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Συνοπτικός διαγωνισμός και απευθείας ανάθεση βάσει των 

διατάξεων του Ν.4412/2016 (Άρθρα 116-128) 

Πρώτες εκτιμήσεις  

 

Α)Επιλογή των διαδικασιών (Ν 4412/2016,Άρθρο 116) 

 

«1.Για δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να 

προσφεύγουν εκτός από τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 26 και στις 

διαδικασίες της απευθείας ανάθεσης και του συνοπτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με τα 

άρθρα 117 και 118 και στο σύστημα προεπιλογής του άρθρου 303  αναλόγως 

εφαρμοζόμενου. Τα ανώτατα χρηματικά όρια των άρθρων 117 και 118, μπορεί να 

αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και του καθ’ ύλην 

αρμόδιου Υπουργού. 

2.Στις διαδικασίες σύναψης Δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων δεν απαιτείται η 

σύμφωνη γνώμη της Αρχής» 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

 

1)Κατώτατα όρια 

Τα κατώτατα  όρια ορίζονται  στο άρθρο 5 του N.4412/2016  και έχουν ως 

ακολούθως: α) 5.225.000 ευρώ για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, β) 135.000 ευρώ 

για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που ανατίθενται από κεντρικές 

κυβερνητικές αρχές και για διαγωνισμούς μελετών που διοργανώνονται από τις εν 

λόγω αρχές. Αν οι δημόσιες συμβάσεις προμηθειών ανατίθενται από τις αναθέτουσες 

αρχές που δραστηριοποιούνται στον τομέα της άμυνας, το εν λόγω κατώτατο όριο 

ισχύει μόνο για τις συμβάσεις που αφορούν τα οριζόμενα στο Παράρτημα III του 

Προσαρτήματος Α' προϊόντα, γ) 209.000 ευρώ για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών 

και υπηρεσιών που ανατίθενται από μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές και για 

διαγωνισμούς μελετών που διοργανώνονται από τις εν λόγω αρχές. 

 

2)Για την προσφυγή στην ανωτέρω διαδικασία δεν απαιτείται σύμφωνη γνώμη της 

ΕΑΑΔΗΣΥ 

 

3) Για την προσφυγή στην ανωτέρω διαδικασία δεν απαιτείται ειδική αιτιολόγηση 

 

Β)Απευθείας ανάθεση (N.4412/2016-Άρθρο 118) 

«1.Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη 

αξία της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των είκοσι χιλιάδων 

(20.000) ευρώ. 
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2.Η απευθείας ανάθεση διενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της αναθέτουσας αρχής, 

χωρίς να απαιτείται η συγκρότηση συλλογικού οργάνου για το σκοπό αυτόν. 

3.Μετά την έκδοση της απόφασης απευθείας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει 

αυτή στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 66.  

Η απόφαση ανάθεσης περιέχει κατ’ ελάχιστο: 

α) την επωνυμία και τα στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής, 

β) περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης και της αξίας της, 

γ) όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατίθεται η 

σύμβαση, 

δ) κάθε άλλη πληροφορία που η αναθέτουσα αρχή κρίνει απαραίτητη. 

4.Αν παραβιασθεί η υποχρέωση της παρ. 3, η σύμβαση είναι αυτοδίκαια άκυρη. 

5.Για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 

επιστημονικών υπηρεσιών, η κάθε αναθέτουσα αρχή προκειμένου να προβεί στη 

διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της παραγράφου 1 δημοσιεύει, μία φορά κατ' έτος και 

για διάστημα είκοσι ημερών, πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων 

ανά κατηγορίες έργων/μελετών. Στην πρόσκληση, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από 

τους ενδιαφερόμενους να πληρούν απαιτήσεις ειδικής τεχνικής ικανότητας, για την 

εγγραφή τους στους καταλόγους. Στους καταλόγους εγγράφονται τουλάχιστον τρεις (3) 

ενδιαφερόμενους, διαφορετικά ο κατάλογος δεν ισχύει. 

Για την επιλογή του αναδόχου διενεργείται δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση από επιτροπή 

που ορίζεται από την αναθέτουσα αρχή, μεταξύ αυτών που περιλαμβάνονται στον 

ανωτέρω κατάλογο. Η σύμβαση υπογράφεται με τον ανάδοχο που αναδεικνύεται με τη 

διαδικασία της ηλεκτρονικής κλήρωσης. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται 

σχετική αναγγελία του αποτελέσματος της ηλεκτρονικής κλήρωσης και των στοιχείων της 

σύμβασης (ποσό σύμβασης, ανάδοχος κ.λπ,), η οποία αποστέλλεται προς δημοσίευση στην 

ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ε. δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την υπογραφή. Η 

εκτιμώμενη αξία της σύμβασης αποτελεί το ανώτατο όριο της συμβατικής αμοιβής του 

αναδόχου. Μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος διαγράφεται υποχρεωτικά από 

τον κατάλογο της ηλεκτρονικής κλήρωσης και δεν συμμετέχει στις επόμενες κληρώσεις 

του έτους. 

Με βάση την παρούσα διάταξη μπορούν να ανατεθούν από κάθε αναθέτουσα αρχή κατ’ 

έτος, μία ή περισσότερες συμβάσεις, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι ποσοστού δέκα τοις 

εκατό (10%) των πιστώσεων της αναθέτουσας αρχής κατ' έτος, για ανάθεση συμβάσεων 

έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών, αντίστοιχα. 

Συμβάσεις που συνάπτονται κατά παράβαση των διατάξεων της περίπτωσης αυτής είναι 

άκυρες και δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα. 

6.Αναπτύσσεται στη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων, Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων, μέσω του οποίου 

διενεργούνται υποχρεωτικά οι ηλεκτρονικές κληρώσεις της παραγράφου 6. Με κοινή 

απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και των κατά περίπτωση, 

καθ’ ύλην, αρμοδίων Υπουργών, ρυθμίζονται τα ειδικότερα ζητήματα που αφορούν στη 
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λειτουργία και διαχείριση του ως άνω ηλεκτρονικού συστήματος, στις τεχνικές 

προδιαγραφές της εφαρμογής του, στους όρους και στις τεχνικές λεπτομέρειες 

διασύνδεσής του με άλλες εφαρμογές (ΚΗΜΔΗΣ κ.α.), στους όρους και προϋποθέσεις 

πρόσβασης και χρήσης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.» 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

1) Ορισμοί   

Ως «απευθείας ανάθεση» νοείται η διαδικασία ανάθεσης χωρίς εκ των προτέρων 

δημοσιότητα, στο πλαίσιο της οποίας οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς αναθέτουν 

στον οικονομικό φορέα της επιλογής τους, κατόπιν έρευνας αγοράς και διαβούλευσης με 

έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 118 και 

328, 

2) Χρηματικά όρια  

Οι αναθέτουσες αρχές προσφεύγουν στην ανωτέρω διαδικασία ,εφόσον η εκτιμώμενη αξία 

της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των σαράντα χιλιάδων 

(40.000) ευρώ, για συμβάσεις ενεργειών τεχνικής βοήθειας 

-όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των 

είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, για τις λοιπές συμβάσεις  

3)Αρμόδια όργανα 

Για τις κεντρικές κυβερνητικές αρχές Αρμόδια όργανα για τη διενέργεια της 

διαδικασίας είναι ο Υπουργός ή άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο. Για τις αιρετές 

Περιφέρειες, εφόσον πλέον έχει καταργηθεί η διάταξη της παραγρ.7 του άρθρου 2 

του Ν.4071/2012-ΦΕΚ Α 85 ,η οικονομική επιτροπή βάσει των διατάξεων της παρ.1δ 

και ή του άρθρου 176 του  Ν. 3852/2010. Για τις συμβάσεις ενεργειών τεχνικής 

βοήθειας είναι ο Γεν. Γραμματέας της αιρετής Περιφέρειας. Για τους ΟΤΑ Α βαθμού 

ο Δήμαρχος (άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006,) 

4)Συγκρότηση και τήρηση φακέλου δημόσιας σύμβασης (Ν4412/2016,άρθρο 45)  

1.Οι αναθέτουσες αρχές καταγράφουν την πρόοδο της διεξαγωγής όλων των διαδικασιών 

σύναψης Δημοσίων συμβάσεων είτε πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα είτε όχι. 

2.Για την εκπλήρωση της υποχρέωσης της παραγράφου 1 η αναθέτουσα αρχή συντάσσει και 

σε ηλεκτρονική μορφή ειδικό «Φάκελο Δημόσιας Σύμβασης». 

3.Ο Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης συμπληρώνεται και επικαιροποιείται σε όλα τα επιμέρους 

στάδια σύναψης της σύμβασης και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον: 

α) την τεκμηρίωση της σκοπιμότητας της σύμβασης,  

β) τον προϋπολογισμό της σύμβασης και την τεκμηρίωσή του, 
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γ) στοιχεία της ωριμότητας της σύμβασης κατά το άρθρο 49, 50, 51, 52, 

δ) την περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης,  

ε) τα έγγραφα της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 53, 

στ) όλα τα έγγραφα που είναι αναγκαία ώστε η αναθέτουσα αρχή να είναι σε θέση να 

αιτιολογεί τις αποφάσεις που λαμβάνονται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας σύναψης 

Δημοσίων συμβάσεων, όπως, ενδεικτικά:  

αα) για την επικοινωνία με οικονομικούς φoρείς και τις υπηρεσιακές κρίσεις, 

ββ) για την προετοιμασία των εγγράφων της σύμβασης, 

γγ) για τον διάλογο ή τη διαπραγμάτευση (εφόσον διεξήχθη), 

δδ) για την επιλογή του αναδόχου και την ανάθεση της σύμβασης. 

ζ) αντίγραφο της σύμβασης, εφόσον η αξία της ισούται ή είναι μεγαλύτερη από 

1.000.000 ευρώ όταν πρόκειται για δημόσια σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών ή 

10.000.000 ευρώ όταν πρόκειται για δημόσια σύμβαση έργων.  

(Βλέπε αναλυτικά στο σχετικό άρθρο ) 

5)Περιεχόμενο εγγράφων της σύμβασης ( Ν.4412/2016 Άρθρο 53) 

1.Οι όροι των εγγράφων της σύμβασης πρέπει να είναι σαφείς και πλήρεις ώστε να 

επιτρέπουν την υποβολή άρτιων και συγκρίσιμων μεταξύ τους προσφορών. 

 (…) 7.Ειδικά για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, πέραν των ανωτέρω, κατά τη σύνταξη των 

εγγράφων της σύμβασης, ισχύουν και τα ακόλουθα: 

(…) δ) Η διακήρυξη μνημονεύει τα τεχνικά τεύχη και σχέδια που μαζί με αυτήν αποτελούν 

τη βάση για την κατάρτιση της σύμβασης. Σε περίπτωση διαδικασίας διαπραγμάτευσης 

του άρθρου 32 ή απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118, τα τεύχη αυτά προσδιορίζονται 

στη σύμβαση. 

θ) Στις τιμές του προϋπολογισμού και του τιμολογίου, τόσο της υπηρεσίας όσο και της 

προσφοράς, περιλαμβάνεται κάθε σχετική δαπάνη, καθώς και τα γενικά έξοδα και όφελος της 

εργοληπτικής επιχείρησης. Αν γίνεται ρητή μνεία στα έγγραφα της σύμβασης μπορεί να 

προστίθεται στην εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους, που 

ορίζεται σε δεκαοκτώ τοις εκατό (18%) ανεξαρτήτως πηγής χρηματοδότησης στο οποίο 

συμπεριλαμβάνεται η με αρ.πρωτ. 8371/ 27.7.2016 συμφωνία μεταξύ Εργοληπτικών 

Ενώσεων και Π.Ο.ΕΜΔΥΔΑΣ, όπως ισχύει ή τυχόν μελλοντικές συμφωνίες. 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι καταργείται το εργολαβικό όφελος 28% για τα έργα 

που δεν χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ. Δεν προκύπτει όμως ότι καταργούνται οι 

πρόσθετες κρατήσεις που έχουν απομείνει. 

6)Τεχνικές προδιαγραφές (Ν4412/2016,άρθρο 54,παρ.1 ) 
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1.Οι τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στην περίπτωση 1 του Παραρτήματος VII του 

Προσαρτήματος Α' παρατίθενται στα έγγραφα της σύμβασης και καθορίζουν τα απαιτούμενα 

χαρακτηριστικά των έργων, των υπηρεσιών ή των αγαθών 

7)Προκαταρκτικές προκηρύξεις 

Ν.4412/2016,Άρθρο 62,παρ.3  

«3.Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων». 

8)Σύνταξη και λεπτομέρειες δημοσίευσης των προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων 

Σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 65 Σύνταξη και λεπτομέρειες δημοσίευσης των 

προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται στις δημόσιες 

συμβάσεις κάτω των ορίων.» 

9)Δημοσιότητα 

Δημοσιεύονται στο ΚΗΜΗΔΗΣ όταν έχουν  εκτιμώμενη αξία ίση ή ανώτερη του ποσού 

των χιλίων (1.000) ευρώ(άνευ ΦΠΑ. 

Ν.4412/2016,ΦΕΚ-147/Α/8.8.2016 άρθρο 38 παρ.1: 1.Το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων («ΚΗΜΔΗΣ»), που συστάθηκε με το άρθρο 11 του ν. 4013/2011 στο 

Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Γενική Γραμματεία Εμπορίου και 

Προστασίας Καταναλωτή), έχει ως σκοπό τη συλλογή, την επεξεργασία και τη 

δημοσιοποίηση στοιχείων αναφορικά με τις συμβάσεις του παρόντος Βιβλίου, οι οποίες 

συνάπτονται γραπτώς, προφορικώς ή με ηλεκτρονικά μέσα από αναθέτουσες αρχές και ΚΑΑ, 

εκτιμώμενης αξίας ίσης ή ανώτερης του ποσού των χιλίων (1.000) ευρώ(άνευ ΦΠΑ) και 

ανεξαρτήτως διαδικασίας ανάθεσης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του καθ’ ύλην 

συναρμόδιου Υπουργού μπορούν να ορίζονται ειδικότερα οι συμβάσεις που εξαιρούνται από 

το πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου. 

10)Προθεσμίες διαδικασιών σύναψης Δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων 

(Ν.4412/2016, άρθρο 121} 

Δεν προβλέπεται προθεσμία για την απευθείας ανάθεση  

Ν.4412/2016, άρθρο 121,Παρ.2. «2.Κατά τον καθορισμό των προθεσμιών παραλαβής των 

αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών η αναθέτουσα αρχή λαμβάνει υπόψη, ιδίως, τον 

ιδιαίτερο χαρακτήρα της σύμβασης και το χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των 

αιτήσεων συμμετοχής ή προσφορών, με την επιφύλαξη των ελάχιστων προθεσμιών που 

καθορίζονται στην παρ. 1.» 

11)Εγγυήσεις 

«Εγγύηση συμμετοχής» 

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης συμφωνιών-

πλαίσιο, δυναμικού συστήματος αγοράς, σε συνοπτικό διαγωνισμό, σε διαδικασίες απευθείας 

ανάθεσης ή σε διαδικασία επιλογής από κατάλογο, εκτός αν άλλως ορίζεται στα έγγραφα της 

σύμβασης (4412/2016,άρθρο 72,παρ.1α ,εδ.4) 
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«Εγγύηση καλής εκτέλεσης»  

Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό 

των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, εκτός αν άλλως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

(4412/2016,άρθρο 72,παρ.1β ,εδ.3) 

12)Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης (Ν.4412/2016,άρθρο 120,παρ.3.) 

(…) 3.Ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης ή της διαδικασίας 

διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης νοείται η ημερομηνία αποστολής προς τους 

οικονομικούς φορείς της πρώτης πρόσκλησης υποβολής προσφοράς ή της πρώτης 

πρόσκλησης συμμετοχής σε διαπραγμάτευση. 

Κατά την άποψή μου από την ανωτέρω διάταξη δεν προκύπτει εάν η αποστολή της 

πρόσκλησης είναι προαιρετική. 

13)Ηλεκτρονική διάθεση των εγγράφων της σύμβασης 

Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 67 Ηλεκτρονική διάθεση των εγγράφων της σύμβασης 

«Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων.» 

14)Απόφαση ανάθεσης1 

Καθιερώνεται η έκδοση απόφασης ανάθεσης ανεξαρτήτως ποσού  δαπάνης, τα 

απαραίτητα στοιχεία της οποίας προσδιορίζονται στο άρθρο 3 του άρθρου 118.Αν 

παραβιασθεί η υποχρέωση της παρ. 3, η σύμβαση είναι αυτοδίκαια άκυρη. 

 

15)Τύπος σύμβασης  

Οι συναπτόμενες συμβάσεις έχουν γραπτό τύπο σύμφωνα με τα παρακάτω 

οριζόμενα: 

Ν.4270/2014 -ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014 (…) Άρθρο 130 Τύπος συμβάσεων Για το κύρος 

σύμβασης του Δημοσίου με αντικείμενο αξίας μεγαλύτερης των δύο χιλιάδων πεντακοσίων 

(2.500) ευρώ ή που γεννά διαρκή υποχρέωση αυτού, απαιτείται η κατάρτισή της να γίνει με 

ιδιωτικό τουλάχιστον έγγραφο. «Ειδικά για τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που 

αφορούν σε ενέργειες τεχνικής βοήθειας των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων 

του ΕΣΠΑ και του ΕΟΧ ή άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων ή/και ταμείων, 

το ανωτέρω ποσό ορίζεται σε δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. Τα ανωτέρω ποσά μπορούν 

να τροποποιούνται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.» Επί σύμβασης, η αποδοχή 

της πρότασης δύναται να γίνει και με χωριστό έγγραφο, η από τον αντισυμβαλλόμενο όμως 

του Δημοσίου εκπλήρωση της παροχής του αίρει την εκ της έλλειψης του γραπτού τύπου της 

αποδοχής ακυρότητα της σύμβασης. 

Αντίθετα με της διατάξεις της παρ.3ζ του άρθρου 45 του Ν 4412/2016 επιβάλλεται γραπτός 

τύπος  για συμβάσεις προμηθειών η υπηρεσιών και 10.000 ευρώ για συμβάσεις δημ. έργων2  

                                                           
1Ν.2690/1999(…) Ά ρ θ ρ ο 2 3 - Κ α τ ά ρ τ ι σ η. Η διοικητική σύμβαση , που συνάπτεται ύστερα από 

διαγωνισμό ή με απευθείας ανάθεση , καταρτίζεται από και με την επίδοση στον ενδιαφερόμενο της πράξης με 

την οποία τελειούται ο διαγωνισμός ή της πράξης ανάθεσης , αντιστοίχως , εκτός αν στο νόμο ορίζεται 

διαφορετικά . 
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16)Γνωστοποιήσεις συναφθεισών συμβάσεων 

Σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου  64 -Γνωστοποιήσεις συναφθεισών συμβάσεων «Το 

παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων» 

17)Ενστάσεις που ασκούνται κατά τη διαδικασία σύναψης Δημοσίων συμβάσεων 

με εκτιμώμενη αξία κάτω από 60.000 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) – Παράβολο 

(Ν.4412/2016,άρθρο 127) 

Βλέπε αναλυτικά τα αναφερόμενα στο  σχετικό άρθρο  

 

Γ)Συνοπτικός διαγωνισμός(Ν.4412/2016,άρθρο 117) 

1.Προσφυγή στη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη 

αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, 

χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 

2.Για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, η αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει 

απλοποιημένη προκήρυξη, σύμφωνα με το άρθρο 66 .Επιπρόσθετα, μπορεί να προσκαλεί 

επιπλέον και συγκεκριμένους οικονομικούς φορείς, τρεις (3) τουλάχιστον εφόσον 

δραστηριοποιούνται τόσοι στη σχετική αγορά. 

3.Οι προσφορές των οικονομικών φορέων υποβάλλονται εγγράφως. Η υποβολή μόνο μίας 

προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και 

την ανάθεση της σύμβασης. 

4.Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών 

προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια 

συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής. 

5.Οι λεπτομέρειες διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού καθορίζονται στα έγγραφα της 

σύμβασης. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

 

1)Ορισμός 

 

Ως «συνοπτικός διαγωνισμός» νοείται η απλοποιημένη διαδικασία ανάθεσης στο πλαίσιο της 

οποίας κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλει προσφορά, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στα άρθρα 117 και 327. 

2) Αρμόδια όργανα 

                                                                                                                                                                      
2 4412/2016,άρθρο 45,παρ.3ζ «ζ) αντίγραφο της σύμβασης, εφόσον η αξία της ισούται ή είναι μεγαλύτερη από 

1.000.000 ευρώ όταν πρόκειται για δημόσια σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών ή 10.000.000 ευρώ όταν 

πρόκειται για δημόσια σύμβαση έργων.» 
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Για τις κεντρικές κυβερνητικές αρχές Αρμόδια όργανα για τη διενέργεια της 

διαδικασίας είναι ο Υπουργός ή άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο. Για τις αιρετές 

Περιφέρειες η οικονομική επιτροπή (3852/2010,άρθρο 176).Για τους ΟΤΑ Α βαθμού 

η Οικονομική επιτροπή.(3852/2010,άρθρο 72) 

3)Χρηματικά όρια 

Προσφυγή στη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού επιτρέπεται όταν η 

εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των εξήντα 

χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 

4)Συγκρότηση και τήρηση φακέλου δημόσιας σύμβασης (Ν4412/2016,άρθρο 45)  

1.Οι αναθέτουσες αρχές καταγράφουν την πρόοδο της διεξαγωγής όλων των διαδικασιών 

σύναψης Δημοσίων συμβάσεων είτε πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα είτε όχι. 

2.Για την εκπλήρωση της υποχρέωσης της παραγράφου 1 η αναθέτουσα αρχή συντάσσει και 

σε ηλεκτρονική μορφή ειδικό «Φάκελο Δημόσιας Σύμβασης». 

3.Ο Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης συμπληρώνεται και επικαιροποιείται σε όλα τα επιμέρους 

στάδια σύναψης της σύμβασης και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον: 

α) την τεκμηρίωση της σκοπιμότητας της σύμβασης,  

β) τον προϋπολογισμό της σύμβασης και την τεκμηρίωσή του, 

γ) στοιχεία της ωριμότητας της σύμβασης κατά το άρθρο 49, 50, 51, 52, 

δ) την περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης,  

ε) τα έγγραφα της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 53, 

στ) όλα τα έγγραφα που είναι αναγκαία ώστε η αναθέτουσα αρχή να είναι σε θέση να 

αιτιολογεί τις αποφάσεις που λαμβάνονται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας σύναψης 

Δημοσίων συμβάσεων, όπως, ενδεικτικά:  

αα) για την επικοινωνία με οικονομικούς φoρείς και τις υπηρεσιακές κρίσεις, 

ββ) για την προετοιμασία των εγγράφων της σύμβασης, 

γγ) για τον διάλογο ή τη διαπραγμάτευση (εφόσον διεξήχθη), 

δδ) για την επιλογή του αναδόχου και την ανάθεση της σύμβασης. 

ζ) αντίγραφο της σύμβασης, εφόσον η αξία της ισούται ή είναι μεγαλύτερη από 

1.000.000 ευρώ όταν πρόκειται για δημόσια σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών ή 

10.000.000 ευρώ όταν πρόκειται για δημόσια σύμβαση έργων. (Βλέπε αναλυτικά στο 

σχετικό άρθρο ) 
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5)Περιεχόμενο εγγράφων της σύμβασης ( Ν.4412/2016 Άρθρο 53) 

1.Οι όροι των εγγράφων της σύμβασης πρέπει να είναι σαφείς και πλήρεις ώστε να 

επιτρέπουν την υποβολή άρτιων και συγκρίσιμων μεταξύ τους προσφορών. 

 (…) 7.Ειδικά για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, πέραν των ανωτέρω, κατά τη σύνταξη των 

εγγράφων της σύμβασης, ισχύουν και τα ακόλουθα: 

(…) δ) Η διακήρυξη μνημονεύει τα τεχνικά τεύχη και σχέδια που μαζί με αυτήν αποτελούν 

τη βάση για την κατάρτιση της σύμβασης. Σε περίπτωση διαδικασίας διαπραγμάτευσης 

του άρθρου 32 ή απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118, τα τεύχη αυτά προσδιορίζονται 

στη σύμβαση. 

θ) Στις τιμές του προϋπολογισμού και του τιμολογίου, τόσο της υπηρεσίας όσο και της 

προσφοράς, περιλαμβάνεται κάθε σχετική δαπάνη, καθώς και τα γενικά έξοδα και όφελος της 

εργοληπτικής επιχείρησης. Αν γίνεται ρητή μνεία στα έγγραφα της σύμβασης μπορεί να 

προστίθεται στην εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους, που 

ορίζεται σε δεκαοκτώ τοις εκατό (18%) ανεξαρτήτως πηγής χρηματοδότησης στο οποίο 

συμπεριλαμβάνεται η με αρ.πρωτ. 8371/ 27.7.2016 συμφωνία μεταξύ Εργοληπτικών 

Ενώσεων και Π.Ο.ΕΜΔΥΔΑΣ, όπως ισχύει ή τυχόν μελλοντικές συμφωνίες. 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι καταργείται το εργολαβικό όφελος 28% για τα έργα 

που δεν χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ. Δεν προκύπτει όμως ότι καταργούνται οι 

πρόσθετες κρατήσεις που έχουν απομείνει. 

6)Τεχνικές προδιαγραφές (Ν4412/2016,άρθρο 54) 

1.Οι τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στην περίπτωση 1 του Παραρτήματος VII του 

Προσαρτήματος Α' παρατίθενται στα έγγραφα της σύμβασης και καθορίζουν τα απαιτούμενα 

χαρακτηριστικά των έργων, των υπηρεσιών ή των αγαθών 

7)Προκαταρκτικές προκηρύξεις 

Ν.4412/2016,Άρθρο 62,παρ.3 «3.Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις 

κάτω των ορίων». 

8)Σύνταξη και λεπτομέρειες δημοσίευσης των προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων 

Σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 65 Σύνταξη και λεπτομέρειες δημοσίευσης των 

προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται στις δημόσιες 

συμβάσεις κάτω των ορίων.» 

9)Δημοσιότητα συνοπτικού  διαγωνισμού. 

Α) Στο ΦΕΚ. Μέχρι την έκδοση της απόφασης  της παρ.6 του άρθρου 38 του Ν.4412/2016 

εξακολουθεί να ισχύει η δημοσίευση των προκηρύξεων στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων 

Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Βλ.σχετικά Ν.4412/2016,άρθρα 376,παρ.4 

και 377,παρ.1 και Ν.3469/2006) 
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Β)Ανάρτηση στη Διαύγεια 

Μέχρι την έκδοση της απόφασης  της παρ.6 του άρθρου 38 του Ν.4412/2016 

εξακολουθεί να ισχύει η ανάρτηση των περιλήψεων των διακηρύξεων στο 

πρόγραμμα Διαύγεια (βλέπε σχετικά Ν.3861/2010,άρθρο 2 παρ.4,υποπ.16 και 

4412/2016, παρ. 8 του άρθρου 375 , άρθρο 379 παρ.9.) 

Αντίθετη άποψη διατυπώνεται με την ΝΣΚ/28/2012(Ατομ) Απόρριψη ένστασης 

κατά της διαδικασίας διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού, με την οποία ο 

ενιστάμενος ζήτησε την ακύρωση της διαδικασίας αυτής για το λόγο ότι δεν 

αναρτήθηκε στο διαδίκτυο περίληψη της διακήρυξης του πρόχειρου 

διαγωνισμού. Από τις προπαρατεθείσες διατάξεις(3861/2010,118/2007), που 

ερμηνεύονται σε συνδυασμό μεταξύ τους και στα πλαίσια του ερωτήματος, προκύπτει 

ότι στις εκδιδόμενες από το δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ., συνεπώς και στις εκδιδόμενες από 

το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, και απαριθμούμενες στο άρθρο 2 του Ν. 

3861/2010 πράξεις, οι οποίες υποχρεωτικώς αναρτώνται και μάλιστα «αμελλητί» 

στον οικείο διαδικτυακό τόπο κάθε δημόσιου φορέα με μέριμνα του οργάνου που τις 

εξέδωσε, δεν περιλαμβάνονται και οι περιλήψεις διακηρύξεων, της περίπτωσης 16 

της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του νόμου αυτού, των οποίων η δημοσίευση δεν 

θεσπίζεται ως υποχρεωτική από το πλαίσιο των διατάξεων με βάση τις οποίες 

διεξάγεται κάθε φορά ο συγκεκριμένος διαγωνισμός. Συναφώς έχει γίνει δεκτό ( 

Ατομ. Γνωμ. ΝΣΚ 65/2011) ότι, εφόσον στην κείμενη ειδική νομοθεσία δεν 

προβλέπεται, ως υποχρεωτική η δημοσίευση, δεν είναι υποχρεωτική ούτε και η καθ’ 

υποκατάσταση αυτής ανάρτηση στο διαδίκτυο, της σχετικής δημοσιότητας 

εξασφαλιζομένης, σε κάθε περίπτωση, με την τήρηση της διαδικασίας που 

διαγράφεται από τις εφαρμοστέες διατάξεις, στα όρια και στην έκταση που κατά 

περίπτωση διαγράφεται.  

γ)Δημοσιότητα στο τύπο 

Δεν προβλέπεται δημοσιότητα 

δ)ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 66  

 

10)Προθεσμίες διαδικασιών σύναψης Δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων 

(Ν.4412/2016,άρθρο 121} 

Παρ.1γ) Στο συνοπτικό διαγωνισμό, η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής προσφορών ανέρχεται 

σε δώδεκα (12) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο 

ΚΗΜΔΗΣ. 

Παρ.3.Οι προθεσμίες για την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών 

πρέπει να καθορίζονται κατά τρόπο, ώστε να προκύπτει η ακριβής ημερομηνία και ώρα 

υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών. 

11)Εγγυήσεις 

«Εγγύηση συμμετοχής» 

https://docman.gr/download.html?document=7398
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Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης συμφωνιών-

πλαίσιο, δυναμικού συστήματος αγοράς, σε συνοπτικό διαγωνισμό, σε διαδικασίες απευθείας 

ανάθεσης ή σε διαδικασία επιλογής από κατάλογο, εκτός αν άλλως ορίζεται στα έγγραφα της 

σύμβασης (4412/2016,άρθρο 72,παρ.1α ,εδ.4) 

«Εγγύηση καλής εκτέλεσης»  

Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό 

των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, εκτός αν άλλως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

(4412/2016,άρθρο 72,παρ.1β ,εδ.3) 

 

12)Χρόνος έναρξης της διαδικασίας του συνοπτικού διαγωνισμού 

 

Ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας του συνοπτικού διαγωνισμού νοείται η ημερομηνία 

δημοσίευσης της απλοποιημένης προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 66, με 

την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου 376 ( 4412/2016,άρθρο 120,παρ.2 ) 

 

13)Ηλεκτρονική διάθεση των εγγράφων της σύμβασης 

Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 67 Ηλεκτρονική διάθεση των εγγράφων της σύμβασης 

«Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων.» 

 
14)Γνωστοποιήσεις συναφθεισών συμβάσεων 

Σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου  64 -Γνωστοποιήσεις συναφθεισών συμβάσεων «Το 

παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων» 

15)Ενστάσεις που ασκούνται κατά τη διαδικασία σύναψης Δημοσίων συμβάσεων 

με εκτιμώμενη αξία κάτω από 60.000 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) – Παράβολο 

(Ν.4412/2016,άρθρο 127) 

Βλέπε αναλυτικά τα αναφερόμενα στο  σχετικό άρθρο  

Δ) Δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 

επιστημονικών υπηρεσιών 

Έννοια τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών 

N.4412/2016 - ΦΕΚ: 147/A/2016 – Άρθρο 2  Ορισμοί  (…) 9) ως «δημόσιες συμβάσεις 

υπηρεσιών» και ως «συμβάσεις υπηρεσιών» νοούνται οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο 

την παροχή υπηρεσιών, πλην των αναφερομένων στην περίπτωση 6. 

(α) ως «δημόσιες συμβάσεις εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 

επιστημονικών υπηρεσιών» νοούνται αυτές με αντικείμενο την εκπόνηση μελετών και την 

παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά την έννοια των 

στοιχείων α' και β' , αντίστοιχα, της περίπτωσης 6 της παραγράφου 3, σύμφωνα με το 

Παράρτημα I του Προσαρτήματος Γ', όταν οι μελέτες δεν εκπονούνται και οι υπηρεσίες δεν 

παρέχονται από το προσωπικό της αναθέτουσας αρχής, 

https://docman.gr/download.html?document=23509
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(β) ως «δημόσιες συμβάσεις γενικών υπηρεσιών» νοούνται οι συμβάσεις που έχουν ως 

αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών, πλην των αναφερομένων στην υποπερίπτωση α' της 

παρούσας περίπτωσης συμπεριλαμβανομένων των συμβουλευτικών υπηρεσιών, που ως 

τέτοιες νοούνται εκείνες που, έχουν ως αντικείμενο το σχεδιασμό, προγραμματισμό, 

οργάνωση, διαχείριση, παρακολούθηση, έλεγχο και αξιολόγηση επιχειρησιακών και 

αναπτυξιακών προγραμμάτων και δράσεων σε όλους τους τομείς της οικονομίας, καθώς και 

σε οριζόντιου χαρακτήρα παρεμβάσεις, την υποστήριξη της υλοποίησης τους με τη μεταφορά 

της απαραίτητης σχετικής τεχνογνωσίας, καθώς και την παροχή εξωγενών υπηρεσιών 

(outsourcing) υλοποίησης των ανωτέρω προγραμμάτων και δράσεων. Στις συμβουλευτικές 

υπηρεσίες υπάγονται ιδίως οι οικονομικές μελέτες, οι κοινωνικές μελέτες, οι μελέτες 

οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας, οι περιβαλλοντικές μελέτες, καθώς και οι μελέτες 

συστημάτων πληροφορικής, εκτός εάν σχετίζονται με έργο κατά την έννοια της περίπτωσης 7 

ή με εκπόνηση μελετών και παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών 

κατά την έννοια της υποπερίπτωσης α' της παρούσας περίπτωσης. 

Έννοια «Τεχνικών Υπηρεσιών» και «λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών» 

N.4412/2016,Αρθρο 2,παρ.3, υποπ.6 : 6)ως «Φυσικό αντικείμενο» της σύμβασης νοείται η 

τεχνική υπηρεσία ή η μελέτη, που προσδιορίζεται από τη σύμβαση, ως το ζητούμενο 

αποτέλεσμα αυτής, 

(α) «Μελέτη» είναι το αποτέλεσμα συστηματικής και αναλυτικής επιστημονικής και τεχνικής 

εργασίας και Έρευνας σε συγκεκριμένο απλό ή σύνθετο γνωστικό αντικείμενο, που 

αποβλέπει ιδίως στην παραγωγή έργου ή στην επέμβαση σε έργο ή αφορά στο σχεδιασμό και 

την απεικόνιση έργου ή παραγωγικής διαδικασίας ή σε μεθόδους ανάπτυξης και σχεδιασμού 

του ευρύτερου χώρου. Η μελέτη έχει την έκταση και το βάθος που απαιτείται με τη σύμβαση, 

απεικονίζεται δε και παραδίδεται στην αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα με συγκεκριμένη 

συμφωνημένη μορφή. 

(β) «Τεχνικές Υπηρεσίες» και «λοιπές συναφείς επιστημονικές υπηρεσίες» είναι οι υπηρεσίες 

που συνίστανται στην παροχή γνώσεων και ικανοτήτων με τη διάθεση κυρίως συγκεκριμένου 

επιστημονικού προσωπικού και άλλων μέσων επί ορισμένου χρόνου, που προσδιορίζεται είτε 

ημερολογιακά είτε σε συνάρτηση με ορισμένο γεγονός της παραγωγικής διαδικασίας. Οι 

τεχνικές υπηρεσίες μπορούν να έχουν ως αντικείμενο, ιδίως: α) τη σύνταξη των τευχών 

δημοσίου διαγωνισμού ανάθεσης μελέτης ή υπηρεσίας, β) τον έλεγχο και την επίβλεψη έργου 

ή μελέτης και γ) την υποστήριξη της αναθέτουσας αρχής στη διεξαγωγή ανάθεσης σύμβασης 

μελέτης, έργου ή υπηρεσίας, στην επίβλεψη ή έλεγχο μελέτης και στη διοίκηση ή επίβλεψη ή 

έλεγχο έργου, 

 

ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

1)Τρόπος πληρωμής - απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του 

αναδόχου(Ν.4412/2016,άρθρο 200) 

1.Ο τρόπος πληρωμής και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα καθορίζονται απαραίτητα στη 

διακήρυξη. 
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2.Η πληρωμή της αξίας των υλικών ή της υπηρεσίας στον ανάδοχο μπορεί να γίνει με ένα 

από τους παρακάτω τρόπους: 

α. Με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των 

υλικών ή της υπηρεσίας. 

β. Με την χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50% της συμβατικής αξίας 

χωρίς ΦΠΑ έναντι ισόποσης εγγύησης και την καταβολή του υπολοίπου είτε μετά την 

οριστική παραλαβή των υλικών είτε με πληρωμή ποσοστού 20% της συμβατικής αξίας χωρίς 

ΦΠΑ με το πρωτόκολλο παραλαβής κατόπιν του μακροσκοπικού ελέγχου και την εξόφληση 

της υπόλοιπης συμβατικής αξίας με τον συνολικό ΦΠΑ μετά την οριστική παραλαβή των 

υλικών. 

3.Οι παραπάνω τρόποι πληρωμής εφαρμόζονται και στις τμηματικές παραδόσεις εφόσον 

αυτές προβλέπονται από την σύμβαση. 

4.Στις συμβάσεις προμήθειας τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ’ ελάχιστον 

τα εξής: 

α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης 

παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 208. 

β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα. 

γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 

δ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη 

«Εξοφλήθηκε».3 

ε) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας 

5.Στις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών για την πληρωμή του τιμήματος απαιτούνται κατ’ 

ελάχιστον τα εξής δικαιολογητικά: 

α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου 

του συμβατικού αντικείμενου σύμφωνα με το άρθρο 219. 

β) Τιμολόγιο του αναδόχου. 

γ) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη 

«Εξοφλήθηκε». 

δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας 

6.Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 

έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, 

εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

                                                           
3 Κατά την άποψή μου η εξοφλητικά απόδειξη δεν έχει νόημα, διότι όλες οι πληρωμές πλέον γίνονται 

μέσω τραπ. Συστήματος στο λογαριασμό του δικαιούχου. 
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7.Στην περίπτωση της παραγράφου 9 και 10 του άρθρου 53, για την πληρωμή του επί πλέον 

ποσού που προκύπτει μετά την αναπροσαρμογή, δεν απαιτείται σύναψη συμπληρωματικής 

σύμβασης. 

8.Οι εντολές πληρωμής των ενεργειών τεχνικής βοήθειας των συγχρηματοδοτούμενων 

προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του ΕΟΧ ή άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων ή/και 

ταμείων του άρθρου 119, εκδίδονται από το όργανο που εξέδωσε την απόφαση ανάθεσης. 

Για τα λοιπά δικαιολογητικά μπορούν να εφαρμοσθούν αναλογικά οι διατάξεις της 

αριθμ.2024709/601/0026/1998 - ΦΕΚ: 431/Β/1998 -Καθορισμός δικαιολογητικών δαπανών 

του Δημοσίου για προμήθειες και εργασίες. 

Για τις δημόσιες συμβάσεις έργων και μελετών τα δικαιολογητικά εκκαθάρισης πρέπει 

να καθορισθούν βάσει των αναφερομένων στις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 45. 

2)Κρατήσεις  

Υπόκεινται σε κράτηση υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ για ποσά ύψους μεγαλύτερου ή ίσου των δύο 

χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ και ανεξαρτήτως πηγής προέλευσης 

χρηματοδότησης, 

N.4013/2011, ΦΕΚ- 204/Α/15-9-2011 άρθρο 4 παρ.3 όπως τροποποιήθηκε με την 

παρ.6του άρθρου 375 του νόμου 4412/2016, ΦΕΚ-147/Α/8.8.2016. :(…) Για την κάλυψη 

των λειτουργικών αναγκών της Αρχής στις συμβάσεις που υπάγονται στον παρόντα νόμο, 

ύψους μεγαλύτερου ή ίσου των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ και ανεξαρτήτως 

πηγής προέλευσης χρηματοδότησης, οι οποίες συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του, 

επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06%, η οποία υπολογίζεται επί  της αξίας κάθε πληρωμής προ 

φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. 

 

Ε)Κατάτμηση συμβάσεων  

Ένα από τα ζητήματα που θα απασχολήσει τη νομολογία είναι η κατάτμηση των συμβάσεων 

προκειμένου να μην τηρηθούν οι διαδικασίες του ανοικτού διαγωνισμού. 

Στα σχετικό άρθρα  του Ν4412/2016 δεν περιλαμβάνονται αναφορές ,αναφορικά με τα 

χρηματικά όρια των διαγωνισμών, όπως «κατά φορέα και ΚΑΕ» του άρθρου 134 

Ν.4270/2014 -το άρθρο οποίο καταργήθηκε-  ή «κατά κωδικό αριθμό είδους αυτών (του 

αρχείου ειδών προγράμματος)» της  Π1/3305/2010,ΦΕΚ-1789 Β/12-11-2010 

Η εκτιμώμενη αξία των συμβάσεων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν 

4412/2012. 

Πιο συγκεκριμένα:  

«1.Ο υπολογισμός της εκτιμώμενης αξίας μιας σύμβασης βασίζεται στο συνολικό 

πληρωτέο ποσό, χωρίς ΦΠΑ, όπως εκτιμάται από την αναθέτουσα αρχή, 

συμπεριλαμβανομένου κάθε τυχόν δικαιώματος προαιρέσεως ή τυχόν παρατάσεων της 

σύμβασης, όπως ορίζουν ρητά τα έγγραφα της σύμβασης. 

https://docman.gr/download.html?document=473
http://www.docman.gr/Download/5688.aspx
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Αν η αναθέτουσα αρχή προβλέπει απονομή βραβείων ή καταβολή χρηματικών ποσών για 

τους υποψήφιους ή προσφέροντες, λαμβάνει υπόψη της τα ποσά αυτά κατά τον 

υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 

2.Όταν αναθέτουσα αρχή αποτελείται από χωριστές επιχειρησιακές μονάδες λαμβάνεται 

υπόψη η συνολική εκτιμώμενη αξία για όλες τις χωριστές επιχειρησιακές μονάδες. Κατά 

παρέκκλιση του πρώτου εδαφίου, όταν μία χωριστή επιχειρησιακή μονάδα είναι 

ανεξαρτήτως υπεύθυνη για τις διαδικασίες σύναψης των συμβάσεων της ίδιας ή 

ορισμένων κατηγοριών αυτών, η αξία των συμβάσεων μπορεί να υπολογίζεται στο επίπεδο 

της συγκεκριμένης μονάδας. 

3.Η επιλογή της χρησιμοποιουμένης μεθόδου για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας 

μιας σύμβασης δεν γίνεται με σκοπό την αποφυγή της εφαρμογής οποιασδήποτε διάταξης 

του παρόντος νόμου. Η σύμβαση δεν κατατέμνεται κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται η 

εφαρμογή οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος νόμου, εκτός αν αυτό δικαιολογείται από 

αντικειμενικούς λόγους. 

4.Η εκτιμωμένη αξία ισχύει τη στιγμή της αποστολής της προκήρυξης διαγωνισμού ή , 

στις περιπτώσεις όπου δεν προβλέπεται προκήρυξη διαγωνισμού, τη στιγμή που η 

αναθέτουσα αρχή εκκινεί τη διαδικασία σύναψης σύμβασης, για παράδειγμα ερχόμενη σε 

επαφή με οικονομικούς φορείς για τους σκοπούς της σύναψης της σύμβασης, όπου 

ενδείκνυται κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 61. 

5.Για τις συμφωνίες-πλαίσιο και για τα δυναμικά συστήματα αγορών, η αξία που πρέπει να 

λαμβάνεται υπόψη είναι η μέγιστη εκτιμώμενη αξία, χωρίς ΦΠΑ, του συνόλου των 

συμβάσεων που προβλέπονται για τη συνολική διάρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο ή του 

δυναμικού συστήματος αγορών. 

6.Στην περίπτωση συμπράξεων καινοτομίας, η αξία που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη είναι 

η μέγιστη εκτιμώμενη αξία, χωρίς ΦΠΑ, των δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης που 

θα λάβουν χώρα σε όλα τα στάδια της προβλεπόμενης σύμπραξης, καθώς και των 

προμηθειών, των υπηρεσιών ή των έργων που θα αναπτυχθούν και θα παρασχεθούν κατά 

τη λήξη της προβλεπόμενης σύμπραξης. 

7.Όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις έργων, κατά τον υπολογισμό της εκτιμώμενης 

αξίας λαμβάνονται υπόψη το κόστος των έργων, καθώς και η συνολική εκτιμώμενη αξία 

των αγαθών και υπηρεσιών που τίθενται στη διάθεση του εργολάβου από τις αναθέτουσες 

αρχές, εφόσον είναι αναγκαία για την εκτέλεση των έργων. Επίσης, στην εκτιμώμενη αξία 

της δημόσιας σύμβασης έργου συμπεριλαμβάνονται τα γενικά έξοδα και όφελος της 

περίπτωσης θ' της παρ. 7 του άρθρου 53, η ρήτρα του άρθρου 149 και το κονδύλιο της 

περίπτωσης α' της παραγράφου 3 του άρθρου 156. Όσον αφορά στις δημόσιες συμβάσεις 

μελετών στην εκτιμώμενη αξία της σύμβασης συμπεριλαμβάνεται το ποσοστό 

απροβλέπτων της περίπτωσης α' της παρ. 8 του άρθρου 53. 

8.Όταν προτεινόμενο έργο ή προτεινόμενη παροχή υπηρεσιών μπορεί να οδηγήσει σε 

ανάθεση συμβάσεων υπό τη μορφή χωριστών τμημάτων, λαμβάνεται υπόψη η συνολική 

εκτιμώμενη αξία όλων αυτών των τμημάτων. Όταν η συνολική αξία των τμημάτων 

ισούται ή υπερβαίνει το κατώτατο όριο που προβλέπεται στο άρθρο 5, το παρόν Βιβλίο 

(άρθρα 3 έως 221) εφαρμόζεται στην ανάθεση κάθε τμήματος. 

9.Όταν ένα σχέδιο αγοράς για την απόκτηση ομοιογενών αγαθών μπορεί να οδηγήσει σε 

ανάθεση συμβάσεων υπό τη μορφή χωριστών τμημάτων, λαμβάνεται υπόψη κατά την 

εφαρμογή του άρθρου 5 περιπτώσεις β' και γ' η συνολική εκτιμώμενη αξία όλων αυτών 
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των τμημάτων. Όταν η συνολική αξία των τμημάτων ισούται ή υπερβαίνει το κατώτατο 

όριο που προβλέπεται στο άρθρο 5, το παρόν Βιβλίο εφαρμόζεται στην ανάθεση κάθε 

τμήματος. 

10.Κατά παρέκκλιση από τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 8 και 9, οι αναθέτουσες 

αρχές μπορούν να αναθέτουν συμβάσεις για μεμονωμένα τμήματα κατά τις διατάξεις του 

παρόντος Βιβλίου, λαμβάνοντας υπόψη την εκτιμώμενη αξία μόνο του τμήματος, εφόσον 

αυτή, χωρίς ΦΠΑ, είναι μικρότερη από 80.000 ευρώ για προμήθειες ή υπηρεσίες ή από 

1.000.000 ευρώ για έργα. Πάντως, η συνολική αξία των τμημάτων που ανατίθενται με 

αυτόν τον τρόπο, δεν υπερβαίνει το 20 % της συνολικής αξίας όλων των τμημάτων στις 

οποίες έχει διαιρεθεί το προτεινόμενο έργο, η προτεινόμενη απόκτηση ομοιογενών αγαθών 

ή η προτεινόμενη παροχή υπηρεσιών. 

11.Όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών ή υπηρεσιών οι οποίες έχουν 

περιοδικό χαρακτήρα ή οι οποίες προβλέπεται να ανανεωθούν μέσα σε συγκεκριμένο 

χρονικό διάστημα, λαμβάνεται ως βάση για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης: 

α) είτε η συνολική πραγματική αξία των διαδοχικών συμβάσεων του ιδίου τύπου οι οποίες 

συνήφθησαν κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο ή οικονομικό έτος, αναπροσαρμοσμένη, ει 

δυνατόν, προκειμένου να ληφθούν υπόψη ενδεχόμενες μεταβολές ως προς τις ποσότητες ή 

την αξία τους κατά τους δώδεκα μήνες που έπονται της αρχικής σύμβασης 

β) είτε η εκτιμώμενη συνολική αξία των διαδοχικών συμβάσεων που συνήφθησαν κατά το 

δωδεκάμηνο που έπεται της πρώτης παράδοσης ή κατά τη διάρκεια του οικονομικού 

έτους, εφόσον αυτό υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες. 

12.Όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών που έχουν ως αντικείμενο τη 

χρηματοδοτική μίσθωση, τη μίσθωση ή τη μίσθωση-πώληση προϊόντων, η αξία που 

πρέπει να λαμβάνεται ως βάση για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης 

είναι η εξής: 

α) στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων ορισμένου χρόνου, εφόσον η διάρκειά τους είναι 

ίση ή μικρότερη από δώδεκα μήνες, η συνολική εκτιμώμενη αξία για τη διάρκεια της 

σύμβασης ή, εφόσον η διάρκεια της σύμβασης είναι μεγαλύτερη από δώδεκα μήνες, η 

συνολική αξία της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης της εκτιμώμενης υπολειπόμενης 

αξίας 

β) στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων αορίστου χρόνου ή στην περίπτωση που η 

διάρκειά τους δεν μπορεί να προσδιοριστεί, η μηνιαία αξία πολλαπλασιαζόμενη επί 48. 

13.Όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, η βάση για τον υπολογισμό της 

εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης είναι, κατά περίπτωση, η εξής: 

α) ασφαλιστικές υπηρεσίες: το καταβλητέο ασφάλιστρο και οι άλλοι τρόποι αμοιβής,  

β) τραπεζικές και άλλες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες: οι αμοιβές, οι καταβλητέες 

προμήθειες, οι τόκοι και οι άλλοι τρόποι αμοιβής, 

γ) συμβάσεις μελετών: οι αμοιβές, οι καταβλητέες προμήθειες και οι άλλοι τρόποι αμοιβής. 
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14.Όσον αφορά τις συμβάσεις υπηρεσιών στις οποίες δεν αναφέρεται συνολική τιμή, ως 

βάση υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας των συμβάσεων λαμβάνεται: 

α) στην περίπτωση συμβάσεων ορισμένου χρόνου και εφόσον η διάρκειά τους είναι ίση ή 

μικρότερη από 48 μήνες: η συνολική αξία για όλη τη διάρκειά τους,  

β) στην περίπτωση συμβάσεων αορίστου χρόνου ή διάρκειας μεγαλύτερης των 48 μηνών: 

η μηνιαία αξία πολλαπλασιαζόμενη επί 48.» 

Βλέπε σχετική νομολογία του ΔΕΚ και Ελ. Συνεδρίου αναφορικά με την κατάτμηση. 

 
ΔΕΚ/C-574/2010 Ο τεχνητός κατακερματισμός της αξίας συμβάσεως με ενιαίο αντικείμενο 

δεν μπορεί να δικαιολογηθεί από λόγους δημοσιονομικής διαχειρίσεως οι οποίοι επιβάλλουν 

την κατάτμηση σε επιμέρους έργα. Μια ενιαία συμφωνία, η οποία εκτελείται σε περισσότερα 

στάδια για αμιγώς δημοσιονομικούς λόγους, δεν μπορεί για αυτόν και μόνο τον λόγο να 

λογίζεται ως πλειάδα εξατομικευμένων συμβάσεων, με συνέπεια να περιορίζεται το πεδίο 

εφαρμογής της οδηγίας, διότι αυτό δεν συνάδει προς τον σκοπό των ευρωπαϊκών οδηγιών 

περί δημοσίων συμβάσεων. Το άρθρο 9, παράγραφος 3, της οδηγίας απαγορεύει μια τέτοια 

τεχνητή κατάτμηση συμφωνίας που έχει ενιαίο αντικείμενο.  

ΔΕΚ/C-16/1998 Προκειμένου να κριθεί αν υπάρχει τεχνητή κατάτμηση ενός ενιαίου έργου 

σε πλείονες συμβάσεις, υπό την έννοια του άρθρου 14, παράγραφος 13, της οδηγίας 93/38, 

περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της 

ενέργειας, των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών, η διάταξη αυτή πρέπει να λαμβάνεται 

υπόψη σε συνδυασμό με την παράγραφο 10, πρώτο εδάφιο, του άρθρου αυτού. Συναφώς, από 

τον ορισμό του έργου στο άρθρο 14, παράγραφος 10, πρώτο εδάφιο, δεύτερη περίοδος, της 

οδηγίας 93/38 προκύπτει ότι η ύπαρξη ενός έργου πρέπει να εκτιμάται βάσει της οικονομικής 

και τεχνικής λειτουργίας του αποτελέσματος των οικείων εργασιών. Επομένως, προκειμένου 

περί σειράς συγκεκριμένων εργασιών συντηρήσεως και επεκτάσεως οι οποίες αφορούν τα 

υφιστάμενα δίκτυα διανομής ηλεκτρισμού και φωτισμού δημοσίων χώρων και των οποίων το 

αποτέλεσμα, όταν ολοκληρωθούν, θα αποτελέσει αναπόσπαστο τμήμα της λειτουργίας την 

οποία εκπληρώνουν τα αντίστοιχα δίκτυα, η εκτίμηση περί της υπάρξεως ενός έργου πρέπει 

να πραγματοποιηθεί βάσει της οικονομικής και τεχνικής λειτουργίας την οποία εκπληρώνουν 

τα εν λόγω δίκτυα διανομής ηλεκτρισμού και φωτισμού δημοσίων χώρων. Ένα δίκτυο 

διανομής ηλεκτρισμού έχει ως προορισμό, από τεχνικής απόψεως, να μεταφέρει τον 

ηλεκτρισμό που παράγει ένας προμηθευτής στον τελικό συγκεκριμένο καταναλωτή• ο 

καταναλωτής αυτός υποχρεούται, σε οικονομικό επίπεδο, να πληρώνει τον προμηθευτή 

αναλόγως της καταναλώσεώς του.  

 

ΕΣ/Τμ7.(ΚΠΕ)201/2013 Οι προμήθειες κάθε είδους αγαθών ανατίθενται κατά τις διατάξεις 

περί προμηθειών του Δημοσίου και εκτελούνται σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό 

Προμηθειών .Ειδικότερα, οι προμήθειες των Ο.Τ.Α. διενεργούνται, κατά κανόνα, κατόπιν 

δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού, ώστε να καθίσταται δυνατή, με την προσέλευση μεγάλου ή 

έστω ικανού αριθμού μειοδοτών, η ανάπτυξη επαρκούς ανταγωνισμού και η διασφάλιση των 

οικονομικών συμφερόντων των Ο.Τ.Α. με την επιλογή της πλέον συμφέρουσας για αυτούς 

προσφοράς. Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η προσφυγή στη διαδικασία του πρόχειρου 

διαγωνισμού, όταν η αξία της προμήθειας δεν υπερβαίνει το ποσό των 60.000,00 ευρώ χωρίς 

https://docman.gr/download.html?document=6906
https://docman.gr/download.html?document=4748
https://docman.gr/download.html?document=15444
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Φ.Π.Α. ή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (διαπραγμάτευση), όταν η αξία της 

προμήθειας δεν υπερβαίνει το ποσό των 15.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. Προκειμένου δε να 

διαπιστωθεί το ποσό, στο οποίο ανέρχεται η δαπάνη συγκεκριμένης προμήθειας και, κατ’ 

επέκταση, η δυνατότητα αναθέσεώς της απευθείας, με διαπραγμάτευση, πρόχειρο ή ανοιχτό 

διαγωνισμό, λαμβάνεται υπόψη η συνολική δαπάνη που απαιτείται για να καλυφθούν οι 

ανάγκες του δήμου σε αγαθά που, κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και τις 

συναλλακτικές αντιλήψεις θεωρούνται όμοια ή ομοειδή ή που ως εκ της φύσεώς τους, του 

αντικειμένου τους ή της λειτουργικότητάς τους εντάσσονται σε όμοιες ή παρεμφερείς 

κατηγορίες αγαθών. Δεν είναι νόμιμος, επομένως, ο επιμερισμός της κατά τα ανωτέρω 

συνολικής ποσότητας όμοιων ή ομοειδών αγαθών σε περισσότερες μικρότερες ποσότητες ή 

μερικότερες όμοιες ή ομοειδείς κατηγορίες και στη συνέχεια η απευθείας ανάθεση, με βάση 

το ύψος της δαπάνης που προκύπτει από την κατάτμηση της συνολικής ποσότητας, καθόσον 

με τον τρόπο αυτό επιχειρείται η αποφυγή τήρησης της οριζόμενης από τις οικείες διατάξεις 

διαδικασίας διενέργειας ενιαίου τακτικού δημοσίου ή πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας για 

τα είδη αυτής (βλ. πράξεις VΙΙ Τμ. 262/2008, 12, 25 και 246/2009, 173, 391/2010, 62/2012 

κ.ά.). 

Με δεδομένα αυτά και ενόψει του ότι προέχων χαρακτήρας στις σχετικές ως άνω μικτές 

συμβάσεις προμήθειας ανταλλακτικών οχημάτων διαφόρων κατηγοριών και παροχής 

υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου ......, είναι, βάσει της οικονομικής τους 

αξίας, αυτός της σύμβασης προμήθειας, οι τελευταίες μη νομίμως ανατέθηκαν χωριστά, μετά 

από κατάτμηση της συνολικής εντελλόμενης με τα επίμαχα χρηματικά εντάλματα δαπάνης 

ύψους 27.743,30 ευρώ, χωρίς να τηρηθεί η διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού κατά 

παράβαση των σχετικώς αξιουμένων από τις εφαρμοστέες ως άνω διατάξεις, καθόσον η αξία 

της προμήθειας των, κατά τα ανωτέρω, όμοιων ή ομοειδών αγαθών υπερέβαινε το μέγιστο 

επιτρεπόμενο για την προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ποσό των 15.000,00 

ευρώ με Φ.Π.Α.. Περαιτέρω, ο προβαλλόμενος από τον Επίτροπο ισχυρισμός, ότι δεν 

τηρήθηκε εν προκειμένω ούτε η οριζόμενη από τις οικείες διατάξεις διαδικασία διενέργειας 

ενιαίου τακτικού δημοσίου διαγωνισμού προμήθειας, αφού, όπως προκύπτει από το 

Ημερολόγιο Ενταλμάτων για τη χρονική περίοδο 1.1.2012 έως 31.12.2012 της Οικονομικής 

Υπηρεσίας του Δήμου ......, η συνολική δαπάνη για την προμήθεια ανταλλακτικών των 

οχημάτων του Δήμου κατά το έτος 2012 ανήλθε σε 36.226,59 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α., η οποία, προστιθέμενη με το προαναφερόμενο ποσό των 27.743,30 ευρώ, 

υπερβαίνει το όριο των 60.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α., μέχρι του οποίου είναι επιτρεπτή η 

προσφυγή στη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού, είναι απορριπτέος προεχόντως ως 

αναπόδεικτος, καθόσον δεν προσκομίζονται τα λοιπά δικαιολογητικά των απαριθμούμενων 

στο Ημερολόγιο της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου χρηματικών ενταλμάτων 

(αποφάσεις ανάθεσης, πρωτόκολλα παραλαβής, τιμολόγια – δελτία αποστολής κ.λπ.). 

Κατόπιν τούτων, οι εντελλόμενες με τα επίμαχα χρηματικά εντάλματα είναι μη νόμιμες και 

αυτά δεν πρέπει να θεωρηθούν. 

ΕλΣυν/Τμ.7(ΚΠΕ/218/2013 Δημόσια έργα-Κατάτμηση.Απαγορεύεται ο επιμερισμός της 

κατασκευής ενός «ενιαίου» έργου σε μερικότερα μη αυτοτελή έργα - έργα δηλαδή που από 

τεχνική και ουσιαστική άποψη όχι μόνο δεν μπορούν, αλλά και επιβάλλεται για το 

οικονομικοτεχνικώς άρτιο και το συμφέρον του ευρύτερου έργου να αποτελέσουν 

αντικείμενο ενιαίας δημοπρασίας - και στη συνέχεια η απευθείας ανάθεση αυτών χωριστά ή η 

ανάθεση κατόπιν πρόχειρου διαγωνισμού με βάση το ύψος της δαπάνης που προκύπτει από 

https://docman.gr/download.html?document=12649


 

 

 

 

 

19 

 

Συνοπτικός διαγωνισμός και απευθείας ανάθεση www.docman.gr 

την κατάτμηση της συνολικής δαπάνης που απαιτείται για την κατασκευή του «ενιαίου» 

έργου, καθόσον με τον τρόπο αυτό επιχειρείται, κατά περιγραφή των οικείων διατάξεων, η μη 

τήρηση της οριζόμενης από τις διατάξεις αυτές διαδικασία διενέργειας τακτικού διαγωνισμού 

(βλ. Πράξεις VII Τμ. 324, 19/2010, 45/2009, 79/2008 47, 134, 139, 142/2008, 4, 267/2007, 

83, 145, 164, 259, 280/2006, 70/2005, IV Τμ. 136, 137/2004, 193, 37/2003, 88/97, 93/1999 

κ.ά.). Το ενιαίο, δε, του έργου κρίνεται κατά περίπτωση με βάση λειτουργικά κριτήρια και 

ειδικότερα την οικονομικοτεχνική λειτουργία των ανατιθέμενων μερικότερων έργων, το είδος 

των απαιτούμενων για την κατασκευή καθενός από τα έργα αυτά εργασιών, την ύπαρξη μιας 

αναδόχου εργοληπτικής εταιρείας ή περισσοτέρων ασχολούμενων με το αυτό αντικείμενο, 

την ταυτόχρονη ανάθεση της κατασκευής των μερικότερων έργων, την ομοιότητα των 

μελετών, τη δυνατότητα πραγματοποίησης του συνόλου των εργασιών από μία και μόνο 

επιχείρηση, τη χρονική διάρκεια κατασκευής τους, την ενότητα του γεωγραφικού πλαισίου, 

εντός του οποίου θα εκτελεστούν τα ανατιθέμενα έργα. Κατά συνέπεια, ο επιμερισμός της 

κατασκευής ενός ενιαίου δημοτικού έργου, η εκτέλεση του οποίου λαμβάνει χώρα εντός του 

γεωγραφικού πλαισίου του Δήμου, σε περισσότερα ομοειδή έργα, για τα οποία έχουν 

αναγραφεί ιδιαίτερες πιστώσεις στον οικείο προϋπολογισμό, προς αποφυγή της διαδικασίας 

επιλογής αναδόχου με δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό δεν είναι νόμιμος και επομένως, δεν είναι 

νόμιμη και η δαπάνη που προκαλείται από την εκτέλεση των έργων αυτών (βλ. Πράξεις VIΙ 

Τμ. 83, 164, 259/2006, 4, 210, 267/2007, 45/2009, 19, 103/2010 κ.ά.). Κατ’ εξαίρεση, 

επιτρέπεται η κατάτμηση δημοτικών έργων και η σύνταξη των αντίστοιχων μελετών, καθώς 

και η αναγραφή στο δημοτικό προϋπολογισμό κατατμημένων πιστώσεων, εφόσον τα έργα 

αυτά εκτελούνται σε διαφορετικά δημοτικά ή τοπικά διαμερίσματα.(....) Ενόψει όσων ήδη 

εκτέθηκαν, δημόσιες συμβάσεις, οι οποίες, αν και υπάγονται στον ως άνω προσυμβατικό 

έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, δεν υποβλήθηκαν στον έλεγχο αυτόν, είναι αυτοδικαίως 

άκυρες και δεν παράγουν, ως εκ τούτου, έννομες συνέπειες (Ελ.Συν. Πρακτικά Ολομ. της 7ης 

Γ.Σ. της 7.3.2001, VI Tμ. Απόφ. 3069/2011, IV Τμ. Πράξεις 166/2006, 199/2004).  

ΕλΣυν/Τμ.4(ΚΠΕ)/117/2014 Αρχαιολογικά έργα -Κατάτμηση/Ειδικότερα δε όσον αφορά τα 

δημόσια έργα, το εάν επιμέρους εργασίες συνιστούν ή όχι ενιαίο έργο κρίνεται επί τη βάσει 

λειτουργικών κριτηρίων και, πιο συγκεκριμένα, βάσει της οικονομικής και της τεχνικής 

λειτουργίας του αποτελέσματος στο οποίο αποβλέπουν οι εργασίες αυτές, λαμβανομένων 

υπόψη στοιχείων, όπως είναι, ιδίως, η ταυτόχρονη έναρξη των διαδικασιών ανάθεσής τους 

και η ενότητα του γεωγραφικού πλαισίου, εντός του οποίου πρόκειται αυτές να εκτελεστούν 

(βλ. Πράξεις 18/2007, 26/2005, 133/2004, 72/2003 IV Τμ. Ελ. Συν.). Συνεπώς, είναι 

παράνομη η προσφυγή στην εξαιρετική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για καθεμιά 

κατηγορία εργασιών με κατάτμηση της συνολικής δαπάνης του έργου, αφού με τον τρόπο 

αυτό επιδιώκεται η περιγραφή των άνω διατάξεων και ειδικότερα η αποφυγή της διενέργειας 

πρόχειρου διαγωνισμού, που παρέχει περισσότερες εγγυήσεις για την τελική επιλογή της 

πράγματι συμφερότερης προσφοράς. Συνακόλουθα, είναι άκυρη η σύμβαση που συνάπτεται 

για την εκτέλεση των παρανόμως (με κατάτμηση της συνολικής δαπάνης) ανατεθεισών 

εργασιών και μη νόμιμη η δαπάνη που γίνεται για την εκτέλεση των άκυρων αυ 

ΕΣ/Τμ7(ΚΠΕ)18/2014 ΠΡΟΜΗΘΙΕΣ: Μη νόμιμη. (...) Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα 

με όσα έγιναν δεκτά στην προηγούμενη σκέψη, το Κλιμάκιο άγεται στην κρίση ότι οι 

επίμαχες ως άνω συμβάσεις αφορούν σε προμήθεια ομοειδών υλικών, η υλοποίηση της 

οποίας εγκρίθηκε και ανατέθηκε με δύο επιμέρους αποφάσεις του Δημάρχου που ελήφθησαν 

κατά την ίδια χρονική περίοδο και εκτελέστηκαν από την ίδια ανάδοχο εταιρία επί τη βάσει 

ομοίων μελετών. Συνεπώς, οι επίμαχες δαπάνες απορρέουν μεν από διαφορετικές συμβάσεις 

https://docman.gr/download.html?document=13775
https://docman.gr/download.html?document=18723
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που συνήψε ο Δήμος …….. που έχουν ως με αντικείμενο, την προμήθεια ειδών, τα οποία, 

κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και τις συναλλακτικές αντιλήψεις, είναι ομοειδή, αφού 

εντάσσονται στην ευρύτερη κατηγορία αγαθών (κατηγορία γένους) «ειδών χρωματοπωλείου» 

και προορίζονται, στο σύνολό τους, για την εξυπηρέτηση των σχετικών αναγκών των 

υπηρεσιών του Δήμου ……. για το έτος 2013. Περαιτέρω, η συνολική αξία των επίμαχων 

συμβάσεων, ανερχόμενη στο ποσό των 25.368,86 ευρώ (με Φ.Π.Α.), υπερβαίνει το τιθέμενο 

με την ως άνω Κ.Υ.Α. 27319/2002 όριο των 15.000,00 ευρώ, με Φ.Π.Α., μέχρι το οποίο 

επιτρέπεται η απευθείας ανάθεση προμήθειας στους ο.τ.α. α΄ βαθμού. Ως εκ τούτου, μη 

νομίμως επιμερίσθηκαν οι ως άνω προμήθειες σε χωριστές πιστώσεις και ανατέθηκαν 

απευθείας με βάση το ύψος της δαπάνης που προέκυψε από την εν λόγω κατάτμηση, χωρίς 

να διενεργηθεί πρόχειρος διαγωνισμός για το σύνολο των ειδών στα οποία αφορούν. 

Εξάλλου, αβασίμως προβάλλει ο Δήμος …… ότι η ανωτέρω κατάτμηση υπαγορεύτηκε από 

λόγους κατεπείγοντος (ανάγκη άμεσων επισκευών μόνωσης σε σχολεία του Δήμου) το μεν 

διότι, στις οικείες αποφάσεις ανάθεσης ουδόλως αναφέρονται οι λόγοι αυτοί (αντιθέτως 

έρεισμα των εν λόγω αναθέσεων ήταν οι προρρηθείσες διατάξεις που επιτρέπουν την 

απευθείας ανάθεση προμήθειας λόγω ποσού), το δε διότι οι ανάγκες εργασιών επισκευής της 

μόνωσης στα σχολεία του Δήμου ήταν υπαρκτές και γνωστές στον Δήμο …….. από έτους 

2012 όπως προκύπτει από τα εκ μέρους του Δήμου προσκομιζόμενα έγγραφα αιτήματα 

σχολείων της περιοχής,  και μπορούσαν να προγραμματιστούν και να ανατεθούν ενιαία, 

γεγονός που καταδεικνύει την απουσία κατεπείγουσας ανάγκης για τη διενέργειά τους. 

ΕλΣυν.Τμ.7/101/2012 ΜΕΛΕΤΕΣ:Προκειμένου να υπολογίσει η αναθέτουσα αρχή 

την προϋπολογιζόμενη αξία της υπό εκπόνηση μελέτης και συνακόλουθα τη 

δυνατότητα απευθείας ανάθεσής της, οφείλει να λάβει υπόψη της τη συνολική 

δαπάνη που απαιτείται για να καλυφθούν οι ανάγκες του οικείου Ο.Τ.Α. σε μελέτες, 

οι οποίες κατατάσσονται, ως εκ του αντικειμένου τους, στην ίδια κατηγορία μελετών 

και μολονότι δεν συναρτώνται άμεσα με την εκτέλεση συγκεκριμένων συμβάσεων 

έργου προορίζονται να εξυπηρετήσουν, αφεαυτές, τον ίδιο σκοπό κατά το ίδιο 

οικονομικό έτος. Συνεπώς, δεν είναι νόμιμος ο επιμερισμός των κατά τα ανωτέρω 

μελετών της αυτής κατηγορίας σε πλείονες μικρότερες ομάδες και στη συνέχεια η με 

απευθείας ανάθεση εκπόνησή τους με βάση το ύψος της εκτιμώμενης δαπάνης που 

προκύπτει από την κατάτμηση της συνολικής τους αξίας, διότι με τον τρόπο αυτό 

επιχειρείται, κατά περιγραφή των οικείων διατάξεων, η μη τήρηση της απαιτούμενης 

απ’ αυτές διαδικασίας του ανοικτού διαγωνισμού (βλ. Ελ.Συν. VII Τμ. 238/2011, 291, 

328, 430, 437/2010). (...)Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά 

στην προηγούμενη σκέψη, το Τμήμα κρίνει ότι η εκπόνηση των ως άνω 

αρχιτεκτονικών μελετών μη νομίμως ανατέθηκε απευθείας, με επιμερισμό του 

αντικειμένου τους, στον ως άνω φερόμενο ως δικαιούχο μελετητή, δοθέντος ότι οι 

αποφάσεις ανάθεσής τους στον ίδιο μελετητή, ελήφθησαν ταυτόχρονα, από την ίδια 

αρχή, οι δε εκπονηθείσες αρχιτεκτονικές μελέτες αφορούν όχι μόνο στο ίδιο δημοτικό 

διαμέρισμα, άλλα στο ίδιο κτίριο, ενώ υφίσταται και ταυτότητα του σκοπού για τον 

οποίο ανατέθηκαν, ήτοι η τροποποίηση της όψης του κτιρίου και η αισθητική του 

βελτίωση, καθώς και η αλλαγή της χρήσης στο χώρο του ισογείου με τη διαμόρφωση 

 

ΣΤ) Ειδικές διατάξεις 
 
1)Δασοτεχνικά έργα 

https://docman.gr/download.html?document=7925
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Δεν έχουν καταργηθεί ρητά οι διατάξεις του πδ.437/1981 

Κατά την άποψή μου οι ανωτέρω διατάξεις ,επειδή ορίζουν διαφορετικά όρια 

ανάθεσης,έχουν έμμεσα καταργηθεί με την παρ. 4 του άρθρου 377 του ν.4412/2016 η οποία 

ορίζει. «Καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη με τις διατάξεις του 

παρόντος ή ρυθμίζει τα θέματα αυτά με άλλον τρόπο.» 

2)Διαφημιστική προβολή 

Δεν καταργήθηκαν οι διατάξεις του πδ 261/1997 

ΠΔ 261/1997 - ΦΕΚ: 186/Α/1997 -Για τη διαφάνεια στην διαφημιστική προβολή του 

Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα 

ενημέρωσης. 

3)Συμβάσεις καθαριότητας-ασφάλειας  

Διατηρούνται οι διατάξεις του άρθρου 68 του Ν.3863/2010 με τις διατάξεις της παρ.5 εδάφιο 

2 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016 που έχουν ως εξής: 

«Ειδικά, κατά τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαρισμού 

ή/και φύλαξης, ως σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα νοούνται ιδίως τα προβλεπόμενα στην 

περίπτωση γ' της παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. Ν 3863/2010 (Α' 115).» 

4)Προμήθεια τροφίμων και πετρελαιοειδών 

Δεν καταργήθηκαν οι διατάξεις του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της 

Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 

107), άρθρο 13 «6. Για τις ανάγκες σε πετρελαιοειδή και τρόφιμα των νομικών προσώπων 

δημοσίου δικαίου και των Ιδρυμάτων τους, οι διαδικασίες ανάδειξης προμηθευτών και 

θεώρησης τιμολογίων διενεργούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Νομαρχιακών 

Αυτοδιοικήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 40 έως 42 του π.δ/τος 173/1990 

(ΦΕΚ 62 Α΄) και του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19 Α΄) «Εξαιρούνται τα Πανεπιστήμια και τα 

Τ.Ε.Ι., τα οποία διενεργούν αυτοτελώς τη διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών 

−χορηγητών, για προμήθειες των ειδών που αναφέρονται ανωτέρω». 

Π.Δ. υπ΄αριθ. 173/1990 (ΦΕΚ Α΄ 62), (Διορθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ 108 Α΄/22-8-90) : 

Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)(…) Άρθρο 40 Ανάδειξη προμηθευτών1. Για τις 

ανάγκες σε τρόφιμα των Ιδρυμάτων του Δημοσίου και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου 

Δικαίου και σε πετρελαιοειδή του Δημοσίου και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου 

Δικαίου, οι Νομαρχιακές Υπηρεσίες Εμπορίου προκηρύσσουν διαγωνισμούς για την 

ανάδειξη προμηθευτών των ειδών αυτών, με βάση την προσφερόμενη έκπτωση επί της τιμής 

του είδους, για ορισμένο χρονικό διάστημα, κατά κανόνα, ενός έτους.2. Στην ανωτέρω 

ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν, ύστερα από αίτηση τους στον οικείο Νομάρχη και Νομικά 

Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, εφόσον χρηματοδοτούνται ή ελέγχονται από το κράτος.3. 

Προμηθευτής αναδεικνύεται εκείνος που προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, 

εφόσον το προσφερόμενο είδος είναι εντός των τεχνικών προδιαγραφών και λοιπών όρων τη 

διακήρυξης, σε συνδυασμό με τις λοιπές σχετικές διατάξεις του παρόντος.Άρθρο 41 

Υπολογισμού ποσοστού έκπτωσης1. Στις διακηρύξεις διαγωνισμών για την ανάδειξη 

προμηθευτών ειδών των οποίων οι τιμές είναι εκτός διατίμησης περιλαμβάνεται όρος, 

σύμφωνα με τον οποίο.α. Το ποσοστό έκπτωσης στα εκατό (%) υπολογίζεται στην 

https://docman.gr/download.html?document=73
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νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής ή χονδρικής πώλησης του είδους, 

την ημέρα παράδοσής του και που αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε άλλο 

χαρακτηριστικό γνώρισμά του.β. Στις περιπτώσεις στις οποίες, τόσο η ανώτερη όσο και η 

κατώτερη τιμή, βρίσκονται χαρακτηριστικά πέρα από τις τιμές που προσφέρονται στη αγορά 

(ακραίες περιπτώσεις), αυτές δεν υπολογίζονται στη διαμόρφωση της μέσης τιμής, αλλά 

λαμβάνεται υπόψη η αμέσως προηγούμενη τιμή (ανώτερη ή κατώτερη). γ. Στις περιπτώσεις 

που είναι αδύνατος ο προσδιορισμός κάποιου χαρακτηριστικού γνωρίσματος του είδους 

(όπως προέλευση, τύπος) από το οποίο εξαρτάται η τιμή, το είδος αποτιμάται στην κατώτερη 

τιμή, από την οποία και αφαιρείται η έκπτωση.2. Για τα είδη που τελούν σε καθεστώς 

διατίμησης, το ποσοστό έκπτωσης στα εκατό (%) θα υπολογίζεται στην τιμή διατίμησης που 

ισχύει κάθε φορά κατά την ημέρα παράδοσης του είδους.Άρθρο 42 Ειδικές ρυθμίσεις για 

Αττική και Θεσσαλονίκη.Στις Νομαρχίες Αθηνών, Πειραιώς, Δυτικής Αττικής, Ανατολικής 

Αττικής και Θεσσαλονίκης, σε περίπτωση που λόγω ιδιομορφίας της αγοράς, η μέση τιμή 

λιανικής ή χονδρικής πώλησης του είδους είναι ανεφάρμοστη μπορεί ύστερα από απόφαση 

του οικείου Νομάρχη, να προκηρύσσονται οι διαγωνισμοί στην ανώτερη χονδρική ή λιανική 

τιμή πώλησης του είδους ή και σε σταθερές τιμές κλιμακούμενες, τουλάχιστον, ανά 

τετράμηνο.Άρθρο 43 θεώρηση τιμολογίωνΤα τιμολόγια, όσον αφορά την κανονικότητα της 

τιμής, θεωρούνται μέσα σε δέκα ημέρες.α) Από τις Υποδιευθύνσεις Αγορανομίας Αθηνών 

και Πειραιώς για τους Νομούς Αθηνών, Πειραιώς, Δυτικής Αττικής, Ανατολικής Αττικής.β) 

Από τις κατά τόπους Νομαρχιακές Υπηρεσίες Εμπορίου για τους άλλους Νομούς της Χώρας, 

εφόσον η έδρα του ιδρύματος βρίσκεται στην πρωτεύουσα του Νομού δεν απέχει από αυτή 

περισσότερο από 30 χιλιόμετρα και με βάση τις τιμές που διαμορφώνονται στην πρωτεύουσα 

του Νομού.γ. Από τις κατά τόπους Αστυνομικές Αρχές εφόσον η έδρα του ιδρύματος απέχει 

περισσότερο από 30 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα του Νομού ή σε νησιά (εκτός Κρήτης, 

Εύβοιας, και εκείνων στα οποία εδρεύει η πρωτεύουσα του Νομού και με βάση τις τιμές που 

διαμορφώνονται στην έδρα της Αστυνομικής Αρχής. Για τα νησιά στα οποία εδρεύει η 

πρωτεύουσα του Νομού και τα νησιά Κρήτη και Εύβοια, ισχύουν τα οριζόμενα από την 

προηγούμενη παράγραφο β.   

 

Δεν καταργήθηκαν οι διατάξεις του Ν 4257/2014 -ΦΕΚ: 93/Α/2014 (…) Άρθρο 63. Το 

ποσοστό έκπτωσης που προβλέπεται στο άρθρο 41 του π.δ. 173/1990 και στο άρθρο 42 

της υπ' αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ), στους 

διαγωνισμούς πετρελαιοειδών, υπολογίζεται στη διαμορφούμενη, για έκαστο είδος, μέση 

τιμή της περιοχής, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, όπως αυτή ορίζεται στη διακήρυξη του 

διαγωνισμού. Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει 

το 5%.   

 

Δεν καταργήθηκαν οι διατάξεις του N.3438/2006-ΦΕΚ/A/33/14.2.2006 Σύσταση 

Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής-Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου 

Ανάπτυξης. …Άρθρο 13 Στους διαγωνισμούς, που διενεργούνται από τα καταστήματα 

κράτησης και τα ιδρύματα αγωγής όλης της Χώρας, τις Διοικητικές Υγειονομικές 

Περιφέρειες (Δ.Υ.ΠΕ.), τα Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ.Κ.Α. (Εθνικό Σύστημα Δημόσιας 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης), καθώς και τις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας, 

όπως αυτές ορίσθηκαν με την αριθμ. Π3/Φ.ΝΟΜ/ΓΠ 45162/3.5.2005 απόφαση του 

Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 604/5.5.2005), τις Μονάδες του 

Στρατού, τα Ν.Π.Δ.Δ., τα ιδρύματά τους και τα ιδρύματα των Ο.Τ.Α. για την κάλυψη 

των αναγκών τους σε πετρελαιοειδή, καθώς και ελαιόλαδα, οπωροκηπευτικά, κρέατα, 

πουλερικά και ιχθείς (νωπά και κατεψυγμένα), οι διαδικασίες για την κανονικότητα της 

τιμής και την έκδοση δελτίου πιστοποίησης τιμών διενεργούνται από τις αρμόδιες 

Υπηρεσίες Εμπορίου των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των 

άρθρων 40-42 (1) του π.δ. 173/1990 (ΦΕΚ 62 Α ) και του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19 Α ). Με 
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απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας 

Διοίκησης και Αποκέντρωσης μπορούν να καθορίζονται και να υπάγονται στις 

ρυθμίσεις της προηγούμενης παραγράφου και - άλλες κατηγορίες τροφίμων, όπως ρύζια, 

ζυμαρικά, όσπρια, ζάχαρη, άλευρα, σπορέλαια, μαργαρίνες, τυριά και λοιπά 

γαλακτοκομικά προϊόντα, αυγά, προϊόντα αλλαντοποιίας, διατηρημένα προϊόντα 

τομάτας, κομπόστες, μέλι, μαρμελάδες, άρτος και αρτοσκευάσματα, προϊόντα 

ζαχαροπλαστικής, - ποτά, όπως μη αλκοολούχα ποτά, ροφήματα τεΐου και καφέ και - 

είδη παντοπωλείου, όπως είδη ατομικής φροντίδας αναλώσιμα, είδη καθαρισμού - 

συντήρησης νοικοκυριού, προϊόντα χαρτιού (χαρτί υγείας, χαρτί κουζίνας).   
 

Δεν καταργήθηκαν οι διατάξεις του Ν. 4257/2014,ΦΕΚ-93/Α14.4.2014  (…) Άρθρο 66 Η 

παρ. 4 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στις 

12.12.2012 (Α' 240) και κυρώθηκε με το άρθρο 48 του ν. 4111/2013 (Α' 18) τροποποιείται ως 

εξής: «4. Σύνδεσμοι Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού, οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης - 

Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) του ν. 1069/1980 και του ν. 890/1979, καθώς και οι ανώνυμες 

εταιρείες των άρθρων 265 και 266 του ν. 3463/2006 και του άρθρου 194 του ν. 3852/2010 

μπορούν να προμηθεύονται, για τις δικές τους ανάγκες, τα είδη της παραγράφου 1 του 

παρόντος μέσω της διαδικασίας ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών οποιουδήποτε εκ των 

δήμων ή των περιφερειών που τους έχουν συστήσει έπειτα από αίτησή τους, διαφορετικά η 

διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών των ειδών αυτών, μπορεί να γίνεται και 

χωριστά από κάθε νομικό πρόσωπο, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε εξουσιοδότηση.» 

 

5) Παρατηρητήριο τιμών 

 

Δεν καταργήθηκαν οι διατάξεις του Ν. 3918/2011 -ΦΕΚ 31 Α/2-3-2011 (…) Άρθρο 13 

Ρύθμιση για τη διενέργεια διαγωνισμών Η υποχρέωση προσκόμισης από τους υποψήφιους 

αναδόχους υπεύθυνης δήλωσης με τις τρεις χαμηλότερες τιμές των προϊόντων ή των 

υπηρεσιών που προσφέρονται, στα άλλα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία 

προβλέπεται στο εδάφιο 1 της παραγράφου 12 του άρθρου 27 του ν. 3867/2010 (ΦΕΚ 128 

Β΄), καταργείται από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του ν. 3867/ 2010. «Στο στάδιο της 

κατακύρωσης των διαγωνισμών του προγράμματος προμηθειών υπηρεσιών υγείας (ΠΠΥΥ) 

του 2011 και εφεξής γίνεται σύγκριση των τιμών των οικονομικών προσφορών με αυτές του 

Παρατηρητηρίου Τιμών, όπως καταγράφηκαν κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας 

υποβολής προσφορών ανά διαγωνισμό, εφόσον η ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία έπεται 

της έναρξης ισχύος του άρθρου 24 του ν. 3846/2010.13 «Εάν η τιμή που επιτυγχάνεται με τη 

διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου είναι μικρότερη, σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20%, 

από την προηγούμενη τελευταία αναρτημένη στο Παρατηρητήριο Τιμών για το ίδιο είδος 

τιμή, για την ανάρτηση ή μη αυτής στο Παρατηρητήριο ακολουθείται η εξής διαδικασία: Η 

ανάρτηση ή όχι της εν λόγω τιμής αποφασίζεται από τριμελή Επιτροπή Παρατηρητηρίου, η 

οποία δεν είναι αμειβόμενη, συστήνεται στην Ε.Π.Υ. και αποτελείται από: α) δυο μέλη 

πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και β) από έναν υπάλληλο του Υπουργείου Υγείας, τα οποία 

ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας. Η Επιτροπή αποφασίζει για την ανάρτηση ή όχι της 

τιμής του προηγούμενου εδαφίου στο Παρατηρητήριο, λαμβάνοντας υπόψη τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά εκάστου είδους, κατά την ίδια χρονική περίοδο, καθώς και την τιμή που αυτό 

διατέθηκε στο παρελθόν. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά τα 

ανωτέρω παραδεκτές τιμές, απορρίπτονται. Η διάταξη αυτή ισχύει αναδρομικά από 

1.1.2015.» 
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