊςεισ των μερϊν 
διζπονται από τισ διατάξεισ περί αδικαιολόγθτου 

πλουτιςμοφ και οι ςχετικζσ διαφορζσ εκδικάηονται 
από το αρμόδιο δικαςτιριο, ςφμφωνα με τισ 

γενικζσ διατάξεισ  

Η ΑΕΠΠ εκτιμϊντασ το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τθ 
ςοβαρότθτα τθσ παράβαςθσ & τθ ςυμπεριφορά τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ, μπορεί να κθρφξει τθν ακυρότθτα 
μόνο του ανεκτζλεςτου τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ. τθν 

περίπτωςθ αυτι, θ ΑΕΠΠ, λαμβάνοντασ υπόψθ τθ 
ςοβαρότθτα τθσ παράβαςθσ, τθ ςυμπεριφορά τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ & τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ 

επιβάλλει πρόςτιμο ςτθν ανακζτουςα αρχι, το φψοσ του 
οποίου κακορίηεται ςτθ ςχετικι απόφαςθ και δεν μπορεί 

να υπερβαίνει το 10% τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, μθ 
ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ. Με ειδικι απόφαςθ τθσ 

ΑΕΠΠ, το πρόςτιμο περιζρχεται ςτον αιτοφντα  
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ΔΙΚΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ςτο πεδίο που 
προθγείται τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ: 

• Όποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να 
ηθτιςει τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ 
απόφαςθσ τθσ ΑΕΠΠ και τθν ακφρωςι τθσ 
ενϊπιον του Διοικθτικοφ Εφετείου τθσ ζδρασ 
τθσ ανακζτουςασ αρχισ, με τριμελι 
ςφνκεςθ, το οποίο αποφαίνεται 
αμετακλιτωσ.  

Δικαίωμα άςκθςθσ των ίδιων ενδίκων 
βοθκθμάτων ζχει και θ ανακζτουςα αρχι αν θ 
ΑΕΠΠ κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι προςφυγι.  

Με τα ζνδικα βοθκιματα τθσ αίτθςθσ 
αναςτολισ & τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ 

λογίηονται ωσ ςυμπροςβαλλόμενεσ με τθν 
απόφαςθ τθσ ΑΕΠΠ & όλεσ οι ςυναφείσ 
προσ τθν ανωτζρω απόφαςθ πράξεισ ι 
παραλείψεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, 
εφόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί 

αντιςτοίχωσ ζωσ τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ 
αναςτολισ ι τθν πρϊτθ ςυηιτθςθ τθσ 

αίτθςθσ ακφρωςθσ. 

Αιτιςεισ αναςτολισ του παρόντοσ νόμου 
εκδικάηονται από τον Πρόεδρο Εφετϊν του 

οικείου Διοικθτικοφ Εφετείου ι από τον Εφζτθ 
που αυτόσ ορίηει 

Κατά παρζκκλιςθ των διατάξεων των 
δφο προθγοφμενων παραγράφων, 

διαφορζσ οι οποίεσ προκφπτουν κατά 
τθν ανάκεςθ ςυμβάςεων παραχϊρθςθσ 

ζργων ι υπθρεςιϊν, δθμόςιων 
ςυμβάςεων, οι οποίεσ υλοποιοφνται ωσ 
.Δ.Ι.Σ., ςφμφωνα με το ν. 3389/2005 (Α` 

232), εκδικάηονται από το υμβοφλιο 
τθσ Επικρατείασ  
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Αίτθςθ αναςτολισ:  

Η άςκθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ δεν εξαρτάται από τθν προθγοφμενθ άςκθςθ 
τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ. 

Η αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία 
δζκα (10) θμερϊν από τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ 
προςφυγισ και ςυηθτείται το αργότερο εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν 
κατάκεςι τθσ. 

Για τθν άςκθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατατίκεται παράβολο το φψοσ του 
οποίου ανζρχεται ςε ποςοςτό 0,1% τθσ προχπολογιςκείςασ αξίασ, 
περιλαμβανομζνου του Φ.Π.Α., το οποίο δεν μπορεί να είναι κατϊτερο των 500€ 
& ανϊτερο των 5.000€. Σο 1/2 του ποςοφ του παράβολου καταβάλλεται κατά 
τθν κατάκεςθ τθσ αιτιςεωσ & αν θ αίτθςθ απορριφκεί ο απϊν καταδικάηεται 
ςτθν καταβολι του υπολοίπου 1/2 με τθν απόφαςθ του δικαςτθρίου. 
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Με τθν κατάκεςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ, 
διακόπτεται θ προκεςμία άςκθςθσ τθσ αίτθςθσ 

ακφρωςθσ & αρχίηει από τθν επίδοςθ τθσ ςχετικισ 
απόφαςθσ. 

Ο διάδικοσ που πζτυχε υπζρ αυτοφ τθν αναςτολι 
τθσ εκτζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, 

οφείλει μζςα ςε προκεςμία 10 θμερϊν από τθν 
επίδοςθ τθσ απόφαςθσ αυτισ, να αςκιςει τθν 

αίτθςθ ακφρωςθσ, διαφορετικά αίρεται 
αυτοδικαίωσ θ ιςχφσ τθσ αναςτολισ.  

Η αίτθςθ αναςτολισ γίνεται δεκτι εφόςον 
πικανολογείται ςοβαρά θ παράβαςθ κανόνα του 

δικαίου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι του εςωτερικοφ 
δικαίου & θ αναςτολι είναι αναγκαία για να 

αρκοφν τα δυςμενι από τθν παράβαςθ 
αποτελζςματα ι να αποτραπεί θ ηθμία των 

ςυμφερόντων του αιτοφντοσ  

Η απόφαςθ επί τθσ αναςτολισ εκδίδεται μζςα ςε 
προκεςμία 20 θμερϊν από τθν εκδίκαςθ τθσ 

αίτθςθσ. Σο διατακτικό των αποφάςεων αυτϊν 
εκδίδεται υποχρεωτικά μζςα ςε προκεςμία 7 

θμερϊν από τθν εκδίκαςθ τθσ αίτθςθσ ι αν ζχει 
χορθγθκεί προκεςμία ςτουσ διαδίκουσ για τθ 

νομιμοποίθςι τουσ ι για τθν υποβολι 
υπομνιματοσ από τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ αυτισ. 

Η προκεςμία προσ τουσ διαδίκουσ δεν μπορεί 
πάντωσ να υπερβαίνει τισ 3 θμζρεσ από τθν 

εκδίκαςθ. 
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Η άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, 
εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ 
αποφανκεί διαφορετικά. 

Εάν θ αίτθςθ αναςτολισ γίνει δεκτι, το όργανο το οποίο εξζδωςε 
τθν πράξθ τθσ οποίασ θ εκτζλεςθ αναςτζλλεται με τθν απόφαςθ 
μπορεί να ςυμμορφωκεί προσ το διατακτικό ι και το εν γζνει 
περιεχόμενο τθσ απόφαςθσ και να ανακαλζςει ι να τροποποιιςει 
κατάλλθλα τθν πράξθ που προκάλεςε τθ διαφορά  

Αν το δικαςτιριο ακυρϊςει πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ μετά τθ ςφναψθ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ, θ τελευταία δεν 
κίγεται, εκτόσ αν πριν από τθ ςφναψθ αυτισ είχε αναςταλεί θ 
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ με απόφαςθ τθσ ΑΕΠΠ ι με 
απόφαςθ επί αίτθςθσ αναςτολισ ι με προςωρινι διαταγι. τθν 
περίπτωςθ αυτι, ο ενδιαφερόμενοσ δικαιοφται να αξιϊςει 
αποηθμίωςθ (κατά το άρκρο 373). 
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Αξίωςθ αποηθμίωςθσ:  

Ο ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ αποκλείςκθκε από τθ ςυμμετοχι ςε 
διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι από τθ ςφναψθ αυτισ, κατά παράβαςθ 

κανόνα του δικαίου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι του εςωτερικοφ δικαίου, 
δικαιοφται να αξιϊςει από τθν ανακζτουςα αρχι αποηθμίωςθ, κατ’ ανάλογθ 

εφαρμογι των διατάξεων των άρκρων 197 και 198 Α.Κ..  

Αν ο ενδιαφερόμενοσ αποδείξει ότι κα του ανετίκετο θ ςφμβαςθ, αν δεν είχε 
εμφιλοχωριςει θ παράβαςθ, τότε δικαιοφται αποηθμίωςθ κατά τισ γενικζσ 
διατάξεισ. Κάκε διάταξθ που αποκλείει ι περιορίηει τθν αξίωςθ αυτι δεν 

εφαρμόηεται  

Για τθν επιδίκαςθ τθσ αποηθμίωςθσ απαιτείται θ προθγοφμενθ ακφρωςθ τθσ 
παράνομθσ πράξθσ ι παράλειψθσ από τθν ΑΕΠΠ ι το αρμόδιο, ςφμφωνα με 

τα προθγοφμενα, δικαςτιριο  



 

 

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ  ΤΠΗΡΔΙΩΝ  



ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ(άρκρο 219)  

Κατά τθν παρ.5 του άρκρου 219 το πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ 
πρζπει να εγκρικεί από το Δθμοτικό υμβοφλιο, εκτόσ εάν παρζλκει 
χρονικό διάςτθµα µεγαλφτερο των 30 θµερϊν από τθν θµεροµθνία 

υποβολισ του ςε αυτό οπότε κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει ςυντελεςκεί 
αυτοδίκαια. 



 

 

 

 

ΠΛΗΡΧΜΔ - ΚΡΑΣΗΔΙ 



 
ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

• Σηκνιόγην. 
• Πξσηόθνιιν νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο 
• Απνδεηθηηθό εηζαγσγήο ηνπ πιηθνύ ζηελ απνζήθε 
• Δμνθιεηηθή απόδεημε ηνπ πξνκεζεπηή, εάλ ην ηηκνιόγην δελ θέξεη 

ηελ έλδεημε «εμνθιήζεθε». 
• Απνδεηθηηθά θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο, 

εθόζνλ απαηηνύληαη ιόγσ ηεο αμίαο ηνπ ηίηινπ πιεξσκήο (άξζξν 
200 παξ. 4 λ. 4412/16). 

Γηα ηελ πιεξσκή 
ηνπ πξνκεζεπηή 

απαηηνύληαη 
ηνπιάρηζηνλ ηα 

παξαθάησ 
δηθαηνινγεηηθά: 

• Σηκνιόγην. 
• Πξσηόθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ ηκήκαηνο ζην νπνίν 

αθνξά ε πιεξσκή ή ηνπ ζπλόινπ ηνπ ζπκβαηηθνύ αληηθεηκέλνπ. 
• Δγθξηηηθή Απόθαζε  Γεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ (άξζξν 219/4412) 
• Δμνθιεηηθή απόδεημε ηνπ αλαδόρνπ, εάλ ην ηηκνιόγην δελ θέξεη 

ηελ έλδεημε όηη εμνθιήζεθε. 
• Απνδεηθηηθά θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο, 

εθόζνλ απαηηνύληαη ιόγσ ηεο αμίαο ηνπ ηίηινπ πιεξσκήο (άξζξν 
200 παξ. 5 λ. 4412/16) 

Γηα ηελ πιεξσκή 
ηνπ αλαδόρνπ 

παξνρήο ππεξεζηώλ 
απαηηνύληαη 

ηνπιάρηζηνλ ηα 
παξαθάησ 

δηθαηνινγεηηθά: 



ΚΡΑΣΗΔΙ 

Φόξνο Δηζνδήκαηνο  (Ν. 4172/13) 

Κξάηεζε ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 0,06% (γηα 
ζπκβάζεηο πάλσ από 2.500) € πιένλ ραξηνζήκνπ 3,6% (άξζξν 4 παξ. 3 εδάθην 

έβδνκν Ν 4013/11, όπωο απηό αληηθαηαζηάζεθε από ηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 375 ηνπ Ν 
4412/2016). 

Κξάηεζε ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθώλ Πξνζθπγώλ  
(αλεμαξηήησο πνζνύ) 0,06%  πιένλ ραξηνζήκνπ 3,6% (άξζξν 350 παξ. 3 Ν 

4412/2016). 

Κξάηεζε ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ γηα ΔΗΓΗ 0,02%  (άξζξν 36 παξ 6 Ν.4412/16).  Γελ 
ηζρύεη αθόκα δηόηη δελ έρεη εθδνζεί πξνβιεπόκελε ΚΤΑ 

Σηνπο Γήκνπο θαη ζηα ΝΠΓΓ ην πνζό ηεο θξάηεζεο κπνξεί λα 
εκθαλίδεηαη ζηνπο ΚΑ 

•4142 «Λνηπέο θξαηήζεηο ππέξ ηξίηωλ» ηνπ ζθέινπο ηωλ εζόδωλ  
•8242 «Λνηπέο θξαηήζεηο ππέξ ηξίηωλ» ηνπ ζθέινπο ηωλ εμόδωλ. 

http://www.nomotelia.gr/nservice20/docnavigate.asp?nomos=4013/11&typen=4


Ευχαριςτοφμε για τθν 
προςοχι ςασ 


