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Προς
Τους Προέδρους & τα Μέλη ΔΣ των Συνδέσμων
Εργοληπτών – Μελών της ΠΕΣΕΔΕ
Κοινοποίηση:
Μέλη του ΔΣ της ΠΕΣΕΔΕ

Αρ. Πρωτ. 483
Θέμα:

Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2016

Βοήθημα με την επιμέλεια του Τ. Γακίδη, Νομικού Συμβούλου της ΠΕΣΕΔΕ, που περιλαμβάνει
τις διατάξεις για τις «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων κάτω των ορίων (δηλαδή εκτιμώμενης
αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, έως 5.224.999 ευρώ)» του νέου ν4412/2016 Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)

Κυρίες & Κύριοι Συνάδελφοι,
Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΠΕΣΕΔΕ www.pesede.gr, βοήθημα το οποίο επιμελήθηκε ο
Νομικός Σύμβουλος της ΠΕΣΕΔΕ, κος Τάσος Γακίδης, επί των διατάξεων για τις «Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων κάτω των ορίων (δηλαδή εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, έως 5.224.999
ευρώ)», του νέου ν4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
Παρακαλούμε τους Προέδρους των Συνδέσμων της δύναμης της ΠΕΣΕΔΕ να μεριμνήσουν, ώστε το
παραπάνω βοήθημα να προωθηθεί στους Συναδέλφους – Εργολήπτες Δημοσίων Έργων.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Για την Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.
Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Γιώργος Γάγαλης

Ευάγγελος Γαλάνης

Συνημ.: Βοήθημα, επί των διατάξεων για τις «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων κάτω των ορίων (δηλαδή
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, έως 5.224.999 ευρώ)», του νέου ν4412/2016 «Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)».

Θεμιστοκλέους 4 - 10678 Αθήνα - 210 3814735 & 210 3838759 - Fax 210 3824116 - info@pesede.gr - www.pesede.gr
Σελίδα 1 από 12

Θεμιστοκλέους 4 - 10678 Αθήνα - 210 3814735 & 210 3838759 - Fax 210 3824116 - info@pesede.gr - www.pesede.gr
PANHELLENIC UNION OF PUBLIC WORKS CONTRACTORS ASSOCIATIONS – P.E.S.E.D.E.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙΔΗΣ
Δικηγόρος
Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623,
τηλ. 2310277178, fax 2310235700, e-mail: gakidis1@otenet.gr

Ν. 4412/2016
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Οι δημόσιες συμβάσεις έργων κάτω των ορίων (δηλαδή εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, έως
5.224.999 ευρώ) ανατίθενται και εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, με τις εξής
διαφοροποιήσεις:
1.

Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 1 οι διατάξεις των άρθρων 116 έως 1281

εφαρμόζονται αποκλειστικά στις συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία έως 5.224.999 ευρώ. Αυτό, όμως, δεν είναι
ακριβές διότι η ρύθμιση της παρ. 1 του άρθρου 128 αφορά σε έργα με εκτιμώμενη αξία άνω του ορίου
(«Όταν πρόκειται να εκτελεστούν δημόσια έργα ή συμβάσεις παραχώρησης έργων προβλεπόμενου
συνολικού κόστους μεγαλύτερου των τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) ευρώ, επιτρέπεται, η ανάθεση,
με προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης με ανάρτηση της πρόσκλησης
στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, υπηρεσιών συμβούλων οποιασδήποτε ειδικότητας ....»).

1

Άρθρο 116 Επιλογή των διαδικασιών, Άρθρο 117 Συνοπτικός διαγωνισμός, Άρθρο 118 Απευθείας
ανάθεση, Άρθρο 119 Συμβάσεις ενεργειών τεχνικής βοήθειας, Άρθρο 120 Έναρξη διαδικασίας σύναψης
σύμβασης, Άρθρο 121 Προθεσμίες διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων, Άρθρο
122 Προκηρύξεις σύμβασης, Άρθρο 123 Προσκλήσεις προς υποψηφίους κατά τη διαδικασία σύναψης
δημοσίων συμβάσεων - Κριτήρια επιλογής, Άρθρο 124 Οικονομικές προσφορές στις δημόσιες συμβάσεις
έργων, Άρθρο 125 Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών στις δημόσιες συμβάσεις
έργων: ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, Άρθρο 126 Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών
στις δημόσιες συμβάσεις έργων: Μειοδοσία στο ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους για εκτέλεση
απολογιστικών εργασιών, Άρθρο 127 Ενστάσεις που ασκούνται κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων
συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία κάτω από 60.000 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) – Παράβολο, Άρθρο 128 Ανάθεση
εξειδικευμένων υπηρεσιών (σύμβουλοι, εμπειρογνώμονες) για τη μελέτη και εκτέλεση συμβάσεων
δημοσίων έργων και συμβάσεων παραχώρησης έργων. Τα άρθρα περιλαμβάνονται στην ΕNOTHTA 3:
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ IV: ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ του
ΤΙΤΛΟΥ 3: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ του ΜΕΡΟΥΣ Α ́: ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ,
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ του ΒΙΒΛΙΟΥ Ι.
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2.

Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής καθορίζεται ως

εξής:

Έργα κάτω των 5.225.000 ευρώ

Έργα άνω των 5.225.000 ευρώ

Ανοικτή διαδικασία
Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών ανέρχεται σε:
22
ημέρες
από
την
ημερομηνία
δημοσίευσης
της
προκήρυξης
της
σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 121 παρ.
1 εδ. α΄)

αντί

των 35 ημερών από την ημερομηνία
αποστολής της προκήρυξης σύμβασης
2
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ε.Ε.
(άρθρο 27)

Κλειστή διαδικασία
Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής ανέρχεται σε:
15
ημέρες
από
την
ημερομηνία
δημοσίευσης
της
προκήρυξης
της
σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ (και η ελάχιστη
προθεσμία παραλαβής των προσφορών
των οικονομικών φορέων που έχουν
προεπιλεγεί για την υποβολή προσφοράς
ανέρχεται σε 10 ημέρες από την
ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης
υποβολής
προσφοράς
προς
τους
προεπιλεγέντες) (άρθρο 121 παρ. 1 εδ.
β΄)

αντί

των 30 ημερών από την ημερομηνία
αποστολής της προκήρυξης σύμβασης
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ε.Ε. (και
των 30 ημερών από την ημερομηνία
αποστολής της πρόσκλησης υποβολής
προσφορών για την παραλαβή των
3
προσφορών ) (άρθρο 28)

Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση
Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής ανέρχεται σε:
15
ημέρες
από
την
ημερομηνία
δημοσίευσης
της
προκήρυξης
της
σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ (και η ελάχιστη
προθεσμία παραλαβής των προσφορών
των οικονομικών φορέων που έχουν
προεπιλεγεί για την υποβολή προσφοράς
ανέρχεται σε 10 ημέρες από την
ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης
υποβολής
προσφοράς
προς
τους
προεπιλεγέντες) (άρθρο 121 παρ. 1 εδ.
β΄)

αντί

των 30 ημερών από την ημερομηνία
αποστολής της προκήρυξης σύμβασης
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ε.Ε. (και
των 30 ημερών από την ημερομηνία
αποστολής της πρόσκλησης υποβολής
προσφορών για την παραλαβή των
προσφορών4) (άρθρο 29)

2

Σε περίπτωση που επείγουσα κατάσταση δεόντως τεκμηριωμένη από την αναθέτουσα αρχή καθιστά
αδύνατη την τήρηση της ελάχιστης προθεσμίας των 35 ημερών, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ορίζουν
ελάχιστη προθεσμία που δεν είναι μικρότερη των 15 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της
προκήρυξης της σύμβασης. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, επίσης, να συντμήσει κατά πέντε ημέρες την
προθεσμία των 35 ημερών όταν αποδέχεται την υποβολή προσφορών με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με
το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 και την παράγραφο 5 του άρθρου 22 και το άρθρο 37 (άρθρο 27 παρ.
3, 4).
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να συντμήσει κατά πέντε ημέρες την προθεσμία των 30 ημερών όταν
αποδέχεται την υποβολή προσφορών με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της
παραγράφου 1 και την παράγραφο 5 του άρθρου 22 και το άρθρο 37 (άρθρο 27 παρ. 3, 4). Επίσης, η
προθεσμία μπορεί να περιορίζεται σε 10 ημέρες σε περιπτώσεις δημοσίευσης προκαταρκτικής προκήρυξης
υπό τις προϋποθέσεις της παρ. 3.
4
Βλ. υποσημείωση 3.
3
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Παράταση των προθεσμιών
Άρθρο 121 παρ. 2 – 5:

Άρθρο 60 (παρ. 1 - 3)

«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.
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.
4. Εάν οι προσφορές μπορούν να συνταχθούν
μόνον έπειτα από επιτόπια επίσκεψη ή από
επιτόπια εξέταση εγγράφων προσαρτημένων
στα έγγραφα της σύμβασης, οι προθεσμίες
παραλαβής των προσφορών, οι οποίες είναι
υποχρεωτικά μεγαλύτερες από τις ελάχιστες
προθεσμίες που προβλέπονται στην παρ. 1,
καθορίζονται κατά τρόπο ώστε όλοι οι
ενδιαφερόμενοι
οικονομικοί
φορείς
να
μπορούν να λάβουν γνώση όλων των
αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση
των προσφορών.
5. Οι αναθέτουσες αρχές παρατείνουν την
προθεσμία παραλαβής των προσφορών,
ούτως
ώστε
όλοι
οι
ενδιαφερόμενοι
οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν
γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών
για την κατάρτιση των προσφορών στις
ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες
πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον
οικονομικό φορέα
έγκαιρα δεν έχουν
παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες
πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την
παραλαβή των προσφορών.
β) Όταν τα έγγραφα της
υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

σύμβασης

Η διάρκεια της παράτασης είναι ανάλογη με
τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που
ζητήθηκαν ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν
ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν
απαιτείται από τις αναθέτουσες αρχές να
παρατείνουν τις προθεσμίες».

«1. Κατά τον καθορισμό των προθεσμιών
παραλαβής των προσφορών και των
αιτήσεων συμμετοχής, οι αναθέτουσες
αρχές
λαμβάνουν
υπόψη
την
πολυπλοκότητα της σύμβασης και τον
χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία
των προσφορών, υπό την επιφύλαξη των
ελάχιστων προθεσμιών που καθορίζονται
στα άρθρα 27 έως 31.
2. Εάν οι προσφορές μπορούν να
συνταχθούν μόνον έπειτα από επιτόπια
επίσκεψη
ή
από
επιτόπια
εξέταση
εγγράφων προσαρτημένων στα έγγραφα
της σύμβασης, οι προθεσμίες παραλαβής
των
προσφορών,
οι
οποίες
είναι
υποχρεωτικά
μεγαλύτερες
από
τις
ελάχιστες προθεσμίες που προβλέπονται
στα άρθρα 27 έως 31, καθορίζονται κατά
τρόπο ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι
οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν
γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών
για την κατάρτιση των προσφορών.
3. Οι αναθέτουσες αρχές παρατείνουν την
προθεσμία παραλαβής των προσφορών,
ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι
οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν
γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών
για την κατάρτιση των προσφορών στις
ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες
πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον
οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν
παρασχεθεί το αργότερο έξι ημέρες πριν
από την προθεσμία που ορίζεται για την
παραλαβή των προσφορών. Σε περίπτωση
επισπευσμένης διαδικασίας, σύμφωνα με
την παρ. 3 του άρθρου 27 και την παρ. 7
του άρθρου 28, η προθεσμία ορίζεται σε
τέσσερις (4) ημέρες,
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης
υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης είναι ανάλογη με
τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των
αλλαγών. Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες
δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν
σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων
προσφορών, δεν απαιτείται από τις
αναθέτουσες αρχές να παρατείνουν τις
προθεσμίες».
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3.

Ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας σύναψης σύμβασης κάτω των ορίων νοείται, σύμφωνα με το

άρθρο 120,
α) της ανοικτής διαδικασίας, της κλειστής διαδικασίας και της ανταγωνιστικής διαδικασίας με
διαπραγμάτευση, του ανταγωνιστικού διαλόγου και της σύμπραξης καινοτομίας, καθώς και του συνοπτικού
διαγωνισμού, η ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης σύμβασης (ή της απλοποιημένης προκήρυξης για
τον συνοπτικό διαγωνισμό) στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 66 , με την επιφύλαξη της παρ. 5 του
5

άρθρου 376, σύμφωνα με την οποία «μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 38 ως
6

χρόνος έναρξης διαδικασίας σύναψης σύμβασης των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 120 νοείται η
ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ» και
β) της απευθείας ανάθεσης ή της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης η
ημερομηνία αποστολής προς τους οικονομικούς φορείς της πρώτης πρόσκλησης υποβολής προσφοράς ή
της πρώτης πρόσκλησης συμμετοχής σε διαπραγμάτευση.
Για συμβάσεις άνω των ορίων, ως χρόνος έναρξης α) της ανοικτής διαδικασίας, της κλειστής
διαδικασίας, της ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, του ανταγωνιστικού διαλόγου και της
σύμπραξης καινοτομίας, νοείται η ημερομηνία αποστολής της σχετικής προκήρυξης σύμβασης στην
Επίσημη Εφημερίδα της Ένωσης ή της προκαταρκτικής προκήρυξης, όταν η τελευταία χρησιμοποιείται ως
μέσο προκήρυξης διαγωνισμού, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 26 και β) της διαδικασίας
διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, νοείται η ημερομηνία αποστολής προς τους οικονομικούς
φορείς της πρώτης πρόσκλησης συμμετοχής σε διαπραγμάτευση (άρθρο 61).

5

Άρθρο 66 παρ. 1, 2: «Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο. 1. Οι αναθέτουσες αρχές δημοσιεύουν τις
προκηρύξεις και διακηρύξεις και τις αποφάσεις ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, ανεξαρτήτως της
διαδικασίας ανάθεσης αυτών, με την επιφύλαξη εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 38, στο ΚΗΜΔΗΣ. Οι
αναθέτουσες αρχές πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύουν την ημερομηνία ανάρτησης των ως άνω
στοιχείων στο ΚΗΜΔΗΣ. 2. Οι προκηρύξεις και διακηρύξεις δημοσίων συμβάσεων της παραγράφου 1
πρέπει να φέρουν Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με την παρ.
8 του άρθρου 38».
6

Άρθρο 38 παρ. 6: «Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και με κοινή
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του καθ ́ ύλην αρμόδιου Υπουργού στις
περιπτώσεις της παρ. 5, ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα που αφορούν στη λειτουργία και διαχείριση του
ΚΗΜΔΗΣ, το δικτυακό τόπο τήρησής του, τη δομή, το περιεχόμενο και την πρόσβαση σε αυτό, και τα
επίπεδα διαβάθμισης, τη διαδικασία έκδοσης κωδικών ηλεκτρονικής καταχώρισης, τα κατά περίπτωση
καταχωριζόμενα στοιχεία, το χρόνο καταχώρισης αυτών, τα κατά περίπτωση υπόχρεα πρόσωπα για την
καταχώριση και τα αρμόδια όργανα για τον έλεγχο της προσήκουσας τήρησής του, καθώς και κάθε άλλο
σχετικό θέμα. Με όμοια απόφαση μπορούν να καθορίζονται ειδικότερα ζητήματα που αφορούν στον
καθορισμό του τρόπου, του χρόνου και των επιμέρους διαδικασιών καταχώρισης των στοιχείων των
εκκρεμών, κατά την έναρξη ισχύος του άρθρου 11 του ν. 4013/2011 (Α ́ 204), και του παρόντος άρθρου,
δημοσίων συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου».
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4.

Στις δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 62 και 63 περί
7

προκηρύξεων και προκαταρκτικών προκηρύξεων.
Σημειωτέον ότι ενώ στον Ν. 4412/2016 περιλαμβάνονται άρθρα που διαχωρίζουν τις έννοιες
«προκήρυξη» και «διακήρυξη»8, οι έννοιες αυτές χρησιμοποιούνται πολλάκις ως ταυτόσημες, με
αποτέλεσμα να προκύπτουν ερμηνευτικά προβλήματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι, ενώ οι διατάξεις του
άρθρου 63 περί προκηρύξεων (το οποίο περιλαμβάνεται στην ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
του ΤΜΗΜΑΤΟΣ III: ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ του ΤΙΤΛΟΥ 3: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ του ΜΕΡΟΥΣ Α ́: ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ του
ΒΙΒΛΙΟΥ Ι) δεν εφαρμόζονται στις δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων, κατά τον ρητό όρο του (βλ.
υποσημείωση αριθ. 7), οι διατάξεις των άρθρων 120 επ.

9

χρησιμοποιούν τον όρο «προκήρυξη» αντί

«διακήρυξη», με χαρακτηριστικότερη τη διάταξη του άρθρου 122: «Προκηρύξεις σύμβασης. Με την
επιφύλαξη των άρθρων 117 και 118, οι προκηρύξεις σύμβασης για όλες τις διαδικασίες σύναψης σύμβασης
κάτω των ορίων χρησιμοποιούνται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού. Οι προκηρύξεις σύμβασης
συντάσσονται, σύμφωνα με τυποποιημένα έντυπα που εκδίδει η Αρχή κατά την παρ. 5 του άρθρου 53,
περιέχουν κατ’ ελάχιστον τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Μέρος Γ ́ του Παραρτήματος V του
Προσαρτήματος Α ́, εφόσον οι εν λόγω πληροφορίες προσιδιάζουν στις συμβάσεις αυτές και δημοσιεύονται,
σύμφωνα με το άρθρο 66». Άλλωστε, σύμφωνα με το α΄ εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 26 «Ο
διαγωνισμός προκηρύσσεται μέσω προκήρυξης σύμβασης, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 63 και 122 κατά
περίπτωση». Σε επόμενο σημείωμά μου θα προσπαθήσω να διευκρινίσω τους όρους «προκήρυξη» και
«διακήρυξη» και να καταδείξω τα προβλήματα που δημιουργεί η τυχαία χρήση τους από τον νομοθέτη.

Άρθρο 63: «Οι προκηρύξεις σύμβασης χρησιμοποιούνται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού για όλες
τις διαδικασίες, με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 26 και του άρθρου 32. Οι
προκηρύξεις σύμβασης περιέχουν τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Μέρος Γ ́ του Παραρτήματος V
του Προσαρτήματος Α ́ και δημοσιεύονται, σύμφωνα με το άρθρο 65. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται
στις δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων».
7

8

Βλ. Άρθρο 2 (Ορισμοί) παρ. 1 αριθ. 14: «ως «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης» ή «έγγραφο
της σύμβασης» νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η αναθέτουσα
αρχή/αναθέτων φορέας με σκοπό να περιγράψει ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της
διαδικασίας ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης σύμβασης των άρθρων 63 και 293, της
προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 62, της περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης του άρθρου 291, αν
χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, των τεχνικών προδιαγραφών, του περιγραφικού
εγγράφου, των προτεινόμενων όρων της σύμβασης, των υποδειγμάτων για την προσκόμιση των εγγράφων
από τους υποψηφίους και τους προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά με τις γενικές και ειδικές
υποχρεώσεις και τυχόν πρόσθετων εγγράφων. Επίσης, στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται και η διακήρυξη
ή η πρόσκληση σε διαπραγμάτευση στις οποίες αναφέρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι σύναψης και
εκτέλεσης της σύμβασης, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), οι συμπληρωματικές
πληροφορίες που παρέχει η αναθέτουσα αρχή δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 67 και της παρ. 2 του
άρθρου 297, το σχέδιο της σύμβασης μετά των παραρτημάτων αυτής και η τεχνική συγγραφή
υποχρεώσεων που περιλαμβάνει και τις εφαρμοστέες τεχνικές προδιαγραφές» - Άρθρο 66 παρ. 1, 2:
(Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο) παρ. 1: «Οι αναθέτουσες αρχές δημοσιεύουν τις προκηρύξεις και
διακηρύξεις ....»
Οι οποίες, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 1, εφαρμόζονται αποκλειστικά στις συμβάσεις
με εκτιμώμενη αξία κάτω του ορίου των 5.225.000 ευρώ.
9
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Επίσης δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 65 , σύμφωνα με τη διάταξη της τελευταίας
10

παραγράφου του. Η διάταξη αυτή έρχεται σε αντίθεση με τη διάταξη της παρ. 6 του ίδιου άρθρου
σύμφωνα με την οποία: «Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να δημοσιεύουν προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις
για δημόσιες συμβάσεις που δεν υπόκεινται στην υποχρεωτική δημοσίευση που απευθύνεται στην Υπηρεσία
Εκδόσεων της Ένωσης, με την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις αποστέλλονται
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης με ηλεκτρονικά μέσα, με το μορφότυπο και, σύμφωνα με τις
διαδικασίες διαβίβασης που προβλέπονται στο Παράρτημα VIII του Προσαρτήματος Α ́».
5.

Στις δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 64 περί

αποστολής «γνωστοποίησης συναφθείσας σύμβασης».

Άρθρο 65: «1. Οι προκηρύξεις και οι γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στα άρθρα 62, 63 και 64
περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Παράρτημα V του Προσαρτήματος Α΄ υπό τη
μορφή τυποποιημένων εντύπων, συμπεριλαμβανομένων και των τυποποιημένων εντύπων για τα
διορθωτικά. 2. Οι προκηρύξεις και οι γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στα άρθρα 62 έως 64
συντάσσονται, διαβιβάζονται με ηλεκτρονικά μέσα στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης και
δημοσιεύονται, σύμφωνα με το Παράρτημα VIII του Προσαρτήματος Α. 3. Οι προκηρύξεις και οι
γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στα άρθρα 62 έως 64 δημοσιεύονται εξ ολοκλήρου στην επίσημη(-ες)
γλώσσα(-ες) των θεσμικών οργάνων της Ένωσης που επιλέγεται από την αναθέτουσα αρχή. Αυθεντικό
θεωρείται μόνο το (τα) κείμενο(-α) που δημοσιεύεται (-ονται) στη γλώσσα αυτή ή στις γλώσσες αυτές. Μία
περίληψη των σημαντικότερων στοιχείων κάθε προκήρυξης/γνωστοποίησης δημοσιεύεται και στις λοιπές
επίσημες γλώσσες των θεσμικών οργάνων της Ένωσης. 4. Η Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης διασφαλίζει
ότι εξακολουθεί να δημοσιεύεται το πλήρες κείμενο και η περίληψη των προκαταρκτικών προκηρύξεων
όπως αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 62, καθώς και οι προκηρύξεις διαγωνισμών για την εισαγωγή
ενός δυναμικού συστήματος αγορών όπως αναφέρεται στην περίπτωση α ́ της παρ. 4 του άρθρου 33: α)
αν πρόκειται για προκαταρκτικές προκηρύξεις, για 12 μήνες ή μέχρι την παραλαβή γνωστοποίησης
συναφθείσας σύμβασης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 64, στην οποία αναφέρεται ότι δεν θα ανατεθούν
περαιτέρω συμβάσεις κατά τη διάρκεια της δωδεκάμηνης περιόδου που καλύπτεται από την προκήρυξη του
διαγωνισμού. Ωστόσο, στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες, η
προκαταρκτική προκήρυξη που αναφέρεται στην περίπτωση β ́ της παραγράφου 1 του άρθρου 108
εξακολουθεί να δημοσιεύεται μέχρι τα τέλη της αρχικά αναφερθείσας περιόδου ισχύος ή μέχρι την
παραλαβή γνωστοποίησης συναφθείσας σύμβασης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 64, στην οποία
αναφέρεται ότι δεν θα ανατεθούν περαιτέρω συμβάσεις κατά τη διάρκεια της δωδεκάμηνης περιόδου που
καλύπτεται από την προκήρυξη του διαγωνισμού, β) αν πρόκειται για προκηρύξεις διαγωνισμών για τη
δημιουργία ενός δυναμικού συστήματος αγορών, κατά την περίοδο ισχύος του δυναμικού συστήματος
αγορών. 5. Οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύουν την ημερομηνία αποστολής
των προκηρύξεων και των γνωστοποιήσεων. Η Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης χορηγεί στην αναθέτουσα
αρχή βεβαίωση της παραλαβής της προκήρυξης / γνωστοποίησης και της δημοσίευσης των πληροφοριών
που της διαβίβασε, επισημαίνοντας την ημερομηνία της εν λόγω δημοσίευσης. Η βεβαίωση αυτή συνιστά
απόδειξη της πραγματοποίησης της δημοσίευσης. 6. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να δημοσιεύουν
προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις για δημόσιες συμβάσεις που δεν υπόκεινται στην υποχρεωτική
δημοσίευση που απευθύνεται στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης, με την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω
προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις αποστέλλονται στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης με ηλεκτρονικά
μέσα, με το μορφότυπο και, σύμφωνα με τις διαδικασίες διαβίβασης που προβλέπονται στο Παράρτημα VIII
του Προσαρτήματος Α ́. 7. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων».
10
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6.

Στις δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 67

11

περί

«ηλεκτρονικής διάθεσης των εγγράφων της σύμβασης».
7.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 79 («Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης»),

«Κατά την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής ή κατά την υποβολή προσφορών στις διαδικασίες σύναψης
δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές δέχονται ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση
του ν. 1599/1986 (Α ́75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που
εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις
ακόλουθες προϋποθέσεις: α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 για τις
οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν, β) πληροί τα σχετικά κριτήρια
επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με τα άρθρα 75, 76 και 77, γ) κατά περίπτωση, τηρεί τους
αντικειμενικούς κανόνες και κριτήρια που έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 84 και δ) εφόσον η
εκτιμώμενη αξία της υπό ανάθεσης σύμβασης υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός
ΦΠΑ, ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 (Α`
30)» ,

.

12 13
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Άρθρο 67: «1. Οι αναθέτουσες αρχές προσφέρουν ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης/ γνωστοποίησης,
σύμφωνα με το άρθρο 65 ή την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος. Το
κείμενο της προκήρυξης γνωστοποίησης ή της πρόσκλησης επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος προσδιορίζει τη
διεύθυνση διαδικτύου στην οποία διατίθενται τα έγγραφα της σύμβασης. Όταν είναι αδύνατο να
παρασχεθεί ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση σε ορισμένα έγγραφα της
σύμβασης για έναν από τους λόγους που αναφέρονται στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου
22, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αναφέρουν στην προκήρυξη/ γνωστοποίηση ή στην πρόσκληση
επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος ότι τα σχετικά έγγραφα της σύμβασης θα διαβιβαστούν με μέσα άλλα πλην
των ηλεκτρονικών, σύμφωνα με το πέμπτο εδάφιο παραγράφου 1 του άρθρου 22. Στην περίπτωση αυτή, η
προθεσμία υποβολής προσφορών παρατείνεται κατά πέντε ημέρες, εκτός από περιπτώσεις δεόντως
αιτιολογημένης επείγουσας ανάγκης, όπως αναφέρεται στην παρ. 3 του άρθρου 27, στην παρ. 7 του
άρθρου 28 και στο τέταρτο, πέμπτο και έκτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 29. Όταν δεν μπορεί να
προσφερθεί ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση σε ορισμένα έγγραφα της
σύμβασης, διότι οι αναθέτουσες αρχές προτίθενται να εφαρμόσουν την παρ. 2 του άρθρου 21, αναφέρουν
στην προκήρυξη/ γνωστοποίηση ή στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος τα μέτρα προστασίας του
εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών, τα οποία απαιτούν και τον τρόπο με τον οποίο είναι δυνατή η
πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία υποβολής προσφορών παρατείνεται
κατά πέντε (5) ημέρες, εκτός από περιπτώσεις δεόντως αιτιολογημένης επείγουσας ανάγκης, όπως
αναφέρεται στην παρ. 3 του άρθρου 27, στην παρ. 7 του άρθρου 28 και στο τέταρτο, πέμπτο και έκτο
εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 29. 2. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε
όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές
πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο έξι ημέρες
πριν από τη λήξη της προθεσμίας που έχει οριστεί για την παραλαβή των προσφορών. Σε περίπτωση
επισπευσμένης διαδικασίας, όπως αναφέρεται στην παρ. 3 του άρθρου 27 και στην παρ. 7 του άρθρου 28,
η προθεσμία αυτή ανέρχεται σε τέσσερις (4) ημέρες».
12
Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 78, η
υπεύθυνη δήλωση περιέχει επίσης τις ως άνω πληροφορίες όσον αφορά τους φορείς αυτούς και
αποτελείται από επίσημη δήλωση του οικονομικού φορέα ότι ο σχετικός λόγος αποκλεισμού δεν ισχύει
και/ή ότι πληρούται το σχετικό κριτήριο επιλογής και παρέχει τις κατάλληλες πληροφορίες, όπως απαιτείται
από την αναθέτουσα αρχή. Η υπεύθυνη δήλωση προσδιορίζει τη δημόσια αρχή ή το τρίτο μέρος που είναι
υπεύθυνο για την έκδοση των σχετικών δικαιολογητικών και περιλαμβάνει επίσημη δήλωση ότι ο
οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση, εφόσον του ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα εν
λόγω δικαιολογητικά. Όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με
πρόσβαση σε βάση δεδομένων, σύμφωνα με την παρ. 6, η υπεύθυνη δήλωση περιέχει επίσης τις
πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως την ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης
δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, την απαραίτητη δήλωση συναίνεσης (βλ.
άρθρο 79 παρ. 2 τελευτ. εδάφιο).
13
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 379 η ισχύς της παραγράφου 2 του άρθρου 79 αρχίζει,
ως προς τους διαγωνισμούς μελετών, τις συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών την 18η Απριλίου 2017, εκτός από τις περιπτώσεις όπου είναι
υποχρεωτική η χρήση ηλεκτρονικών μέσων, σύμφωνα με τα άρθρα 33, 34 ή 35, της παραγράφου 3 του
άρθρου 40, της παραγράφου 2 του άρθρου 65 ή το άρθρο 67 και των άρθρων 270, 271, 272, της
παραγράφου 3 του άρθρου 274, της παραγράφου 2 του άρθρου 295 ή το άρθρο 297.
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Στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων άνω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές δέχονται,
κατά την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής ή κατά την υποβολή προσφορών, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο αποτελείται από ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν.
1599/1986 (Α ́75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν
δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις προϋποθέσεις
που σημειώνονται στην παρ. 1 του άρθρου 79.
Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ)
2016/7 της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016, και παρέχεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή. Για
τις συμβάσεις κάτω των ορίων, η Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 53, μπορεί να εκδίδει
αντίστοιχο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης, όπου απαιτείται, κατά τις διατάξεις του Νόμου.
Μέχρι την έκδοση του τυποποιημένου εντύπου του προηγούμενου εδαφίου, γίνεται δεκτή υπεύθυνη
δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (άρθρο 79 παρ. 4).
8.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 93 ο φάκελος «Δικαιολογητικών Συμμετοχής» περιέχει: στις

μεν διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων το ΕΕΕΣ του άρθρου 79 και την εγγύηση
συμμετοχής, στις δε διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων: α) υπεύθυνη δήλωση κατά
τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 79, β) εγγύηση συμμετοχής, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο
72, γ) τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού προσώπου και
δ) παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπο τους.
9.

Για δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προσφεύγουν και στο

σύστημα προεπιλογής του άρθρου 303

14

αναλόγως εφαρμοζόμενου (άρθρο 116 παρ. 1).

14

Άρθρο 303: «Συστήματα προεπιλογής. 1. Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να
θεσπίζουν και να διαχειρίζονται σύστημα προεπιλογής των οικονομικών φορέων. Οι αναθέτοντες φορείς, οι
οποίοι θεσπίζουν ή διαχειρίζονται ένα σύστημα προεπιλογής εξασφαλίζουν τη δυνατότητα των οικονομικών
φορέων να υποβάλουν, ανά πάσα στιγμή, αίτηση για προεπιλογή. 2. Το σύστημα που προβλέπεται στην
παράγραφο 1 είναι δυνατόν να περιλαμβάνει διάφορα στάδια προεπιλογής. Οι αναθέτοντες φορείς
θεσπίζουν αντικειμενικά κριτήρια και κανόνες για τον αποκλεισμό και την επιλογή οικονομικών φορέων
που υποβάλουν αίτηση για προεπιλογή, καθώς και αντικειμενικούς κανόνες και κριτήρια για τη λειτουργία
του συστήματος προεπιλογής, που καλύπτουν θέματα όπως η εγγραφή στο σύστημα, η περιοδική
επικαιροποίηση των προεπιλογών, αν υπάρχουν, και η διάρκεια του συστήματος. Όταν τα εν λόγω
κριτήρια και κανόνες περιέχουν τεχνικές προδιαγραφές, εφαρμόζονται τα άρθρα 282 έως 284. Τα κριτήρια
και κανόνες είναι δυνατόν να επικαιροποιούνται, όπου απαιτείται. 3. Τα κριτήρια και κανόνες που
αναφέρονται στην παρ. 2 παρέχονται, κατόπιν σχετικής αίτησης τους, στους ενδιαφερόμενους
οικονομικούς φορείς. Η επικαιροποίηση αυτών των κριτηρίων και κανόνων ανακοινώνεται στους
ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς. Εάν ένας αναθέτων φορέας κρίνει ότι το σύστημα προεπιλογής
ορισμένων τρίτων φορέων ή οργανισμών ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του, ανακοινώνει στους
ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς τις επωνυμίες των εν λόγω τρίτων φορέων ή οργανισμών. 4. Οι
αναθέτοντες φορείς τηρούν μητρώο των προεπιλεγέντων οικονομικών φορέων· το μητρώο αυτό μπορεί να
χωρίζεται σε κατηγορίες ανάλογα με τα είδη των συμβάσεων για τις οποίες ισχύει η προεπιλογή. 5. Όταν η
προκήρυξη σύμβασης γίνεται με γνωστοποίηση για την ύπαρξη συστήματος προεπιλογής, οι συγκεκριμένες
συμβάσεις έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών που καλύπτονται από το σύστημα προεπιλογής ανατίθενται με
κλειστή διαδικασία ή διαδικασία, όπου όλοι οι προσφέροντες ή οι συμμετέχοντες επιλέγονται μεταξύ των
υποψηφίων που έχουν ήδη προεπιλεγεί βάσει ενός τέτοιου συστήματος. 6. Οποιαδήποτε έξοδα χρεώνονται
σε σχέση με τις αιτήσεις προεπιλογής ή με την επικαιροποίηση ή τη διατήρηση ήδη χορηγηθείσας
προεπιλογής, σύμφωνα με το σύστημα προεπιλογής είναι ανάλογα του παραγόμενου κόστους».
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10.

Στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων δεν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη

της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 116 παρ. 2).
11.

Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 123 (Προσκλήσεις προς υποψηφίους κατά τη

διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων - Κριτήρια επιλογής) «Ειδικά για τις κάτω των ορίων συμβάσεις
του παρόντος με απόφαση του Υπουργού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να εξειδικεύονται,
για ειδικές κατηγορίες έργων, καθώς και για ειδικές κατηγορίες μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών
επιστημονικών υπηρεσιών και ορίων προϋπολογισμού αυτών, οι διαδικασίες αναφορικά με τη διενέργεια
των διαγωνισμών ή των αναθέσεων».
12.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 124 (Οικονομικές προσφορές στις δημόσιες συμβάσεις

έργων) «1. Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου κάτω των ορίων, η αναθέτουσα αρχή
μπορεί, εκτός από τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 95 , να ορίσει στα έγγραφα της σύμβασης ότι οι
15

15

Άρθρο 95 παρ. 2: «Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να
ορίσει στα έγγραφα της σύμβασης ότι οι οικονομικές προσφορές συντάσσονται και υποβάλλονται,
σύμφωνα με τα παρακάτω: α) αν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής, οι οικονομικοί φορείς προσφέρουν επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε
ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες
μονάδες επί τοις εκατό (%), ιδίως όταν είναι μεγάλο το πλήθος των τιμών μονάδας, με τις οποίες θα
καταρτισθεί η σύμβαση. Οι οικονομικές προσφορές συντάσσονται, αριθμητικώς και ολογράφως,
υποχρεωτικά επί του εντύπου που χορηγεί η αναθέτουσα αρχή. Τα επιμέρους ποσοστά έκπτωσης πρέπει να
βρίσκονται σε ομαλή σχέση μεταξύ τους. Ομαλή είναι η προσφορά όταν κανένα επιμέρους ποσοστό
έκπτωσης (Ει) δεν είναι μικρότερο από 1,10Εμ-10% ούτε μεγαλύτερο από 0,90Εμ + 10%. Προσφορά που
έχει αποκλίσεις από τα όρια αυτά είναι απαράδεκτη. Είναι δυνατόν, σε κάποια ή κάποιες ομάδες εργασιών η
προσφερόμενη έκπτωση να είναι μηδενική, εφόσον τηρούνται οι παραπάνω απαιτήσεις ομαλότητας ή β) αν
κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, οι
οικονομικές προσφορές συντάσσονται με ελεύθερη συμπλήρωση ανοιχτού τιμολογίου, ιδίως όταν οι
ποσότητες των εργασιών έχουν προμετρηθεί χωρίς κίνδυνο συμβατικών σφαλμάτων και δεν αναμένονται
κατασκευαστικές αποκλίσεις. Στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς χορηγούνται από την
αναθέτουσα αρχή, σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή, σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα που
συμπεριλαμβάνεται στα έγγραφα της σύμβασης: αα) τιμολόγιο όμοιο με το τιμολόγιο της υπηρεσίας, στο
οποίο όμως οι τιμές είναι ασυμπλήρωτες και ββ) προϋπολογισμός, όμοιος με τον προϋπολογισμό
δημοπράτησης (εκτιμώμενη αξία σύμβασης) της αναθέτουσας αρχής στον οποίο όμως οι τιμές μονάδας, τα
γινόμενα και τα αθροίσματα είναι ασυμπλήρωτα. Το κονδύλιο για απρόβλεπτες δαπάνες, σύμφωνα με την
περίπτωση α ́ της παρ. 3 του άρθρου 156, συμπληρώνεται από την υπηρεσία. Οι οικονομικοί φορείς
προσφέρουν τιμές, συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά ή έντυπα το ασυμπλήρωτο τιμολόγιο και προϋπολογισμό
με τις προσφερόμενες από αυτούς τιμές χωρίς όμως καμία δέσμευση ομαλότητας. Συμπληρώνουν επίσης
τα γινόμενα των ποσοτήτων επί τις τιμές, τα επιμέρους και το γενικό άθροισμα, το ποσό για γενικά έξοδα
και όφελος εργολάβου (Γ.Ε. και Ο.Ε.) βάσει του αναγραφόμενου ποσοστού, αν προβλέπεται χωριστά και
το συνολικό άθροισμα του προϋπολογισμού προσφοράς. Όλες οι τιμές στο τιμολόγιο συμπληρώνονται
ολογράφως επί ποινή απαραδέκτου. Αριθμητική μόνο αναγραφή τιμής στο τιμολόγιο δεν λαμβάνεται
υπόψη. Η έκπτωση αποτελεί το λόγο του προϋπολογισμού προσφοράς με τον προϋπολογισμό (εκτιμώμενη
αξίας σύμβασης) της υπηρεσίας, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το κονδύλιο για απρόβλεπτα (τεκμαρτή
έκπτωση) ή γ) σε περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 50, η οικονομική προσφορά
δίδεται αποκλειστικά κατ’ αποκοπή για ολόκληρο το έργο ή για τμήματα του έργου. Οι οικονομικές
προσφορές συντάσσονται υποχρεωτικά επί του εντύπου που χορηγεί η αναθέτουσα αρχή ή βάσει
υποδείγματος που περιλαμβάνεται ως Παράρτημα στα έγγραφα της σύμβασης. Με τα έγγραφα της
σύμβασης μπορεί να ζητείται και ανάλυση της κατ ́ αποκοπήν προσφοράς από το οικονομικό φορέα,
προκειμένου να διαπιστωθούν και να αποτιμηθούν διαφοροποιήσεις που ενδεχόμενα θα προκύψουν, κατά
το στάδιο της εκτέλεσης. Στην περίπτωση αυτή η ανάλυση της κατ’ αποκοπήν προσφοράς επισυνάπτεται
στη σύμβαση ή δ) σε περίπτωση εφαρμογής της παρ. 2 του άρθρου 50, η οικονομική προσφορά δίδεται ως
ποσοστό εξ αδιαιρέτου του ακινήτου και αντίστοιχων διηρημένων ιδιοκτησιών (αντιπαροχή) ή ε) σε
περίπτωση εφαρμογής της παρ. 3 του άρθρου 50, η οικονομική προσφορά περιλαμβάνει και άλλα
ανταλλάγματα, εκτός από πλήρη χρηματική καταβολή ή αντιπαροχή ακινήτων, έναντι της κατασκευής και
πιθανόν της λειτουργίας και συντήρησης του έργου (μερική ή ολική αυτοχρηματοδότηση). Οι ανωτέρω
περιπτώσεις, εκτός από την περίπτωση γ ́, μπορούν να εφαρμοστούν σε συνδυασμό μεταξύ τους στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης του ίδιου έργου, εφόσον η καθεμία αναφέρεται σε διαφορετικό
αυτοτελές τμήμα του έργου».
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οικονομικές προσφορές συντάσσονται και υποβάλλονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 125

16

και

126 . 2. Οι οικονομικές προσφορές συντάσσονται υποχρεωτικά επί του εντύπου που χορηγεί η
17

αναθέτουσα αρχή ή βάσει υποδείγματος που περιλαμβάνεται ως Παράρτημα στα έγγραφα της σύμβασης».
13.

Κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων αλλά άνω

των 60.000 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) και για πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται από
την 1η Ιανουαρίου 2017, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 360 – 367, σύμφωνα με τις οποίες κάθε
ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση του Ν. 4412/2016
και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας
αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας δικαιούται να
ασκήσει κατ’ αυτής προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
(ΑΕΠΠ). Η προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά.

Άρθρο 125: Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών στις δημόσιες συμβάσεις έργων:
ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (μόνο σε έργα με εκτιμώμενη αξία μικρότερη των 60.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.)
16

Άρθρο 126: Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών στις δημόσιες συμβάσεις έργων:
Μειοδοσία στο ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους για εκτέλεση απολογιστικών εργασιών (μόνο στην
περίπτωση έργων με εκτιμώμενη αξία απολογιστικών εργασιών που δεν υπερβαίνει τις 250.000 ευρώ
χωρίς το ΦΠΑ και, ιδίως, όταν είναι ιδιαίτερα δύσκολο να τιμολογηθούν, σε δοκιμαστικές εργασίες και
έρευνες και σε αρχαιολογικές εργασίες).
17
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Όμως, για πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται έως την 31η Δεκεμβρίου 2016 και,
συγκεκριμένα, κατά της απόφασης έγκρισης του αποτελέσματος ή σταδίου της διαδικασίας (έγγραφης ή
ηλεκτρονικής) σύναψης δημόσιου έργου (κατ’ άρθρο 98) χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127
(όπως προκύπτει από τη μεταβατική διάταξη της παρ. 12 του άρθρου 376, σύμφωνα με την οποία «Με την
επιφύλαξη των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 379, η προβλεπόμενη διαδικασία ένστασης της
περίπτωσης στ ́ της παρ. 1 του άρθρου 98 ...... εφαρμόζεται σε όλες τις συμβάσεις των περιπτώσεων α ́ και
β ́ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 κάτω των ορίων»). Η ένσταση ασκείται εντός 5 ημερών από την
κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα και έως 5 ημέρες πριν
από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών όταν προσβάλλεται η διακήρυξη ή η πρόσκληση.
Με την κατάθεση της ένστασης καταβάλλεται παράβολο υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 1% επί της
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης , το οποίο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής αν η ένσταση
18

γίνει δεκτή. Η επί της ενστάσεως απόφαση εκδίδεται εντός προθεσμίας 10 ημερών. Η άπρακτη πάροδος
της 10ήμερης προθεσμίας συνεπάγεται την απόρριψη της ένστασης.
14.

Στην περίπτωση διαδικασίας σύναψης μεικτών συμβάσεων κατά το άρθρο 4, και εφόσον

περιλαμβάνονται στοιχεία και από δημόσια σύμβαση έργων, το ισχύον νομικό καθεστώς καθορίζεται με
βάση το κύριο αντικείμενο και για μεν τις δημόσιες συμβάσεις έργων άνω των ορίων μετά από σύμφωνη
γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών (ΓΓΥ) του
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, για δε τις δημόσιες συμβάσεις έργων κάτω των ορίων
μετά από σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται
υποχρεωτικά στην ΓΓΥ.

Ιδιαίτερες ρυθμίσεις για δημόσιες συμβάσεις έργων προϋπολογισμού έως 60.000 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) βλ.
το

Σημείωμά

μου ΝΟΜΟΣ 4412/2016 και δημόσιες συμβάσεις (έργων, προμηθειών και

υπηρεσιών) εκτιμώμενης αξίας έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) δημοσιευμένο
στην ιστοσελίδα www.pesede.gr

Ανεφάρμοστη διάταξη, οφειλόμενη στην προχειρότητα σύνταξης του Νόμου: για έργο 500.000 ευρώ
απαιτείται παράβολο 5.000 ευρώ (!!) και για έργο 5.000.000 παράβολο 50.000 ευρώ (!!), όταν για
αντίστοιχο έργο 5.250.000 ευρώ ασκείται δωρεάν η προδικαστική προσφυγή.
18
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