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Θανάσης Παζαρλόγλου

Η ζννοια τησ δημόςιασ ςφμβαςησ
 Δημόςιεσ ςυμβϊςεισ εύναι οι ςυμβϊςεισ από επαχθό

αιτύα, οι οπούεσ ςυνϊπτονται γραπτϊ μεταξύ ενόσ ό
περιςςότερων οικονομικών φορϋων και μιασ ό
περιςςότερων αναθετουςών αρχών και ϋχουν ωσ
αντικεύμενο την εκτϋλεςη ϋργων, την προμόθεια
προώόντων ό την παροχό υπηρεςιών.
 Δημόςιεσ ςυμβϊςεισ ϋργων εύναι οι ςυμβϊςεισ που
ϋχουν ωσ αντικεύμενο την εκτϋλεςη ό τη μελϋτη και
εκτϋλεςη εργαςιών μηχανικού (εργαςύεσ, επιςκευαςτικϋσ, χωματουργικϋσ, υδραυλικϋσ, ηλεκτρολογικϋσ
κλπ), ό ακόμη την πραγματοπούηςη, με οποιαδόποτε
μϋςα ενόσ ϋργου, το οπούο ανταποκρύνεται ςτισ
οριζόμενεσ από τον Ο.Τ.Α. ανϊγκεσ.
2

Θανάσης Παζαρλόγλου

 Ωσ «ϋργο», νοεύται το αποτϋλεςμα ενόσ ςυνόλου

οικοδομικών εργαςιών ό εργαςιών πολιτικού
μηχανικού, που προορύζεται να πληρού αυτό
καθαυτό μια οικονομικό ό τεχνικό λειτουργύα.
 Δημόςιεσ ςυμβϊςεισ προμηθειών εύναι όςεσ ϋχουν
ωσ αντικεύμενο: α) την αγορϊ, β) τη χρηματοδοτικό
μύςθωςη, γ) τη μύςθωςη ό τη μύςθωςη – πώληςη
προώόντων, με ό χωρύσ δικαύωμα αγορϊσ και δ) την
προμόθεια προώόντων και καλύπτουν
παρεμπιπτόντωσ εργαςύεσ τοποθϋτηςησ και
εγκατϊςταςησ.
 Δημόςιεσ ςυμβϊςεισ υπηρεςιών εύναι αυτϋσ που
ϋχουν ωσ αντικεύμενο την παροχό των υπηρεςιών
που αναφϋρονται ςτο Παρϊρτ. ΙΙ του Προςαρτ. Α.
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 Ενδεικτικϊ, ωσ παροχό υπηρεςύασ θεωρούνται οι

υπηρεςύεσ ςυντόρηςησ-επιςκευών αυτοκινότων,
οχημϊτων, μηχανημϊτων και λοιπού εξοπλιςμού, οι
υπηρεςύεσ μεταφορϊσ, οι τηλεπικοινωνιακϋσ, οι
αςφαλιςτικϋσ, υπηρεςύεσ πληροφορικόσ, υπηρεςύεσ
ϋρευνασ και ανϊπτυξησ, λογιςτικόσ, ςυμβουλευτικϋσ,
υπηρεςύεσ υγεύασ και αςφϊλειασ, διαφημιςτικϋσ,
καθαριςμού, απολύμανςησ, αποκομιδόσ
απορριμμϊτων, εκδόςεων και εκτυπώςεων,
υπηρεςύεσ ξενοδοχεύων και εςτιατορύων, νομικϋσ,
κοινωνικϋσ και υγειονομικϋσ, ψυχαγωγικϋσ,
πολιτιςτικϋσ, αθλητικϋσ υπηρεςύεσ, κλπ).
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 Δημόςιεσ ςυμβϊςεισ υπηρεςιών θεωρούνται και

όςεσ ϋχουν ωσ αντικεύμενο ταυτόχρονα την
προμόθεια προώόντων και την παροχό υπηρεςιών,
εφόςον η αξύα των ςυγκεκριμϋνων υπηρεςιών
υπερβαύνει την αξύα των προώόντων που
περιλαμβϊνονται ςτη ςύμβαςη.
 Επύςησ, δημόςιεσ ςυμβϊςεισ υπηρεςιών θεωρούνται
και όςεσ ϋχουν ωσ αντικεύμενο υπηρεςύεσ και
παρεμπιπτόντωσ ςε ςχϋςη με το κύριο αντικεύμενο
τησ ςύμβαςησ, περιλαμβϊνουν δραςτηριότητεσ που
ϊπτονται του αντικειμϋνου μηχανικού.
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Γενικζσ αρχζσ που διζπουν τη ςφναψη ςυμβάςεων
 Κατϊ τη ςύναψη των δημοςύων ςυμβϊςεων

-
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οποιαςδόποτε αξύασ, οι Ο.Τ.Α. οφεύλουν να
αντιμετωπύζουν τουσ οικονομικούσ φορεύσ ιςότιμα,
χωρύσ διακρύςεισ, ενεργώντασ με διαφϊνεια και
αναλογικό τρόπο και υποχρεούνται να τηρούν τισ
αρχϋσ:
τησ αμοιβαύασ αναγνώριςησ,
τησ προςταςύασ του δημόςιου ςυμφϋροντοσ,
τησ προςταςύασ των δικαιωμϊτων των ιδιωτών,
τησ ελευθερύασ του ανταγωνιςμού και
τησ προςταςύασ του περιβϊλλοντοσ και τησ
βιώςιμησ και αειφόρου ανϊπτυξησ.
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 Ο ςχεδιαςμόσ μιασ διαδικαςύασ ανϊθεςησ δεν

επιτρϋπεται να αποςκοπεύ ςτον περιοριςμό του
ανταγωνιςμού, με την προνομιακό ό δυςμενό
μεταχεύριςη ςυγκεκριμϋνων οικονομικών φορϋων.
 Η αρχό τησ αμοιβαύασ αναγνώριςησ εξαςφαλύζει την
ελεύθερη κυκλοφορύα των αγαθών και υπηρεςιών,
χωρύσ να απαιτεύται η εναρμόνιςη των εθνικών
νομοθεςιών των κρατών μελών. Επομϋνωσ, ο Ο.Τ.Α.
υποχρεούται να δεχθεύ τισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ,
τουσ ελϋγχουσ, καθώσ επύςησ τα πιςτοποιητικϊ και
τα προςόντα που απαιτούνται ςε ϊλλο κρϊτοσ μϋλοσ τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ, ςτο μϋτρο που
αναγνωρύζονται ωσ ιςοδύναμα με εκεύνα τα οπούα
απαιτούνται ςτην Ελλϊδα.
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 Η αρχό τησ προςταςύασ του δημόςιου

ςυμφϋροντοσ ςημαύνει ότι κατϊ τη λόψη τησ
απόφαςησ για την ανϊθεςη τησ δημόςιασ
ςύμβαςησ λαμβϊνονται υπόψη:
α) οι ςχετικϋσ χρηματοδοτικϋσ ανϊγκεσ και η κατϊ
το δυνατό ελαχιςτοπούηςη τησ οικονομικόσ
επιβϊρυνςησ του Ο.Τ.Α.,
β) οι ανϊγκεσ των χρηςτών για βελτιωμϋνεσ
υπηρεςύεσ και
γ) η ανϊγκη χρόςησ εξειδικευμϋνησ τεχνογνωςύασ.
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 Η αρχό τησ προςταςύασ των δικαιωμϊτων των

ιδιωτών ςημαύνει ότι οι κϊθε εύδουσ αποφϊςεισ του
Ο.Τ.Α. πρϋπει να εύναι αιτιολογημϋνεσ και να
μπορούν να αποτελούν αντικεύμενο ϋνδικησ
προςταςύασ των ιδιωτών.
 Η αρχό του ελεύθερου ανταγωνιςμού ςημαύνει ότι:

α) διαςφαλύζεται η μεγαλύτερη δυνατό ςυμμετοχό
υποψηφύων που εύναι ικανού να εκτελϋςουν το
αντικεύμενο τησ ςύμβαςησ,
β) ο διαγωνιςμόσ διεξϊγεται με ύςουσ όρουσ και
αντικειμενικϊ κριτόρια και
γ) αποτρϋπεται η δημιουργύα μονοπωλιακών ό
ολιγοπωλιακών καταςτϊςεων ό ςτρεβλώςεων.
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 Η αρχό τησ προςταςύασ του περιβϊλλοντοσ και τησ

βιώςιμησ και αειφόρου ανϊπτυξησ ςημαύνει ότι
κατϊ τον προγραμματιςμό και την εκτϋλεςη των
δημοςύων ςυμβϊςεων, λαμβϊνεται υπόψη ότι το
φυςικό περιβϊλλον ςυνιςτϊ προςτατευόμενο
αγαθό, για να εξαςφαλιςθεύ η οικολογικό
ιςορροπύα και να διαφυλαχθούν οι φυςικού πόροι
για τισ επόμενεσ γενιϋσ.
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Ζναρξη διαδικαςίασ ςφναψησ ςφμβαςησ
 Για τισ ςυμβϊςεισ που λόγω εκτιμώμενησ αξύασ

διενεργούνται με βϊςη το εθνικό δύκαιο (>207.000,00
ευρώ, χωρύσ Φ.Π.Α.), η διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ
αρχύζει από την ημερομηνύα δημοςιοπούηςησ τησ
προκόρυξησ ό τησ αποςτολόσ τησ πρόςκληςησ
υποβολόσ προςφορϊσ ςτο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. ό ςτο
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ό ςτον περιφερειακό και τοπικό τύπο.
 Για τισ ςυμβϊςεισ που λόγω εκτιμώμενησ αξύασ
διενεργούνται με βϊςη το κοινοτικό δύκαιο
(≤207.000,00 ευρώ, χωρύσ Φ.Π.Α.), ωσ χρόνοσ ϋναρξησ
του ανοικτού διαγωνιςμού, νοεύται η ημερομηνύα
αποςτολόσ τησ προκόρυξησ ςτην Εφημερύδα τησ Ε.Ε.
 Ωσ χρόνοσ ϋναρξησ τησ διαδικαςύασ διαπραγμϊτευςησ
χωρύσ δημοςύευςη προκόρυξησ, νοεύται η ημερομηνύα
αποςτολόσ προσ τουσ οικονομικούσ φορεύσ τησ
πρώτησ πρόςκληςησ ςυμμετοχόσ ςε διαπραγμϊτευςη.
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Ζγγραφα τησ φμβαςησ
 Όλα τα ϋγγραφα που αποτελούν ςτοιχεύα τησ προσ

ανϊθεςη ςύμβαςησ πρϋπει να εύναι διατυπωμϋνα με
ςαφόνεια και πληρότητα, ώςτε να επιτρϋπουν την
υποβολό ϊρτιων και ςυγκρύςιμων μεταξύ τουσ
προςφορών. Τα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ
περιλαμβϊνουν ιδύωσ:
α) Τισ προκηρύξεισ (περιλόψεισ διακηρύξεων) .
β) Τη διακόρυξη του διαγωνιςμού, η οπούα περιϋχει
όλουσ τουσ όρουσ τησ διαδικαςύασ ςύναψησ και
εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ.
γ) Το ςχϋδιο ςύμβαςησ με τα τυχόν παραρτόματϊ τησ.
δ) Την ειδικό ςυγγραφό υποχρεώςεων και τη γενικό
ςυγγραφό υποχρεώςεων, εφόςον υπϊρχει, οι οπούεσ
περιλαμβϊνουν όλουσ τουσ ειδικούσ και γενικούσ
όρουσ αντύςτοιχα για την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ.
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ε) Την τεχνικό ςυγγραφό υποχρεώςεων που
περιλαμβϊνει και τισ εφαρμοςτϋεσ τεχνικϋσ
προδιαγραφϋσ τισ οπούεσ πρϋπει να ικανοποιούν τα
παραδοτϋα τησ ςύμβαςησ και
ςτ) κϊθε ϊλλη ςχετικό πληροφορύα ό ςτοιχεύο.
 Τα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ ςυντϊςςονται

υποχρεωτικϊ ςτα ελληνικϊ και προαιρετικϊ και ςε
ϊλλεσ γλώςςεσ.
 Οι Ο.Τ.Α. δεν μπορούν να χρεώνουν τη δαπϊνη για τη
λόψη εγγρϊφων τησ ςύμβαςησ ςτουσ οικονομικούσ
φορεύσ, εκτόσ από το κόςτοσ αναπαραγωγόσ και
τυχόν ταχυδρομικόσ αποςτολόσ αυτών.
 Πρότυπα ό υποδεύγματα εγγρϊφων τησ ςύμβαςησ
εκδύδονται από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
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Κριτήρια ανάθεςησ των ςυμβάςεων
 Μια δημόςια ςύμβαςη μπορεύ να ανατεθεύ με βϊςη:

α) τη χαμηλότερη τιμό ό
β) την πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη
προςφορϊ.
 Όταν η ςύμβαςη ανατύθεται με βϊςη την πλϋον
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ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ
κατϊ την κρύςη τησ Οικονομικόσ Επιτροπόσ,
κριτόρια ανϊθεςησ εύναι ιδύωσ:
η ποιότητα,
η τιμό,
η τεχνικό αξύα,
τα αιςθητικϊ και λειτουργικϊ χαρακτηριςτικϊ,
τα περιβαλλοντικϊ χαρακτηριςτικϊ,
Θανάσης Παζαρλόγλου

- κοινωνικϊ κριτόρια,
- το κόςτοσ λειτουργύασ,
- η αποδοτικότητα,
- η εξυπηρϋτηςη μετϊ την πώληςη και η τεχνικό

ςυνδρομό,
- η ημερομηνύα παρϊδοςησ ό ολοκλόρωςησ,
- η προθεςμύα παρϊδοςησ εκτϋλεςησ και
- η αςφϊλεια εφοδιαςμού.
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 Η μελϋτη προβλϋπει τη βαρύτητα (ςχετικό

ςτϊθμιςη) που προςδύδει ςε καθϋνα από τα
επιλεγϋντα κριτόρια για τον προςδιοριςμό τησ
πλϋον ςυμφϋρουςασ από οικονομικό ϊποψη
προςφορϊσ.
 Η ςτϊθμιςη αυτό μπορεύ να εκφρϊζεται με τον
καθοριςμό μιασ διακύμανςησ (ψαλύδασ) με
κατϊλληλο εύροσ.
 Όταν αντικειμενικϊ, δεν εύναι δυνατό η ςτϊθμιςη,
επιλϋγεται η φθύνουςα ςειρϊ ςπουδαιότητασ των
κριτηρύων αυτών. Η ςχετικό ςτϊθμιςη ό η ςειρϊ
ςπουδαιότητασ προβλϋπονται ςτην προκόρυξη
του διαγωνιςμού.
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υγκροφςεισ ςυμφερόντων
 Κατϊ το ςχεδιαςμό, προετοιμαςύα και διεξαγωγό

διαδικαςιών ανϊθεςησ μιασ δημόςιασ ςύμβαςησ,
πρϋπει να διαςφαλύζεται η ύςη μεταχεύριςη όλων των
οικονομικών φορϋων και να προλαμβϊνονται
φαινόμενα που μπορεύ να θεωρηθούν ότι πλόττουν
την αμερόληπτη και αντικειμενικό εκτϋλεςη των
καθηκόντων των εμπλεκομϋνων (μελών διούκηςησ
και εργαζομϋνων) ςτην ανϊθεςη μιασ δημόςιασ
ςύμβαςησ.
 Σε διαφορετικό περύπτωςη υφύςταται ςύγκρουςη
ςυμφερόντων, δηλαδό κατϊςταςη ςτην οπούα
οριςμϋνεσ κατηγορύεσ προςώπων ϋχουν ιδιωτικό
ςυμφϋρον ςτο αποτϋλεςμα τησ διαδικαςύασ ςύναψησ
τησ δημόςιασ ςύμβαςησ, το οπούο μπορεύ να θεωρηθεύ
ότι ευνοεύ οριςμϋνουσ οικονομικούσ φορεύσ.
Συγκεκριμϋνα:
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α) Τα μϋλη του προςωπικού του Ο.Τ.Α., των
οικονομικών φορϋων, καθώσ και τα μϋλη
αποφαινόμενων γνωμοδοτικών οργϊνων, εφόςον
ςυμμετϋχουν ςτην προετοιμαςύα και τη διενϋργεια
τησ διαδικαςύασ ςύναψησ δημόςιασ ςύμβαςησ.
β) Ο επικεφαλόσ και τα μϋλη του Δημοτικού
Συμβουλύου, οι οπούοι χωρύσ να επεμβαύνουν ϊμεςα
ςτη διεξαγωγό τησ διαδικαςύασ ανϊθεςησ, ενδϋχεται
να επηρεϊςουν το αποτϋλεςμϊ τησ.
γ) Οι ςύζυγοι και οι ςυγγενεύσ εξ αύματοσ ό εξ
αγχιςτεύασ, κατ’ ευθεύα γραμμό απεριόριςτα, ενώ
πλαγύωσ μϋχρι και τον τϋταρτο βαθμό των
προςώπων των περιπτώςεων α΄ και β΄.
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 Όλοι οι ανωτϋρω δεν μπορούν να ϋχουν ιδιωτικϊ

ςυμφϋροντα ςτη διαδικαςύα ςύναψησ μιασ ςύμβαςησ
 Ωσ ιδιωτικϊ ςυμφϋροντα νοούνται προςωπικϊ,
οικογενειακϊ, οικονομικϊ, πολιτικϊ ό ϊλλα κοινϊ
ςυμφϋροντα με τουσ προςφϋροντεσ ό και
αντικρουόμενα επαγγελματικϊ ςυμφϋροντα.
 Εφόςον ςυντρϋχει προώπόθεςη ςύγκρουςησ
ςυμφερόντων:
α) Τα μϋλη του προςωπικού του Ο.Τ.Α. και των
προςφερόντων, υποχρεούνται να γνωςτοποιόςουν
τυχόν ςύγκρουςη ςυμφερόντων, προκειμϋνου ο
Ο.Τ.Α. να αντικαταςτόςει τον υπϊλληλο ό το μϋλοσ
τησ διούκηςησ να μη λϊβει μϋροσ ςτην ϋκδοςη τησ
πρϊξησ.
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.

β) Οι υποψόφιοι και οι προςφϋροντεσ ςτην ϋναρξη
τησ διαδικαςύασ ανϊθεςησ ςυμβϊςεων, απαιτεύται
να υποβϊλουν δόλωςη ςχετικϊ με την ύπαρξη τυχόν
ειδικών ςχϋςεων (ιδιαύτεροσ δεςμόσ, ςχϋςη ό
φιλονικύα με τα πρόςωπα του δημοτικού
ςυμβουλύου) και των ςυγγενικών τουσ προςώπων
που απαςχολούνται ςτον Ο.Τ.Α., οι οπούεσ ενδϋχεται
να θϋςουν τα πρόςωπα αυτϊ ςε κατϊςταςη
ςύγκρουςησ ςυμφερόντων.
 Ο Ο.Τ.Α. αναφϋρει ςτο χωριςτό πρακτικό αν ϋχει
υποβληθεύ παρόμοια δόλωςη από οποιονδόποτε
προςφϋροντα.

20

Θανάσης Παζαρλόγλου

 Εφόςον διαπιςτωθεύ ςύγκρουςη ςυμφερόντων, ο

Ο.Τ.Α. ενημερώνει αμϋςωσ την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και
λαμβϊνει τα κατϊλληλα μϋτρα. Δηλαδό, την
εξαύρεςη του ςυγκεκριμϋνου μϋλουσ του
προςωπικού από οποιαδόποτε ςυμμετοχό ςτη
διαδικαςύα ανϊθεςησ δημόςιασ ςύμβαςησ.
 Εϊν μια ςύγκρουςη ςυμφερόντων δεν μπορεύ να
αντιμετωπιςθεύ με ϊλλον τρόπο, ο προςφϋρων
αποκλεύεται από τη διαδικαςύα.
 Εφόςον ο Ο.Τ.Α. εντοπύςει ειδικϋσ ςχϋςεισ,
ενημερώνει αμϋςωσ την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και λαμβϊνει
τα κατϊλληλα μϋτρα για να διαςφαλύςει την ύςη
μεταχεύριςη των προςφερόντων.
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 Εϊν η ςύγκρουςη ςυμφερόντων δεν μπορεύ να

επανορθωθεύ με ϊλλον τρόπο, ο ςχετικόσ υποψόφιοσ
αποκλεύεται από τη διαδικαςύα.
 Εφόςον ο οικονομικόσ φορϋασ εύναι κοινοπραξύα, οι
υποχρεώςεισ και απαγορεύςεισ ιςχύουν για όλα τα
μϋλη τησ κοινοπραξύασ και αν ο οικονομικόσ φορϋασ
χρηςιμοποιεύ υπεργολϊβουσ και για τουσ
υπεργολϊβουσ του.
 Όλα τα μϋτρα που λαμβϊνονται για την αποτροπό
φαινομϋνων ςύγκρουςησ ςυμφερόντων
τεκμηριώνονται ςε χωριςτό ϋκθεςη που
περιλαμβϊνεται ςτο φϊκελο τησ ςύμβαςησ.
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Παράνομεσ ςυμπεριφορζσ
 Ο Ο.Τ.Α. περιλαμβϊνει ςτο κεύμενο τησ ςύμβαςησ

ειδικό ρότρα ακεραιότητασ, με την οπούα ο
ανϊδοχοσ δεςμεύεται ότι ςε όλα τα ςτϊδια που
προηγόθηκαν τησ κατακύρωςησ δεν ενόργηςε
αθϋμιτα, παρϊνομα ό καταχρηςτικϊ και ότι θα
εξακολουθόςει να μην ενεργεύ κατ’ αυτόν τον τρόπο
κατϊ το ςτϊδιο εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ, αλλϊ και
μετϊ τη λόξη αυτόσ. Μνεύα τησ υποχρϋωςησ αυτόσ
περιλαμβϊνεται υποχρεωτικϊ ςτην προκόρυξη και
τη διακόρυξη τησ ςύμβαςησ.
 Στην περύπτωςη που διαπιςτωθεύ, μϋχρι τη λόξη τησ
ςύμβαςησ, παρϊβαςη τησ ρότρασ ακεραιότητασ, ο
ανϊδοχοσ κηρύςςεται ϋκπτωτοσ.
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 Δημόςιεσ ςυμβϊςεισ όςςονοσ αξύασ εύναι αυτϋσ των

οπούων η εκτιμώμενη αξύα εύναι κατώτερη από το
ποςό των 2.500,00 ευρώ, χωρύσ Φ.Π.Α..
 Στην περύπτωςη αυτό, δεν εύναι απαραύτητη η
κατϊρτιςη και υπογραφό μεταξύ των
αντιςυμβαλλομϋνων του ϋγγραφου τύπου τησ
ςύμβαςησ.
 Δημόςιεσ ςυμβϊςεισ χαμηλόσ αξύασ εύναι αυτϋσ των
οπούων η προεκτιμώμενη προ Φ.Π.Α. αξύα εύναι ύςη ό
ανώτερη των 2.500,00 ευρώ και μϋχρι των
207.000,00 ευρώ (ό 414.000,00 ευρώ για Δ.Ε.Υ.Α.).
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 Δημόςιεσ ςυμβϊςεισ υψηλόσ αξύασ εύναι αυτϋσ που

αφορούν ςτην προμόθεια προώόντων ό ςτην
παροχό υπηρεςιών, των οπούων η προεκτιμώμενη
προ Φ.Π.Α. αξύα ιςούται ό εύναι μεγαλύτερη από το
ποςό των:
 134.000,00 ευρώ, για τισ δημόςιεσ ςυμβϊςεισ
προμηθειών και υπηρεςιών, που ςυνϊπτονται από
τισ αναθϋτουςεσ αρχϋσ, οι οπούεσ εύναι κεντρικϋσ
κυβερνητικϋσ αρχϋσ.
 207.000,00 ευρώ, για φορεύσ μεταξύ ϊλλων και
Ο.Τ.Α. (ό 414.000,00 ευρώ, για Δ.Ε.Υ.Α.)
 5.186.000,00 ευρώ, για ςυμβϊςεισ ϋργων και
ςυμβϊςεισ παραχώρηςησ δημοςύων ϋργων.
25
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ΔΗΜΟΙΕ ΥΜΒΑΕΙ (ΠΟΑ ΧΩΡΙ Φ.Π.Α.)
Υψηλόσ αξύασ
≥ 207.000,00 €
≥ 5.186.000,00 € (έργα)
Χαμηλόσ αξύασ
≥ 2.500,00 €
< 207.000,00 €

Ήςςονοσ αξύασ
< 2.500,00 €
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ΑΝΑΘΕΗ ΥΜΒΑΕΩΝ ΧΑΜΗΛΗ ΑΞΙΑ
 Οι ςυμβϊςεισ προμόθειασ ό παροχόσ υπηρεςύασ μϋχρι

του ποςού των 207.000,00 ευρώ (ό 414.000,00 ευρώ),
χωρύσ Φ.Π.Α, καθώσ και οριςμϋνεσ δημόςιεσ ςυμβϊςεισ
υπηρεςιών, ανεξαρτότωσ τησ εκτιμώμενησ αξύασ τουσ,
ανατύθενται ςύμφωνα με τισ ακόλουθεσ διαδικαςύεσ:
α) με απευθεύασ ανϊθεςη,
β) μετϊ από ςυνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνιςμό,
γ) μετϊ από ανοικτό διαγωνιςμό,
δ) μετϊ από κλειςτό διαγωνιςμό,
ε) με τη διαδικαςύα με διαπραγμϊτευςη με ό χωρύσ
δημοςύευςη προκόρυξησ διαγωνιςμού,
ςτ) με ανταγωνιςτικό διϊλογο,
ζ) δυνητικϊ, μπορούν να ςυνϊπτονται και μϋςω του
ςυςτόματοσ προεπιλογόσ.
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Στισ διαδικαςύεσ ανϊθεςησ δημοςύων ςυμβϊςεων
χαμηλόσ οικονομικόσ αξύασ, ο Ο.Τ.Α. μπορεύ να
περιορύζει τα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ και να μην
επιβϊλλει ελϊχιςτεσ απαιτόςεισ, ωσ προσ την
χρηματοοικονομικό ό οικονομικό επϊρκεια
(τραπεζικϋσ βεβαιώςεισ, ιςολογιςμού, κύκλοσ
εργαςιών) και την επαγγελματικό ό τεχνικό
ικανότητα (εκτελεςθεύςεσ εργαςύεσ, τεχνικό
προςωπικό, τεχνικόσ εξοπλιςμόσ, τύτλοι ςπουδών
και επαγγελματικϊ προςόντα του παρόχου και των
ςτελεχών, μϋτρα περιβαλλοντικόσ διαχεύριςησ,
αριθμόσ προςωπικού, κλπ) των οικονομικών
φορϋων, παρϊ μόνον εφόςον αυτό αιτιολογεύται
ειδικϊ από τυχόν ιδιαιτερότητεσ τησ ςύμβαςησ και
υπό την προώπόθεςη τησ τόρηςησ τησ αρχόσ τησ
αναλογικότητασ.
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ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
(Ν. 4281/2014)
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Απευθείασ ανάθεςη
 Οι Ο.Τ.Α. μπορούν να προςφύγουν ςτη διαδικαςύα τησ

απευθεύασ ανϊθεςησ, όταν η εκτιμώμενη αξύα τησ
ςύμβαςησ, χωρύσ Φ.Π.Α., εύναι ύςη ό κατώτερη από το
ποςό των εύκοςι χιλιϊδων (20.000,00) ευρώ.
 Η απευθεύασ ανϊθεςη διενεργεύται από τισ αρμόδιεσ
υπηρεςύεσ του Ο.Τ.Α., χωρύσ να απαιτεύται η ςυγκρότηςη
ςυλλογικού οργϊνου (επιτροπό) για το ςκοπό αυτό.
 Η απευθεύασ ανϊθεςη ςε ςυγκεκριμϋνο οικονομικό
φορϋα γύνεται με κριτόριο τη δυνατότητα καλόσ και
ϋγκαιρησ εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ από τον ανϊδοχο,
ςύμφωνα με την προςφορϊ του, ςυνεκτιμώντασ και την
οικονομικό του προςφορϊ.
 Μετϊ την ϋκδοςη τησ απόφαςησ για την ανϊθεςη τησ
ςύμβαςησ με τη διαδικαςύα τησ απευθεύασ ανϊθεςησ, ο
Ο.Τ.Α. τη δημοςιεύει ςτο Κ.Η.Μ.Δ.Σ.
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 Η απόφαςη ανϊθεςησ περιϋχει τουλϊχιςτον:

α) την επωνυμύα και τα ςτοιχεύα επικοινωνύασ του
Ο.Τ.Α.,
β) περιγραφό του αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ και τησ
αξύασ αυτόσ,
γ) όνομα και ςτοιχεύα επικοινωνύασ του οικονομικού
φορϋα, ςτον οπούο ανατύθεται η ςύμβαςη,
δ) κϊθε ϊλλη πληροφορύα κρύνει απαραύτητη ο Ο.Τ.Α..
 Αν η απόφαςη ανϊθεςησ δεν περιϋχει κϊτι από τα
παραπϊνω, η καταρτιςθεύςα ςύμβαςη εύναι
αυτοδύκαια ϊκυρη.
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Συνοπτικόσ (πρόχειροσ) διαγωνιςμόσ
 Επιτρϋπεται ο Ο.Τ.Α. να προςφύγει ςτη διαδικαςύα
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του ςυνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνιςμού, όταν η
εκτιμώμενη αξύα τησ ςύμβαςησ, χωρύσ Φ.Π.Α., εύναι
ύςη ό κατώτερη από το ποςό των εξόντα χιλιϊδων
(60.000,00) ευρώ.
Για τη διενϋργεια ςυνοπτικού διαγωνιςμού, ο Ο.Τ.Α.
δημοςιεύει απλοποιημϋνη προκόρυξη ςτο Κ.Η.Μ.Δ.Σ.
Επιπρόςθετα, μπορεύ να προςκαλεύ και
ςυγκεκριμϋνουσ οικονομικούσ φορεύσ.
Ο ελϊχιςτοσ αριθμόσ προςφερόντων εύναι τρεισ (3).
Ο αριθμόσ των προςφορών πρϋπει να εύναι επαρκόσ,
ώςτε να εξαςφαλύζεται πραγματικόσ ανταγωνιςμόσ.
Θανάσης Παζαρλόγλου

 Αν ο αριθμόσ των προςφορών εύναι μικρότεροσ από το

ελϊχιςτο όριο που καθορύζει η διακόρυξη του
ςυνοπτικού διαγωνιςμού (τουλϊχιςτον τρεισ), ο Ο.Τ.Α.
μπορεύ να ςυνεχύζει τη διαδικαςύα.
 Η υποβολό μόνο μύασ προςφορϊσ, δεν αποτελεύ κώλυμα
για τη ςυνϋχιςη τησ διαδικαςύασ του διαγωνιςμού και
την ανϊθεςη τησ ςύμβαςησ.
 Οι οικονομικού φορεύσ υποβϊλλουν ϋγγραφεσ
προςφορϋσ.
 Ο ςυνοπτικόσ διαγωνιςμόσ διεξϊγεται από ειδικό
τριμελό επιτροπό που ςυγκροτεύται για να διενεργόςει
το ςυγκεκριμϋνο ςυνοπτικό διαγωνιςμό και διενεργεύ
όλα τα ςτϊδια του διαγωνιςμού, από τον ϋλεγχο των
προβλεπομϋνων ςτη διακόρυξη δικαιολογητικών
ςυμμετοχόσ, μϋχρι την αποςφρϊγιςη των φακϋλων των
οικονομικών προςφορών.
5
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 Η αποςφρϊγιςη των φακϋλων των δικαιολογητικών

ςυμμετοχόσ, των τεχνικών προςφορών και των
οικονομικών προςφορών μπορεύ να ολοκληρωθεύ ςε
μύα δημόςια ςυνεδρύαςη, εφόςον κριθεύ ςκόπιμο
από την επιτροπό.
 Οι λεπτομϋρειεσ διενϋργειασ του ςυνοπτικού
διαγωνιςμού καθορύζονται ςτη διακόρυξη.
 Στον πρόχειρο διαγωνιςμό δεν απαιτεύται εγγύηςη
ςυμμετοχόσ.
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Διαδικαςία με διαπραγμάτευςη, χωρίσ δημοςίευςη
 Αν μετϊ από ανοικτό ό κλειςτό διαγωνιςμό, δεν

υποβλόθηκε καμύα προςφορϊ ό καμύα από τισ
υποβληθεύςεσ προςφορϋσ δεν κρύθηκε κατϊλληλη,
εφόςον δεν ϋχουν τροποποιηθεύ ουςιωδώσ οι όροι τησ
διακόρυξησ.
 Αν για τεχνικούσ, καλλιτεχνικούσ ό ςχετικούσ με την
προςταςύα αποκλειςτικών δικαιωμϊτων, η ςύμβαςη
μπορεύ να ανατεθεύ μόνο ςε ςυγκεκριμϋνο οικονομικό
φορϋα.
 Όταν λόγω κατεπεύγουςασ ανϊγκησ, που οφεύλεται ςε
απρόβλεπτα γεγονότα δεν εύναι δυνατό η τόρηςη των
προθεςμιών του διαγωνιςμού. Στην περύπτωςη αυτό οι
Ο.Τ.Α. πρϋπει να αιτιολογούν την κατεπεύγουςα ανϊγκη,
η οπούα δεν πρϋπει να οφεύλεται ςε δικό τουσ ευθύνη και
αδρϊνεια.
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 Όταν προμηθεύονται εύδη, υπό ιδιαύτερα ευνοώκούσ

όρουσ, εύτε από προμηθευτό που ϋπαυςε οριςτικϊ
την εμπορικό δραςτηριότητϊ του, εύτε από τον
εκκαθαριςτό μιασ πτώχευςησ ό ϊλλησ ανϊλογησ
διαδικαςύασ αναγκαςτικόσ εκκαθϊριςησ.
 Όταν αφορούν ςυμπληρωματικϋσ παραδόςεισ, από
τον αρχικό προμηθευτό, εφόςον ό αλλαγό
προμηθευτό θα υποχρϋωνε τον Ο.Τ.Α. να
προμηθευτεύ υλικό με διαφορετικϊ τεχνικϊ
χαρακτηριςτικϊ, τα οπούα εύναι αςυμβύβαςτα ό
προκαλούν δυςανϊλογεσ τεχνικϋσ δυςχϋρειεσ ωσ
προσ τη χρόςη και ςυντόρηςη. Η διϊρκεια των
ςυμβϊςεων αυτών δεν υπερβαύνει τα τρύα (3) ϋτη,
πλην εξαιρετικών περιπτώςεων.
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 Όταν πρόκειται για προμόθειεσ, που εύναι ειςηγμϋνεσ

και αγορϊζονται ςε χρηματιςτόριο βαςικών
προώόντων.
 Όταν πρόκειται η ςύμβαςη υπηρεςιών να ανατεθεύ
ςε νικητό διαγωνιςμού μελϋτησ. Στην περύπτωςη
που υπϊρχουν πολλού νικητϋσ του διαγωνιςμού, ςτη
διαπραγμϊτευςη καλούνται όλοι οι νικητϋσ.
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 Μη κανονικϋσ ό απαρϊδεκτεσ νοούνται οι προςφορϋσ, ςτισ

οπούεσ ϋχουν εντοπιςτεύ ελλεύψεισ που αφορούν ςε
διαφορετικϋσ από τισ τυπικϋσ ελλεύψεισ του εδαφ. β΄ τησ
παρ. 1 του ϊρθρου 24 του Π.Δ. 60/2007 (π.χ. ελλεύψεισ
δικαιολογητικών που προβλϋπονται ςτα ϊρθρα 43-50 του
Π.Δ. 60/2007). Δηλαδό, οι προςφορϋσ που αποκλεύονται
λόγω ϋλλειψησ δικαιολογητικών που απαιτούνται από τη
διακόρυξη επύ ποινό αποκλειςμού (αριθμ. 34, 67/2011,
78/2012 πρϊξεισ ΣΤ΄ Κλιμακύου και 189, 215/2012 πρϊξεισ του
Ζ΄ Κλιμακύου και αριθμ. 38/2014 πρϊξη του ΣΤ΄ Κλιμακύου του
Ελεγκτικού Συνεδρύου).
 Προςφορϊ που υπερβαύνει την προώπολογιζόμενη δαπϊνη

θεωρεύται οικονομικϊ μη ςυμφϋρουςα για τον Ο.Τ.Α.
προςφορϊ, η οπούα δεν εντϊςςεται ςτισ ακατϊλληλεσ
προςφορϋσ. Επομϋνωσ, οι μη ςυμφϋρουςεσ προςφορϋσ
θεωρούνται απαρϊδεκτεσ και όχι ακατϊλληλεσ προςφορϋσ.
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 Ακατϊλληλεσ θεωρούνται οι προςφορϋσ που δεν

πληρούν και παραβαύνουν τουσ τεχνικούσ όρουσ τησ
προκόρυξησ, δηλαδό όταν το περιεχόμενό τουσ δεν
ϋχει καμύα ςχϋςη με τισ ζητούμενεσ από τη μελϋτη
προδιαγραφϋσ και γι’ αυτό η υποβολό ακατϊλληλησ
προςφορϊσ εξομοιώνεται με τη μη υποβολό
προςφορϊσ. Συνεπώσ, ακατϊλληλη νοεύται η
προςφορϊ τησ οπούασ το αντικεύμενο εύναι εντελώσ
διαφορετικό από εκεύνο που περιγρϊφεται ςτη
διακόρυξη του διαγωνιςμού ό αποκλύνει ουςιωδώσ
από τισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ αυτόσ, ςε βαθμό που
να εξομοιώνεται με τη μη υποβολό προφορϊσ (αριθμ.
34, 67/2011, 78/2012 πρϊξεισ ΣΤ΄ Κλιμακύου και 189,
215/2012 πρϊξεισ του Ζ΄ Κλιμακύου και αριθμ. 38/2014 πρϊξη
του ΣΤ΄ Κλιμακύου του Ελεγκτικού Συνεδρύου).
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Ανταγωνιςτικόσ διάλογοσ
 Ανταγωνιςτικόσ διϊλογοσ εύναι η διαδικαςύα, ςτην

οπούα κϊθε οικονομικόσ φορϋασ μπορεύ να ζητόςει να
ςυμμετϊςχει και ςτην οπούα ο Ο.Τ.Α. διεξϊγει διϊλογο
με τουσ υποψηφύουσ, που ϋχουν γύνει δεκτού,
προκειμϋνου να βρεθούν μύα ό περιςςότερεσ λύςεισ
που θα μπορούςαν να ικανοποιόςουν τισ ανϊγκεσ
του και βϊςει τησ οπούασ οι υποψόφιοι που
επελϋγηςαν καλούνται να υποβϊλλουν προςφορϊ.
 Σε περύπτωςη ιδιαύτερα πολύπλοκων ςυμβϊςεων, ο
Ο.Τ.Α. εφόςον κρύνει ότι ο ανοικτόσ διαγωνιςμόσ δεν
επιτρϋπει την ανϊθεςη τησ ςύμβαςησ, μπορεύ να
προςφεύγει ςτον ανταγωνιςτικό διϊλογο, όπου η
ανϊθεςη πραγματοποιεύται αποκλειςτικϊ βϊςει του
κριτηρύου τησ πλϋον ςυμφϋρουςασ προςφορϊσ.
12
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 Οι Ο.Τ.Α. δημοςιεύουν προκόρυξη διαγωνιςμού, με

την οπούα γνωςτοποιούν τισ ανϊγκεσ και τισ
απαιτόςεισ τουσ. Στη ςυνϋχεια ςυνδιαλϋγονται με
τουσ επιλεγϋντεσ υποψόφιουσ, προκειμϋνου να
προςδιορύςουν τα μϋςα που μπορούν να ικανοποιόςουν με τον καλύτερο τρόπο τισ ανϊγκεσ τουσ.
 Στην προκόρυξη μπορεύ να προβλϋπεται ότι η
διαδικαςύα διεξϊγεται ςε διαδοχικϋσ φϊςεισ.
 Ο Ο.Τ.Α. διεξϊγει το διϊλογο μϋχρι να μπορϋςει να
προςδιορύςει, μετϊ από ςυγκριτικό αξιολόγηςη, την
λύςη η οπούα ανταποκρύνεται ςτισ ανϊγκεσ του.
 Μετϊ τη λόξη του διαλόγου, καλούνται οι
ςυμμετϋχοντεσ να υποβϊλουν την τελικό προςφορϊ
τουσ.
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 Οι προςφορϋσ πρϋπει να περιϋχουν όλα τα

απαιτούμενα και αναγκαύα ςτοιχεύα για την
εκτϋλεςη των ζητούμενων προμηθειών ό υπηρεςιών.
 Οι Ο.Τ.Α. αξιολογούν τισ προςφορϋσ, βϊςει των
κριτηρύων ανϊθεςησ που ϋχουν καθοριςτεύ ςτην
προκόρυξη και επιλϋγουν την πλϋον ςυμφϋρουςα
από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ.
 Οι Ο.Τ.Α. μπορούν να προβλϋπουν ςτην προκόρυξη
απονομό βραβεύων ό καταβολό χρηματικού ποςού
ςτουσ ςυμμετϋχοντεσ ςτο διϊλογο.
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Συμφωνίεσ – πλαίςιο
 Οι Ο.Τ.Α. μπορούν να ςυνϊπτουν ςυμφωνύεσ-πλαύςιο,

δηλαδό ςυμφωνύεσ που ςυνϊπτονται μεταξύ μιασ ό
περιςςοτϋρων αναθετουςών αρχών και ενόσ ό
περιςςοτϋρων οικονομικών φορϋων, οι οπούεσ
αποςκοπούν ςτον καθοριςμό των όρων που διϋπουν
τισ ςυμβϊςεισ που πρόκειται να ςυναφθούν κατϊ τη
διϊρκεια ςυγκεκριμϋνησ περιόδου, ιδύωσ όςον αφορϊ
ςτισ τιμϋσ και ενδεχόμενα τισ προβλεπόμενεσ
ποςότητεσ.
 Η επιλογό των ςυμβαλλομϋνων ςτη ςυμφωνύαπλαύςιο γύνεται με βϊςη την πλϋον ςυμφϋρουςα από
οικονομικό ϊποψη προςφορϊ ό την αποκλειςτικϊ
χαμηλότερη τιμό, ςύμφωνα με τη διακόρυξη.
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 Η διαδικαςύα αυτό εφαρμόζεται μόνο μεταξύ των

Ο.Τ.Α. και των οικονομικών φορϋων που όταν από
την αρχό αντιςυμβαλλόμενοι ςτη ςυμφωνύα-πλαύςιο.
 Κατϊ τη ςύναψη των ςυμβϊςεων που βαςύζονται ςτη
ςυμφωνύα-πλαύςιο τα μϋρη δεν μπορούν να
επιφϋρουν ουςιαςτικϋσ τροποποιόςεισ ςτουσ όρουσ
τησ ςυμφωνύασ-πλαιςύου.
 Η διϊρκεια μιασ ςυμφωνύασ-πλαιςύου δεν μπορεύ να
υπερβαύνει τα τϋςςερα (4) ϋτη, εκτόσ εξαιρετικών
περιπτώςεων. Οι Ο.Τ.Α. δεν μπορούν να προςφεύγουν
ςτισ ςυμφωνύεσ-πλαύςιο καταχρηςτικϊ ό κατϊ τρόπο
που να εμποδύζει, περιορύζει ό νοθεύει τον
ανταγωνιςμό.
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 Όταν ςυνϊπτεται μια ςυμφωνύα-πλαύςιο με ϋναν

μόνο οικονομικό φορϋα, οι ςυμβϊςεισ που
βαςύζονται ςε αυτό τη ςυμφωνύα-πλαύςιο
ανατύθενται ςύμφωνα με τουσ όρουσ που
ορύζονται ςτη ςυμφωνύα-πλαύςιο. Για τη ςύναψη
των ςυμβϊςεων αυτών, οι Ο.Τ.Α. μπορούν να
διαβουλεύονται γραπτϊ με το φορϋα.
 Όταν ςυνϊπτεται μια ςυμφωνύα-πλαύςιο με
περιςςότερουσ οικονομικούσ φορεύσ, αυτού πρϋπει
να εύναι τουλϊχιςτον τρεισ (3), εφόςον υπϊρχει
επαρκόσ αριθμόσ οικονομικών φορϋων που
πληρούν τα κριτόρια επιλογόσ.
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 Η ανϊθεςη των ςυμβϊςεων αυτών μπορεύ να γύνεται:
- Εύτε με εφαρμογό των όρων που καθορύζονται ςτη

ςυμφωνύα-πλαύςιο, χωρύσ νϋο διαγωνιςμό,
- εύτε, όταν δεν ϋχουν καθοριςθεύ όλοι οι όροι ςτη
ςυμφωνύα-πλαύςιο, αφού διαγωνιςθούν εκ νϋου τα
μϋρη, βϊςει των ιδύων όρων και ύςωσ ϊλλων όρων
που επιςημαύνονται ςτη ςυγγραφό υποχρεώςεων
τησ ςυμφωνύασ-πλαιςύου, ςύμφωνα με την ακόλουθη
διαδικαςύα:
α) Για κϊθε ςύμβαςη που πρόκειται να ςυναφθεύ, οι
Ο.Τ.Α. διαβουλεύονται γραπτϊ με τουσ οικονομικούσ
φορεύσ που εύναι ικανού να εκτελϋςουν το
αντικεύμενο τησ ςύμβαςησ.
18
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β) Οι Ο.Τ.Α. ορύζουν προθεςμύα 10-20 ημερών για την
υποβολό των προςφορών των ςχετικών με κϊθε
ςύμβαςη.
γ) Οι προςφορϋσ υποβϊλλονται γραπτϊ και το
περιεχόμενό τουσ πρϋπει να παραμϋνει εμπιςτευτικό
μϋχρι τη λόξη τησ προθεςμύασ απϊντηςησ.
δ) Η ανϊθεςη κϊθε ςύμβαςησ γύνεται ςτον
προςφϋροντα που υπϋβαλε την καλύτερη προςφορϊ
βϊςει των κριτηρύων ανϊθεςησ που ϋχουν
καθοριςθεύ ςτη ςυγγραφό υποχρεώςεων τησ
ςυμφωνύασ-πλαιςύου.
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 Στην περύπτωςη των ςυμφωνιών - πλαιςύου με

περιςςότερουσ οικονομικούσ φορεύσ, οι
προςφϋροντεσ καταθϋτουν κατϊ την υποβολό των
προςφορών υπεύθυνη δόλωςη ότι εξακολουθούν να
πληρούν τα κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ τησ αρχικόσ
διακόρυξησ, με βϊςη την οπούα ςυνόφθη η
ςυμφωνύα-πλαύςιο. Ο επιλεγεύσ οικονομικόσ φορϋασ
καλεύται να υποβϊλει επικαιροποιημϋνα
δικαιολογητικϊ ςχετικϊ με την προςωπικό του
κατϊςταςη πριν τη ςύναψη τησ κϊθε εκτελεςτικόσ
ςύμβαςησ.
 Οι ςυμφωνύεσ – πλαύςιο, καθώσ και οι εκτελεςτικϋσ
ςυμβϊςεισ αυτών αποςτϋλλονται για προςυμβατικό
και προληπτικό ϋλεγχο ςτο Ελεγκτικό Συνϋδριο,
εφόςον η προεκτιμώμενη αξύα τουσ το επιβϊλλει.
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Προθεςμίεσ
 Στισ διαδικαςύεσ ανϊθεςησ ςυμβϊςεων χαμηλόσ οικονομικόσ

αξύασ, τηρούνται οι ακόλουθεσ προθεςμύεσ:
α) Στον ανοικτό διαγωνιςμό, η ελϊχιςτη προθεςμύα παραλαβόσ
προςφορών ανϋρχεται ςε εύκοςι δύο (22) ημϋρεσ από την
ημερομηνύα δημοςύευςησ τησ προκόρυξησ ςτο Κ.Η.Μ.Δ.Σ.
β) Στον κλειςτό διαγωνιςμό και ςτη διαδικαςύα διαπραγμϊτευςησ με δημοςύευςη προκόρυξησ διαγωνιςμού, η ελϊχιςτη
προθεςμύα παραλαβόσ των αιτόςεων ςυμμετοχόσ ανϋρχεται ςε
δεκαπϋντε (15) ημϋρεσ από την ημερομηνύα δημοςύευςησ τησ
προκόρυξησ ςτο Κ.Η.Μ.Δ.Σ. και η ελϊχιςτη προθεςμύα
παραλαβόσ των προςφορών αυτών που ϋχουν προεπιλεγεύ για
την υποβολό προςφορϊσ ανϋρχεται ςε δϋκα (10) ημϋρεσ από
την αποςτολό τησ πρόςκληςησ ςτουσ προεπιλεγϋντεσ.
γ) Στον ςυνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνιςμό, η ελϊχιςτη προθεςμύα
παραλαβόσ προςφορών ανϋρχεται ςε δεκαπϋντε (15) ημϋρεσ
από την ημερομηνύα δημοςύευςησ τησ προκόρυξησ ςτο ΚΗΜΔΣ.
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 Στισ ςυμβϊςεισ χαμηλόσ οικονομικόσ αξύασ δεν υπϊρχει

υποχρϋωςη διαβύβαςησ τησ ςχετικόσ ϋκθεςησ ςτην
Ευρωπαώκό Επιτροπό.
 Δεν εφαρμόζονται οι διατϊξεισ περύ ςύνταξησ και
δημοςύευςησ τησ προκόρυξησ ςτην Εφημερύδα των
Ευρωπαώκών Κοινοτότων, καθώσ και των προθεςμιών
που ιςχύουν για την περύπτωςη αυτό.
 Επιπρόςθετα, οι Ο.Τ.Α. δεν αποςτϋλλουν ςτην Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
καταςτϊςεισ ϋργων, προμηθειών και υπηρεςιών που
ανϋθεςαν το προηγούμενο ϋτοσ.
 Κατϊ τα λοιπϊ, ςτισ ςυμβϊςεισ χαμηλόσ οικονομικόσ
αξύασ εφαρμόζονται οι διατϊξεισ του Ν. 4281/2014, εκτόσ
εϊν ορύζεται διαφορετικϊ ςτα επιμϋρουσ ϊρθρα αυτού.
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Προγραμματιςμόσ δημοςίων ςυμβάςεων
 Ανεξϊρτητα από την εκτιμώμενη αξύα τησ προσ ανϊθεςη

ςύμβαςησ, οι Ο.Τ.Α. προγραμματύζουν τισ δημόςιεσ
ςυμβϊςεισ προμηθειών, υπηρεςιών και ϋργων που προτύθενται να ςυνϊψουν ςτο επόμενο ϋτοσ, ςυντϊςςοντασ
πύνακα προγραμματιςμού, ο οπούοσ περιλαμβϊνει ιδύωσ:
α) Τον αριθμό, το εύδοσ και το αντικεύμενο των ςυμβϊςεων,
τισ ποςότητεσ του ενδεικτικού προώπολογιςμού, καθώσ
και τυχόν δικαιώματα προαύρεςησ.
β) Τη ςυνολικό εκτιμώμενη αξύα των ςυμβϊςεων και
ενδεχομϋνωσ τησ κϊθε ςύμβαςησ.
γ) Τη διαδικαςύα ανϊθεςησ των ςυμβϊςεων.
δ) Την προγραμματιςμϋνη ϋναρξη τησ διαδικαςύασ
ανϊθεςησ των ςυμβϊςεων.
ε) Την προβλεπόμενη διϊρκεια των ςυμβϊςεων.
ςτ) Κϊθε ϊλλο ςτοιχεύο που θα καθοριςτεύ με Κ.Υ.Α.
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 Οι Ο.Τ.Α., μετϊ την ϋγκριςη του προώπολογιςμού

τουσ, καταχωρύζουν τον πύνακα προγραμματιςμού
ςτην Εθνικό Βϊςη Δεδομϋνων Δημοςύων
Συμβϊςεων του Ν. 4013/2011 και φϋρουν την
ευθύνη για την ακρύβεια των παρεχόμενων
πληροφοριών.
 Ο πύνακασ ενημερώνεται αμϋςωσ για κϊθε
ενδεχόμενη τροποπούηςη ό προςθόκη και
παραμϋνει αναρτημϋνοσ τουλϊχιςτον μϋχρι τισ 30
Ιουλύου του επόμενου οικονομικού ϋτουσ.
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Δημοςιότητα ςε εθνικό επίπεδο
 Οι Ο.Τ.Α. δημοςιεύουν τισ προκηρύξεισ και διακηρύξεισ ό

τισ αποφϊςεισ απευθεύασ ανϊθεςησ δημοςύων
ςυμβϊςεων, ανεξϊρτητα από την εκτιμώμενη αξύα τουσ
και τη διαδικαςύα ανϊθεςησ ςτο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και ςτην
ιςτοςελύδα τουσ, εφόςον διαθϋτουν, μϋςω διαύλου
αυτοματοποιημϋνησ διανομόσ (RSSFEED).
 Από 8-8-2015 υφύςταται η υποχρϋωςη δημοςύευςησ ςτο
Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. ανεξϊρτητα από την εκτιμώμενη αξύα τουσ.
 Μϋχρι την ανωτϋρω ημερομηνύα, ςτο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. θα
καταχωρούνται όλεσ οι ςυμβϊςεισ με αντικεύμενο την
εκτϋλεςη ϋργων, την προμόθεια αγαθών ό την παροχό
υπηρεςιών, που ϋχουν προώπολογιςμό ύςο ό μεγαλύτερο
του ποςού των χιλύων (1.000,00) ευρώ, χωρύσ το Φ.Π.Α.
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 Η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. εκδύδει πρότυπεσ προκηρύξεισ, τισ οπούεσ

υποχρεούνται να χρηςιμοποιούν οι Ο.Τ.Α.
 Οι Ο.Τ.Α. δημοςιεύουν προκόρυξη (περύληψη
διακόρυξησ) δημόςιασ ςύμβαςησ ςτον περιφερειακό
και τοπικό τύπο, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του Ν.
3548/2007, η δαπϊνη τησ οπούασ αναλαμβϊνεται από
τον Ο.Τ.Α.
 Οι προκηρύξεισ και διακηρύξεισ δημοςύων ςυμβϊςεων
πρϋπει να φϋρουν Αριθμό Διαδικτυακόσ Ανϊρτηςησ
Μητρώου (Α.Δ.Α.Μ.) ςτο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
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ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
(Ν. 4281/2014)
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Εγγυήςεισ
 Οι Ο.Τ.Α. ζητούν από τουσ προςφϋροντεσ να

προςκομύςουν τισ εξόσ εγγυόςεισ:
α) Εγγύηςη ςυμμετοχόσ, το ύψοσ τησ οπούασ καθορύζεται
ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ ςε ςυγκεκριμϋνο χρηματικό
ποςό, αριθμητικώσ και ολογρϊφωσ ςε ευρώ και δεν
μπορεύ να υπερβαύνει το 2% τησ προεκτιμώμενησ αξύασ
τησ ςύμβαςησ, εκτόσ Φ.Π.Α. Το ποςοςτό αυτό εύναι το
μϋγιςτο δυνατό, που μπορεύ να ζητόςει δια μϋςου τησ
διακόρυξησ ο Ο.Τ.Α.
 Η εγγύηςη ςυμμετοχόσ πρϋπει να ιςχύει τουλϊχιςτον για
τριϊντα (30) ημϋρεσ μετϊ τη λόξη του χρόνου ιςχύοσ τησ
προςφορϊσ, που καθορύζουν τα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ.
 Σε περύπτωςη που η διϊρκεια ιςχύοσ τησ προςφορϊσ
λόγει, ο Ο.Τ.Α. μπορεύ, πριν τη λόξη τησ, να ζητϊ από τον
προςφϋροντα να παρατεύνει τη διϊρκεια ιςχύοσ τησ
προςφορϊσ και τησ εγγύηςησ ςυμμετοχόσ.
2
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 Δεν απαιτεύται εγγύηςη ςυμμετοχόσ για τη ςυμμετοχό ςε

ςυνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνιςμό ό ςε διαδικαςύεσ
ανϊθεςησ ςυμφωνιών - πλαύςιο.
 Η εγγύηςη ςυμμετοχόσ καταπύπτει αν ο προςφϋρων:
- αποςύρει την προςφορϊ του κατϊ τη διϊρκεια ιςχύοσ τησ,
- παρϋχει ψευδό ςτοιχεύα ό πληροφορύεσ,
- δεν προςκομύςει ϋγκαιρα τα δικαιολογητικϊ κατακύρωςησ,
- δεν προςϋλθει ϋγκαιρα για υπογραφό τησ ςύμβαςησ.
 Η εγγύηςη ςυμμετοχόσ επιςτρϋφεται ςτον ανϊδοχο με την
προςκόμιςη τησ εγγύηςησ καλόσ εκτϋλεςησ και ςτουσ
λοιπούσ προςφϋροντεσ εντόσ τεςςϊρων (4) ημερών από την
κοινοπούηςη ςε αυτούσ εύτε τησ οριςτικόσ απόφαςησ περύ
απόρριψησ τησ προςφορϊσ τουσ από τα επόμενα ςτϊδια τησ
διαδικαςύασ ανϊθεςησ, εύτε τησ απόφαςησ κατακύρωςησ
τησ ςύμβαςησ.
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β) Εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ, το ύψοσ τησ οπούασ
καθορύζεται ςε ποςοςτό μϋχρι 5% επύ τησ αξύασ τησ
ςύμβαςησ, χωρύσ το Φ.Π.Α. Το ποςοςτό αυτό εύναι το
μϋγιςτο δυνατό, που μπορεύ να ζητόςει δια μϋςου των
εγγρϊφων τησ ςύμβαςησ ο Ο.Τ.Α..
 Η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ καταπύπτει ςτην
περύπτωςη παρϊβαςησ των όρων τησ ςύμβαςησ.
γ) Εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ ςυμφωνύασ-πλαύςιο, το ύψοσ
τησ οπούασ ανϋρχεται ςε ποςοςτό ϋωσ 0,5% επύ τησ
ςυνολικόσ αξύασ τησ ςυμφωνύασ-πλαύςιο ό του
τμόματοσ τησ ςυμφωνύασ πλαύςιο, η οπούα θα
αποδεςμεύεται ιςόποςα και αναλογικϊ, κϊθε ϋτοσ, ςε
ςχϋςη με το χρόνο ςυνολικόσ διϊρκειασ τησ ςυμφωνύασπλαύςιο.
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δ) Εγγύηςη προκαταβολόσ, ςε περύπτωςη χορόγηςόσ τησ,
ιςόποςη με το ύψοσ τησ προκαταβολόσ. Όταν
προςκομύζεται και εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ, αυτό
καλύπτει και την παροχό ιςόποςησ προκαταβολόσ προσ
τον ανϊδοχο, χωρύσ να απαιτεύται η κατϊθεςη εγγύηςησ
προκαταβολόσ. Αν προβλϋπεται μεγαλύτερο ύψοσ
προκαταβολόσ, αυτό λαμβϊνεται με την κατϊθεςη από
τον ανϊδοχο εγγύηςησ προκαταβολόσ που θα καλύπτει
τη διαφορϊ μεταξύ του ποςού τησ εγγύηςησ καλόσ
εκτϋλεςησ και του ποςού τησ καταβαλλομϋνησ
προκαταβολόσ. Η απόςβεςη τησ προκαταβολόσ και η
επιςτροφό τησ εγγύηςησ καλόσ εκτϋλεςησ γύνονται,
ςύμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτη ςύμβαςη. Η
προκαταβολό και η εγγύηςη προκαταβολόσ μπορεύ να
χορηγεύται τμηματικϊ εφόςον ορύζεται ςτη διακόρυξη.
5

Θανάσης Παζαρλόγλου

 Οι Ο.Τ.Α. μπορούν να ζητούν από τουσ προςφϋροντεσ να

παρϊςχουν:
α) Εγγύηςη καλόσ λειτουργύασ για την αποκατϊςταςη
των ελαττωμϊτων που ανακύπτουν ό των ζημιών που
προκαλούνται από δυςλειτουργύα των ϋργων ό των
αγαθών κατϊ την περύοδο εγγύηςησ καλόσ λειτουργύασ,
εφόςον προβλϋπεται η προςκόμιςη τϋτοιασ εγγύηςησ.
Το ύψοσ τησ εγγύηςησ καλόσ λειτουργύασ καθορύζεται
ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ ςε ςυγκεκριμϋνο
χρηματικό ποςό.
β) Αςφϊλιςη κατϊ παντόσ κινδύνου και αςτικόσ ευθύνησ,
η οπούα καλύπτει την αποκατϊςταςη ζημιών που
προκαλούνται από τον ανϊδοχο τησ ςύμβαςησ κατϊ την
εκτϋλεςό τησ. Η αςφϊλιςη αυτό ζητεύται υποχρεωτικϊ
ςτισ δημόςιεσ ςυμβϊςεισ ϋργων.
6
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 Τα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ ορύζουν με ςαφόνεια και

ακρύβεια τισ απαιτούμενεσ εγγυόςεισ, τον τύπο, το
ακριβϋσ ποςό, τη διαδικαςύα κατϊπτωςησ, επιςτροφόσ
ό αποδϋςμευςησ και τουσ ειδικότερουσ όρουσ αυτών.
 Οι εγγυόςεισ εκδύδονται από πιςτωτικϊ ιδρύματα που
λειτουργούν νόμιμα ςτα κρϊτη - μϋλη τησ Ευρωπαώκόσ
Ένωςησ ό του Ευρωπαώκού Οικονομικού Χώρου, ό ςτα
κρϊτη-μϋρη τησ Συμφωνύασ Δημοςύων Συμβϊςεων του
Παγκοςμύου Οργανιςμού Εμπορύου και ϋχουν το
δικαύωμα αυτό. Μπορούν, επύςησ, να εκδύδονται από το
Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ό να παρϋχονται με γραμμϊτιο του
Ταμεύου Παρακαταθηκών και Δανεύων με
παρακατϊθεςη ςε αυτό του αντύςτοιχου χρηματικού
ποςού.
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Χρόνοσ και τρόποσ υποβολήσ προςφορϊν
 Όςοι επιθυμούν να λϊβουν μϋροσ ςε διαδικαςύα

ανϊθεςησ πρϋπει να καταθϋςουν αύτηςη ςυμμετοχόσ
ό προςφορϊ εντόσ τησ προθεςμύασ που ορύζεται ςτα
ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ.
 Οι προςφορϋσ που υποβϊλλονται ό αποςτϋλλονται
ςτον Ο.Τ.Α., παραλαμβϊνονται από το αρμόδιο
όργανο.
 Προςφορϋσ που περιϋρχονται ςτον Ο.Τ.Α. με
οποιονδόποτε τρόπο, πριν από τη διενϋργεια του
διαγωνιςμού, δεν αποςφραγύζονται, αλλϊ
παραδύδονται ςτην επιτροπό διαγωνιςμού για να
αποςφραγιςτούν μαζύ με τισ ϊλλεσ που κατατϋθηκαν
κατϊ τη διϊρκεια του διαγωνιςμού.
8
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 Προςφορϋσ που υποβϊλλονται ό περιϋρχονται ςτον

Ο.Τ.Α. εκπρόθεςμα, επιςτρϋφονται ςτον
προςφϋροντα, χωρύσ να αποςφραγιςτούν.
 Πριν λόξει η προθεςμύα υποβολόσ προςφορών, ο
προςφϋρων μπορεύ να τροποποιόςει, ςυμπληρώςει
ό να αποςύρει την προςφορϊ του.

9
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Περιεχόμενο των προςφορϊν
Α. Στον ανοικτό διαγωνιςμό οι προςφϋροντεσ
υποβϊλλουν με την προςφορϊ τουσ, τα ακόλουθα:
α) Ξεχωριςτό ςφραγιςμϋνο φϊκελο, με την ϋνδειξη
«Δικαιολογητικϊ Συμμετοχόσ», ο οπούοσ περιϋχει:
- Εγγύηςη ςυμμετοχόσ ςτο διαγωνιςμό,
- Δικαιολογητικϊ ποιοτικόσ επιλογόσ, ςχετικϊ με την
προςωπικό τουσ κατϊςταςη και την οικονομικό ό
χρηματοοικονομικό επϊρκεια και την
επαγγελματικό ό την τεχνικό ικανότητϊ τουσ,
- Αποδεικτικϊ ϋγγραφα νομιμοπούηςησ του
προςφϋροντοσ ό του υποψόφιου νομικού
προςώπου.
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β) Ξεχωριςτό ςφραγιςμϋνο φϊκελο, με την ϋνδειξη
«Τεχνικό Προςφορϊ», ο οπούοσ περιϋχει τα τεχνικϊ
ςτοιχεύα τησ προςφορϊσ. Αν τα τεχνικϊ ςτοιχεύα,
λόγω μεγϊλου όγκου, δεν μπορούν να
τοποθετηθούν ςτον κυρύωσ φϊκελο, τότε
ςυςκευϊζονται χωριςτϊ και ακολουθούν τον
κυρύωσ φϊκελο με την ϋνδειξη «Παρϊρτημα
Τεχνικόσ Προςφορϊσ».
γ) Ξεχωριςτό ςφραγιςμϋνο φϊκελο, με την ϋνδειξη
«Οικονομικό Προςφορϊ», ο οπούοσ περιϋχει τα
οικονομικϊ ςτοιχεύα τησ προςφορϊσ.
δ) Νόμιμη εξουςιοδότηςη για την υποβολό τησ
προςφορϊσ, εφόςον υποβϊλλεται από τρύτο.
11
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Β. Στον κλειςτό διαγωνιςμό και ςτη διαδικαςύα με
διαπραγμϊτευςη, οι προςφϋροντεσ υποβϊλλουν με
την προςφορϊ τουσ τα ακόλουθα:
α) Όλοι οι υποψόφιοι υποβϊλλουν κατϊ το ςτϊδιο
προεπιλογόσ τα δικαιολογητικϊ ςυμμετοχόσ, που
προβλϋπονται ςτον ανοικτό διαγωνιςμό.
β) Όςοι υποψόφιοι ϋχουν προεπιλεγεύ υποβϊλλουν
την τεχνικό και οικονομικό προςφορϊ τουσ.

12

Θανάσης Παζαρλόγλου

 Τα δικαιολογητικϊ ςυμμετοχόσ, εκτόσ από την

εγγύηςη και τισ δηλώςεισ πλόρωςησ των κριτηρύων
ποιοτικόσ επιλογόσ, μπορούν να υποβϊλλονται ςε
απλϊ φωτοαντύγραφα.
 Αν τα ϋγγραφα που υποβϊλλονται με την προςφορϊ
εύναι ςυνταγμϋνα ςε ξϋνη γλώςςα, ςυνυποβϊλλεται
επύςημη μετϊφραςό τουσ ςτα ελληνικϊ.
 Η διακόρυξη μπορεύ να ορύζει ότι ενημερωτικϊ και
τεχνικϊ φυλλϊδια και ϊλλα ϋντυπα με ειδικό
τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβϊλλονται ςε
ϊλλη γλώςςα, χωρύσ να ςυνοδεύονται από
μετϊφραςη ςτην ελληνικό.
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Πληρότητα και νομιμότητα δικαιολογητικϊν
 Κατϊ την αξιολόγηςη των προςφορών ο Ο.Τ.Α.

μπορεύ να καλεύ εγγρϊφωσ τουσ προςφϋροντεσ να
διευκρινύζουν ό να ςυμπληρώνουν τα ϋγγραφα ό
δικαιολογητικϊ, που ϋχουν υποβϊλει, μϋςα ςε
προθεςμύα όχι μικρότερη των επτϊ (7) ημερών από
την ημερομηνύα αποςτολόσ τησ πρόςκληςησ.
 Οι διευκρινύςεισ ό ςυμπληρώςεισ αφορούν μόνο
ςτισ αςϊφειεσ, επουςιώδεισ πλημμϋλειεσ ό τυπικϊ
ςφϊλματα, όπωσ ιδύωσ παρϊλειψη μονογραφών,
διακεκομμϋνη αρύθμηςη, ελαττώματα ςυςκευαςύασ
και ςόμανςησ του φακϋλου και των υποφακϋλων
των προςφορών, κλπ.
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Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν
 Οι προςφορϋσ ιςχύουν και δεςμεύουν τουσ

προςφϋροντεσ για διϊςτημα που ορύζεται ςτα
ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ, το οπούο δεν μπορεύ να
υπερβαύνει τουσ δώδεκα (12) μόνεσ από την
επόμενη τησ διενϋργειασ τησ διαδικαςύασ ανϊθεςησ,
εκτόσ αν ορύζεται διαφορετικϊ ςτα ϋγγραφα τησ
ςύμβαςησ.
 Προςφορϊ που ορύζει χρόνο ιςχύοσ μικρότερο από
αυτόν που προβλϋπεται ςτα ϋγγραφα τησ
ςύμβαςησ, απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη.
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 Η ιςχύσ τησ προςφορϊσ μπορεύ να παρατεύνεται

εγγρϊφωσ, εφόςον ζητηθεύ από τον Ο.Τ.Α., πριν από
τη λόξη τησ.
 Μετϊ τη λόξη και του χρόνου παρϊταςησ ιςχύοσ τησ
προςφορϊσ, τα αποτελϋςματα τησ διαδικαςύασ
ανϊθεςησ υποχρεωτικϊ ματαιώνονται, εκτόσ αν ο
Ο.Τ.Α. κρύνει αιτιολογημϋνα, ότι η ςυνϋχιςη τησ
διαδικαςύασ εξυπηρετεύ το δημόςιο ςυμφϋρον,
οπότε οι ςυμμετϋχοντεσ ςτη διαδικαςύα ανϊθεςησ
μπορούν να επιλϋξουν, εύτε να παρατεύνουν την
προςφορϊ τουσ, εύτε όχι.
 Στην τελευταύα περύπτωςη, η διαδικαςύα
ςυνεχύζεται με όςουσ παρϋτειναν τισ προςφορϋσ
τουσ και αποκλεύονται οι λοιπού προςφϋροντεσ.
16
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Λόγοι απόρριψησ προςφορϊν
 Ο Ο.Τ.Α. απορρύπτει προςφορϊ, η οπούα:

α) εύναι ελλιπόσ ό υποβλόθηκε κατϊ παρϊβαςη των
απαρϊβατων όρων περύ ςύνταξησ και υποβολόσ
τησ προςφορϊσ, όπωσ οι όροι αυτού ορύζονται ςτα
ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ,
β) ϋχει τιμό, που δεν εύναι απόλυτα προςδιοριςμϋνη,
γ) περιϋχει ατϋλειεσ, ελλεύψεισ, αςϊφειεσ ό
ςφϊλματα, εφόςον αυτϊ δεν επιδϋχονται
ςυμπλόρωςη ό διόρθωςη.
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δ) δεν ςυνοδεύεται από τισ απαιτούμενεσ
εξηγόςεισ, εντόσ τησ τεθεύςησ προθεςμύασ ό η
εξόγηςη δεν εύναι αποδεκτό από τον Ο.Τ.Α.,
ε) δεν πληρού τισ προώποθϋςεισ που ςχετύζονται με
τα χαρακτηριςτικϊ του αντικειμϋνου τησ
ςύμβαςησ.
ςτ) εύναι εναλλακτικό προςφορϊ, αν τϋτοια δεν
επιτρϋπεται.
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Αξιολόγηςη προςφορϊν
 Η αξιολόγηςη των προςφορών διενεργεύται από

την επιτροπό αξιολόγηςησ του Ο.Τ.Α.
 Σε διαγωνιςμούσ με κριτόριο ανϊθεςησ την πλϋον
ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ,
αξιολογούνται μόνον οι προςφορϋσ, που ϋχουν
κριθεύ ωσ τεχνικϊ αποδεκτϋσ και ςύμφωνεσ με
τουσ λοιπούσ όρουσ των εγγρϊφων τησ ςύμβαςησ.
 Στο ςτϊδιο τησ τεχνικόσ αξιολόγηςησ, η επιτροπό
αξιολόγηςησ μπορεύ να επιςκϋπτεται τισ
εγκαταςτϊςεισ των προςφερόντων, για να
εξετϊςει τισ πραγματικϋσ καταςκευαςτικϋσ
δυνατότητϋσ τουσ για τα προςφερόμενα υλικϊ.
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 Σε περύπτωςη ιςοδύναμων προςφορών, ςτα

ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ μπορεύ να ορύζεται ότι η
κατακύρωςη γύνεται εύτε ςτην προςφορϊ με την
ανώτερη τεχνικό βαθμολογύα εύτε ςτην προςφορϊ
με τη χαμηλότερη τιμό.
 Αν οι ιςοδύναμεσ προςφορϋσ ϋχουν την ύδια τιμό, ο
Ο.Τ.Α. καλεύ τουσ προςφϋροντεσ που υπϋβαλαν τισ
προςφορϋσ με την ύδια τιμό να υποβϊλουν
βελτιωμϋνη οικονομικό προςφορϊ ςε ςφραγιςμϋνο
φϊκελο και ανϊδοχοσ ανακηρύςςεται ο προςφϋρων
τη χαμηλότερη ςυνολικό τιμό.
 Αν και μετϊ από τη διαδικαςύα αυτό δεν προκύψει
ανϊδοχοσ, αυτόσ επιλϋγεται με κλόρωςη.
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 Όταν κριτόριο ανϊθεςησ εύναι η χαμηλότερη τιμό

και υποβληθούν ιςότιμεσ προςφορϋσ, ο Ο.Τ.Α.
καλεύ εγγρϊφωσ τουσ προςφϋροντεσ που
υπϋβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορϋσ να υποβϊλουν
βελτιωμϋνη οικονομικό προςφορϊ ςε
ςφραγιςμϋνο φϊκελο και ανϊδοχοσ
ανακηρύςςεται ο μειοδότησ.
 Αν και μετϊ από τη διαδικαςύα αυτό δεν προκύψει
μειοδότησ, ο Ο.Τ.Α. επιλϋγει τον ανϊδοχο με
κλόρωςη.
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Αποςφράγιςη-αξιολόγηςη προςφορϊν ςε ανοικτό
διαγωνιςμό με κριτήριο την ςυμφερότερη προςφορά
 Αποςφραγύζεται δημόςια ο φϊκελοσ των

δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ την ημϋρα και ώρα
που ορύζει η διακόρυξη.
 Όςοι δικαιούνται να παρευρύςκονται λαμβϊνουν
γνώςη των ςυμμετεχόντων και των ςτοιχεύων που
υποβλόθηκαν από αυτούσ.
 Ακολούθωσ, η επιτροπό του διαγωνιςμού
καταχωρεύ ςε πρακτικό τουσ προςφϋροντεσ, τα
υποβαλλόμενα από αυτούσ δικαιολογητικϊ και τα
αποτελϋςματα του ελϋγχου.

22

Θανάσης Παζαρλόγλου

 Σε επόμενη κλειςτό ςυνεδρύαςη, την ύδια ημϋρα,

αμϋςωσ μετϊ τη λόξη τησ δημόςιασ ςυνεδρύαςησ, ό
ςε επόμενη ημϋρα, διενεργεύται η αποςφρϊγιςη
των τεχνικών προςφορών, όπου ελϋγχεται η
πληρότητα και η κανονικότητϊ τουσ και
ακολουθεύ η βαθμολόγηςό τουσ.
 Σε περύπτωςη αςυμφωνύασ τησ τεχνικόσ
προςφορϊσ με τουσ όρουσ των εγγρϊφων τησ
ςύμβαςησ, η επιτροπό ειςηγεύται τον αποκλειςμό
του προςφϋροντα από τη ςυνϋχεια τησ
διαδικαςύασ και εκδύδει πρακτικό για την
απόρριψη των τεχνικών προςφορών που δεν
γύνονται αποδεκτϋσ και τη βαθμολόγηςη των
τεχνικών προςφορών που γύνονται αποδεκτϋσ.
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 Τα αποτελϋςματα του ςταδύου του ελϋγχου των

δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ και του ςταδύου τησ
αξιολόγηςησ τησ τεχνικόσ προςφορϊσ
επικυρώνονται με απόφαςη τησ Οικονομικόσ
Επιτροπόσ, η οπούα κοινοποιεύται ςτουσ
προςφϋροντεσ.
 Ο Ο.Τ.Α. προςκαλεύ τουσ προςφϋροντεσ, των οπούων
οι τεχνικϋσ προςφορϋσ κρύθηκαν αποδεκτϋσ, να
προςϋλθουν ςε ςυγκεκριμϋνη ημϋρα και ώρα για
την αποςφρϊγιςη των οικονομικών προςφορών.
 Οικονομικϋσ προςφορϋσ προςφερόντων, των
οπούων οι τεχνικϋσ προςφορϋσ δεν κρύθηκαν
αποδεκτϋσ δεν αποςφραγύζονται, αλλϊ
επιςτρϋφονται.
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 Η αποςφρϊγιςη των οικονομικών προςφορών

γύνεται παρουςύα των προςφερόντων που
προςκλόθηκαν και των οπούων η τεχνικό
προςφορϊ κρύθηκε αποδεκτό.
 Στη ςυνϋχεια ελϋγχεται η πληρότητα και
κανονικότητα των οικονομικών προςφορών και η
κατϊταξη των προςφορών ανϊλογα με το
κριτόριο ανϊθεςησ τησ ςύμβαςησ.
 Η διαδικαςύα ολοκληρώνεται με την ςύνταξη
πρακτικού από την επιτροπό.
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ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
(Ν. 4281/2014)
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Αποςφράγιςη-αξιολόγηςη προςφορών ςε ζνα ςτάδιο
με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή
 Στον ανοικτό διαγωνιςμό, όταν κριτόριο

ανϊθεςησ εύναι η χαμηλότερη τιμό, η διαδικαςύα
αποςφρϊγιςησ και αξιολόγηςησ τησ προςφορϊσ
διενεργεύται ςε ενιαύο ςτϊδιο, ωσ εξόσ:
- Αποςφραγύζονται δημόςια τα δικαιολογητικϊ
ςυμμετοχόσ και η οικονομικό προςφορϊ.
- Αρχικϊ, η επιτροπό ελϋγχει και αξιολογεύ τισ
οικονομικϋσ προςφορϋσ και ςτη ςυνϋχεια ελϋγχει
τα δικαιολογητικϊ ςυμμετοχόσ κατϊ ςειρϊ
μειοδοςύασ.
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 Σε επόμενη κλειςτό ςυνεδρύαςη, αμϋςωσ μετϊ τη

λόξη τησ δημόςιασ ςυνεδρύαςησ ό ςε επόμενη
ημϋρα, αποςφραγύζεται και ελϋγχεται η
πληρότητα και η κανονικότητα τησ τεχνικόσ
προςφορϊσ του προςφϋροντοσ που υπϋβαλε τη
χαμηλότερη τιμό, εφόςον τα δικαιολογητικϊ
ςυμμετοχόσ του κρύθηκαν πλόρη και ςύννομα.
 Αν η τεχνικό προςφορϊ κριθεύ πλημμελόσ ό μη
κανονικό, αποςφραγύζεται και ελϋγχεται η
τεχνικό προςφορϊ του προςφϋροντοσ που
υπϋβαλε την αμϋςωσ επόμενη χαμηλότερη τιμό
και ούτω καθ’ εξόσ.
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 Εφόςον η τεχνικό προςφορϊ του μειοδότη κριθεύ

τεχνικϊ αποδεκτό, δηλαδό ςύμφωνη με τισ
τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ, δεν αποςφραγύζονται για
ϋλεγχο οι τεχνικϋσ προςφορϋσ των λοιπών
προςφερόντων.
 Μετϊ τη λόξη τησ παραπϊνω διαδικαςύασ, η
επιτροπό καταχωρεύ ςε πρακτικό τουσ
προςφϋροντεσ, τα δικαιολογητικϊ ςυμμετοχόσ, τισ
οικονομικϋσ προςφορϋσ και τα αποτελϋςματα του
ελϋγχου και τησ αξιολόγηςόσ τουσ και τησ
τεχνικόσ ό των τεχνικών προςφορών που
αποςφραγύςθηκαν και το αποτϋλεςμα του ελϋγχου
τησ πληρότητασ και κανονικότητασ αυτών, κατϊ
ςειρϊ μειοδοςύασ.
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 Μετϊ την ολοκλόρωςη του ελϋγχου των δικαιολο-

γητικών ςυμμετοχόσ, τησ αξιολόγηςησ τησ οικονομικόσ προςφορϊσ και του ελϋγχου τησ πληρότητασ
και τησ κανονικότητασ τησ τεχνικόσ προςφορϊσ, η
επιτροπό εκδύδει πρακτικϊ, τα οπούα επικυρώνονται με την απόφαςη κατακύρωςησ τησ Οικονομικόσ Επιτροπόσ, ο Ο.Τ.Α. προςκαλεύ εγγρϊφωσ τον
πρώτο ςε κατϊταξη μειοδότη, ςτον οπούο πρόκειται
να γύνει η κατακύρωςη (προςωρινό ανϊδοχο) να
υποβϊλει τα δικαιολογητικϊ κατακύρωςησ.
 Οι παρευριςκόμενοι ςτην αποςφρϊγιςη τησ
προςφορϊσ, λαμβϊνουν γνώςη των ςυμμετεχόντων
και των ςτοιχεύων των προςφορών που
υποβλόθηκαν από αυτούσ.
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Αποςφράγιςη-αξιολόγηςη των αιτήςεων ςυμμετοχήσ ςτη
διαδικαςία διαπραγμάτευςησ με δημοςίευςη προκήρυξησ
 Στη διαδικαςύα διαπραγμϊτευςησ με δημοςύευςη

προκόρυξησ, η διαδικαςύα αποςφρϊγιςησ και
αξιολόγηςησ των αιτόςεων ςυμμετοχόσ
διενεργεύται ωσ εξόσ:
- Αποςφραγύζεται δημόςια ο φϊκελοσ των
δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ την ημϋρα και ώρα
που ορύζει η διακόρυξη. Όςοι δικαιούνται να
παρευρύςκονται λαμβϊνουν γνώςη των
ςυμμετεχόντων και των ςτοιχεύων που
υποβλόθηκαν από αυτούσ.
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 Ακολούθωσ, η επιτροπό του διαγωνιςμού

καταχωρεύ τουσ υποψόφιουσ, ελϋγχει τα
υποβαλλόμενα από αυτούσ δικαιολογητικϊ και
βαθμολογεύ τισ αιτόςεισ ςυμμετοχόσ των
υποψηφύων, βϊςει των κριτηρύων προεπιλογόσ
που καθορύζονται ςτη διακόρυξη.
 Οι ειδικότεροι όροι διενϋργειασ των επόμενων
ςταδύων τησ διαπραγμϊτευςησ, καθορύζονται ςτα
ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ.
 Η διαδικαςύα ολοκληρώνεται με τη ςύνταξη
πρακτικού τησ επιτροπόσ, ςχετικϊ με τα
αποτελϋςματα τησ διαπραγμϊτευςησ.

7

Θανάσης Παζαρλόγλου

Πρόςκληςη υποβολήσ δικαιολογητικών κατακφρωςησ
 Μετϊ την αξιολόγηςη των προςφορών, ο Ο.Τ.Α.

ειδοποιεύ εγγρϊφωσ τον προςωρινό ανϊδοχο, να
υποβϊλει εντόσ δϋκα (10) μϋχρι (20) ημερών, τα
πρωτότυπα ό αντύγραφα όλων των
δικαιολογητικών που καθορύζονται ςτη
διακόρυξη, ωσ αποδεικτικϊ ςτοιχεύα για την
πλόρωςη των κριτηρύων ποιοτικόσ επιλογόσ.
 Τα δικαιολογητικϊ κατακύρωςησ αποδεικνύουν
την πλόρωςη των κριτηρύων ποιοτικόσ επιλογόσ
κατϊ τον χρόνο τησ κοινοπούηςησ τησ ϋγγραφησ
ειδοπούηςησ.
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 Η επιτροπό ελϋγχει τα δικαιολογητικϊ

κατακύρωςησ μϋςα ςε δϋκα (10) ημϋρεσ από την
προςκόμιςό τουσ.
 Αν δεν προςκομιςθούν δικαιολογητικϊ
κατακύρωςησ ό υπϊρχουν ελλεύψεισ ςε αυτϊ που
υποβλόθηκαν, παρϋχεται προθεςμύα ςτον
προςωρινό ανϊδοχο να τα προςκομύςει ό να τα
ςυμπληρώςει μϋςα ςε προθεςμύα πϋντε (5)
ημερών από την κοινοπούηςη τησ ϋγγραφησ
ειδοπούηςησ.
 Ο Ο.Τ.Α. μπορεύ να παρατεύνει την παραπϊνω
προθεςμύα, εφόςον αιτιολογεύται αυτό επαρκώσ.
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 Αν κατϊ τον ϋλεγχο των δικαιολογητικών του

προςωρινού αναδόχου διαπιςτωθεύ ότι
δηλώθηκαν εύναι ψευδό ό ανακριβό ςτοιχεύα, ο
προςωρινόσ ανϊδοχοσ κηρύςςεται ϋκπτωτοσ και
καταπύπτει η υπϋρ του Ο.Τ.Α. εγγύηςη ςυμμετοχόσ
και η κατακύρωςη γύνεται ςτον προςφϋροντα που
υπϋβαλε την αμϋςωσ επόμενη χαμηλότερη τιμό ό
την επόμενη πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό
ϊποψη προςφορϊ.
 Αν κανϋνασ από τουσ προςφϋροντεσ δεν υπϋβαλε
αληθό ό ακριβό δόλωςη, η διαδικαςύα
ματαιώνεται.
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 Αν ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ δεν υποβϊλει ςτο

τεθϋν χρονικό διϊςτημα τα απαιτούμενα
πρωτότυπα ό αντύγραφα των δικαιολογητικών
κατακύρωςησ, κηρύςςεται ϋκπτωτοσ και
καταπύπτει υπϋρ του Ο.Τ.Α. η εγγύηςη ςυμμετοχόσ
του και η κατακύρωςη γύνεται ςτον προςφϋροντα
που υπϋβαλε την αμϋςωσ επόμενη χαμηλότερη
τιμό ό την επόμενη πλϋον ςυμφϋρουςα από
οικονομικό ϊποψη προςφορϊ.
 Αν κανϋνασ από τουσ προςφϋροντεσ δεν
προςκομύζει ϋνα ό περιςςότερα από τα
απαιτούμενα ϋγγραφα και δικαιολογητικϊ, η
διαδικαςύα ανϊθεςησ ματαιώνεται.
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 Αν από τα δικαιολογητικϊ του προςωρινού

αναδόχου που προςκομύςθηκαν νόμιμα και
εμπρόθεςμα, δεν αποδεικνύεται η πλόρωςη μιασ ό
περιςςότερων από τισ απαιτόςεισ των κριτηρύων
ποιοτικόσ επιλογόσ, ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ
κηρύςςεται ϋκπτωτοσ και καταπύπτει υπϋρ του
Ο.Τ.Α. η εγγύηςη ςυμμετοχόσ του και η
κατακύρωςη γύνεται ςτον προςφϋροντα που
υπϋβαλε την αμϋςωσ επόμενη χαμηλότερη τιμό ό
την επόμενη πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό
ϊποψη προςφορϊ.
 Αν κανϋνασ από τουσ προςφϋροντεσ δεν αποδεύξει
ότι πληρού τα κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ, η
διαδικαςύα ανϊθεςησ ματαιώνεται.
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 Ο Ο.Τ.Α. δϋχεται τυχόν κατατεθειμϋνα ςε αυτόν



-
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πρωτότυπα ό αντύγραφα των δικαιολογητικών
κατακύρωςησ, εφόςον αυτϊ ϋχουν υποβληθεύ ςε
προγενϋςτερη διαδικαςύα ανϊθεςησ δημόςιασ
ςύμβαςησ και εύναι ςε ιςχύ.
Η διαδικαςύα ελϋγχου των δικαιολογητικών
κατακύρωςησ ολοκληρώνεται με τη ςύνταξη
πρακτικού από τη επιτροπό και τη λόψη
απόφαςησ από την Οικονομικό Επιτροπό για:
την κόρυξη του προςωρινού αναδόχου, ωσ
εκπτώτου, εύτε
τη ματαύωςη τησ διαδικαςύασ ανϊθεςησ, εύτε
την κατακύρωςη τησ ςύμβαςησ.
Θανάσης Παζαρλόγλου

 Η ςχετικό απόφαςη τησ Οικονομικόσ Επιτροπόσ

εκδύδεται εντόσ δϋκα (10) ημερών από την
παραλαβό του φακϋλου από την επιτροπό
διενϋργειασ τησ διαδικαςύασ ανϊθεςησ.
 Όςοι υπϋβαλαν παραδεκτϋσ προςφορϋσ
λαμβϊνουν γνώςη των δικαιολογητικών
κατακύρωςησ που κατατϋθηκαν.
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Απόφαςη κατακφρωςησ
 Η απόφαςη τησ Οικονομικόσ Επιτροπόσ, με την οπούα

κατακυρώνεται το αποτϋλεςμα του διαγωνιςμού
ςυνιςτϊ εκτελεςτό διοικητικό πρϊξη και περιϋχει τα
αποτελϋςματα του ςταδύου αξιολόγηςησ τησ
οικονομικόσ προςφορϊσ και του ςταδύου ελϋγχου των
δικαιολογητικών κατακύρωςησ.
 Στην απόφαςη αυτό αναφϋρονται υποχρεωτικϊ οι
προθεςμύεσ για την αναςτολό τησ ςύναψησ τησ
ςύμβαςησ, λόγω αναμονόσ για την ϊςκηςη προςφυγόσ ό
ϊςκηςησ αύτηςησ αςφαλιςτικών μϋτρων.
 Ο Ο.Τ.Α. κοινοποιεύ με απόδειξη, αμϋςωσ την απόφαςη
κατακύρωςησ, μαζύ με αντύγραφο των πρακτικών τησ
διαδικαςύασ ελϋγχου και αξιολόγηςησ των προςφορών
ςε κϊθε προςφϋροντα με κϊθε πρόςφορο τρόπο (fax,
email, κ.λπ.).
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 Η απόφαςη κατακύρωςησ δεν θεωρεύται εκτελεςτό

αν δεν κοινοποιηθεύ ςε όλουσ τουσ προςφϋροντεσ.
 Τα ϋννομα αποτελϋςματα τησ απόφαςησ
κατακύρωςησ και ιδύωσ η ςύναψη τησ ςύμβαςησ
επϋρχονται εύτε από την ϊπρακτη πϊροδο τησ
προθεςμύασ ϊςκηςησ προςφυγόσ ό από την ϋκδοςη
απόφαςησ επύ τυχόν αςκηθεύςασ προςφυγόσ κατϊ
τησ απόφαςησ κατακύρωςησ εύτε μετϊ την
ϊπρακτη πϊροδο τησ προθεςμύασ ϊςκηςησ
αςφαλιςτικών μϋτρων ό την ϋκδοςη απόφαςησ επ’
αυτών και μετϊ την ολοκλόρωςη του
προςυμβατικού ελϋγχου από το Ελεγκτικό
Συνϋδριο, εφόςον απαιτεύται.
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 Στη ςυνϋχεια ο Ο.Τ.Α. προςκαλεύ τον ανϊδοχο να

προςϋλθει εντόσ εύκοςι (20) ημερών για την
υπογραφό τησ ςύμβαςησ.
 Κατϊ το ςτϊδιο αυτό επιτρϋπεται η μεύωςη του
προςφερόμενου τιμόματοσ.
 Αν ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ δεν προςϋλθει να
υπογρϊψει τη ςύμβαςη μϋςα ςτην προθεςμύα που
ορύζεται ςτην ειδικό πρόκληςη, κηρύςςεται
ϋκπτωτοσ και η κατακύρωςη γύνεται ςτον
προςφϋροντα με την αμϋςωσ χαμηλότερη τιμό ό
την επόμενη πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό
ϊποψη προςφορϊ.
 Η διαδικαςύα ανϊθεςησ ματαιώνεται, αν κανϋνασ
από τουσ προςφϋροντεσ δεν προςϋλθει για την
υπογραφό τησ ςύμβαςησ.
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Ματαίωςη τησ διαδικαςίασ ανάθεςησ
 Με αιτιολογημϋνη απόφαςη τησ Οικονομικόσ

Επιτροπόσ, αφού προηγηθεύ γνωμοδότηςη τησ
επιτροπόσ διαγωνιςμού, μπορεύ να ματαιωθεύ η
διαδικαςύα ανϊθεςησ, ςτισ ακόλουθεσ περιπτώςεισ:
α) Λόγω παρϊτυπησ διεξαγωγόσ τησ διαδικαςύασ ανϊθεςησ, εφόςον από την παρατυπύα δεν αναπτύχθηκε ανταγωνιςμόσ ό επηρεϊζεται το αποτϋλεςμϊ τησ.
β) Εφόςον η διαδικαςύα ανϊθεςησ απϋβη ϊγονη, λόγω
μη υποβολόσ προςφορϊσ ό απόρριψησ όλων των
προςφορών.
γ) Αν οι οικονομοτεχνικϋσ παρϊμετροι ϊλλαξαν
ουςιωδώσ και η εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ δεν
ενδιαφϋρει πλϋον τον Ο.Τ.Α.
δ) Αν λόγω ανωτϋρασ βύασ, δεν εύναι δυνατό η
εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ.
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ε) Αν κανϋνασ από τουσ προςφϋροντεσ: i) δεν υπϋβαλε
αληθό ό ακριβό δόλωςη, ii) δεν προςκομύζει ϋνα ό
περιςςότερα από τα απαιτούμενα ϋγγραφα και
δικαιολογητικϊ, iii) δεν αποδεύξει ότι πληρού τα
κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ και iv) δεν προςϋλθει
για την υπογραφό τησ ςύμβαςησ.
ςτ) Αν η προςφορϊ κριθεύ ωσ μη ςυμφϋρουςα.
 Όταν ςυντρϋχει ϋνασ από τουσ παραπϊνω λόγουσ, ο

Ο.Τ.Α. ακυρώνει τη διαδικαςύα ανϊθεςησ τησ
ςύμβαςησ για ολόκληρο το αντικεύμενό τησ ό
εφόςον ο λόγοσ ματαύωςησ αφορϊ τμόμα τησ,
ακυρώνεται η διαδικαςύα για το τμόμα αυτό.
 Αν ματαιωθεύ η διαδικαςύα, επιςτρϋφονται ςτουσ
οικονομικούσ φορεύσ τισ προςφορϋσ που ϋχουν
υποβληθεύ.
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 Ο Ο.Τ.Α. μπορεύ, μετϊ από γνώμη τησ επιτροπόσ, να

αποφαςύςει, παρϊλληλα με την ακύρωςη ό τη
ματαύωςη τησ διαδικαςύασ ανϊθεςησ και την
επανϊληψη οποιαςδόποτε φϊςησ τησ διαδικαςύασ
ανϊθεςησ, με τροποπούηςη ό μη των όρων τησ, ό
υπό προώποθϋςεισ να προςφύγει ςτη διαδικαςύα
τησ διαπραγμϊτευςησ.
 Αν ςε οποιοδόποτε ςτϊδιο τησ διαδικαςύασ
ανϊθεςησ, ο Ο.Τ.Α. διαπιςτώςει ςφϊλματα ό
παραλεύψεισ, μπορεύ μετϊ από γνώμη τησ επιτροπόσ
διαγωνιςμού να ακυρώςει μερικϊ τη διαδικαςύα ό
να αναμορφώςει ανϊλογα το αποτϋλεςμϊ τησ ό να
αποφαςύςει την επανϊληψό τησ από το ςημεύο που
υπόρξε το ςφϊλμα ό η παρϊλειψη.
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Κανονιςμοί Ανάθεςησ και Εκτζλεςησ
Δημοςίων Συμβάςεων
 Με προεδρικϊ διατϊγματα θα εκδοθούν

Κανονιςμού Ανϊθεςησ και Εκτϋλεςησ Δημοςύων
Συμβϊςεων Προμηθειών, Έργων, Υπηρεςιών και
Μελετών Τεχνικών Έργων.
 Οι Κανονιςμού Ανϊθεςησ εκδύδονται μϋχρι τισ
30-4-2015, ενώ οι Κανονιςμού Εκτϋλεςησ μϋχρι
τισ 31-8-2015.
 Η ϋκδοςό τουσ δεν αποτελεύ προώπόθεςη για
την από 1-3-2015 εφαρμογό του Ν. 4281/2014.
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Προςφυγζσ - Είδη ζννομησ προςταςίασ
 Κϊθε ενδιαφερόμενοσ οικονομικόσ φορϋασ, ο οπούοσ

ϋχει ό εύχε ςυμφϋρον να του ανατεθεύ ςυγκεκριμϋνη
δημόςια ςύμβαςη και ϋχει υποςτεύ ό ενδϋχεται να
υποςτεύ ζημιϊ από παρϊβαςη τησ κοινοτικόσ ό
εθνικόσ νομοθεςύασ, δικαιούται να ζητόςει τα εξόσ:
α) προςωρινϊ μϋτρα για την επανόρθωςη τησ
εικαζόμενησ παρϊβαςησ ό για την αποτροπό
περαιτϋρω ζημιϊσ,
β) ακύρωςη τησ παρϊνομησ πρϊξησ του Ο.Τ.Α. ό τησ
υπογραφεύςασ ςύμβαςησ και
γ) επιδύκαςη αποζημύωςησ.
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Προςφυγή ενώπιον τησ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
 Η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., εύναι αρμόδια ςε πρώτο και

τελευταύο βαθμό να αποφανθεύ επύ των προςφυγών
για την ακύρωςη πρϊξεων ό παραλεύψεων του
Ο.Τ.Α. , εφόςον αφορούν δημόςιεσ ςυμβϊςεισ με
εκτιμώμενη αξύα ανώτερη από το ποςό των εξόντα
χιλιϊδων (60.000) ευρώ, χωρύσ Φ.Π.Α.
 Το Διοικητικό Εφετεύο τησ ϋδρασ του Ο.Τ.Α., με
τριμελό ςύνθεςη, εύναι αρμόδιο ςε πρώτο και
τελευταύο βαθμό για την εκδύκαςη αιτόςεων
αςφαλιςτικών μϋτρων και αιτόςεων ακύρωςησ
κατϊ αποφϊςεων τησ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
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 Κατ’ εξαύρεςη, το Συμβούλιο τησ Επικρατεύασ εύναι

αρμόδιο, ςε πρώτο και τελευταύο βαθμό, για την
εκδύκαςη αιτόςεων αςφαλιςτικών μϋτρων και
αιτόςεων ακύρωςησ κατϊ αποφϊςεων τησ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.,
που αφορούν:
α) δημόςιεσ ςυμβϊςεισ που ςυνϊπτουν οι Ο.Τ.Α. με
εκτιμώμενη αξύα ανώτερη του ποςού των δεκαπϋντε
εκατομμυρύων (15.000.000) ευρώ, χωρύσ Φ.Π.Α.,
β) ςυμβϊςεισ υψηλόσ αξύασ που ςυνϊπτουν αναθϋτοντεσ
φορεύσ (Δ.Ε.Υ.Α.),
γ) ςυμβϊςεισ παραχώρηςησ δημοςύων ϋργων ό
υπηρεςιών, καθώσ και ςυμβϊςεισ ςύμπραξησ δημοςύου ιδιωτικού τομϋα του Ν. 3389/2005 και
δ) δημόςιεσ ςυμβϊςεισ κατ’ εφαρμογό των διατϊξεων του
Ν. 3894/2010.
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 Ο οικονομικόσ φορϋασ οφεύλει, μϋςα ςε προθεςμύα

δϋκα (10) ημερών, αφότου ϋλαβε γνώςη τησ
παρϊνομησ πρϊξησ ό παρϊλειψησ του Ο.Τ.Α., να
υποβϊλει προςφυγό ενώπιον τησ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., με
ταυτόχρονη κοινοπούηςό τησ ςτον Ο.Τ.Α.,
υποβϊλλοντασ πλόρη φϊκελο.
 Με την προςφυγό ζητεύται η ακύρωςη ό
τροποπούηςη τησ παρϊνομησ πρϊξησ ό παρϊλειψησ
του Ο.Τ.Α.
 Για το παραδεκτό τησ ϊςκηςησ τησ προςφυγόσ
κατατύθεται παρϊβολο, το ύψοσ του οπούου ορύζεται
αναλογικϊ προσ την εκτιμώμενη προ Φ.Π.Α. αξύα
τησ υπό ανϊθεςη ςύμβαςησ με κλιμακωτό τρόπο και
με οριςμό ανώτατου και κατώτατου ορύου.
 Η αξύα του παραβόλου κυμαύνεται από διακόςια
(200) μϋχρι δϋκα χιλιϊδεσ (10.000) ευρώ.
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 Αν παρϋχεται η δυνατότητα υποβολόσ προςφορϊσ

για τμόμα μόνον τησ ςύμβαςησ, το ύψοσ του
παραβόλου υπολογύζεται επύ τησ εκτιμώμενησ
προ Φ.Π.Α. αξύασ του τμόματοσ τησ ςύμβαςησ για
το οπούο ςυμμετϋχει ο προςφεύγων.
 Το παρϊβολο αποτελεύ ϋςοδο του Κρατικού
Προώπολογιςμού.
 Η προθεςμύα για την ϊςκηςη τησ προςφυγόσ και
η ϊςκηςό τησ κωλύουν τη ςύναψη τησ ςύμβαςησ.
 Όμωσ, η ϊςκηςη προςφυγόσ δεν κωλύει την
πρόοδο τησ διαγωνιςτικόσ διαδικαςύασ, εκτόσ αν
η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. εκδώςει πρϊξη που καταχωρύζεται
κϊτω από την προςφυγό και περιϋχει την
αναςτολό αυτόσ.
26

Θανάσης Παζαρλόγλου

 Η προςφυγό κοινοποιεύται με φροντύδα του προςφεύ-
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γοντοσ ςε κϊθε θιγόμενο από τυχόν παραδοχό τησ.
Εντόσ δϋκα (10) ημερών από την κατϊθεςη τησ
προςφυγόσ, ο Ο.Τ.Α. οφεύλει να αποςτεύλει ςτην
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. το φϊκελο και τισ απόψεισ τησ.
Η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ςταθμύζοντασ τισ ςυνθόκεσ και εφόςον
κρύνει ότι η παρϊλειψη αποςτολόσ φακϋλου και
απόψεων ό η καθυςτερημϋνη αποςτολό τουσ (αν ϋχει
ςυμβεύ αυτό) καθιςτϊ δυςχερό την ουςιαςτικό παροχό
ϋννομησ προςταςύασ, μπορεύ με την απόφαςη επύ τησ
προςφυγόσ, να επιβϊλει αυτεπϊγγελτα χρηματικό
κύρωςη ςτον Ο.Τ.Α., από 500 - 5.000 ευρώ.
Η χρηματικό κύρωςη αποτελεύ ϋςοδο του Κρατικού
Προώπολογιςμού.
Δεν επιτρϋπεται η ϊςκηςη προςφυγόσ κατϊ πρϊξησ, η
οπούα δϋχεται ςυνολικϊ ό μερικϊ προςφυγό ϊλλου
προςώπου.
Θανάσης Παζαρλόγλου

 Η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. λαμβϊνει τισ αποφϊςεισ τησ μετϊ τη
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διεξαγωγό διαδικαςύασ με παρουςύα και ςυμμετοχό όλων
των διαδύκων.
Η ημερομηνύα εκδύκαςησ δεν μπορεύ να εύναι μεγαλύτερη
των ςαρϊντα (40) ημερών από την κατϊθεςη τησ
προςφυγόσ. Κϊθε ενδιαφερόμενοσ που ϋχει ϋννομο
ςυμφϋρον, μπορεύ να παρϋμβει.
Η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. μπορεύ με την κατϊθεςη τησ προςφυγόσ
και μετϊ από κλόςη του Ο.Τ.Α. να εκδώςει αυτεπϊγγελτα
ό μετϊ από αύτηςη, πρϊξη για προςωρινϊ μϋτρα, τα οπούα
πρϋπει να ληφθούν μϋχρι την ϋκδοςη τησ απόφαςησ,
όπωσ την αναςτολό προόδου τησ διαδικαςύασ.
Μπορεύ επύςησ, να διατϊςςει την ϊρςη τησ απαγόρευςησ
ςύναψησ τησ ςύμβαςησ, εφόςον η προςφυγό κρύνεται ωσ
προδόλωσ απαρϊδεκτη ό αβϊςιμη.
Στην περύπτωςη αποδοχόσ τησ προςφυγόσ ακυρώνει
ολικϊ ό μερικϊ την παρϊνομη πρϊξη του Ο.Τ.Α.
Η απόφαςη επύ τησ προςφυγόσ εκδύδεται μϋςα ςε εύκοςι
(20) ημϋρεσ από την εκδύκαςη τησ προςφυγόσ.
Θανάσης Παζαρλόγλου

 Η προςφυγό μπορεύ να απορριφθεύ, αν κριθεύ, ότι

οι αρνητικϋσ ςυνϋπειεσ για το δημόςιο ςυμφϋρον
από την αποδοχό θα εύναι ςοβαρότερεσ από την
ωφϋλεια του προςφεύγοντοσ.
 Οι Ο.Τ.Α. ςυμμορφώνονται με τισ αποφϊςεισ τησ
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., με την επιφύλαξη τησ προςβολόσ
τουσ ενώπιον του Διοικητικού Εφετεύου.
 Οι αποφϊςεισ τησ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. δεν ανακαλούνται
ούτε τροποποιούνται από τη Διούκηςη και
προςβϊλλονται μόνο ενώπιον του Διοικητικού
Εφετεύου.
 Μϋχρι την ϋκδοςη ςχετικού Π.Δ. εξακολουθούν να
ιςχύουν οι διατϊξεισ των Π.Δ. 122, 123/2012.
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Θανάσης Παζαρλόγλου

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
(Ν. 4281/2014)

1

Θανάσης Παζαρλόγλου

Δικαςτικι προςταςία κατά αποφάςεων
τθσ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
 Ο ενδιαφερόμενοσ δικαιούται να ζητόςει ενώπιον του

Διοικητικού Εφετεύου, τη λόψη προςωρινών μϋτρων για
την επανόρθωςη τησ εικαζόμενησ παρϊβαςησ ό για την
αποτροπό περαιτϋρω ζημιϊσ από τισ αποφϊςεισ τησ
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., καθώσ και την ακύρωςη των αποφϊςεων
αυτών.
 Η ϊςκηςη αύτηςησ αναςτολόσ δεν εξαρτϊται από την
προηγούμενη ϊςκηςη τησ αύτηςησ ακύρωςησ και
κατατύθεται μϋςα ςε προθεςμύα δϋκα (10) ημερών από
την κοινοπούηςη τησ απόφαςησ τησ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ..
 Η προθεςμύα ϊςκηςησ τησ αύτηςησ αναςτολόσ κωλύει τη
ςύναψη τησ ςύμβαςησ, εκτόσ αν με προςωρινό διαταγό
ο δικαςτόσ ό το δικαςτόριο αποφανθεύ διαφορετικϊ.
 Στο διϊςτημα αυτό αναςτϋλλεται και η εκτϋλεςη τησ
προςβαλλόμενησ απόφαςησ τησ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., εφόςον
αυτό επιτρϋπει τη ςύναψη τησ ςύμβαςησ.
2

Θανάσης Παζαρλόγλου

 Κατϊ τα λοιπϊ, η ϊςκηςη των ενδύκων βοηθημϊτων δεν
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κωλύει την πρόοδο τησ διαγωνιςτικόσ διαδικαςύασ,
εκτόσ αν ορύζεται διαφορετικϊ με την προςωρινό
διαταγό.
Η προθεςμύα ϊςκηςησ των ϋνδικων βοηθημϊτων
διακόπτεται με την κατϊθεςη τησ αύτηςησ αναςτολόσ
και αρχύζει από την επύδοςη τησ ςχετικόσ απόφαςησ.
Ο διϊδικοσ που πϋτυχε υπϋρ αυτού τη χορόγηςη
αναςτολόσ, οφεύλει μϋςα ςε προθεςμύα τριϊντα (30)
ημερών από την επύδοςη τησ απόφαςησ, να αςκόςει το
κύριο ϋνδικο βοόθημα, διαφορετικϊ αύρεται αυτοδύκαια
η ιςχύσ τησ αναςτολόσ.
Η δικϊςιμοσ για την εκδύκαςό τησ, δεν πρϋπει να απϋχει
πϋραν του τριμόνου από την κατϊθεςη του δικογρϊφου.
Εφόςον αςκηθούν τα ϋνδικα βοηθόματα, ο αιτών
ειδοποιεύ αμϋςωσ τα λοιπϊ μϋρη και την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Θανάσης Παζαρλόγλου

 Εντόσ δεκαπϋντε (15) ημερών, η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. οφεύλει

να αποςτεύλει ςτο δικαςτόριο τον πλόρη φϊκελο.
 Εφόςον η αύτηςη αναςτολόσ γύνει δεκτό, ο Ο.Τ.Α.
μπορεύ να ςυμμορφωθεύ με το διατακτικό ό και το
γενικό περιεχόμενο τησ απόφαςησ και να
ανακαλϋςει ό να τροποποιόςει τη διοικητικό πρϊξη,
που προκϊλεςε τη διαφορϊ ό να εκδώςει την
οφειλόμενη πρϊξη.
 Αν το δικαςτόριο ακυρώςει απόφαςη τησ
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., με την οπούα επιτρεπόταν η ςύναψη
ςύμβαςησ, αυτό δεν θύγεται, εκτόσ αν πριν από τη
ςύναψό τησ εύχε αναςταλεύ η διαδικαςύα
κατακύρωςησ του διαγωνιςμού με απόφαςη επύ
αιτόςεωσ αναςτολόσ ό με προςωρινό διαταγό. Στην
περύπτωςη αυτό, ο ενδιαφερόμενοσ δικαιούται να
αξιώςει αποζημύωςη.
4

Θανάσης Παζαρλόγλου

Δικαςτικι προςταςία για εξαιροφμενεσ
ςυμβάςεισ από τθν Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
 Οι διαφορϋσ που εξαιρούνται από την

αρμοδιότητα τησ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., εκδικϊζονται από
το Διοικητικό Εφετεύο τησ ϋδρασ του Ο.Τ.Α., το
οπούο αποφαύνεται αμετϊκλητα.
 Σε περύπτωςη ςυμβϊςεων με εκτιμώμενη αξύα
ύςη ό κατώτερη των 60.000,00 ευρώ, χωρύσ το
Φ.Π.Α., οι αιτόςεισ αςφαλιςτικών μϋτρων
εκδικϊζονται από τον Πρόεδρο Εφετών του
Διοικητικού Εφετεύου τησ ϋδρασ του Ο.Τ.Α. ό από
τον Εφϋτη.

5

Θανάσης Παζαρλόγλου

Αίτθςθ αςφαλιςτικϊν μζτρων
 Ο ενδιαφερόμενοσ δικαιούται να ζητόςει ενώπιον του

Διοικητικού Εφετεύου με τη διαδικαςύα των αςφαλιςτικών
μϋτρων προςωρινϊ μϋτρα για την επανόρθωςη τησ
εικαζόμενησ παρϊβαςησ ό για την αποτροπό περαιτϋρω
ζημιϊσ.
 Η αύτηςη αςφαλιςτικών μϋτρων ςτρϋφεται κατϊ των
αποφϊςεων του Ο.Τ.Α. και κατατύθεται ςτο Διοικητικό
Εφετεύο μϋςα ςε δϋκα (10) ημϋρεσ αφότου ο ενδιαφερόμενοσ
ϋλαβε γνώςη τησ παρϊνομησ πρϊξησ ό παρϊλειψησ του Ο.Τ.Α.
 Για δημόςιεσ ςυμβϊςεισ με εκτιμώμενη αξύα ϊνω των εξόντα
χιλιϊδων (60.000) ευρώ, χωρύσ το Φ.Π.Α., η προθεςμύα των
δϋκα (10) ημερών και η ϊςκηςη τησ αύτηςησ αςφαλιςτικών
μϋτρων, κωλύουν τη ςύναψη τησ ςύμβαςησ, εκτόσ εϊν με
προςωρινό διαταγό ο δικαςτόσ αποφανθεύ διαφορετικϊ.
Κατϊ τα λοιπϊ, η ϊςκηςη αύτηςησ αςφαλιςτικών μϋτρων δεν
κωλύει την πρόοδο τησ διαγωνιςτικόσ διαδικαςύασ, εκτόσ αν
ορύζεται διαφορετικϊ με την προςωρινό διαταγό.
6

Θανάσης Παζαρλόγλου

 Για τισ δημόςιεσ ςυμβϊςεισ με εκτιμώμενη αξύα ύςη

ό κατώτερη των εξόντα χιλιϊδων (60.000) ευρώ,
χωρύσ το Φ.Π.Α., η προθεςμύα των δϋκα (10) ημερών
κωλύει τη ςύναψη τησ ςύμβαςησ, εκτόσ αν με την
προςωρινό διαταγό, ο δικαςτόσ αποφανθεύ
διαφορετικϊ. Κατϊ τα λοιπϊ, η ϊςκηςη αύτηςησ
αςφαλιςτικών μϋτρων δεν κωλύει την πρόοδο τησ
διαγωνιςτικόσ διαδικαςύασ, εκτόσ αν ορύζεται
διαφορετικϊ με την προςωρινό διαταγό.
 Για το παραδεκτό τησ ϊςκηςησ τησ αύτηςησ
αςφαλιςτικών μϋτρων κατατύθεται παρϊβολο,
ύψουσ από διακόςια (200) ευρώ μϋχρι πενόντα
χιλιϊδεσ (50.000) ευρώ.
7

Θανάσης Παζαρλόγλου

 Σε περύπτωςη που ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ

παρϋχεται η δυνατότητα υποβολόσ προςφορϊσ για
τμόμα μόνο τησ υπό ανϊθεςη ςύμβαςησ, το ύψοσ
του παραβόλου υπολογύζεται επύ τησ εκτιμώμενησ
χωρύσ Φ.Π.Α. αξύασ του τμόματοσ τησ ςύμβαςησ για
το οπούο ςυμμετϋχει ο αιτών.
 Το ύψοσ του παραβόλου εύναι ύςο με το ύψοσ του
παραβόλου που ιςχύει για την ϊςκηςη προςφυγόσ
ενώπιον τησ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. για ςυμβϊςεισ ύςησ
εκτιμώμενησ αξύασ.

8

Θανάσης Παζαρλόγλου

 Αν αςκηθεύ αύτηςη αςφαλιςτικών μϋτρων, ο αιτών

ειδοποιεύ αμϋςωσ τον Ο.Τ.Α.
 Ο Ο.Τ.Α. εντόσ δϋκα (10) ημερών οφεύλει να αποςτεύλει
ςτο δικαςτόριο τον φϊκελο και τισ τυχόν απόψεισ του. Η
ημερομηνύα εκδύκαςησ δεν πρϋπει να απϋχει πϋραν των
τριϊντα (30) ημερών από την κατϊθεςη τησ αύτηςησ.
 Ο δικαςτόσ μπορεύ, με την κατϊθεςη τησ αύτηςησ και
μετϊ από κλόςη του Ο.Τ.Α. να εκδώςει προςωρινό
διαταγό, που καταχωρύζεται κϊτω από την αύτηςη και
περιϋχει τα μϋτρα, τα οπούα πρϋπει να ληφθούν ωσ την
ϋκδοςη τησ απόφαςησ.
 Στα μϋτρα αυτϊ περιλαμβϊνεται:
α) η ϊρςη τησ απαγόρευςησ ςύναψησ τησ ςύμβαςησ και
β) για ςυμβϊςεισ με εκτιμώμενη αξύα ύςη ό κατώτερη των
εξόντα χιλιϊδων (60.000) ευρώ, χωρύσ το Φ.Π.Α. και η
απαγόρευςη ςύναψησ τησ ςύμβαςησ. Η προςωρινό
διαταγό μπορεύ να ανακληθεύ από το δικαςτό που τη
χορόγηςε ό από το δικαςτόριο που θα δικϊςει την αύτηςη
αςφαλιςτικών μϋτρων.
9
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 Η αύτηςη αςφαλιςτικών μϋτρων γύνεται δεκτό,

εφόςον πιθανολογεύται ςοβαρϊ η παρϊβαςη τησ
κοινοτικόσ ό εθνικόσ νομοθεςύασ και η λόψη του
μϋτρου εύναι αναγκαύα για να αποτραπεύ η ζημιϊ
των ςυμφερόντων του αιτούντοσ. Η αύτηςη μπορεύ
να απορριφθεύ αν κριθεύ, ότι οι αρνητικϋσ ςυνϋπειεσ
για το δημόςιο ςυμφϋρον από την αποδοχό θα εύναι
ςοβαρότερεσ από την ωφϋλεια του αιτούντοσ.
 Το δικαςτόριο διατϊζει ιδύωσ την αναςτολό ιςχύοσ
όρων τησ διακόρυξησ, των τευχών δημοπρϊτηςησ,
την αναςτολό εκτϋλεςησ οποιαςδόποτε πρϊξησ του
Ο.Τ.Α., καθώσ και την αναςτολό ςύναψησ τησ
ςύμβαςησ.
 Η απόφαςη επύ τησ αύτηςησ αςφαλιςτικών μϋτρων
εκδύδεται μϋςα ςε προθεςμύα εύκοςι (20) ημερών
από την εκδύκαςη τησ αύτηςησ.
10
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 Η ϊςκηςη τησ αύτηςησ αςφαλιςτικών μϋτρων δεν

εξαρτϊται από την προηγούμενη ϊςκηςη του κύριου
ϋνδικου βοηθόματοσ.
 Η προθεςμύα ϊςκηςησ των ϋνδικων βοηθημϊτων
διακόπτεται με την κατϊθεςη τησ αύτηςησ
αςφαλιςτικών μϋτρων και αρχύζει από την επύδοςη τησ
ςχετικόσ απόφαςησ.
 Ο διϊδικοσ που πϋτυχε υπϋρ αυτού τη λόψη ενόσ
αςφαλιςτικού μϋτρου, οφεύλει μϋςα ςε προθεςμύα
τριϊντα (30) ημερών από την επύδοςη τησ απόφαςησ, να
αςκόςει το κύριο ϋνδικο βοόθημα, διαφορετικϊ αύρονται
αυτοδύκαια τα αςφαλιςτικϊ μϋτρα.
 Εφόςον η αύτηςη αςφαλιςτικών μϋτρων γύνει δεκτό, ο
Ο.Τ.Α., μπορεύ να ςυμμορφωθεύ προσ το περιεχόμενο τησ
απόφαςησ και να ανακαλϋςει ό να τροποποιόςει τη
διοικητικό πρϊξη ό επύ παρϊλειψησ, να εκδώςει την
οφειλόμενη πρϊξη.
11
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Ακφρωςθ πράξθσ ι παράλειψθσ
 Ο ενδιαφερόμενοσ δικαιούται να ζητόςει την ακύρωςη

κϊθε πρϊξησ ό παρϊλειψησ του Ο.Τ.Α., που παραβιϊζει
την κοινοτικό ό εθνικό νομοθεςύα. Ιδύωσ, δικαιούται να
ζητόςει την ακύρωςη όρου που αναφϋρεται ςε τεχνικϋσ,
οικονομικϋσ και χρηματοδοτικϋσ προδιαγραφϋσ, καθώσ
και των πρϊξεων αποκλειςμού από τη ςυμμετοχό ςτο
διαγωνιςμό, αξιολόγηςησ προςφορών και κατακύρωςησ
του αποτελϋςματοσ του διαγωνιςμού.
 Αν το δικαςτόριο ακυρώςει πρϊξη ό παρϊλειψη του
Ο.Τ.Α., μετϊ τη ςύναψη τησ ςχετικόσ ςύμβαςησ, αυτό δεν
θύγεται, εκτόσ αν πριν από τη ςύναψό τησ εύχε
αναςταλεύ η διαδικαςύα κατακύρωςησ του διαγωνιςμού
με απόφαςη αςφαλιςτικών μϋτρων ό με προςωρινό
διαταγό. Στην περύπτωςη αυτό, ο ενδιαφερόμενοσ
δικαιούται να αξιώςει αποζημύωςη.
12
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Ακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ
 Ο ενδιαφερόμενοσ μπορεύ να ζητόςει την ακύρωςη

τησ υπογραφεύςασ ςύμβαςησ, εφόςον:
α)ανατϋθηκε χωρύσ προηγούμενη δημοςύευςη τησ
προκόρυξησ ςτην Εφημερύδα τησ Ε.Ε., αν αφορϊ
ςύμβαςη υψηλόσ αξύασ, ό ςτο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., αν αφορϊ
ςύμβαςη χαμηλόσ αξύασ,
β)δεν τηρόθηκε η ελϊχιςτη προθεςμύα δημοςύευςησ
τησ προκόρυξησ ςτο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
γ)δεν τηρόθηκε η υποχρϋωςη αναςτολόσ τησ
ςύναψησ τησ ςύμβαςησ, λόγω αναμονόσ
ενδεχόμενησ ϊςκηςησ προςφυγόσ ό αύτηςησ
αςφαλιςτικών μϋτρων.
 Η κόρυξη τησ ςύμβαςησ ωσ ϊκυρησ ϋχει ωσ
αποτϋλεςμα την αναδρομικό ακυρότητϊ τησ.
13
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 Οι αξιώςεισ των ςυμβαλλομϋνων μερών διϋπονται

από τισ διατϊξεισ περύ αδικαιολόγητου πλουτιςμού.
 Αν ο ανϊδοχοσ γνώριζε ό όφειλε να γνωρύζει την
ακυρότητα τησ ςύμβαςησ, δεν μπορεύ να προβϊλλει
αξύωςη ϋναντι του Ο.Τ.Α., ό η αξύωςό του
ικανοποιεύται μόνο μερικώσ.
 Το δικαςτόριο μπορεύ να κηρύξει την ακυρότητα
μόνο του ανεκτϋλεςτου μϋρουσ τησ ςύμβαςησ ό να
περιορύςει τη διϊρκειϊ τησ.
 Εφόςον επιτακτικού λόγοι δημοςύου ςυμφϋροντοσ
επιβϊλλουν τη διατόρηςη τησ ςύμβαςησ, η ακύρωςό
τησ οπούασ θα επϋφερε δυςανϊλογεσ ςυνϋπειεσ,
μπορεύ το δικαςτόριο, εξαιρετικϊ, να μην την
κηρύξει ϊκυρη.
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 Το δικαςτόριο, με την ύδια απόφαςη, επιβϊλλει ςτον

Ο.Τ.Α. πρόςτιμο, υπϋρ του αιτούντα, μϋχρι το 10%
του ποςού τησ ςύμβαςησ.
 Η αύτηςη κόρυξησ ωσ ϊκυρησ τησ ςύμβαςησ
αςκεύται μϋςα ςε προθεςμύα τριϊντα (30) ημερών,
από την επομϋνη τησ δημοςύευςησ τησ απόφαςησ: α)
για τισ ςυμβϊςεισ υψηλόσ αξύασ ςτην Εφημερύδα τησ
Ε.Ε. και β) για τισ ςυμβϊςεισ χαμηλόσ αξύασ ςτο
Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
 Η αύτηςη δεν μπορεύ ςε καμιϊ περύπτωςη να
αςκηθεύ μετϊ την πϊροδο ϋξι (6) μηνών από την
επομϋνη τησ ςύναψησ τησ ςύμβαςησ.
 Αντύγραφο τησ αύτηςησ ακύρωςησ κοινοποιεύται
αμϋςωσ και ςτην Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
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 Η διαδικαςύα για την κόρυξη ωσ ϊκυρησ τησ

ςύμβαςησ δεν εφαρμόζεται, αν ο Ο.Τ.Α. δημοςύευςε
ςτην Εφημερύδα τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ και ςτο
Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. προκόρυξη με την οπούα γνωςτοποιεύ
την πρόθεςό του να αναθϋςει τη ςύμβαςη και
εφϊρμοςε δεκαόμερη (10ημερη) τουλϊχιςτον
προθεςμύα αναςτολόσ τησ ςύναψησ, από την
επομϋνη τησ δημοςύευςησ τησ προκόρυξησ.
 Η προθεςμύα και η κατϊθεςη τησ αύτηςησ
αςφαλιςτικών μϋτρων δεν ϋχει αναςταλτικό
αποτϋλεςμα. Η διαδικαςύα προςωρινόσ διαταγόσ
εφαρμόζεται και ςτην περύπτωςη αυτό. Αν η αύτηςη
γύνει δεκτό, το δικαςτόριο μπορεύ να διατϊξει την
αναςτολό τησ περαιτϋρω εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ.
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Αξίωςθ αποηθμίωςθσ
 Ο ενδιαφερόμενοσ, ο οπούοσ αποκλεύςθηκε από τη

ςυμμετοχό ςε διαγωνιςμό ό την ανϊθεςη ςύμβαςησ,
κατϊ παρϊβαςη τησ κοινοτικόσ ό εθνικόσ
νομοθεςύασ, δικαιούται να αξιώςει αποζημύωςη από
τον Ο.Τ.Α. Αν ο ενδιαφερόμενοσ αποδεύξει ότι αν δεν
υπόρχε παρϊβαςη, θα του αναθϋτονταν η ςύμβαςη,
τότε δικαιούται αποζημύωςη.
 Για την επιδύκαςη τησ αποζημύωςησ απαιτεύται η
προηγούμενη ακύρωςη τησ παρϊνομησ πρϊξησ ό
παρϊλειψησ από το Διοικητικό Εφετεύο.
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Επίλυςθ διαφορϊν από τθν εκτζλεςθ
τθσ ςφμβαςθσ
 Κϊθε διαφορϊ μεταξύ των ςυμβαλλόμενων μερών

που προκύπτει από ό με αφορμό την εκτϋλεςη ό
ερμηνεύα των δημοςύων ςυμβϊςεων επιλύεται από
το Διοικητικό Εφετεύο.
 Στα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ μπορεύ να εγκριθεύ και
να περιληφθεύ ρότρα διαιτηςύασ, για τισ διαφορϋσ
που προκύπτουν από την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ.
 Στην περύπτωςη αυτό, ςτη ςύμβαςη ορύζονται οι
ειδικότεροι όροι τησ διαιτηςύασ, χωρύσ καμύα
δϋςμευςη από οποιαδόποτε ϊλλη διϊταξη.
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Όργανα διενζργειασ διαγωνιςμϊν
 Τα αρμόδια όργανα για τη διενϋργεια των διαδικαςιών

ανϊθεςησ και εκτϋλεςησ των δημοςύων ςυμβϊςεων
διακρύνονται ςε:
α) γνωμοδοτικϊ όργανα (όργανα με γνωμοδοτικό
αρμοδιότητα) και
β) αποφαινόμενα όργανα (όργανα με αποφαςιςτικό
αρμοδιότητα).
 Με K.Y.A. ό με απόφαςη του αρμοδύου οργϊνου
διούκηςησ των Ο.Τ.Α., μπορεύ να ορύζονται τα
αποφαινόμενα όργανα αυτών.
 Αποφαινόμενα όργανα που ϋχουν καθοριςτεύ με
προγενϋςτερεσ διατϊξεισ ό διοικητικϋσ πρϊξεισ
διατηρούν τισ αρμοδιότητϋσ τουσ και αςκούν τα
καθόκοντϊ τουσ μϋχρι την ϋκδοςη τησ Κ.Υ.Α.
19

Θανάσης Παζαρλόγλου

 Τα καθόκοντα και οι αρμοδιότητεσ των

αποφαινόμενων οργϊνων των Ο.Τ.Α. αςκούνται
ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του Ν. 3852/2010.
 Τα γνωμοδοτικϊ όργανα ειςηγούνται προσ τα
αποφαινόμενα όργανα για κϊθε θϋμα τησ
αρμοδιότητϊσ τουσ προκειμϋνου τα τελευταύα να
αποφαςύςουν ςχετικϊ.
 Τα αποφαινόμενα όργανα μπορούν να εύναι εύτε
μονομελό εύτε ςυλλογικϊ.
 Ωσ γνωμοδοτικό όργανο ςτο ςτϊδιο ανϊθεςησ τησ
ςύμβαςησ ορύζεται επιτροπό για τη διενϋργεια των
διαδικαςιών ανϊθεςησ και την αξιολόγηςη των
αποτελεςμϊτων.
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 Ενδεικτικϊ, η επιτροπό διενϋργειασ και αξιολόγηςησ:
- αξιολογεύ τισ προςφορϋσ ό αιτόςεισ ςυμμετοχόσ των
-

-

-
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προςφερόντων ό υποψηφύων,
ελϋγχει την καταλληλότητα των προςφερόντων ό υποψηφύων για τη ςυμμετοχό τουσ ςτη διαδικαςύα ανϊθεςησ,
ελϋγχει και αξιολογεύ τισ προςφορϋσ και διαπραγματεύεται με τουσ προςφϋροντεσ ό υποψηφύουσ, ςτο πλαύςιο τησ
διαδικαςύασ διαπραγμϊτευςησ,
ειςηγεύται τον αποκλειςμό των προςφερόντων ό υποψηφύων από τη διαδικαςύα ανϊθεςησ, την απόρριψη των
προςφορών, την κατακύρωςη των αποτελεςμϊτων τησ
διαδικαςύασ ανϊθεςησ, τη ςταδιακό αποδϋςμευςη των
εγγυόςεων, τη ματαύωςη τησ διαδικαςύασ ανϊθεςησ και
γνωμοδοτεύ για κϊθε ϊλλο θϋμα που ανακύπτει κατϊ τη
διαδικαςύα ανϊθεςησ.
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 Η επιτροπό διενϋργειασ και αξιολόγηςησ

ςυγκροτεύται με απόφαςη τησ Οικονομικόσ
Επιτροπόσ για ςυγκεκριμϋνη ςύμβαςη ό ςε ετόςια
βϊςη για τισ ςυμβϊςεισ που ςυνϊπτει ο Ο.Τ.Α.
 Με απόφαςη τησ Οικονομικόσ Επιτροπόσ μπορεύ να
ςυγκροτούνται κατϊ περύπτωςη και ϋκτακτεσ
επιτροπϋσ ό ομϊδεσ εργαςύασ για την αντιμετώπιςη
ειδικών θεμϊτων ςχετικϊ με τισ διαδικαςύεσ
ανϊθεςησ.
 Ωσ γνωμοδοτικϊ όργανα ςτο ςτϊδιο που ακολουθεύ
την ανϊθεςη τησ ςύμβαςησ μπορεύ να εύναι ό
ςυλλογικϊ όργανα ό και οργανωτικϋσ μονϊδεσ
ενταγμϋνεσ ςτη διοικητικό δομό του Ο.Τ.Α., που
ορύζονται με απόφαςη του αρμοδύου οργϊνου.
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 Ενδεικτικϊ, τα όργανα αυτϊ:
- ειςηγούνται για όλα τα θϋματα παραλαβόσ του

φυςικού αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ, προβαύνοντασ
ςε μακροςκοπικούσ, λειτουργικούσ ό και
επιχειρηςιακούσ ελϋγχουσ του προσ παραλαβό
αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ, εφόςον προβλϋπεται
από τη ςύμβαςη ό κρύνεται αναγκαύο,
- παρακολουθούν και ελϋγχουν την ορθό εκτϋλεςη
όλων των όρων τησ ςύμβαςησ και την εκπλόρωςη
των υποχρεώςεων του αναδόχου και
- ειςηγούνται τη λόψη των επιβεβλημϋνων μϋτρων,
λόγω μη τόρηςησ των όρων τησ ςύμβαςησ.
 Για τη ςυγκρότηςη και τη λειτουργύα των
ςυλλογικών οργϊνων ςτουσ Ο.Τ.Α., εφαρμόζονται οι
ςχετικϋσ διατϊξεισ του Ν. 2690/1999.
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 Στη ςύνθεςη των γνωμοδοτικών οργϊνων μετϋχει

υποχρεωτικϊ τουλϊχιςτον ϋνα μϋλοσ του Μητρώου
Πιςτοποιημϋνων Υπαλλόλων Δημοςύων Συμβϊςεων.
 Δημιουργεύται και τηρεύται ςτο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Μητρώο
Αξιολογητών διαγωνιςμών δημοςύων ςυμβϊςεων.
Στο μητρώο αυτό εγγρϊφονται όλοι όςοι μπορούν
να εύναι αξιολογητϋσ, εφόςον ϋχουν πενταετό
εμπειρύα ςτο αντικεύμενο τησ ειδικότητϊσ τουσ.
 Οι αξιολογητϋσ κατατϊςςονται ςε κατηγορύεσ
ανϊλογα με το επϊγγελμα ό και την ειδικότητϊ τουσ
και επιλϋγονται ανϊλογα με τη φύςη και το εύδοσ
του αντικειμϋνου του διαγωνιςμού.
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 Στο ςτϊδιο τησ αξιολόγηςησ των τεχνικών

προςφορών, οι αξιολογητϋσ δεν γνωρύζουν την
ταυτότητα των προςφερόντων.
 Η επιλογό των αξιολογητών που θα απαρτύζουν την
Επιτροπό αξιολόγηςησ του κϊθε διαγωνιςμού
γύνεται με ηλεκτρονικό κλόρωςη μϋςω του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μεταξύ των αξιολογητών των
κατηγοριών - ειδικοτότων που απαιτούνται από το
αντικεύμενο του διαγωνιςμού.
 Με Κ.Υ.Α. καθορύζονται οι όροι και οι προώποθϋςεισ
για την εγγραφό και διαγραφό ςτο Μητρώο, οι
κατηγορύεσ - ειδικότητεσ των Αξιολογητών, οι
επαγγελματικού και επιςτημονικού φορεύσ που
ςυμμετϋχουν ςτισ επιτροπϋσ αξιολόγηςησ και κϊθε
ειδικότερο θϋμα.
25

Θανάσης Παζαρλόγλου

Κατάρτιςθ και Μθτρϊο Πιςτοποιθμζνων
Υπαλλιλων Δθμοςίων Συμβάςεων (Μθ.Π.Υ.Δθ.Συ.)
 Οι Ο.Τ.Α. φροντύζουν για την αρχικό και δια βύου

κατϊρτιςη, καθώσ και την αντύςτοιχη πιςτοπούηςη
του προςωπικού τουσ, που υπηρετεύ με οποιαδόποτε
ςχϋςη εργαςύασ και το οπούο εύναι επιφορτιςμϋνο με
καθόκοντα ςχετικϊ με την ϊςκηςη αρμοδιοτότων ςε
θϋματα ςύναψησ ςυμβϊςεων.
 Η κατϊρτιςη και πιςτοπούηςη γύνονται μϋςω
πιςτοποιημϋνων προγραμμϊτων που ςχεδιϊζονται
και υλοποιούνται από το ΙΝ.ΕΠ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., ςε
ςυνεργαςύα με την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και ειδικούσ
επιςτόμονεσ, καθώσ και των Υπουργεύων Ανϊπτυξησ
και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
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 Το πιςτοποιημϋνο προςωπικό εγγρϊφεται ςε ειδικό

Μητρώο Πιςτοποιημϋνων Υπαλλόλων Δημοςύων
Συμβϊςεων (Μη.Π.Υ.Δη.Συ.), το οπούο τηρεύται από
το ΙΝ.ΕΠ. και διαςυνδϋεται με την Εθνικό Βϊςη
Δεδομϋνων Δημοςύων Συμβϊςεων.
 Μετϊ τη λειτουργύα του Μη.Π.Υ.Δη.Συ., οι Ο.Τ.Α.
υποςτηρύζονται υποχρεωτικϊ από μϋλη αυτού, κατϊ
την προπαραςκευό και διενϋργεια διαδικαςιών
ςύναψησ και εκτϋλεςησ δημόςιασ ςύμβαςησ.
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