ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΗΜΑΤΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΜΕΛΕΤΩΝ
ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΑΝΩ/ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
1. Έκδοση απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.
Αν η Τεχνική Υπηρεσία αδυνατεί να συντάξει τη μελέτη,
επιτρέπεται με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της
Προϊσταμένης Αρχής η ανάθεση εκπόνησης μελετών πάσης
φύσης σε ιδιώτες μελετητές.



ΕΛ. ΣΥΝ. Τμήμα VI Απόφαση
936/15 κ.α.



αρθ. 2 § 1 περ. 9 α και αρθ. 45 §
8 Ν. 4412/2016



αρθ. 209 § 4 Ν. 3463/2006

Επιπρόσθετα
Για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης
εκπόνησης
μελέτης απατείται προηγούμενη
αιτιολογημένη
απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, αν η εκτιμώμενη αξία αυτής
υπερβαίνει το εκάστοτε ισχύον χρηματικό όριο απευθείας
ανάθεσης από τον δήμαρχο ( άρθρο 206 παρ 1 Ν.4555/18 –
Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι )

2.1
 Τεύχος τεχνικών δεδομένων
 Τεκμηρίωση σκοπιμότητας υλοποίησης του
αντικειμένου
 Τεύχος προεκτίμησης αμοιβών
 Τεύχος λοιπών στοιχείων (χρηματοδότηση σύμβασης,
διαδικασία ανάθεσης, επιλογή κριτηρίου ανάθεσης)
2.2
• Πρωτογενές αίτημα
Καταχώρηση στο ΚΗΜΔΗΣ




αρθ. 38 § 1 Ν. 4412/16
αρθ. 6§1α Υ.Α 57654/22-5-2017

3.

Τεκμηριωμένο αίτημα του διατάκτη για έκδοση
Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης

•
•

άρθρο 4 § 1α ΠΔ 80/16
άρθρο 66 § 3α Ν. 4270/14

•
•
•

άρθρο 66 § 1 Ν. 4270/14
άρθρο 2 § 2 εδ (β) ΠΔ 80/2016
Άρθρο 203 § 3 Ν.4555/18-Πρόγραμμα
ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι
Εγκύκλιος ΥΠ.ΟΙΚ. 2/45592/0026/14-62017

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η
αρμοδιότητα της δέσμευσης των πιστώσεων του
Προϋπολογισμού
στα
πλαίσια
σύναψης
δημόσιας
σύμβασης
προμηθειών και γενικής φύσης υπηρεσιών
ασκείται από το δήμαρχο( άρθρο 203 παρ 1 και 206 παρ 1
Ν.4555/18 -Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ I),ως διατάκτη δαπανών από
19-7-2018 ,ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ 133Ατου Ν. 4555/18.
Επιπρόσθετα σημειώνουμε ότι δεν απαιτείται απόφαση του
δημοτικού συμβουλίου για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης
δημόσιας σύμβασης έργου, προμήθειας ή γενικής υπηρεσίας. Για
την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων
εκπόνησης μελετών, απαιτείται προηγούμενη αιτιολογημένη
απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, αν η εκτιμώμενη αξία αυτής
υπερβαίνει το εκάστοτε ισχύον χρηματικό όριο απευθείας
ανάθεσης από τον δήμαρχο.(άρθρο 206 παρ 1 Ν.4555/15Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ I )
Ο Δήμαρχος εφόσον επιθυμεί δύναται να εκχωρήσει την
εξουσιοδότηση
υπογραφής
ΤΟΥ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟΥ
ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88
Ν.3463/2006 στους καθ΄ ύλην αρμόδιους διευθυντές των
υπηρεσιών του, ώστε να υπογράφεται αποκλειστικά από αυτούς .
πλην φυσικά του Δ/ντή των οικονομικών ,ο οποίος είναι
επιφορτισμένος με τον έλεγχο της νομιμότητας όλων των
τεκμηριωμένων αιτημάτων προκειμένου να θεωρήσει τις
εκδιδόμενες Α.Α.Υ )

4. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ( Α.Α.Υ )




Ανάρτηση στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (άρθρο 2 παρ. 4 περ.6α
Ν.3861/10)
Καταχώρηση στο ΚΗΜΔΗΣ
( άρθρο 5 Υ.Α 57654/22-5-2017 –ΦΕΚ 1781-Τ.Β΄)

•

•
άρθρο 38 §1 Ν.4412/16
•
άρθρο 5 Υ.Α 57654/22-5-2017 –
ΦΕΚ 1781-Τ.Β΄)

5. Εγκεκριμένο αίτημα (για συμβάσεις ίσης η ανώτερης αξίας
των 1.000 ευρώ στο ΚΗΜΔΗΣ).

Καταχώρηση στο ΚΗΜΔΗΣ
(για συμβάσεις ίσης η ανώτερης αξίας
στο ΚΗΜΔΗΣ).

των 1.000 ευρώ

Ανάρτηση στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

6. Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για τη συγκρότηση της
Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης
προσφορών.




παρ 9α άρθρου 221 Ν.4412/16
Απόφαση Υπ.Υποδομών και Μεταφορών
αριθμ.ΔΝΣ /61034/ΦΝ 466/29-12-2017ΦΕΚ 4841Β

7. Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής [ή
Διοικητικού
Συμβουλίου Δημοτικής Επιχείρησης (Δ.Ε.Υ.Α.) ή Διοικητικού
Συμβουλίου Δημοτικής Επιχείρησης (Μονομετοχικής Α.Ε)]
περί
α) ψήφισης της πίστωσης,

•

άρθρο. 72 § 1 δ Ν. 3852/10

β) έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών,

•

άρθρο 54 § 7 Ν.4412/16

•

άρθρο. 72 § 1 ε Ν. 3852/10

γ) καθορισμού των όρων διακήρυξης.
Ανάρτηση στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (άρθρο 2 παρ. 4 περ.6α
Ν.3861/10).

8. Απόφαση διακήρυξης δημάρχου (ή Προέδρου ΝΠΔΔ).


άρθρο 58 § 1 Ν.3852/10 ??



αρθ. 27 § 1, 4 και 264 § 1,4 Ν. 4412/16

9. Δημοσίευση προκήρυξης / διακήρυξης άνω / κάτω των
ορίων Βιβλίου Ι και ΙΙ.
1.1 Δημοσίευση προκήρυξης σύμβασης άνω των ορίων
Βιβλίου Ι και ΙΙ:


Δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης 35 ημέρες τουλάχιστον ,πριν την

ορισθείσα στη διακήρυξη ημερομηνία παραλαβής
των προσφορών .
Η προθεσμία αυτή δύναται να συντμηθεί κατά 5 ημέρες όταν
η Αναθέτουσα Αρχή /Φορέας αποδέχεται την υποβολή
προσφορών με ηλεκτρονικά μέσα, λχ με χρήση ΕΣΗΔΗΣ (άρθρο
27 παρ. 1 και 4 Ν. 4412/16 και άρθρο 264 παρ. 1 και 4).
Σε περίπτωση που έχει δημοσιευτεί προκαταρκτική
προκήρυξη, η ελάχιστη προθεσμία των 35 ημερών δύναται να
περιοριστεί σε 15 ημέρες εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις
της παρ.2 του αρθ. 27 Ν. 4412/16. Β.
Η Δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης αφορά μόνο συμβάσεις άνω των ορίων


Δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ ( άρθρο 38 § 3 Ν.4412/16 )
τουλάχιστον 22 μέρες πριν από την ημερομηνία
παραλαβής των προσφορών.




άρθρο 38 § 3 Ν. 4412/16
άρθρο 121§ 1 περ (α) Ν.4412/16

Σημείωση:
Στο ΚΗΜΔΗΣ δημοσιεύεται η προκήρυξη και η
 άρθρο 66 § 1 όπως αντικ. με το άρθρο 17
διακήρυξη
Ν.4472/17
 Στους διαγωνισμούς άνω των κοινοτικών ορίων
:
 άρθρο 6 § 1γ Υ.Α 57654/2017 ( Φ.Ε.Κ
Ως προκήρυξη αναρτάται το τυποποιημένο έντυπο
1781 τ.Β΄)
προκήρυξης που αποστέλλεται στην Ευρωπαϊκή
Ένωση
 Στους διαγωνισμούς κάτω των κοινοτικών
 Έγγραφο με τίτλο : Οδηγίες καταχώρησης
ορίων :
νέων στοιχείων στο ΚΗΜΔΗΣ
Ως προκήρυξη αναρτάται το έγγραφο που
( αναρτημένο στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gr και στην ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΣΤΗΝ
περιέχει τις πληροφορίες του άρθρου 122
ΕΝΟΤΗΤΑ « ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Ν.4412/16


Δημοσιεύσεις στο Τύπο -Αναρτήσεις

Σύμφωνα
με
το
άρθρο
12
Ν.
3316/05:
1.Δημοσιεύεται σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα της
πρωτευούσης με πανελλήνια κυκλοφορία. Καταργείται την
1-1-2018
2.Δημοσιεύεται σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα της
πρωτεύουσας του νομού, στον οποίο πρόκειται να
κατασκευαστεί το έργο, το οποίο αφορά η μελέτη ή
η υπηρεσία ή της έδρας της Περιφέρειας, αν στην έδρα του
νόμου δεν εκδίδεται ημερήσια εφημερίδα ή αν το έργο θα
εκτελεστεί σε περισσότερους νομούς, Καταργείται την 1-12021
Αναρτήσεις



(άρθρο 377παρ 1 περ(40)και άρθρο 379
παρ 10).



άρθρο 377 1 περ(40)και άρθρο 379 παρ
12).

1.Αναρτάται υποχρεωτικά και στο διαδίκτυο κατά τους
ορισμούς του νόμου3861/10 «Πρόγραμμα Διαύγεια»(η
περίληψη και η διακήρυξη )
2. Αναρτάται στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας
Αρχής (άρθρο 67).
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Δεν απαιτείται δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ
( ΕΛ.ΣΥΝ : Πράξη 2875/12 Τμήμα ΙV ).
1.2. Δημοσίευση προκήρυξης σύμβασης κάτω των ορίων
Βιβλίου Ι και ΙΙ:
Όλες οι ως άνω δημοσιεύσεις των διακηρύξεων των
διαγωνιστικών διαδικασιών, ισχύουν και για τις
συμβάσεις κάτω των ορίων εκτός από την δημοσίευση
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

10. Υποβολή προσφορών μέσω ΕΣΗΔΗΣ
Επέκταση
της
χρήσης
του
ΕΣΗΔΗΣ
στις
διαγωνιστικές διαδικασίες των έργων και μελετών
που διενεργούνται με τον Ν. 4412/2016

α) Την 25η Ιουλίου για:
Τις ανοικτές διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης
έργου µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής, µε
επιµέρους ποσοστά έκπτωσης ανά οµάδα εργασιών
[άρθρα 27 και 95 παράγραφοι 2.(α) και 2.(β)] που
διενεργούνται από το σύνολο των φορέων της Γενικής
Κυβέρνησης,( επομένως και για τους Δήμους) όπως
αυτή ορίζεται στην περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου
14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).
β) Την 20ή Οκτωβρίου 2017 για:
αα) Το σύνολο των λοιπών διαδικασιών σύναψης
δηµοσίων συµβάσεων έργων, µελετών και παροχής
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών
του παρόντος που διενεργούν οι φορείς της Γενικής
Κυβέρνησης, όπως αυτή ορίζεται στην περίπτωση β΄ της
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).
ββ) Το σύνολο διαδικασιών σύναψης δηµοσίων
συµβάσεων έργων, µελετών και παροχής τεχνικών και
λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών που
διενεργούν οι αναθέτουσες αρχές του παρόντος.
γγ) Το σύνολο των διαδικασιών σύναψης συµβάσεων
έργων, µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών



άρθρο. 36 παρ. 1 Ν. 4412/16

συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών του Βιβλίου II του
παρόντος που διενεργούν οι αναθέτοντες φορείς”.
Η υποβολή μόνο μίας (1) προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για
τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού.
 Πρακτικό επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την
ανάδειξη αναδόχου για την κατασκευή έργου.
11. Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ή ΔΣ Δημοτικής
Επιχείρησης ή ΝΠΔΔ) κήρυξης προσωρινού αναδόχου.
•

άρθρο. 100 § 4 Ν. 4412/16

12. Κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης σε όλους τους
προσφέροντες.
13. (Τυχόν) Υποβολή ένστασης ή προδικαστικής προσφυγής
ΜΈΧΡΙ 26-6-2017



άρθρο. 100 § 4 Ν. 4412/16

13α. (Τυχόν) υποβολή ένστασης κατά της απόφασης κήρυξης
προσωρινού αναδόχου 5 ημέρες από την κοινοποίηση της
προσβαλλόμενης πράξης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 127
Ν.4412/16 για συμβάσεις κάτω των ορίων (έως 5.225.000€).



άρθρο 379 § 7 Ν. 4412/2016 όπως τροπ.
με το αρθ. 87 § 4 Ν. 4478/2017



άρθρο. 376 § 12 Ν. 4412/16



άρθρο 4 Ν.3886/10

13β.(Τυχόν) υποβολή προδικαστικής προσφυγής κατά της
απόφασης κήρυξης προσωρινού αναδόχου 10 ημέρες από την
κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης κατ’ εφαρμογή
Ν.3886/10 για συμβάσεις άνω των ορίων (άνω των
5.225.000€).
ΑΠΟ 27.6.2017

άρθρο 379 § 8 Ν.4412/16
13αα. Με τις διατάξεις του Βιβλίου IV Ν. 441216, για τις
δημόσιες συμβάσεις μελετών με εκτιμώμενη αξία άνω των
πέντε εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων όπως αντικ. με το άρθρο 50 Ν. 4446/16
(5.225.000) ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), μετά την 1η Ιανουαρίου 2018.
και από την § 2 του άρθρου 54 Ν.4465/2017
Μέχρι τότε οι ως άνω διαφορές διέπονται από τις διατάξεις
του Ν. 3886/2010 και
και από την §17 του άρθρου 47 Ν. 4472/2017
13ββ. Με τις διατάξεις του Βιβλίου IV Ν. 441216, για τις και από την § 4 του άρθρου 87 Ν. 4478/2017
δημόσιες συμβάσεις μελετών με εκτιμώμενη αξία από εξήντα
χιλιάδες (60.000) ευρώ έως τα πέντε εκατομμύρια διακόσιες και από την § 4 του άρθρου 43 Ν. 4487/17
είκοσι τέσσερεις χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννέα
(5.224.999) ευρώ, μετά την 1η Μαρτίου 2018.
Μέχρι τότε οι ως άνω διαφορές διέπονται από τις διατάξεις
του αρθ. 127 Ν. 4412/16.
14. Πρόσκληση προσωρινού αναδόχου από τον πρόεδρο της
επιτροπής διαγωνισμού για προσκόμιση δικαιολογητικών
κατακύρωσης σε προθεσμία 10-20 ημερών



άρθρο. 103 § 1 Ν. 4412/16

15. Έλεγχος δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου



άρθρο. 103 § 1,2,6,7 Ν. 4412/16

16. Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ή ΔΣ της Δημοτικής
Επιχείρησης ή του ΝΠΔΔ) κατακύρωσης αποτελέσματος στον
οριστικό ανάδοχο.




άρθρο 72 § 1ε Ν.3852/10
άρθρο 105 § 1 Ν.4412/16

17. Κοινοποίηση της απόφασης σε όλους τους
συμμετέχοντες πλην του αναδόχου.



άρθρο. 105 §. 2 Ν. 4412/16



άρθρο. 100 § 4 Ν. 4412/16



άρθρο 379 § 7 Ν. 4412/2016 όπως τροπ.
με το αρθ. 87 § 4 Ν. 4478/2017



άρθρο. 376 § 12 Ν. 4412/16



άρθρο 4 Ν.3886/10

18. (Τυχόν) Υποβολή ένστασης ή προδικαστικής προσφυγής

ΜΈΧΡΙ 26-6-2017
13α. (Τυχόν) υποβολή ένστασης κατά της απόφασης κήρυξης
προσωρινού αναδόχου 5 ημέρες από την κοινοποίηση της
προσβαλλόμενης πράξης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 127
Ν.4412/16 για συμβάσεις κάτω των ορίων (έως 5.225.000€).
13β.(Τυχόν) υποβολή προδικαστικής προσφυγής κατά της
απόφασης κήρυξης προσωρινού αναδόχου 10 ημέρες από την
κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης κατ’ εφαρμογή
Ν.3886/10 για συμβάσεις άνω των ορίων (άνω των
5.225.000€).
ΑΠΟ 27.6.2017
13αα. Με τις διατάξεις του Βιβλίου IV Ν. 441216, για τις
δημόσιες συμβάσεις μελετών με εκτιμώμενη αξία άνω των
πέντε εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων
(5.225.000) ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), μετά την 1η Ιανουαρίου 2018.
Μέχρι τότε οι ως άνω διαφορές διέπονται από τις διατάξεις
του Ν. 3886/2010 και
13ββ. Με τις διατάξεις του Βιβλίου IV Ν. 441216, για τις
δημόσιες συμβάσεις μελετών με εκτιμώμενη αξία από εξήντα
χιλιάδες (60.000) ευρώ έως τα πέντε εκατομμύρια διακόσιες
είκοσι τέσσερεις χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννέα
(5.224.999) ευρώ, μετά την 1η Μαρτίου 2018. Μέχρι τότε οι
ως άνω διαφορές διέπονται από τις διατάξεις του αρθ. 127 Ν.
4412/16.

άρθρο 379 § 8 Ν.4412/16
όπως αντικ. με το άρθρο 50 Ν. 4446/16
και από την § 2 του άρθρου 54 Ν.4465/2017
και από την §17 του άρθρου 47 Ν. 4472/2017
και από την § 4 του άρθρου 87 Ν. 4478/2017
και από την § 4 του άρθρου 43 Ν. 4487/17

19. Άσκηση προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό •
Συνέδριο (εφόσον απαιτείται βάσει προϋπολογιζόμενης
δαπάνης της σύμβασης).
20.



Καταχώρηση στο ΚΗΜΔΗΣ ,και
Ανάρτηση στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (άρθρο 2 παρ. 4 περ.6α
Ν.3861/10).
Απόφασης κατακύρωσης αποτελέσματος στον οριστικό
ανάδοχο.

άρθρο 278 Ν.3852/10



Οι
αποφάσεις
κατακύρωσης
καταχωρίζονται στο ΚΗΜΔΗΣ αμέσως μετά
την έλευση των έννομων αποτελεσμάτων
αυτών σύμφωνα με την παρ. 3 του
άρθρου 105 του ν. 4412/2016.

21.
Πρόσκληση οριστικού αναδόχου για υπογραφή
σύμβασης (εντός 20 ημερών) από την κοινοποίηση σχετικής
έγγραφης πρόσκλησης.



άρθρο. 100 § 4 Ν. 4412/16

22.Υπογραφή σύμβασης από το Δήμαρχο (ή τον
εξουσιοδοτημένο από αυτόν Αντιδήμαρχο) και καταχώρηση
στο ΚΗΜΔΗΣ (Υ.Α 57654/22-5-2017-Φ.Ε.Κ 1781/23-5-2017
τ.Β΄).





άρθρο 105 § 4, 5 Ν.4412/16
άρθρο 58 § 1στ Ν.3852/10
άρθρο 6 § 1ε Απόφασης Υπουργού
Οικονομίας και Ανάπτυξης αριθμ.
57654/22-5.2017 (Φ.Ε.Κ 1781Β΄)??

23. Τήρηση ηλεκτρονικού φακέλου σύμβασης.



άρθρο 45 Ν. 4412/16

24.Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για ορισμό επιτροπής
προσωρινής και οριστικής παραλαβής μελέτης.




άρθρο 65 § 1 Ν.3852/10
άρθρο 170 & 172 Ν.4412/16??

