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Περίληψη
Καθώς οι δημόσιες προμήθειες αποτελούν κύριο πυλώνα της Ελληνικής οικονομίας,
υιοθετούνται τα τελευταία χρόνια, θεωρίες και απόψεις που στόχο έχουν την απλούστευση
των διαδικασιών προμηθειών, στο πλαίσιο μιας αποδοτικής και αποτελεσματικής
διακυβέρνησης. Η εν λόγω προσπάθεια επικεντρώνεται στην ανάπτυξη συγχρόνων μεθόδων
και ηλεκτρονικών εργαλείων που καλύπτει όλα τα στάδια και κατηγορίες υλοποίησης
δημοσίων διαγωνισμών.
Η παρούσα πτυχιακή εργασία επιχειρεί να καταγράψει και να αναλύσει το σύγχρονο πλαίσιο
εφαρμογής των κανόνων και των διαδικασιών των δημοσίων προμηθειών που σχετίζονται με
τις Ηλεκτρονικές Δημόσιες Συμβάσεις.
Το γενικό συμπέρασμα που προκύπτει από την παρούσα μελέτη είναι ότι οι νέες μέθοδοι και
πρακτικές για την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων κινούνται στο πλαίσιο του βασικού
τρίπτυχου της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης που είναι: η οικονομικότητα,
αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα. Οι νέοι κανόνες περί δημοσίων προμηθειών
επικεντρώνονται στη μείωση της γραφειοκρατίας, την προστασία του ελεύθερου
ανταγωνισμού και την καταπολέμηση της διαφθοράς, ενισχύοντας το δημόσιο συμφέρον και
παρέχοντας παράλληλα προστασία στην ιδιωτική πρωτοβουλία
Λέξεις κλειδιά: Αναθέτουσες αρχές, Οικονομικοί φορείς, Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗ.Μ.ΔΗ.Σ), Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), Κοινό λεξιλόγιο
δημοσίων συμβάσεων (CPV)
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Εισαγωγή
Οι «δημόσιες συμβάσεις» είναι συμβάσεις χρηματικού ενδιαφέροντος που συνάπτονται
μεταξύ ενός ή περισσοτέρων οικονομικών φορέων και μίας ή περισσοτέρων αναθετουσών
αρχών και έχουν ως αντικείμενο την εκτέλεση έργων, την προμήθεια προϊόντων ή την
παροχή υπηρεσιών (Γέροντας, 2009). «Αναθέτουσες αρχές» είναι οι πολιτειακές,
περιφερειακές ή τοπικές αρχές, οργανισμοί δημοσίου δικαίου ή ενώσεις που σχηματίζονται
από μία ή περισσότερες τέτοιες αρχές ή από ένα ή περισσότερους οργανισμούς δημοσίου
δικαίου.
Οι «παραχωρήσεις» είναι συμβάσεις χρηματικού ενδιαφέροντος που συνάπτονται, μέσω των
οποίων μία ή περισσότερες αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες φορείς, αναθέτουν την
εκτέλεση έργων ή την παροχή και διαχείριση υπηρεσιών σε έναν ή περισσότερους
οικονομικούς φορείς. Οι οικονομικοί φορείς στους οποίους έχει εκχωρηθεί παραχώρηση
αποκτούν το αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης των έργων ή των υπηρεσιών που
αποτελούν αντικείμενο της σύμβασης ή αυτού του δικαιώματος, μαζί με την πληρωμή
(Τροβά, Σκουρής, 2009).
Όλες οι διαδικασίες πρέπει να συμμορφώνονται με τις αρχές του δικαίου της ΕΕ, και ιδίως με
την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, την ελευθερία εγκατάστασης και την ελεύθερη
παροχή υπηρεσιών, καθώς και με τις αρχές που απορρέουν από αυτές, όπως η ίση
μεταχείριση, η αποφυγή διακρίσεων, η αμοιβαία αναγνώριση, η αναλογικότητα και η
διαφάνεια. Ο ανταγωνισμός, η εμπιστευτικότητα και η αποτελεσματικότητα πρέπει επίσης να
γίνονται σεβαστά (Γιαννακόπουλος, 2012).
Οι προσκλήσεις υποβολής προσφορών πρέπει να αντιστοιχούν σε διαφορετικούς τύπους
διαδικασίας, οι οποίοι χρησιμοποιούνται βάσει ενός συστήματος κατωφλίου. Οι οδηγίες
καθορίζουν επίσης τις μεθόδους υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας κάθε δημόσιας
σύμβασης και τους κανόνες για τις διαδικασίες που πρέπει να εφαρμοστούν. Στην «ανοικτή
διαδικασία», κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλει προσφορά
(Ράϊκος, 2014).
Στην «κλειστή διαδικασία», μόνο οι υποψήφιοι που έχουν προσκληθεί μπορούν να
υποβάλουν προσφορά. Στην «ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση», οποιοσδήποτε
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οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλει αίτημα συμμετοχής, αλλά μόνο οι υποψήφιοι που
έχουν κληθεί να το κάνουν μπορούν να υποβάλουν μια αρχική προσφορά μετά την
αξιολόγηση των παρεχόμενων πληροφοριών. Στη διαδικασία «ανταγωνιστικού διαλόγου»,
οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλει αίτηση συμμετοχής, αλλά μόνο οι
υποψήφιοι που καλούνται να το πράξουν μπορούν να συμμετάσχουν στον διάλογο. Η εν
λόγω διαδικασία χρησιμοποιείται όταν οι αναθέτουσες αρχές δεν είναι σε θέση να
καθορίσουν τα μέσα ικανοποίησης των αναγκών τους ή να αξιολογήσουν ποια λύση μπορεί
να προσφέρει η αγορά. Η σύμβαση ανατίθεται αποκλειστικά με βάση την καλύτερη σχέση
ποιότητας-τιμής. Μια νέα διαδικασία, η «εταιρική σχέση καινοτομίας», δημιουργήθηκε για
περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει ανάγκη για μια καινοτόμο λύση που δεν είναι ήδη διαθέσιμη
στην αγορά (Γέροντας, 2009).
Η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει να καθιερώσει μια εταιρική σχέση καινοτομίας με έναν ή
περισσότερους εταίρους που διεξάγουν ξεχωριστές δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης
προκειμένου να διαπραγματευτεί μια νέα και καινοτόμο λύση κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας υποβολής προσφορών. Τέλος, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και περιστάσεις, οι
αναθέτουσες αρχές μπορούν να συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις μέσω διαδικασίας με
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.
Οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις στην πιο συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά. Η μεταρρύθμιση των κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις
εισήγαγε νέο κριτήριο ανάθεσης, την αρχή της «οικονομικά συμφέρουσας προσφοράς» (
κριτήριο «MEAT»), που στοχεύει στη διασφάλιση της καλύτερης σχέσης κόστους - οφέλους
(αντί της χαμηλότερης τιμής), δηλαδή λαμβάνει υπόψη την ποιότητα των έργων, το αγαθό ή
την υπηρεσία, καθώς και την τιμή ή το κόστος κύκλου ζωής. Αυτό το κριτήριο δίνει
μεγαλύτερη έμφαση στην ποιότητα, στο περιβάλλον και στις κοινωνικές πτυχές, καθώς και
στην καινοτομία (Ράϊκος, 2014).
Οι διαδικασίες προμηθειών πρέπει να διασφαλίζουν την απαιτούμενη διαφάνεια σε όλα τα
στάδια. Αυτό επιτυγχάνεται ιδίως μέσω της δημοσίευσης των ουσιωδών στοιχείων των
διαδικασιών σύναψης συμβάσεων,

της δημοσίευσης πληροφοριών σχετικά με τους

υποψηφίους και τους προσφέροντες και με την παροχή επαρκούς τεκμηρίωσης για όλα τα
στάδια της διαδικασίας (Τροβά, Σκουρής, 2009).
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Προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν παραβάσεις της νομοθεσίας περί δημοσίων
συμβάσεων από τις αναθέτουσες αρχές, η οδηγία για τα ένδικα μέσα (οδηγία 2007/66 / ΕΚ)
προβλέπει ένα αποτελεσματικό σύστημα επανεξέτασης που καλύπτει τόσο τους κανόνες για
τις δημόσιες συμβάσεις όσο και τους κανόνες για τις παραχωρήσεις. Εισάγει την έννοια της «
Ανασταλτικής προθεσμίας»: Μετά την απόφαση ανάθεσης μιας σύμβασης, δίνεται στους
λοιπούς υποψηφίους μία περίοδο αναστολής, προκειμένου να εξετάσουν την απόφαση
ανάθεσης και να αποφασίσουν εάν θα προχωρήσουν σε διαδικασία προσφυγής. Η περίοδος
αναστολής διαρκεί τουλάχιστον 10 ημέρες, και σε αυτό το χρονικό διάστημα οι αναθέτουσες
αρχές δεν μπορούν να υπογράψουν τη σύμβαση.
Οι νέοι κανόνες προωθούν τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις μέσω μιας προσέγγισης
κοστολόγησης κύκλου ζωής και επιτρέπουν τη δυνατότητα αναφοράς σε μια συγκεκριμένη
ετικέτα ή οικολογικό σήμα. Οι κοινωνικές πτυχές είναι επίσης σημαντικές, με οδηγίες να
περιλαμβάνουν ειδικές διατάξεις για κοινωνική ένταξη, κοινωνικά κριτήρια και
υπεργολαβίες, και την απλοποίηση των συμβάσεων υπηρεσιών. Στόχος, επίσης, είναι η
μείωση της γραφειοκρατίας και η ενίσχυση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
στις δημόσιες συμβάσεις.. Γενικότερα οι

νέοι ευρωπαϊκοί κανόνες επιδιώκουν την

απλούστευση και εκλογίκευση των διαγωνιστικών διαδικασιών σε όλα τα επίπεδα .
Ως προς την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις δημόσιες συμβάσεις, αυτή θα
ενισχυθεί ιδίως με τον περιορισμό του απαιτούμενου, για τη συμμετοχή του υποψηφίου,
ετήσιου κύκλου εργασιών και τη δυνατότητα διαίρεσης των συμβάσεων σε μέρη. Οι νέες
οδηγίες απαιτούν τη σταδιακή εισαγωγή των ηλεκτρονικών συμβάσεων και καθορίζουν
συγκεκριμένους κανόνες για τις τεχνικές και τα μέσα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για
ηλεκτρονικές και συγκεντρωτικές συμβάσεις, όπως συμφωνίες-πλαίσια, δυναμικά συστήματα
αγορών, ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί κ.λπ. Οι οδηγίες ενσωματώνουν επίσης την νομολογία
του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία επιτρέπει, υπό ορισμένες προϋποθέσεις,
στις αναθέτουσες αρχές να αναθέσουν σύμβαση σε επιχείρηση χωρίς διαδικασία σύναψης
συμβάσεων. Τέλος, οι νέοι κανόνες ενισχύουν την ισχύουσα νομοθεσία για συγκρούσεις
συμφερόντων, ευνοιοκρατία και διαφθορά (Γέροντας, 2009).
Η παρούσα πτυχιακή εργασία αποσκοπεί στην παρουσίαση του θεσμικού πλαισίου των
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων

συμβάσεων, των βασικών αρχών που διέπουν το

συγκεκριμένο πλαίσιο και των νέων ορισμών που εισάγονται.. Περιγράφει το ρόλο του
Εθνικού Σύστηματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) και του Κεντρικού
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Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ). Επίσης, αναλύει

τις

διάφορες κατηγορίες διαγωνιστικών διαδικασιών, τα κριτήρια επιλογής σύναψης σύμβασης
καθώς και τα εργαλεία έννομης προστασίας των εμπλεκομένων μερών.
Ως εκ τούτου, και προκειμένου η εν λόγω εργασία να θεωρείται ορθή και αποτελεσματική ως
προς τα στοιχεία που εξετάζει, διαχωρίζεται σχετικά σε τέσσερα (4) κεφάλαια, με πρώτο
εκείνο που αναφέρεται στις αναθέτουσες Αρχές και τους αναθέτοντες Φορείς καθώς και στην
έννοια της δημόσιας σύμβασης, στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται τα κριτήρια ανάθεσης των
συμβάσεων και τα σχετικά χαρακτηριστικά αποδοχής, ακύρωσης και εφαρμογής αυτών, στο
τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται η μελέτη περίπτωσης της σύμβασης της «Ελληνικό Φεστιβάλ
Α.Ε» για προμήθεια (μίσθωσης) Υλικού Υλικοτεχνικής Υποστήριξης Προβολών για το
Καλλιτεχνικό Πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών και τέλος το τέταρτο κεφάλαιο εμπεριέχει
τα σχετικά συμπεράσματα και τον επίλογο.
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Κεφάλαιο Πρώτο
Αναθέτουσες Αρχές και Αναθέτοντες Φορείς καθώς και έννοια της Δημόσιας
Σύμβασης
1.1 Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου
Οργανισμός δημοσίου δικαίου είναι κάθε οργανισμός, ο οποίος έχει συσταθεί με
συγκεκριμένο σκοπό την κάλυψη αναγκών γενικού συμφέροντος, που δεν εμπίπτουν στον
βιομηχανικό ή εμπορικό τομέα, έχει νομική προσωπικότητα και χρηματοδοτείται στο
μεγαλύτερο μέρος από το κράτος, τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλους οργανισμούς
δημοσίου δικαίου ή πάνω από το 50% των μελών του διοικητικού ή διευθυντικού ή
εποπτικού συμβουλίου διορίζεται από το κράτος, τις αρχές αυτοδιοίκησης ή από άλλους
οργανισμούς δημοσίου δικαίου (Γιαννακόπουλος, 2012).
1.2 Αναθέτουσες Αρχές
Αναθέτουσες αρχές είναι το κράτος, οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης οι οργανισμοί δημοσίου
δικαίου καθώς και οι ενώσεις μιας ή και περισσοτέρων από αυτές τις αρχές ή τους
οργανισμούς δημοσίου δικαίου (Γέροντας, 2009).
1.3 Αναθέτοντες Φορείς
Οι αναθέτοντες φορείς είναι (Τροβά, Σκουρής, 2009):
(α) Οι παραπάνω αναθέτουσες αρχές οι οποίες ασκούν δραστηριότητα στους τομείς αερίου,
θερμότητας, ηλεκτρισμού, ύδατος μεταφορών, ταχυδρομικών, υπηρεσιών, αναζήτησης,
εξόρυξης, συλλογής πετρελαίου, άνθρακα και άλλων στερεών καυσίμων καθώς και στην
διάθεση λιμένων και αερολιμένων σε μεταφορείς όταν συνάπτουν συμβάσεις έργων
προμηθειών ή υπηρεσιών για τις ανάγκες εκτέλεσης της συγκεκριμένης δραστηριότητας.
(β) Δημόσιες επιχειρήσεις οι οποίες ασκούν δραστηριότητα όπως αυτές που αναφέρθηκαν
παραπάνω και στις οποίες οι αναθέτουσες αρχές ασκούν άμεσα ή έμμεσα δεσπόζουσα
επιρροή. (δηλ. κατέχουν το μεγαλύτερο μέρος του καλυφθέντος κεφαλαίου ή διαθέτουν την
πλειονότητα των ψήφων οι οποίες αντιστοιχούν στους τίτλους που έχει εκδώσει η επιχείρηση
ή μπορούν να διορίζουν περισσότερα από τα μισά μέλη του διοικητικού διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου της επιχείρησης
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(γ) Επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητα, όπως αυτές που αναφέρθηκαν παραπάνω και
απολαμβάνουν ειδικών ή αποκλειστικών δικαιωμάτων από αρμόδια κρατική αρχή.
1.4 Η Έννοια της Δημόσιας Σύμβασης
Οι Δημόσιες συμβάσεις είναι οι συμβάσεις οι οποίες συνάπτονται εγγράφως μεταξύ ενός ή
περισσότερων οικονομικών φορέων και μιας ή περισσοτέρων αναθετουσών αρχών ή
αναθετόντων φορέων και έχουν ως αντικείμενο την εκτέλεση έργων, την προμήθεια
προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών (Ράϊκος, 2014).
Άρα τα συμβαλλόμενα μέρη σε μια δημόσια σύμβαση είναι : α) η αναθέτουσα αρχή η οποία
πρέπει να είναι φορέας του κράτους η Ν.Π.Δ.Δ β) οι δικαιούχοι συμμετοχής και γ) οι
υποψήφιοι διαγωνιζόμενοι. Πριν την έναρξη μιας διαδικασίας σύναψης σύμβασης οι
αναθέτουσες αρχές αν το επιθυμούν, μπορούν να διεξάγουν διαβουλεύσεις με την αγορά
προκειμένου να προετοιμάσουν την διαδικασία και να ενημερώνουν τους οικονομικούς
φορείς για τα σχέδια και τις απαιτήσεις όσον αφορά τις συμβάσεις. Παρόλα αυτά εάν ένας
υποψήφιος έχει δώσει συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή έχει εμπλακεί με οποιονδήποτε
τρόπο στην διαδικασία σύναψης σύμβασης, τότε η αναθέτουσα αρχή πρέπει να λάβει τα
κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει την μη στρέβλωση του ανταγωνισμού λόγω συμμετοχής
του (Ράϊκος, 2014).
1.5 Διαδικασίες Σύναψης των Δημοσίων Συμβάσεων
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προσφύγει στις παρακάτω διαδικασίες (Γέροντας, 2009):
Απευθείας ανάθεση :
Πρόκειται για διαδικασία σύναψης σύμβασης χωρίς να έχει γίνει εκ των προτέρων
δημοσίευση. Στην συγκεκριμένη περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή ύστερα από έρευνα αγοράς
και διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς, αναθέτει την σύμβαση στον
οικονομικό φορέα της επιλογής του. Οι φορείς του δημοσίου μπορούν να προσφύγουν στην
συγκεκριμένη διαδικασία, όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη των
20.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. Η απευθείας ανάθεση διενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της
αναθέτουσας αρχής. Δεν απαιτείται συγκρότηση επιτροπής για τον σκοπό αυτό. Όταν
εκδίδεται η απόφαση για την ανάθεση της σύμβασης τότε αυτή αναρτάται στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
Σε περίπτωση μη ανάρτησης η καταρτισθείσα σύμβαση είναι αυτοδίκαια άκυρη και δεν
παράγει έννομα αποτελέσματα. Η απόφαση ανάρτησης πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής
στοιχεία τουλάχιστον (Γιαννακόπουλος, 2012):
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(α) Επωνυμία και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής
β) Περιγραφή του αντικειμένου και την αξία της σύμβασης
(γ) Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατίθεται η
σύμβαση
(δ) Κάθε άλλη πληροφορία που θεωρεί απαραίτητη η αναθέτουσα αρχή.
Ως χρόνος έναρξης της απευθείας ανάθεσης θεωρείται η ημερομηνία αποστολής πρόσκλησης
προς τους οικονομικούς φορείς για να υποβάλουν προσφορά.
Συνοπτικός διαγωνισμός :
Πρόκειται για μια απλοποιημένη διαδικασία ανάθεσης, όπου κάθε ενδιαφερόμενος
οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλλει προσφορά. Οι φορείς του Δημοσίου επιτρέπεται να
επιλέξουν την συγκεκριμένη διαδικασία, όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή
κατώτερη από το ποσό των 60.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.
Για την διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού, η αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει
απλοποιημένη προκήρυξη στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. Επίσης μπορεί να προσκαλέσει και
συγκεκριμένους οικονομικούς φορείς, τουλάχιστον τρείς εφόσον δραστηριοποιούνται τόσοι
στην σχετική αγορά. Οι λεπτομέρειες ενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού καθορίζονται
στην διακήρυξη. Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής προσφορών ανέρχεται σε 12 ημέρες από
την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. Οι
οικονομικοί φορείς υποβάλουν έγγραφες προσφορές και σε περίπτωση που υπάρχει υποβολή
μιας και μόνο προσφοράς αυτό δεν αποτελεί κώλυμα για την συνέχιση της διαδικασίας του
διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης (Ράϊκος, 2014).
Ανοικτή διαδικασία :
Κατά την οποία ένας απεριόριστος αριθμός ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων μπορεί να
υποβάλει προσφορά. Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών σε διεθνή ανοιχτό
διαγωνισμό είναι 35 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης σύμβασης στην
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης. Ο αναθέτων φορέας μπορεί να μειώσει την παραπάνω
προθεσμία σε 22 ημέρες όταν οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν με ηλεκτρονικά μέσα.
Σε αιτιολογημένη κατάσταση επείγουσας ανάγκης κατά την οποία δεν μπορεί να εφαρμοστεί
το χρονικό όριο των 35 ημερών ο αναθέτων φορέας μπορεί να καθορίσει προθεσμία η οποία
δεν μπορεί, να είναι μικρότερη από 15 ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης
του διαγωνισμού.
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Τέλος ο αναθέτων φορέας μπορεί να ζητήσει από τους προσφέροντες μόνο διευκρινίσεις που
αφορούν την προσφορά τους ή την επιλεξιμότητά τους. Δεν επιτρέπονται οι
διαπραγματεύσεις και κυρίως αυτές που αφορούν τις αλλαγές στις προσφορές και στις τιμές.
Συνεπώς μια ανοικτή διαδικασία προσφέρει ένα πεδίο διαφάνειας και ανταγωνισμού το οποίο
είναι ευρύτερο από αυτό της κλειστής διαδικασίας.
Κλειστή διαδικασία :
Απεριόριστος αριθμός επιχειρήσεων μπορεί να υποβάλει αιτήσεις συμμετοχής σε
ανταγωνιστική προσφορά, ύστερα από δημόσια πρόσκληση του αναθέτων φορέα. Η ελάχιστη
προθεσμία για την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής είναι 30 μέρες από την επομένη μέρα
που εκδόθηκε η προκήρυξη. Όπως και στην ανοικτή διαδικασία σε περιπτώσεις
αιτιολογημένης κατάστασης επείγουσας ανάγκης η προθεσμία που μπορεί να ορίσει ο
αναθέτων φορέας δεν μπορεί να είναι λιγότερη από 15 μέρες από την ημέρα που εκδόθηκε η
προκήρυξη του διαγωνισμού.
Ύστερα από επανεξέταση των πληροφοριών που περιλαμβάνουν οι αιτήσεις συμμετοχής,
μόνο οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν προσκληθεί από τον αναθέτων φορέα μπορούν να
υποβάλλουν προσφορά σε ελάχιστη προθεσμία 30 ημερών από την επομένη της ημέρας
πρόσκλησης υποβολής προσφορών. Ο αναθέτων φορέας μπορεί να περιορίσει το αριθμό των
κατάλληλων επιχειρήσεων που καλούνται να υποβάλουν προσφορά.
Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση :
Ο αναθέτων φορέας προσφεύγει σε αυτό το είδος διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχουν οι
προϋποθέσεις του άρθρου 26 του Ν.4412/2016. Καλούνται δημόσια απεριόριστος αριθμός
ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής, παρέχοντας πληροφορίες
για την ποιοτική επιλογή που ζητείται από την αναθέτουσα αρχή. Οι προθεσμίες για την
παραλαβή των αιτήσεων είναι ίδιες με τις προθεσμίες της κλειστής διαδικασίας και μόνο οι
επιχειρήσεις που προσκλήθηκαν από τον αναθέτοντα φορέα, μπορούν να υποβάλουν την
αρχική προσφορά.
Διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση :
Χρησιμοποιείται εφόσον συντρέχουν ειδικές καταστάσεις για δημόσιες συμβάσεις έργων,
προμηθειών και υπηρεσιών. Αυτές είναι:
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(α) εάν ύστερα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία, είτε δεν υποβλήθηκε καμία αίτηση
συμμετοχής ή προσφορά είτε αυτές που υποβλήθηκαν δεν είναι κατάλληλες.
(β) εάν τα έργα, τα αγαθά ή οι υπηρεσίες μπορούν να παρασχεθούν μόνο από ένα
συγκεκριμένο φορέα και
(γ) εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης δεν είναι δυνατόν να τηρηθούν οι προθεσμίες που
ισχύουν για τις ανοικτές , κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, λόγω
γεγονότων απρόβλεπτων για την αναθέτουσα αρχή και σε καμία περίπτωση από δική τους
αμέλεια ή αδράνεια.
Πρόκειται για μία εξαιρετική διαδικασία ανάθεσης, η χρήση της από τις αναθέτουσες αρχές
απαιτεί μεγάλη προσοχή και εφαρμόζεται μόνο υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος
(άρθρ. 32 ν.4412/16), καθώς η γενικότερη εφαρμογή της αποτελεί παρέκκλιση από τις αρχές
της διαφάνειας, της ισότητας και του ελεύθερου ανταγωνισμού.
Ανταγωνιστικός διάλογος :
O αναθέτων φορέας περιγράφει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του στην προκήρυξη του
διαγωνισμού ή στα έγγραφα των προμηθειών για την διεξαγωγή ενός ανταγωνιστικού
διαλόγου. Ταυτόχρονα προσδιορίζει και περιγράφει τα βασικά κριτήρια ανάθεσης και
καθορίζει προσωρινό χρονοδιάγραμμα για τον διάλογο. Όποια επιχείρηση ενδιαφέρεται
μπορεί να υποβάλει αίτηση συμμετοχής με τις απαιτούμενες πληροφορίες. Ο αναθέτων
φορέας προβαίνει σε διάλογο με τις επιλεγείσες επιχειρήσεις προκειμένου να προσδιορίσει
και να καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο μπορούν καλύτερα να ικανοποιηθούν οι ανάγκες και
οι απαιτήσεις του (Τροβά, Σκουρής, 2009).
Κατά την διάρκεια του διαλόγου, εξασφαλίζεται η ισότητα μεταχείρισης μεταξύ όλων των
επιχειρήσεων και δεν αποκαλύπτονται πληροφορίες και προτεινόμενες λύσεις μιας
επιχείρησης χωρίς την συγκατάθεσή της καθώς επίσης χρησιμοποιούνται μόνο στο πλαίσιο
της συγκεκριμένης διαδικασίας σύναψης συμβάσεων.
Σε κάθε φάση του διαλόγου ο αναθέτων φορέας ενημερώνει τις επιχειρήσεις αν οι λύσεις που
προτείνουν δεν προγραμματίζονται για την επόμενη φάση. Στην τελική φάση του διαλόγου
πρέπει να υπάρχουν αρκετές λύσεις με τις οποίες εξασφαλίζεται ο ανταγωνισμός υπό την
προϋπόθεση ότι υπήρχαν αρχικά επαρκείς λύσεις ή επιλέξιμοι υποψήφιοι. Μετά την
ολοκλήρωση του διαλόγου ο αναθέτων φορέας ζητά από τις επιχειρήσεις να υποβάλουν τις
τελικές προσφορές τους σύμφωνα με τις λύσεις που παρουσιάστηκαν. Όταν ολοκληρωθεί ο
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διάλογος, οι επιχειρήσεις που θα παραμείνουν στην διαδικασία καλούνται να φτιάξουν τα
έγγραφα της σύμβασης και να υποβάλει η κάθε μια τους την τελική προσφορά.
Σύμπραξη καινοτομίας :
Στην προκήρυξη διαγωνισμού ή στα έγγραφα προμηθειών η αναθέτουσα αρχή περιγράφει την
ανάγκη για καινοτόμο παροχή ή υπηρεσία και αναφέρει ποιά στοιχεία ορίζουν ελάχιστες
απαιτήσεις. Οι πληροφορίες που παρέχονται πρέπει να είναι ακριβείς έτσι ώστε οι
επιχειρήσεις να μπορούν ανάλογα με τις ικανότητες τους στους τομείς της έρευνας ,
ανάπτυξης της τεχνολογίας και της εφαρμογής καινοτόμων λύσεων να αποφασίσουν αν θα
ζητήσουν να συμμετάσχουν στην διαδικασία. Απεριόριστος αριθμός επιχειρήσεων μπορεί να
υποβάλει αίτηση συμμετοχής, παρέχοντας πληροφορίες που ζητεί η αναθέτουσα αρχή για να
εξετάσουν την αιρετότητα με ελάχιστη προθεσμία παραλαβής 30 ημέρες από την έκδοση της
προκήρυξης του διαγωνισμού (Γέροντας, 2009).
Οι επιχειρήσεις που έχουν προσκληθεί από τη αναθέτουσα αρχή μπορούν να υποβάλουν
προσφορά με την μορφή έρευνας και σχεδίου καινοτομίας. Αντικείμενο διαπραγμάτευσης
μπορούν να γίνουν οι αρχικές και οι μεταγενέστερες προσφορές προκειμένου να βελτιωθεί το
περιεχόμενό τους εκτός από τις τελικές προσφορές. Επίσης αντικείμενο διαπραγμάτευσης
μπορεί να αποτελέσει το σύνολο των συμβατικών περιεχομένων των προσφορών εκτός από
τις ελάχιστες απαιτήσεις και τα κριτήρια ανάθεσης που έχουν οριστεί στα έγγραφα των
προμηθειών από την ανάδοχη επιχείρηση.
Τέλος σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή το έχει επισημάνει στην προκήρυξη του
διαγωνισμού ή στα έγγραφα των προμηθειών μπορεί να προβεί σε διαπραγματεύσεις στις
διάφορες διαδοχικές φάσεις προκειμένου να μειωθεί ο αριθμός προσφορών που πρέπει να
αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σύμφωνα με την εφαρμογή καθορισμένων
κριτηρίων ανάθεσης.
Καθ’ όλη την διάρκεια της διαδικασίας, εξασφαλίζεται από την αναθέτουσα αρχή η ίση
μεταχείριση όλων των προσφερόντων. Ενημερώνονται όλοι για τυχόν αλλαγές στις
απαιτήσεις και άλλες πληροφορίες που περιέχονται στα έγγραφα εκτός αυτών που αποτελούν
τις ελάχιστες απαιτήσεις ενώ παράλληλα τους δίνει επαρκή χρόνο για να τροποποιήσουν και
να υποβάλουν τις τροποποιημένες προσφορές.
Εμπιστευτικές πληροφορίες που έχει κοινοποιήσει μια επιχείρηση που συμμετέχει στις
διαπραγματεύσεις δεν αποκαλύπτονται χωρίς την συγκατάθεση της στους άλλους
συμμετέχοντες, ενώ στα έγγραφα των προμηθειών πρέπει να διευκρινίζονται από την
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αναθέτουσα αρχή οι ισχύουσες ρυθμίσεις για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων.
Η σύμπραξη καινοτομίας χωρίζεται σε 2 φάσεις, οι οποίες υποδιαιρούνται με σκοπό τον
καθορισμό ενδιάμεσων στόχων οι οποίοι κατόπιν συμφωνίας πρέπει να επιτευχθούν για την
καταβολή της αμοιβής σε κατάλληλες δόσεις. Οι 2 φάσεις είναι οι εξής (Γιαννακόπουλος,
2012):
α) Η φάση έρευνας και ανάπτυξης που περιλαμβάνει την κατασκευή προτύπων ή την
ανάπτυξη υπηρεσίας και β) η φάση απόδοσης, η οποία αφορά την απόδοση των επιδόσεων
που προκύπτουν από την εταιρική σχέση. Η αναθέτουσα αρχή μετά από κάθε μία φάση
ανάπτυξης μπορεί είτε να τερματίσει την εταιρική σχέση καινοτομίας είτε σε περίπτωση μιας
εταιρικής σχέσης καινοτομίας με διάφορους εταίρους να μειώσει τον αριθμό τους με την
λήξη των μεμονωμένων συμβάσεων μόνο αν στην σύμβαση ή στα έγγραφα προκήρυξης ή
στα έγγραφα προμηθειών αναφέρει τις δυνατότητες και τους όρους χρήσης τους.Εφόσον
ολοκληρωθεί η φάση έρευνας και ανάπτυξης, η αναθέτουσα αρχή υποχρεώνεται να
αποκτήσει την καινοτόμο προμήθεια ή υπηρεσία μόνο εάν βρίσκεται στο επίπεδο απόδοσης
και το ανώτατο όριο κόστους που καθορίζονται κατά την είσοδο της εταιρικής σχέσης.
Δυναμικό σύστημα αγορών :
Είναι μια καθολικά ηλεκτρονική διαδικασία για συμβάσεις έργων , υπηρεσιών και αγαθών
και είναι ανοιχτό καθ’ όλη την περίοδο του συστήματος αγορών σε κάθε επιχείρηση που
πληρεί τα κριτήρια επιλογής.
Ως διαδικασία έχει τις δικές της απαιτήσεις και προϋποθέσεις κυριότερα όμως πρέπει να
τρέξει ως πλήρως ηλεκτρονική διαδικασία και να συσταθεί με την χρήση της κλειστής
διαδικασίας. Οι αναθέτουσες αρχές μαζί με τους κεντρικούς οργανισμούς προμηθειών
μπορούν να δημιουργήσουν ένα Δυναμικό Σύστημα αγορών.
Πρόκειται για μια διαδικασία 2 σταδίων :
(α) Το στάδιο της αρχικής εγκατάστασης, όπου όλοι οι προμηθευτές που πληρούν τις
προϋποθέσεις των κριτηρίων επιλογής και δεν αποκλείονται γίνονται δεκτοί στο Δυναμικό
σύστημα αγορών ( δεν υπάρχει όριο στον αριθμό συμμετεχόντων).
(β) Στο 2ο στάδιο η αρχή καλεί όλους τους προμηθευτές να υποβάλουν προσφορά για την
συγκεκριμένη σύμβαση. Το Δυναμικό Σύστημα αγορών φαίνεται να είναι πιο ευέλικτο από
τα άλλα πλαίσια και δίνει την δυνατότητα στους προμηθευτές να μην χρειάζεται να
επιδείξουν καταλληλόλητα και ικανότητα κάθε φορά που επιθυμούν να ανταγωνιστούν για
ένα συμβόλαιο του δημοσίου, να μπορούν να προσχωρήσουν σε αυτό οποιαδήποτε στιγμή,
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καθώς επίσης αποτελεί πλεονέκτημα ότι η ανάθεση μεμονωμένων προσφορών μπορεί να
γίνεται ταχύτερη συγκριτικά με άλλες διαδικασίες.
Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί :
Είναι δημοπρασία η οποία γίνεται ηλεκτρονικά. Είναι μια διαδικασία η οποία, αν εφαρμοστεί
σωστά, δίνει την δυνατότητα να επωφεληθούν τόσο οι οργανισμοί αγορών από την μείωση
των τιμών όσο και οι προμηθευτές λόγω του ότι ένας ηλεκτρονικός πλειστηριασμός είναι
ένας πολύ ανοικτός και διαφανής ανταγωνισμός. Οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί μπορούν
να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με (Ράϊκος, 2014):
α) Την ανοιχτή διαδικασία, β) την κλειστή διαδικασία, γ) την ανταγωνιστική διαδικασία με
διαπραγμάτευση, δ) την διαδικασία διεξαγωγής μίνι διαγωνισμών στο πλαίσιο συμφωνίας
πλαισίου και ε) την διαδικασία ανάθεσης σύμβασης μέσω του δυναμικού συστήματος
αγορών, εφόσον ο οργανισμός που αγοράζει είναι σε θέση να ορίσει τις τεχνικές
προδιαγραφές και το περιεχόμενο των εγγράφων προμηθειών. Προκειμένου να επιτευχθεί η
καλή αξία του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού πρέπει να ακολουθούνται οι κατάλληλες
προϋποθέσεις. Όσον αφορά την αγορά πρέπει να είναι τόσο υψηλή ώστε να παράγει λογικές
οικονομίες (χρειάζεται να καλυφθεί το κόστος διεξαγωγής της δημοπρασίας) και να μπορεί
να προσδιοριστεί με ακρίβεια (π. χ.: καύσιμα οχήματα κλπ.).
Τέλος, πρέπει να υπάρχει τόσος αριθμός υποψηφίων ώστε να είναι επαρκές το επίπεδο
συμμετοχής στην δημοπρασία και να υπάρχουν επαρκή περιθώρια τιμών για να μπορεί να
επιτευχθεί μια πιο ανταγωνιστική τιμολόγηση. Υπάρχουν περιπτώσεις που ο ηλεκτρονικός
πλειστηριασμός δεν συνιστάται όπως στις δημόσιες συμβάσεις των οποίων το αντικείμενο
αφορά πνευματική απόδοση, για την αποτροπή, τον περιορισμό ή την νόθευση του
ανταγωνισμού, όπως επίσης για την προμήθεια ή την ανάθεση υπηρεσιών κοινωνικής
φροντίδας.
Ηλεκτρονικός κατάλογος :
Οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι καταρτίζονται από τους υποψηφίους ή τους προσφέροντες με
σκοπό την συμμετοχή τους στην συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης
σύμφωνα με τις προδιαγραφές και το υπόδειγμα που καθορίζεται από την αναθέτουσα αρχή.
Οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις για τα μέσα ηλεκτρονικής
επικοινωνίας, όπως με τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις που καθορίζονται από την αναθέτουσα
αρχή σύμφωνα με το άρθρο 22 Οδηγία 2014/24/ΕΕ. Η χρήση τους στις δημόσιες συμβάσεις
μπορεί να ωφελήσει, τόσο τους προμηθευτές που λόγω της αυτόματης επεξεργασίας
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απλοποιεί τις διαδικασίες για την δημιουργία προσφορών, όσο και τους αγοραστές στις
διαδικασίες για την λήψη, την αξιολόγηση, την αγορά, και τέλος την τιμολόγηση (Σκουρή,
2014).
Προκειμένου να επιτύχουν τον στόχο τους, της αυτόματης επεξεργασίας, πρέπει να είναι
διαμορφωμένοι με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να επιτρέψουν την ανάπτυξη
αποτελεσματικών πρακτικών και συστημάτων. Παρόλα αυτά αν και μέχρι σήμερα υπάρχει
πρόοδος στα πρότυπα για την χρήση των ηλεκτρονικών καταλόγων για τις δημόσιες
συμβάσεις, πρέπει να καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια έτσι ώστε να επεκταθούν και να
ενισχυθούν προκειμένου να καλυφθούν όλες οι ανάγκες των δημοσίων συμβάσεων
(Γιαννακόπουλος, 2012).
1.6 Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)
Το Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο συστάθηκε με τον
Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/2013) και τέθηκε το πλαίσιο και το αρχικό χρονοδιάγραμμα της
λειτουργίας του ενώ οι τεχνικές λεπτομέρειες και οι διαδικασίες του έχουν καθοριστεί με την
Π1/2390/2013

(ΦΕΚ

2677/Β/2013)

υπουργική

απόφαση.

Οι

αναθέτουσες

αρχές

υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ σε όλα τα στάδια σύναψης των δημοσίων
συμβάσεων του Ν.4412/2016 με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των 60.000 ευρώ χωρίς τον
Φ.Π.Α. Σκοπός του είναι να είναι διαφανής η διαδικασία δημοπράτησης των δημοσίων έργων
και να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός. Το σύστημα αυτό περιλαμβάνει λειτουργίες που έχουν να
κάνουν με την κατάρτιση και την δημοσίευση της διακήρυξης ενός διαγωνισμού, την
υποβολή προσφορών, την αξιολόγηση και την κατακύρωση της σύμβασης όπως επίσης, να
εκτελεί και να παρακολουθεί την σχετική σύμβαση και να κάνει ηλεκτρονικές παραγγελίες
τιμολόγηση και πληρωμές (Σκουρή, 2014).
Το Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ δίνει την δυνατότητα στους φορείς του δημοσίου να εφαρμόζουν νέες τεχνικές
αναφορικά με τις διαδικασίες ανάθεσης των συμβάσεων, όπως τα δυναμικά συστήματα
αγορών, ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός, ο ανταγωνιστικός διάλογος και η συμφωνία
πλαίσιο. Τέλος, στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ τηρείται το Εθνικό Μητρώο Οικονομικών Φορέων
Προμήθειας Αγαθών και Παροχής Υπηρεσιών καθώς επίσης και πλατφόρμα που εκτελούνται
επιχειρησιακές διαδικασίες που συνδέονται με τις δημόσιες συμβάσεις όπως η σύνταξη και
έγκριση του ενιαίου προγράμματος προμηθειών, του προγράμματος προμηθειών υπηρεσιών
και φαρμάκων υγείας και η ηλεκτρονική εγκριτική ροή σχετικών εγγράφων και διαδικασίων.
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1.7 Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ)
Το Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ συστάθηκε με τις διατάξεις του αρθρ.11 του Ν.4013/2011 στο Υπουργείο
Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού (Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας
Καταναλωτή), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.4038/12. Σκοπός
του είναι η συλλογή, επεξεργασία και η δημοσίευση στοιχείων αναφορικά με τις συμβάσεις
οι οποίες συνάπτονται γραπτώς, προφορικώς ή με ηλεκτρονικά μέσα εκτιμώμενης αξίας ίσης
ή ανώτερης του ποσού των 1.000 ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α ανεξάρτητα από την διαδικασία
ανάθεσης.
Σύμφωνα όμως με την παρ.4 του άρθρου 201 του Ν.4281/2014 (Α΄160) από τις 8/8/2015, έχει
τεθεί σε ισχύ το άρθρο 139 του ίδιου νόμου που αφορά το αναμορφωμένο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ βάσει
του οποίου επήλθε διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ αναφορικά με τους
υπόχρεους φορείς αλλά και τον προϋπολογισμό των προς καταχώρηση συμβάσεων.
Ειδικότερα υπόχρεοι φορείς θεωρούνται οι αναθέτουσες αρχές, οι αναθέτοντες φορείς και οι
κεντρικές αρχές προμηθειών για καταχώρηση στο Κ.ΗΜ.ΔΗ.Σ ενώ καταργείται το κατώτατο
όριο των 1.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. Οι υπόχρεοι φορείς καταχωρούν όλα τα ηλεκτρονικά
στοιχεία στα ακόλουθα στάδια για τις δημόσιες συμβάσεις (Γέροντας, 2009):
α) Των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης ή και των αποφάσεων αρμοδίου οργάνου για την
δέσμευση πίστωσης,
β) Της προκήρυξης και της διακήρυξης,
γ) Της απόφασης ανάθεσης ή κατακύρωσης,
δ) Του συμφωνητικού,
ε) κάθε εντολής πληρωμής.
Το “Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ” σύμφωνα με το Ν.3861/2010 αντλεί τα παραπάνω στοιχεία και
έγγραφα τα οποία επιβάλλεται να αναρτηθούν σε αυτό αυτόματα από το Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. Οι
πράξεις οι οποίες καταχωρίζονται στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ ισχύουν από την καταχώρηση τους σε
αυτό. Στοιχεία κανονικότητας της δαπάνης αποτελούν, η καταχώρηση των δημοσίων
συμβάσεων στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ και η αναφορά του αριθμού διαδικτυακής ανάρτησης μητρώου
(ΑΔΑΜ) με την χρήση του οποίου μπορείς να προβείς σε αυτεπάγγελτη αναζήτηση των
πράξεων που καταχωρίζονται τόσο κατά την διεκπεραίωση υποθέσεων των διοικούμενων
όσο και κατά την επικοινωνία μεταξύ φορέων του Δημοσίου.
Η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης στο Τεύχος Διακηρύξεων δημοσίων συμβάσεων
της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως παύει να υφίσταται από την στιγμή που δημοσιεύεται στο
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Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ η οποία, θα ισχύει μέχρι να εκδοθεί κοινή υπουργική απόφαση που θα ρυθμίζει
ειδικότερα θέματα που αφορούν την λειτουργία και διαχείρισή του.
Άλλα θέματα τα οποία ρυθμίζονται με κοινή υπουργική απόφαση είναι αυτά που αφορούν
την διασύνδεση και διαλειτουργικότητά του Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ με το Μητρώο Δεσμεύσεων του
Γενικού

Λογιστηρίου

του

Κράτους,

το

Ολοκληρωμένο

Πληροφοριακό

Σύστημα

παρακολούθησης συγχρηματοδοτούμενων έργων, καθώς και με κάθε άλλο πληροφοριακό
σύστημα που κρίνεται απαραίτητο για την παρακολούθηση από τις υπηρεσίες του δημοσίου
των δημοσίων συμβάσεων για ελεγκτικούς, δημοσιονομικούς, στατιστικούς και λοιπούς
σκοπούς (Γιαννακόπουλος, 2012).
1.8 Τεχνική επάρκεια Αναθετουσών Αρχών στις δημόσιες συμβάσεις έργων και μελετών
Η αρμόδια τεχνική υπηρεσία κάθε αναθέτουσας αρχής προκειμένου να προβεί στην
διαδικασία σύναψης εποπτείας και επίβλεψης της δημοσίας σύμβασης έργου ή μελέτης
απαιτείται με κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) να έχει την ελάχιστη στελέχωση κατά
αριθμό, ειδικότητα , προσόντα καθώς επίσης και ειδικότερες προδιαγραφές επάρκειας της
ανάλογα με την εκτιμώμενη αξία ,το είδος , την κατηγορία το μέγεθος και την
πολυπλοκότητα των έργων ή των μελετών.
Κατά συνέπεια θα μπορεί να ανταποκριθεί επαρκώς στις προς ανάθεση συμβάσεις ενώ σε
αντίθετη περίπτωση δηλαδή αν δεν τηρεί τις παραπάνω προϋποθέσεις θεωρείται υπηρεσία η
οποία δεν έχει τεχνική επάρκεια και η διαδικασία σύναψης, η εποπτεία και η επίβλεψη των
δημοσίων συμβάσεων της αρμοδιότητά της διενεργούνται με προγραμματική σύμβαση από
την τεχνική υπηρεσία του εποπτεύοντος την αναθέτουσα αρχή φορέα ή της οικείας
περιφέρειας ή από άλλη τεχνική υπηρεσία φορέων του κεντρικού δημόσιου φορέα (Ράϊκος,
2014).
1.9 Συγκρότηση και τήρηση φακέλου δημόσιας σύμβασης
Ο “Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης”, σε ηλεκτρονική μορφή, συντάσσεται προκειμένου οι
αναθέτουσες αρχές να μπορούν να καταγράφουν την πρόοδο όλων των διαδικασιών σύναψης
δημοσίων συμβάσεων που διενεργούνται. Συμπληρώνεται και επικαιροποιείται σε όλα τα
επιμέρους στάδια σύναψης της σύμβασης και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο (Γιαννακόπουλος,
2012):
α) την τεκμηρίωση της σκοπιμότητας της σύμβασης η οποία τηρείται τουλάχιστον για
περίοδο τριών ετών από την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης,
β) τον προϋπολογισμό της σύμβασης και την τεκμηρίωση του,
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γ) στοιχεία της ωριμότητας της σύμβασης,
δ) την περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης,
ε) τα έγγραφα της σύμβασης,
στ) τα έγγραφα που είναι αναγκαία ώστε η αναθέτουσα αρχή να είναι σε θέση να αιτιολογεί
τις αποφάσεις που λαμβάνονται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας σύναψης δημοσίων
συμβάσεων τα οποία τηρούνται για περίοδο τριών ετών από την παραλαβή του αντικειμένου
της σύμβασης και
ζ) αντίγραφο της σύμβασης εφόσον η αξία της είναι ίση ή είναι μεγαλύτερη από 1.000.000
ευρώ όταν πρόκειται για δημόσια σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών ή 10.000.000 ευρώ
όταν πρόκειται για δημόσια σύμβαση έργων. Το αντίγραφο τηρείται καθ’ όλη την διάρκεια
της σύμβασης. Για τις δημόσιες συμβάσεις έργων μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπόν
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών ειδικά ο Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης συγκροτείται από
την αρμόδια τεχνική υπηρεσία της αναθέτουσας αρχής.

Όλα τα στοιχεία του φακέλου

καταχωρίζονται υποχρεωτικά και σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων οι οποίες τηρούνται
στην Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων με
ευθύνη της εκάστοτε αρμόδιας της αναθέτουσας αρχής (Τροβά, Σκουρής, 2009).
1.10 Εγγυήσεις
Ανάλογα με την διαδικασία ανάθεσης οι αναθέτουσες αρχές ζητούν τις ακόλουθες εγγυήσεις
(Ράϊκος, 2014):
Εγγύηση συμμετοχής:
Το ύψος της καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το
2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς το Φ.Π.Α με την ανάλογη στρογγυλοποίηση.
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή και περισσότερα τμήματα της σύμβασης το
ύψος εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας εκτός Φ.Π.Α των
προσφερόμενων τμημάτων ή τμήματος. Το ποσό αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως
σε ευρώ. Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής στις διαδικασίες σύναψης συμφωνιώνπλαισίου, δυναμικού συστήματος αγοράς, σε συνοπτικό διαγωνισμό ,απευθείας ανάθεσης και
επιλογής από κατάλογο εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά στα έγγραφα της σύμβασης.
Εγγύηση καλής εκτέλεσης :
Το ύψος της καθορίζεται σε ποσοστό 5% χωρίς το Φ.Π.Α επί της αξίας της σύμβασης και
κατατίθεται πριν ή και κατά την υπογραφή της σύμβασης. Καταπίπτει στην περίπτωση που
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έχουν παραβιαστεί οι όροι της σύμβασης που αυτή ορίζει. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης
επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του
συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. Για συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης των 20.000
ευρώ δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά στα
έγγραφα της σύμβασης.
Εγγύηση καλής εκτέλεσης συμφωνίας-πλαίσιο :
Το ύψος της είναι 0,5% επί της συνολικής αξίας της συμφωνίας-πλαίσιο ή του τμήματος
συμφωνίας - πλαίσιο εκτός Φ.Π.Α. Αποδεσμεύεται αναλόγως κατ’ έτος και ισόποσα σε
σχέση με το συνολικό χρόνο που διαρκεί η συμφωνία-πλαίσιο.
Εγγύηση προκαταβολής :
Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50% της συμβατικής αξίας χωρίς
Φ.Π.Α ισόποση με την προκαταβολή. Η προκαταβολή είναι έντοκη από την καταβολή της και
επιβαρύνεται με το ύψος επιτοκίου που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών.
Εγγύηση καλής λειτουργίας :
Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητήσουν από τους προσφέροντες την συγκεκριμένη
εγγύηση για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που
προκαλούνται από δυσλειτουργία των έργων ή των αγαθών κατά την περίοδο εγγύησης
εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Το ύψος της καθορίζεται στα έγγραφα της
σύμβασης σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό. Τέλος, οι εγγυήσεις εκδίδονται από
αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα καθώς επίσης και από το Ε.Τ.Α.Α - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε ή
μπορούν να παρέχονται από με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Σε αυτή την περίπτωση τα
τοκομερίδια ή τα μερίσματα που λήγουν κατά την διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά
την λήξη τους στον οικονομικό φορέα υπέρ του οποίου παρέχεται η εγγύηση.
1.11 Λόγοι αποκλεισμού - Αποκλεισμός οικονομικού φορέα από Δημόσιες Συμβάσεις
Ένας οικονομικός φορέας αποκλείεται από την συμμετοχή του σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης, όταν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση όπως : α) για
συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη, δ)τρομοκρατικά εγκλήματα ή
εγκλήματα που συνδέονται με τρομοκρατικές ενέργειες ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή
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απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή
χρηματοδότηση τρομοκρατίας, στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.
Αποκλείεται και αν υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος προσώπου που
είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα ή
έχει εξουσία εκπροσώπησης λήψης αποφάσεων ή ελέγχου. (π. χ.: τους διαχειριστές Ο.Ε, Ε.Ε,
Ε.Π.Ε τον διευθύνοντα σύμβουλο και τα μέλη του Δ.Σ της Α.Ε)
Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αποκλείσουν οποιονδήποτε οικονομικό φορέα από την
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης σε περιπτώσεις που (Γέροντας, 2009):
α) έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας,
β) έχει αναστείλει τις επιχ/κές του δραστηριότητες, που βρίσκεται σε πτώχευση ή έχει
υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή
ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
δικαστήριο ή εάν βρίσκεται σε ανάλογη κατάσταση η οποία προκύπτει από παρόμοια
διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,
γ) έχει κάνει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό την στρέβλωση του
ανταγωνισμού,
δ) μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων ή κατάσταση στρέβλωσης ανταγωνισμού κατά
την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί
αποτελεσματικά με άλλα μέσα,
ε) κατά την εκτέλεση απαίτησης προηγούμενης δημόσιας σύμβασης είχε ως αποτέλεσμα την
πρόωρη καταγγελία της αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις λόγω σοβαρής ή
επαναλαμβανόμενης πλημμέλειας,
στ) έχει κριθεί ένοχος λόγω σοβαρών ψευδών δηλώσεων ή έχουν αποκρύψει τις πληροφορίες
αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται,
ζ) έχει προσπαθήσει με αθέμιτο τρόπο να επηρεάσει την λήψη αποφάσεων της αναθέτουσας
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες ή να δώσει εξ αμελείας πληροφορίες οι
οποίες θα παραπλανήσουν και θα επηρεάσουν λανθασμένα τις αποφάσεις που αφορούν τον
αποκλεισμό την επιλογή και την ανάθεση,
η) έχει αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό
παράπτωμα με αποτέλεσμα να αμφισβητείται η ακεραιότητα του.
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Κεφάλαιο Δεύτερο
Κριτήρια Ανάθεσης των Συμβάσεων και σχετικά χαρακτηριστικά αποδοχής,
ακύρωσης και εφαρμογής αυτών
2.1 Κριτήρια Ανάθεσης Συμβάσεων
Κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής, η πλέον συμφέρουσα προσφορά προσδιορίζεται
βάσει της τιμής ή του κόστους με χρήση προσέγγισης κόστους-αποτελεσματικότητας όπως
της κοστολόγησης του κύκλου ζωής και μπορεί να περιλαμβάνει την βέλτιστη σχέση
ποιότητας - τιμής η οποία εκτιμάται βάσει κριτηρίων συμπεριλαμβανόμενων μεταξύ άλλων
ποιοτικών, περιβαλλοντικών ή και άλλων κοινωνικών πτυχών που συνδέονται με το
αντικείμενο της συγκεκριμένης δημόσιας σύμβασης. Κυριότερα περιλαμβάνονται τα κριτήρια
(Σκουρή, 2014):
α) η ποιότητα περιλαμβανομένης της τεχνικής αξίας τα αισθητικά και λειτουργικά
χαρακτηριστικά, η προσβασιμότητα, ο σχεδιασμός, για όλους τους χρήστες τα κοινωνικά,
περιβαλλοντικά και καινοτόμα χαρακτηριστικά και η εμπορία και οι σχετικοί όροι,
β) η οργάνωση, τα προσόντα και η εμπειρία του προσωπικού εφόσον έχει σημαντική
επίδραση στο επίπεδο εκτέλεσης της σύμβασης,
γ) η εξυπηρέτηση και η τεχνική υποστήριξη μετά την πώληση,
δ) οι όροι παράδοσης π. χ.: ημερομηνία, η προθεσμία ολοκλήρωσης κλπ.,
ε) η παροχή της εγγύησης καλής λειτουργίας και
στ) η προσαύξηση του χρόνου της σύμβασης ο οποίος προβλέπεται στα έγγραφα της
συγκεκριμένης σύμβασης.
Όσο αφορά τα κοινωνικά κριτήρια εξειδικεύονται ειδικότερα σε :
α) απασχόληση εργαζομένων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού για χρονικό
διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών πριν την συμμετοχή του οικονομικού φορέα σε διαδικασία
ανάθεσης δημόσιας σύμβασης (Ν.4019/2011 άρθρ.1 παρ.4),
β) διευκόλυνση της κοινωνικής και της εργασιακής ένταξης ατόμων που προέρχονται από
ευπαθείς ομάδες πληθυσμού,
γ) καταπολέμηση των διακρίσεων και
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δ) προαγωγή της ισότητας ανδρών και γυναικών.

2.2 Περιεχόμενο προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής
Η προσφορά που υποβάλλουν οι οικονομικοί φορείς στην ανοικτή διαδικασία πρέπει να
περιλαμβάνει (Γιαννακόπουλος, 2012):
α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη “Δικαιολογητικά Συμμετοχής”
β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη “Τεχνική Προσφορά” ο οποίος περιέχει τα
τεχνικά στοιχεία της προσφοράς εφόσον το απαιτούν τα έγγραφα της σύμβασης. Σε
περίπτωση που λόγου του μεγάλου όγκου τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν μπορούν να
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο τότε συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως
φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις και
γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη “Οικονομική Προσφορά” ο οποίος
περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς σύμφωνα με τα έγγραφα της σύμβασης.
Ανεξάρτητα από το είδος της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, όταν πρόκειται για
παροχή υπηρεσιών καθαρισμού ή και φύλαξης υποχρεωτικά σε χωριστό κεφάλαιο στην
προσφορά πρέπει να υπάρχουν επιπλέων ο αριθμός των εργαζομένων που θα απασχοληθούν,
τις ημέρες και τις ώρες εργασίας, την συλλογική σύμβαση στην οποία υπάγονται οι
εργαζόμενοι, το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις νόμιμες αποδοχές αυτών
των εργαζομένων καθώς και των ασφαλιστικών εισφορών με βάσει αυτό το ποσό και τέλος
τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο όταν πρόκειται για καθαρισμό χώρων. Επίσης
πρέπει να υπολογίζουν το εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών
τους, αναλώσιμων του εργολαβικού τους κέρδους και των νόμιμων κρατήσεων υπέρ του
Δημοσίου και τρίτων.
2.3 Περιεχόμενο φακέλου “Δικαιολογητικά Συμμετοχής”
Ο συγκεκριμένος φάκελος όταν πρόκειται για διαδικασία σύναψης σύμβασης άνω των ορίων
πρέπει να περιέχει το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης και την εγγύηση συμμετοχής.
Όταν πρόκειται για κάτω των ορίων τότε πρέπει να περιέχει μια υπεύθυνη δήλωση ότι ο
οικονομικός φορέας πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής (Ν.4412/2016 αρθρ.75, 76, 77) και
ότι δεν βρίσκεται σε καμία κατάσταση αποκλεισμού ή πρόκειται να αποκλειστεί
(ν.4412/2016 αρθρ.73, 74), εγγύηση συμμετοχής, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του
προσφέροντος ή του νομικού προσώπου και τέλος τα παραστατικά εκπροσώπησης αν οι
οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους (Τροβά, Σκουρής, 2009).
23

2.3.1 Περιεχόμενο φακέλου “Τεχνική Προσφορά”
Ο συγκεκριμένος φάκελος για συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών περιέχει όλα τα
έγγραφα

και τα

δικαιολογητικά

τα οποία

τεκμηριώνουν

την τεχνική

επάρκεια

χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των προσφορών και περιγράφονται στα έγγραφα της
σύμβασης.
2.3.2 Τρόπος σύνταξης και υποβολής Οικονομικών Προσφορών
Όταν πρόκειται για σύμβαση προμηθειών το κριτήριο για μια συμφέρουσα προσφορά
αποκλειστικά και μόνο βάσει τιμής προκύπτει κατά την προσφερόμενη έκπτωση επί τις %
στην τιμή του είδους έτσι όπως ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία π. χ.: πετρελαιοειδή
κλπ. Όταν πρόκειται για σύμβαση έργου τότε η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ορίσει στα
έγγραφα της σύμβασης ότι αν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής τότε (Σκουρή, 2014):
α) οι οικονομικοί φορείς προσφέρουν επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα
ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού ιδίως όταν είναι μεγάλο το
πλήθος των τιμών μονάδας με τις οποίες θα καταρτιστεί η σύμβαση. Οι οικονομικές
προσφορές συντάσσονται αριθμητικώς σε ευρώ και ολογράφως υποχρεωτικά στο έντυπο που
του χορηγεί η αναθέτουσα αρχή.
β) οι οικονομικές προσφορές συντάσσονται με ελεύθερη συμπλήρωση ανοιχτού τιμολογίου
ιδίως όταν οι ποσότητες των εργασιών έχουν προ μετρηθεί χωρίς κίνδυνο συμβατικών
σφαλμάτων και δεν αναμένονται κατασκευαστικές αποκλίσεις.
Στους ενδιαφερόμενους χορηγούνται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή σύμφωνα με το
υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στα έγγραφα της σύμβασης τιμολόγιο όμοιο με το τιμολόγιο
της υπηρεσίας στο οποίο οι τιμές είναι ασυμπλήρωτες και προϋπολογισμός όμοιος με τον
προϋπολογισμό δημοπράτησης της αναθέτουσας αρχής στον οποίο οι τιμές μονάδας τα
γινόμενα και τα αθροίσματα είναι ασυμπλήρωτα.
Όταν πρόκειται για σύμβαση μελετών οι συμμετέχοντες υποβάλουν έντυπο οικονομικής
προσφοράς στο οποίο αναγράφουν την προσφερόμενη τιμή ανά κατηγορία μελέτης και την
συνολική τιμή για την εκτέλεση της σύμβασης. Και τέλος για τις συμβάσεις παροχής
τεχνικών και λοιπόν συναφών επιστημονικών υπηρεσιών οι συμμετέχοντες υποβάλουν
οικονομική προσφορά στην οποία αναγράφουν την προσφερόμενη τιμή ανά κατηγορία
υπηρεσιών και την συνολική τιμή για την εκτέλεση της σύμβασης.
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2.3.3 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
Η επιτροπή διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των
προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης ή την
σχετική πρόσκληση η οποία διενεργείται δημόσια. Για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των
προσφορών κατά το αρθρ.100 του Ν.4412/2016 η Επιτροπή Ανταγωνισμού ξεκινά την
διαδικασία ακολουθώντας τα εξής στάδια (Σκουρή, 2014):
- Ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπό)φακέλου “Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική
προσφορά” την εργάσιμη μέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία προσφορών (οι
αναθέτουσες αρχές έχουν τη δυνατότητα να ορίσουν την ημερομηνία ηλεκτρονικής
αποσφράγισης των προσφορών μετά την παρέλευση τριών εργάσιμων ημερών προκειμένου
οι συμμετέχοντες να προσκομίσουν την πρωτότυπη εγγύηση συμμετοχής).
- Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του “υπό” φακέλου “Οικονομική Προσφορά” κατά την
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή.
Με την αποσφράγιση των παραπάνω φακέλων κάθε προσφέρων μπορεί να έχει πρόσβαση
στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους εκτός των στοιχείων εκείνων
της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηριστεί ως εμπιστευτικές. Τέλος η αναθέτουσα αρχή
μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να διευκρινίσουν ή να συμπληρώσουν τα
έγγραφα ή τα δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της
τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους. (Ν.4412/2016 αρθρ.102). Στην συνέχεια η
αναθέτουσα αρχή μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της προβαίνει
στην αξιολόγηση των προσφορών σύμφωνα με τις διατάξεις που εφαρμόζονται.
Συγκεκριμένα (Ράϊκος, 2014):
α) Όταν το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανεξαρτήτως ποσού :
Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές τα δικαιολογητικά
και τα αποτελέσματα ελέγχου αυτών σε πρακτικό το οποίο και υπογράφεται από τα μέλη του
οργάνου. (Ν.4412/2016 αρθρ.72 παρ.5). Ακολούθως προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των
τεχνικών προσφορών των προσφερόντων των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε
πλήρη.
Για τις τεχνικές προσφορές που είτε έγιναν αποδεκτές είτε απορρίφθηκαν γιατί δεν πληρούν
τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών συντάσσεται πρακτικό. Επίσης
μπορεί να συντάσσεται ενιαίο πρακτικό για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών
συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών το οποίο κοινοποιείται μέσω της λειτουργικότητας
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της “Επικοινωνίας” μόνο στην αναθέτουσα αρχή προκειμένου η τελευταία να ορίσει την
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του (υπό)φακέλου των οικονομικών προσφορών.
Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης σύμφωνα με τα παραπάνω αποσφραγίζονται κατά
την ημερομηνία και την ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι όλων των
υποβληθεισών οικονομικών προσφορών. Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην
αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων των οποίων τις τεχνικές
προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και συντάσσει πρακτικό στο
οποίο αναγράφει αιτιολογημένα την αποδοχή ή την απόρριψή τους, την κατάταξη των
προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.
Στην συνέχεια το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο μέσω
της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” στην αναθέτουσα αρχή για να την εγκρίνει. Σε
περίπτωση που οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της
σύμβασης η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή
ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους εντός αποκλειστικής προθεσμίας ανώτατου
ορίου 10 ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης (Ν.4412/2016 αρθρ.88 &
89). Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με
κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλλαν τις ισότιμες προσφορές παρουσία
τους και ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού. Στην συνέχεια εκδίδεται από την
αναθέτουσα αρχή μια απόφαση με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των
ανωτέρων

σταδίων

και

η

οποία

κοινοποιείται

στους

προσφέροντες

μέσω

της

λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ μαζί με αντίγραφο των
αντίστοιχων πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως
άνω σταδίων.
β) Όταν το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής :
‘Όλες οι διαδικασίες παραμένουν οι ίδιες εκτός από τη περίπτωση που υπάρχουν ισοδύναμες
προσφορές. Στην περίπτωση ισοδύναμων προσφορών δηλαδή προσφορών με την ίδια
συνολική τελική βαθμολογία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων η αναθέτουσα αρχή
επιλέγει η ανάθεση να γίνει είτε στην προσφορά με την μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής
προσφοράς είτε στην προσφορά με την χαμηλότερη τιμή ανάλογα με την βαρύτητα του κάθε
κριτηρίου όπως αυτή προκύπτει από την ποσοστιαία αναλογία μεταξύ τους. Αν οι ισοδύναμες
προσφορές έχουν ίδια τιμή ή την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς η οποία
συμπληρώνεται αναλόγως από την αναθέτουσα αρχή, τότε αυτή επιλέγει τον ανάδοχο με
κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλλαν τις ισοδύναμες προσφορές
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παρουσία τους και ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού. Και στις δύο περιπτώσεις στην
απόφαση που επικυρώνει τα αποτελέσματα της οικονομικής προσφοράς χωρεί προδικαστική
προσφυγή (Σκουρή, 2014).
Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου :
Η Αναθέτουσα αρχή μετά την αξιολόγηση των προσφορών αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική
πρόσκληση μέσω του συστήματος στον διαγωνιζόμενο στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση (προσωρινός ανάδοχος) και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας 10 ημερών
από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν τα αποδεικτικά έγγραφα
νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 1 Ν.4250/2014 όλων των δικαιολογητικών καθώς και για την πλήρωση των
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής τα οποία αναφέρονται στις παραγράφους των παραρτημάτων
της εκάστοτε Διακήρυξης. Τα εν λόγω δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον προσωρινό
Ανάδοχο ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά
περίπτωση εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους (Σκουρή, 2014).
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή. Στην συνέχεια με την
παραλαβή των δικαιολογητικών το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σε αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση. Σε περίπτωση που δεν έχουν προσκομιστεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υποβλήθηκαν παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό Ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα
συμπληρώσει εντός 5 ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης του μέσω
του Συστήματος. Η Αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την παραπάνω
προθεσμία κατά ανώτατο όριο για 15 ημέρες (Σκουρή, 2014).
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού Αναδόχου και η εγγύηση συμμετοχής του
καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας αρχής εάν κατά τον έλεγχο των παραπάνω
δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το ΤΕΥΔ είναι ψευδή και
ανακριβή ή δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα
πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή από τα δικαιολογητικά που
προσκομίστηκαν νομίμως και εμπροθέσμως δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις
συμμετοχής της σύμβασης.
Σε περίπτωση έγκαιρης ενημέρωσης της Αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός Ανάδοχος είχε δηλώσει με το ΤΕΥΔ ότι πληροί οι
οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της
έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού Αναδόχου δεν
καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του. Όταν απορριφθεί η
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προσφορά του προσωρινού Αναδόχου τότε η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν
κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν αποδείξει ότι
πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με την σύνταξη
πρακτικού την επιτροπή του Διαγωνισμού και την διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο
όργανο της Αναθέτουσας αρχής για την λήψη απόφασης , είτε για την κατακύρωση της
σύμβασης, είτε για την ματαίωση της διαδικασίας, είτε για την κήρυξη του προσωρινού
Αναδόχου ως εκπτώτου. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των δικαιολογητικών και την
εισήγηση της επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.
2.4 Κατακύρωση - Σύναψη σύμβασης
Η Αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης μαζί με αντίγραφο όλων των
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών σε κάθε προσφέροντα
που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.4412/2016 εκτός
από τον προσωρινό Ανάδοχο ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος. Η Αναθέτουσα αρχή
προσκαλεί τον Ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού θέτοντας προθεσμία
που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 20 ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής
πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα (Σκουρή, 2014).
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό μέσα στην
τεθείσα προθεσμία κηρύσσεται έκπτωτος καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας αρχής η
εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση με την ίδια διαδικασία γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη,
προσφορά.
2.5 Αποκλειστικές συμβάσεις για ορισμένες υπηρεσίες
Κατά αποκλειστικότητα το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων
συμβάσεων μπορούν να παραχωρήσουν οι αναθέτουσες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 107
υγειονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές υπηρεσίες σε κοινωνικές συνεταιριστικές
επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο κοινωνικής επιχειρηματικότητας της παρ.1
του άρθρου 14 του Ν.4019/2011 και έχουν ως κύριο σκοπό στο καταστατικό τους την
επαγγελματική και κοινωνική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούν των προσώπων
εφόσον περισσότεροι από τουλάχιστον 30% των εργαζομένων της επιχείρησης είναι
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εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεκτούν τες εργαζόμενοι. Οι προϋποθέσεις που πρέπει να
πληρούν σωρευτικά οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις είναι (Γέροντας, 2009):
α) να έχουν σκοπό την επιδίωξη αποστολής δημόσιας υγειονομικής κοινωνικής και
πολιτιστικής υπηρεσίας,
β) τα κέρδη να επενδύονται εκ νέου ώστε να επιτευχθεί ο στόχος ιδιοκτησίας της κοινωνικής
συνεταιριστικής επιχείρησης. Σε περίπτωση διανομής ή αναδιανομής κερδών αυτή θα πρέπει
να γίνεται υπό όρους συμμετοχικότητας,
γ) οι δομές διοίκησης ή ιδιοκτησίας της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης που εκτελεί
την σύμβαση να βασίζονται στην ιδιοκτησία των υπαλλήλων ή σε αρχές συμμετοχικότητας ή
να απαιτούν την ενεργή συμμετοχή υπαλλήλων των χρηστών ή των ενδιαφερομένων και
δ) να μην έχει ανατεθεί στην κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση από την συγκεκριμένη
αναθέτουσα αρχή σύμβαση για τις ανωτέρω υπηρεσίες κατά την τελευταία τριετία.
Η μέγιστη διάρκεια της σύμβασης δεν υπερβαίνει τα 3 έτη.
Η επιλογή των αναδόχων μεταξύ των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων
πραγματοποιείται μετά από σχετική προκήρυξη διαγωνισμού που απευθύνεται στο σύνολο
των επιχειρήσεων αυτών.
2.6 Προθεσμίες διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων
Στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων τηρούνται οι εξής
προθεσμίες :
α) Στην ανοικτή διαδικασία η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής προσφορών ανέρχεται σε 22
ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
β) Στην κλειστή διαδικασία και στην ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση η
ελάχιστη ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής ανέρχεται σε 15 ημέρες από την
ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ και η ελάχιστη
προθεσμία παραλαβής των προσφορών ανέρχεται σε 10 ημέρες από την ημερομηνία
αποστολής της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς προς τους προεπιλεγέντες.
γ) Στον συνοπτικό διαγωνισμό η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής προσφορών ανέρχεται σε
12 ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο
Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
Εάν οι προσφορές μπορούν να συνταχθούν μόνο έπειτα από επιτόπια επίσκεψη ή από
επιτόπια εξέταση εγγράφων προσαρτημένων στα έγγραφα της σύμβασης οι προθεσμίες
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παραλαβής των προσφορών οι οποίες είναι υποχρεωτικά μεγαλύτερες από τις ανωτέρω
ελάχιστες προθεσμίες καθορίζονται κατά τρόπο ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί
φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση
των προσφορών.
2.7 Οικονομικές προσφορές στις δημόσιες συμβάσεις έργων
Η αναθέτουσα αρχή χορηγεί έντυπο όπου οι οικονομικές προσφορές συντάσσονται
υποχρεωτικά ή συντάσσονται σε υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ως παράρτημα στα έγγραφα
της σύμβασης. Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου κάτω των ορίων, με
κριτήριο ανάθεσης πάντα την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά μόνο βάσει τιμής, η
αναθέτουσα αρχή μπορεί εκτός από τα οριζόμενα στην παρ.2 του άρθρου 95 να ορίσει στους
όρους της σύμβασης ότι οι οικονομικές προσφορές συντάσσονται και υποβάλλονται με
(Γέροντας, 2009): (α) Ενιαίο ποσοστό έκπτωσης ή (β) με Μειοδοσία στο ποσοστό γενικών
εξόδων και οφέλους για εκτέλεση απολογιστικών εργασιών.
Η περίπτωση του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης, εφαρμόζεται μόνο σε έργα με εκτιμώμενη
αξία μικρότερη των 60.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.
Οι οικονομικοί φορείς προσφέρουν ενιαία έκπτωση στις τιμές του τιμολογίου της υπηρεσίας
που εκφράζεται σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) και συμπληρώνουν ολογράφως και
αριθμητικώς την οικονομική προσφορά σε έντυπο το οποίο διατίθεται σε ηλεκτρονική ή
φυσική μορφή από την αναθέτουσα αρχή.
Η περίπτωση μειοδοσίας στο ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους για εκτέλεση
απολογιστικών εργασιών, εφαρμόζεται μόνο για έργα με εκτιμώμενη αξία απολογιστικών
εργασιών που δεν υπερβαίνει τις 250.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α και ιδίως όταν είναι δύσκολο να
τιμολογηθούν , σε δοκιμαστικές εργασίες και έρευνες και σε αρχαιολογικές εργασίες. Στην
συγκεκριμένη περίπτωση οι όροι της σύμβασης προβλέπουν το συνολικό ύψος
προϋπολογισμού των δαπανών και τα τεχνικά στοιχεία του έργου (σχέδια, περιγραφές κλπ.).
Το ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος του αναδόχου απολογιστικών εργασιών που
υπόκεινται σε έκπτωση ορίζεται σε 18% και εφαρμόζεται στο σύνολο των δαπανών που
πραγματοποιούνται όπως για προμήθειες υλικών , μισθώσεις μηχανημάτων , καύσιμα και
λιπαντικά, μισθούς, ημερομίσθια, λοιπές αποζημιώσεις και ασφαλιστικές εισφορές των
εργαζόμενων και κάθε είδους κρατήσεις. Οι οικονομικοί φορείς προσφέρουν έκπτωση σε
ακέραιες μονάδες επί τις % στο ποσοστό των γενικών εξόδων και οφέλους του αναδόχου. Η
προσφερόμενη έκπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% (Τροβά, Σκουρής, 2009).
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2.8 Ενστάσεις - Προδικαστικές προσφυγές - Τροποποίηση συμβάσεων
Ένσταση κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής μπορεί να ασκηθεί μέσα σε 5 ημέρες από την
κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα και μόνο
για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των 60.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α ενώ για άσκηση
ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η ένσταση υποβάλλεται μέχρι 5 ημέρες
πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται
ενώπιον της αναθέτουσας αρχής η οποία αποφασίζει εντός 10 ημερών και απαιτείται με την
κατάθεση της η καταβολή παράβολου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 1% επί της
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο το οποίο
επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής αν η ένσταση γίνει δεκτή από την Οικονομική
Επιτροπή. Με κοινή υπουργική απόφαση (Κ.Υ.Α) μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ύψος του
ανωτέρου παράβολου (Γιαννακόπουλος, 2012).
Στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π) έχει δικαίωμα να προσφύγει
κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος είχε ή έχει συμφέρον να του ανατεθεί δημόσια σύμβαση μόνο
με εκτιμώμενη αξία άνω των 60.000,00 ευρώ και που έχει ή ενδέχεται να υποστεί ζημιά από
εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ή
εσωτερικής νομοθεσίας και να ζητήσει προσωρινή προστασία , ακύρωση παράνομης πράξης
ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής ή ακύρωση σύμβασης η οποία είχε συναφθεί
παράνομα.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στην Α.Ε.Π.Π εντός 10 ημερών από την
κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη
κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία. Η προθεσμία αυτή κωλύει την
σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας χωρίς όμως να κωλύει την πρόοδο της
διαγωνιστικής διαδικασίας. Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής
κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου το ύψος του οποίου
ανέρχεται σε ποσοστό 0,50%

της προϋπολογισθείσας αξίας χωρίς Φ.Π.Α της σχετικής

σύμβασης και δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 600,00 ευρώ ούτε ανώτερο των 15.000,00
ευρώ. Η Α.Ε.Π.Π συζητά την προσφυγή εντός αποκλειστικής προθεσμίας 40 ημερών από την
ημερομηνία κατάθεσής της.
Σε περίπτωση που ένας ενδιαφερόμενος έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημιά από την
απόφαση της Α.Ε.Π.Π επί της προδικαστικής προσφυγής μπορεί να ασκήσει αίτηση για την
αναστολή εκτέλεσης και αίτηση για την ακύρωση της απόφασης της Α.Ε.Π.Π ενώπιον του
Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής το οποίο αποφαίνεται αμετάκλητα.
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Στο Συμβούλιο της Επικρατείας ασκούνται ένδικα βοηθήματα όταν αφορούν διαφορές
(Σκουρή, 2014):
α) Με προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 15.000.000,00 με Φ.Π.Α, β) που προκύπτουν κατά
την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης έργων ή υπηρεσιών, γ) που προκύπτουν κατά την
ανάθεση δημοσίων συμπράξεων οι οποίες υλοποιούνται ως συμπράξεις Δημοσίου - Ιδιωτικού
Τομέα σύμφωνα με το Ν.3389/2005 και δ) δημοσίων συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής της οδηγίας 2014/25/ΕΕ ανεξαρτήτως ποσού.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία 10 ημερών από
την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής και για την άσκηση της
κατατίθεται

παράβολο

αξίας

σε

ποσοστό

0,1%

της

προϋπολογισθείσας

αξίας

περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 500,00 ευρώ και
ανώτερο των 5000,00 ευρώ.
Τέλος ο διάδικος που πέτυχε υπέρ του την αναστολή της εκτέλεσης της προσβαλλόμενης
πράξης οφείλει μέσα σε 10 ημέρες από την επίδοση της απόφασης να ασκήσει την αίτηση
ακύρωσης διαφορετικά αίρεται αυτοδικαίως η ισχύς της αναστολής.
Οι συμβάσεις - συμφωνίες πλαίσιο μπορούν να τροποποιηθούν ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης στις περιπτώσεις που :
α) προβλέπονται με σαφείς και ρητούς όρους στα έγγραφα της σύμβασης όπου μπορεί να
περιλαμβάνονται και ρήτρες αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις. Δεν επιτρέπεται όμως να
μεταβάλλουν την συνολική φύση της σύμβασης ή της συμφωνίας πλαίσιο.
β) για τα συμπληρωματικά έργα, υπηρεσίες ή αγαθά από τον αρχικό ανάδοχο τα οποία είναι
αναγκαία και δεν περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση εφόσον η αλλαγή αναδόχου δεν
μπορεί να γίνει είτε για οικονομικούς ή τεχνικούς λόγους είτε θα συνεπάγονταν σημαντικά
προβλήματα ή ουσιαστική επικάλυψη δαπανών για την αναθέτουσα αρχή. Οποιαδήποτε
αύξηση τιμής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης.
γ) πληρούνται σωρευτικά προϋποθέσεις όπως όταν η ανάγκη τροποποίησης προκύπτει λόγω
περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από την αναθέτουσα αρχή, η
τροποποίηση δεν μεταβάλλει την συνολική φύση της σύμβασης και καμία αύξηση τιμής δεν
υπερβαίνει το 50% της αρχικής αξίας της σύμβασης.
δ) νέος ανάδοχος υποκαθιστά εκείνον στον οποίο ανατέθηκε αρχικά η σύμβαση λόγω ρητής
ρήτρας στα έγγραφα της σύμβασης , είτε λόγω εταιρικής αναδιάρθρωσης περιλαμβανομένων
της εξαγοράς ,απορρόφησης συγχώνευσης ή καταστάσεων αφερεγγυότητας ιδίως στο πλαίσιο
προπτωχευτικών ή πτωχευτικών διαδικασιών καθώς επίσης όταν η αναθέτουσα αρχή
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αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του κύριου αναδόχου έναντι των υπεργολάβων του και εφόσον
αυτή η δυνατότητα προβλέπεται στις κείμενες διατάξεις σύμφωνα με άρθρο 131.
ε) οι τροποποιήσεις ανεξαρτήτως της αξίας τους δεν είναι ουσιώδεις.
Χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης μπορούν να τροποποιούνται οι
συμβάσεις εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη και των δύο ακόλουθων τιμών
δηλαδή :
α) των κατώτατων ορίων εφαρμογής του Ενωσιακού Δικαίου και β) του 10% της αξίας της
αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις υπηρεσιών και προμηθειών και του 15% της αξίας της
αρχικής σύμβασης για της συμβάσεις έργων. Σε αυτήν την περίπτωση δεν απαιτείται
επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις α έως δ.
2.9 Τρόπος πληρωμής -Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του Αναδόχου
Ο τρόπος πληρωμής καθορίζεται απαραίτητα στην διακήρυξη. Η πληρωμή της αξίας των
υλικών ή της υπηρεσίας στον ανάδοχο μπορεί να γίνει είτε με την εξόφληση 100% της
συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών ή της υπηρεσίας είτε με την
χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α
έναντι ισόποσης εγγύησης και την καταβολή του υπολοίπου μετά την οριστική παραλαβή των
υλικών ή με πληρωμή ποσοστού 20% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α με το πρωτόκολλο
παραλαβής κατόπιν του μακροσκοπικού ελέγχου και την εξόφληση της υπόλοιπης
συμβατικής αξίας με το συνολικό Φ.Π.Α μετά την οριστική παραλαβή των υλικών. Τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται για τις συμβάσεις προμήθειας είναι τουλάχιστον
(Γιαννακόπουλος, 2012):
α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης
παραλαβής αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη.
β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα.
γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη “Εξοφλήθηκε”
δ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη ότι
“Εξοφλήθηκε”.
ε) Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.
Στις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών απαιτούνται :
α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου
του συμβατικού αντικειμένου.
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β) Τιμολόγιο του αναδόχου.
γ) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη ‘Εξοφλήθηκε¨
δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.
2.10 Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων
Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Οικονομικής Επιτροπής συγκροτούνται
γνωμοδοτικά όργανα για συγκεκριμένη σύμβαση ή περισσότερες ή σε ετήσια βάση για τις
συμβάσεις που συνάπτει ο Δήμος. Η ύπαρξη οργάνων σε ετήσια βάση δεν αποκλείει την
συγκρότηση γνωμοδοτικού οργάνου για συγκεκριμένη σύμβαση ή συμβάσεων. Για τα
όργανα που συγκροτούνται σε ετήσια βάση οι διαδικασίες σύναψης σύμβασης που δεν
ολοκληρώνονται εντός του έτους συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από το ίδιο όργανο.
Στην περίπτωση διενέργειας συγκεντρωτικών αγορών από Κεντρικές Αρμόδιες Αρχές τα
αντίστοιχα γνωμοδοτικά όργανα συγκροτούνται με απόφαση τους (Γιαννακόπουλος, 2012).
Επίσης μπορούν να συγκροτούνται κατά περίπτωση και έκτακτες επιτροπές ή ομάδες
εργασίας για την αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων που αφορούν τις διαδικασίες σύναψης. Οι
αποφάσεις συγκρότησης των γνωμοδοτικών οργάνων κοινοποιούνται στα μέλη αυτών και
τους φορείς από τους οποίους αυτά προέρχονται (Γέροντας, 2009).
Με την απόφαση συγκρότησης της κάθε επιτροπής εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες ο αριθμός
και οι ιδιότητες των μελών, η λειτουργία των οργάνων καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο
σχετικό θέμα. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ως γνωμοδοτικά όργανα μπορεί να ορίζονται
και οργανωτικές μονάδες ενταγμένες στη διοικητική δομή της αναθέτουσας αρχής δηλαδή η
υπηρεσία που κάνει την χρήση του αντικειμένου της σύμβασης.
Για την συγκρότηση και την λειτουργία των συλλογικών οργάνων στις αναθέτουσες αρχές,
εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Ν.2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”
όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ 28/2015. Στην σύνθεση των
γνωμοδοτικών οργάνων του παρόντος άρθρου μετέχει υποχρεωτικά ένα μέλος του Μη. Π.Υ.
Δη. Συ. όταν αυτό συσταθεί (Τροβά, Σκουρής, 2009). Ανάλογα τώρα με την φύση της
σύμβασης εκτός των ανωτέρων ισχύουν και τα εξής :
α) Για Δημόσιες συμβάσεις έργων και όταν κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και η εκτιμώμενη αξία του
έργου δεν ξεπερνά το 1.000.000,00 ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α η επιτροπή διαγωνισμού
αποτελείται από τρεις τεχνικούς υπαλλήλους της αναθέτουσας αρχής που είναι
εγγεγραμμένοι στο μητρώο της περίπτωσης ή της παρούσας παραγράφου και που ορίζονται
34

από το αρμόδιο όργανο μετά από κλήρωση. Στις εργασίες της επιτροπής μπορεί να
παρίσταται χωρίς δικαίωμα ψήφου εκπρόσωπος των εργοληπτών που υποδεικνύεται μαζί με
τον αναπληρωτή του από τις πανελλήνιες εργοληπτικές οργανώσεις.
Όταν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
βέλτιστης τιμής - ποιότητας ή η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης του έργου υπερβαίνει το όριο
της περίπτωσης α΄ η επιτροπή διαγωνισμού η οποία συγκροτείται από την αναθέτουσα αρχή
του φορέα κατασκευής του έργου αποτελείται από :
- Τέσσερεις υπαλλήλους φορέων του δημοσίου με τίτλο σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού
ιδρύματος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με τεχνική εξειδίκευση και με ειδικότητες που
προσιδιάζουν στις κατηγορίες εργασιών εγγεγραμμένους στο Μητρώο Μελών Επιτροπών
Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών, Τεχνικών και Λοιπών
Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών .(Μη. Μ.Ε.Δ.).
- Έναν εκπρόσωπο των Ο.Τ.Α που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από την
περιφερειακή ένωση Δήμων της έδρας της αναθέτουσας αρχής εγγεγραμμένους στα σχετικά
μητρώα προσώπων που καταρτίζονται με ευθύνη της Π.Ε.Δ .
- Έναν εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας που υποδεικνύεται με τον
αναπληρωτή του από τα αρμόδια όργανα του Τ.Ε.Ε εγγεγραμμένους στα σχετικά μητρώα
προσώπων που καταρτίζονται με ευθύνη του Τ.Ε.Ε .
- Έναν εκπρόσωπο των εργοληπτικών οργανώσεων εγγεγραμμένους στα σχετικά μητρώα
προσώπων που καταρτίζονται με ευθύνη των οργανώσεων αυτών που υποδεικνύεται μαζί με
τον αναπληρωτή του από τις πανελλήνιες εργοληπτικές οργανώσεις όταν πρόκειται για έργα
των οποίων ο προϋπολογισμός εκτός Φ.Π.Α και αναθεώρησης ισούται ή υπερβαίνει το όριο
εφαρμογής της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ ή και οργανώσεις σε επίπεδο Περιφέρειας εφόσον
υπάρχουν στις λοιπές περιπτώσεις.
Όταν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
βέλτιστης σχέσεις ποιότητας - τιμής υπάλληλοι της αναθέτουσας αρχής απαγορεύεται να
ορίζονται ως μέλη της επιτροπής διαγωνισμού και συνεπώς δεν συμμετέχουν στην δημόσια
κλήρωση. Για τον ορισμό των μελών της επιτροπής διαγωνισμού η αρμόδια για την
διεξαγωγή του υπηρεσία ζητά έγκαιρα την υπόδειξη των μελών και των εκπροσώπων των
κοινωνικών φορέων κατά την επόμενη περίπτωση. Οι φορείς στους οποίους υπηρετούν οι
υπάλληλοι και οι λοιποί εκπρόσωποι παρέχουν τις αναγκαίες διευκολύνσεις για την άσκηση
των καθηκόντων τους.
Για τον ορισμό του εκπροσώπου τους τα Επιμελητήρια οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και
οι εργοληπτικές οργανώσεις διενεργούν με ευθύνη τους δημόσια κλήρωση ύστερα από
35

έγκαιρη δημοσιοποίηση της ημέρας και ώρας διενέργειά της από σχετικούς καταλόγους
(μητρώα προσώπων που καταρτίζονται και τηρούνται με ευθύνη των παραπάνω φορέων. Η
προϊσταμένη αρχή ορίζει τα υποδειχθέντα μέλη αφού λάβει υπόψη της αιτήματα εξαίρεσης
λόγω κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων στο συγκεκριμένο διαγωνισμό. Στην περίπτωση
αυτή υποδεικνύονται αντικαταστάτες των εξαιρεμένων μελών (Ράϊκος, 2014).
Στις επιτροπές ετήσιας βάσης το μέλος που εκπροσωπεί τον φορέα χρήσης του έργου μπορεί
να ορίζεται από την αρχή ή σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση με αντίστοιχο προσδιορισμό
και του μέλους αντί του οποίου συμμετέχει στην επιτροπή. Συνιστάται και τηρείται στην
Γενική Γραμματεία Υποδομών Μητρώο Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Έργων
Μελετών Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών (Μη. Μ.Ε.Δ.). Στο
μητρώο αυτό εγγράφονται τεχνικοί υπάλληλοι όλων των αναθετουσών αρχών ή αναθετόντων
φορέων των Ανεξάρτητων Αρχών και της Βουλής των Ελλήνων.
Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων ρυθμίζονται οι
προϋποθέσεις και η διαδικασία για την εγγραφή στο Μητρώο, η διαδικασία κατάρτισης και
τήρησης του Μητρώου τα καθήκοντα των εγγεγραμμένων και κάθε άλλο με τα παραπάνω
αναγκαίο θέμα.
β) Για δημόσιες συμβάσεις μελετών και παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών
επιστημονικών υπηρεσιών συγκροτείται από την αναθέτουσα αρχή για την διεξαγωγή των
διαγωνισμών μετά από δημόσια κλήρωση Επιτροπή Διαγωνισμού αποτελούμενη από 3 μέλη.
Δύο από τα μέλη είναι τεχνικοί υπάλληλοι με τους αναπληρωτές τους εγγεγραμμένοι στο Μη.
Μ.Ε.Δ. οι οποίοι έχουν εμπειρία και προσόντα σχετικά με το αντικείμενο της υπό ανάθεση
σύμβασης και ένας από αυτούς ορίζεται ως πρόεδρος με τον αναπληρωτή του.
Σε περίπτωση που η σύμβαση είναι πολύπλοκη και απαιτεί εξειδικευμένη εμπειρία κατ’
εξαίρεση η Επιτροπή Διαγωνισμού μπορεί να είναι πενταμελής και με απόφαση του
Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται πρόσθετα προσόντα που
πρέπει να πληρούν τα μέλη της. Ένα από τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού με τον
αναπληρωτή του υποδεικνύεται σε κάθε περίπτωση από το Τεχνικό επιμελητήριο Ελλάδος
μετά από σχετικό αίτημα της αναθέτουσας αρχής. Ο εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε προκύπτει από
δημόσια κλήρωση που διενεργείται στο Τ.Ε.Ε με βάση κατάλογο που συντάσσεται κατόπιν
σχετικής πρόσκλησης ανά κατηγορία κύριας μελέτης κατ’ έτος. Αν δεν ανταποκριθεί το
Τ.Ε.Ε μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης επιλέγεται από
την αναθέτουσα αρχή το μέλος του Τ.Ε.Ε.
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Πριν από τις κληρώσεις προηγείται η δημοσιοποίηση των στοιχείων της σύμβασης στην
ιστοσελίδα του κυρίου του έργου και του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
μεταξύ των προσώπων που έχουν την κατοικία τους στην περιφέρεια όπου εδρεύει ο φορέας
κατασκευής του έργου.
γ) Στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών συγκροτείται
Επιτροπή αξιολόγησης συμβάσεων ως χωριστό γνωμοδοτικό όργανο το οποίο αποτελείται
από 3 ή 5 μέλη διαφορετικά από τα μέλη του γνωμοδοτικού οργάνου που είναι αρμόδιο για
τα υπόλοιπα θέματα που ανακύπτουν κατά την διαδικασία ανάθεσης με αρμοδιότητα να
εξετάζει τις ενστάσεις τις προσφυγές που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής.
Επίσης συγκροτείται Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής ως χωριστό γνωμοδοτικό
όργανο το οποίο αποτελείται από 3 ή 5 μέλη με αρμοδιότητα την παρακολούθηση και την
παραλαβή της σύμβασης προμήθειας. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα
παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης προβαίνοντας σε μακροσκοπικούς
λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της
σύμβασης εφόσον προβλέπεται από την σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο συντάσσει τα σχετικά
πρωτόκολλα παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της
σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των
επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων.
Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Εκτελεστικής Επιτροπής μπορεί να
συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με τις παραπάνω
αρμοδιότητες. Με υπουργική απόφαση μπορεί να καθορίζονται οι όροι για τη συγκρότηση
των πρωτοβάθμιων και των δευτεροβάθμιων επιτροπών παραλαβής η σύνθεση αυτών η
διαδικασία επιλογής των μελών τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
Τέλος συγκροτείται Επιτροπή παραλαβής αποτελούμενη από 3 μέλη με αρμοδιότητα την
παραλαβή υπηρεσιών. Εφόσον απαιτούνται ειδικές γνώσεις ένα τουλάχιστον μέλος της
επιτροπής πρέπει να έχει την αντίστοιχη ειδικότητα. Σε περίπτωση αιτιολογημένης αδυναμίας
για την συμπλήρωση ή την συγκρότηση της επιτροπής η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητήσει
από άλλη αναθέτουσα αρχή τη διάθεση υπαλλήλου ή υπαλλήλων για την συγκρότηση της
Επιτροπής.
Για την επιλογή των μελών Επιτροπών οι αναθέτουσες αρχές μπορούν εφόσον το επιθυμούν
χωρίς να συναρτάται με την νομιμότητα της συγκρότησης να διενεργούν κλήρωση σύμφωνα
με τις διατάξεις του Ν.4024/2011 αρθρ.26. Τα όργανα που γνωμοδοτούν έχουν ιδίως τις
ακόλουθες αρμοδιότητες (Ράϊκος, 2014):
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α) σε περίπτωση πρόχειρης ή ανοικτής διαγωνιστικής αξιολογούν τις προσφορές και στις
λοιπές περιπτώσεις τις αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων,
β) ελέγχουν την καταλληλόλητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για την συμμετοχή τους
στην διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης,
γ) ελέγχουν και αξιολογούν τις προσφορές,
δ) στο πλαίσιο της ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, του ανταγωνιστικού
διαλόγου ή την σύμπραξης καινοτομίας διαπραγματεύονται με τους προσφέροντες ή τους
υποψηφίους,
ε) εισηγούνται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή των υποψηφίων από την διαδικασία την
απόρριψη των προσφορών την κατακύρωση των αποτελεσμάτων την αποδέσμευση των
εγγυήσεων την ματαίωση της διαδικασίας,
στ) γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά την διαδικασία ανάθεσης,
ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν για κάθε θέμα που ανακύπτει από την σύμβαση
και ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης
και της έκπτωσης του αναδόχου και τέλος,
η) γνωμοδοτούν για τις προβλεπόμενες ενστάσεις και προσφυγές που υποβάλλονται ενώπιον
της αναθέτουσας αρχής ή της Προϊσταμένης αρχής,
Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους τα γνωμοδοτικά όργανα εκφράζουν έγγραφη
γνώμη που αποτελεί την πρόταση που ασπάζεται η πλειοψηφία των παρόντων. Δεν μπορεί η
γνώμη των γνωμοδοτικών οργάνων να προκύπτει από τον μέσο όρο των προτάσεων.
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Κεφάλαιο Τρίτο
Μελέτη Περίπτωσης Σύμβασης «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.» για Προμήθεια
(Μίσθωσης) Υλικού Υλικοτεχνικής Υποστήριξης Προβολών για το
Καλλιτεχνικό Πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών
Μελέτη περίπτωσης «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.»
Διακήρυξη της «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.» για σύμβαση Προμήθειας (Μίσθωσης) Υλικού
Υλικοτεχνικής Υποστήριξης Προβολών για το καλλιτεχνικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ
Αθηνών - Επιδαύρου για την περίοδο του έτους 2019 με Ανοικτή Διαδικασία μέσω
Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ εκτιμώμενη αξία ανώτερη των 60.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α (κάτω των ορίων).
Αναθέτουσα αρχή στην παραπάνω σύμβαση είναι το “ Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.”
Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα αρχή είναι η εταιρεία με την επωνυμία “ Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.” η οποία
ιδρύθηκε με το Νόμο 2636/1998 και αποτελεί μετεξέλιξη του Φεστιβάλ Αθηνών που
ξεκίνησε να δραστηριοποιείται ήδη από το 1955. Αποτελεί δημόσια επιχείρηση, καθώς έχει
τη μορφή ανωνύμου εταιρείας με μοναδικό μέτοχο το Ελληνικό Δημόσιο και εποπτεύεται
από τον Υπουργό Πολιτισμού.
Η κύρια δραστηριότητα της, σύμφωνα με τον ιδρυτικό της νόμο, το καταστατικό και το αρ.18
του ν.3525/07 είναι η διοργάνωση φεστιβαλικών εκδηλώσεων και γενικότερα η οργάνωση
και η εκμετάλλευση μουσικών, θεατρικών και άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων που
συμβάλλουν στην τουριστική και πολιτιστική ανάπτυξη, η έκδοση και διάθεση εντύπων,
βιβλίων αλλά και άλλων εκδόσεων και η παραγωγή οπτικοακουστικών μέσων με βοηθήματα
που αφορούν στην προβολή των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων.
Στοιχεία Διαγωνισμού
Πληροφορίες για το διαγωνισμό διατίθενται στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr
του

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ

και

στην

ηλεκτρονική

www.greekfestival.gr .
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διεύθυνση

της

Αναθέτουσας

αρχής

Ο Διαγωνισμός γίνεται με ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με το άρθρ.27 του Ν.4412/2016.
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Αναθέτουσα Αρχή. Η δαπάνη για
την σύμβαση βαρύνει σχετική πίστωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 της
Αναθέτουσας Αρχής. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια (μίσθωση) υλικοτεχνικού
εξοπλισμού προβολικών συστημάτων καθώς και η παροχή συνοδευτικών υπηρεσιών
εγκατάστασης - τοποθέτησης, χειρισμού και εξειδικευμένης τεχνικής υποστήριξης αυτών των
συστημάτων για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αναθέτουσας Αρχής, για την
εκτέλεση του καλλιτεχνικού προγράμματος του Φεστιβάλ Αθηνών - Επιδαύρου 2019.
Το αντικείμενο της σύμβασης κατατάσσεται σε κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV).
Το CPV (Κοινό λεξιλόγιο Δημοσίων συμβάσεων) είναι ένα ενιαίο σύστημα ταξινόμησης
(κωδικοποίηση) που δημιουργήθηκε με σκοπό τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα
στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων. Ως εργαλείο δημιουργήθηκε για πρώτη φορά το 1996
και έως σήμερα έχει τροποποιηθεί. Η εφαρμογή του βοηθά στην τυποποίηση των αναφορών
που χρησιμοποιούνται από τις αναθέτουσες αρχές για την περιγραφή του αντικειμένου των
δημοσίων συμβάσεων και κατά συνέπεια διευκολύνει τους πιθανούς οικονομικούς φορείς να
εντοπίζουν την προκήρυξη που τους ενδιαφέρει. Καταχωρείται από την Αναθέτουσα Αρχή
στο στάδιο της Προκήρυξης και της Διακήρυξης του διαγωνισμού και είναι προαπαιτούμενο
για την καταχώρηση των ανωτέρω στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. Ο κωδικός CPV σχηματίζεται από
εννέα ψηφία όπου τα οχτώ αντιστοιχούν στην περιγραφή του είδους των προμηθειών, έργων
ή των υπηρεσιών και ένα ψηφίο επαλήθευσης των προηγούμενων στοιχείων. Επίσης,
συμπληρώνεται από ένα

λεξιλόγιο για την παροχή συμπληρωματικών ποιοτικών

πληροφοριών με σκοπό την ακριβέστερη περιγραφή του αντικειμένου. Συγκεκριμένα
αποτελείται από ένα αλφαριθμητικό κωδικό ο οποίος δηλώνει λεπτομέρειες που αναφέρονται
στην φύση η τον τόπο προορισμού των αγαθών που θα αγοραστούν.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ
(75.000,00 ευρώ), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (συνολικός προϋπολογισμός 75.000,00 +
ΦΠΑ 24% 18.000,00 ευρώ = 93.000,00 ευρώ). Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την
υπογραφή της έως την ολοκλήρωση των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων περιόδου 2019 δηλαδή
περί τις αρχές Αυγούστου 2019 η οποία θα πιστοποιείται με σχετικό έγγραφο της
Αναθέτουσας Αρχής. Η σύμβαση ανατίθεται με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από
οικονομική άποψη προσφοράς βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) αρθρ.86 ν.4412/2016.
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Θεσμικό πλαίσιο
Η ανάθεση και η εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ’
εξουσιοδότηση αυτής εκ δοθείσες κανονιστικές πράξεις όπως ισχύουν. Ενδεικτικά
αναφέρουμε:


του Ν.4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/Ε.Ε και 2014/25/ΕΕ “ ως αυτός τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε με το αρθρ.43 Ν.4605/2019 ( ΦΕΚ 52 Α ).


του Ν.4270/2014 ( Α΄143) “Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις”.


της παραγράφου Ζ του Ν.4152/2013 (Α’ 107) “Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας

στην οδηγία 2011/7 της 16/2/2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών
στις εμπορικές συναλλαγές”


του Ν.4013/2011 (Α΄204) “Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων ..”


του Ν.3861/2010 (Α΄112) ¨Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις”.


του Π.Δ 39/2017 (Α’ 64) “Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον

της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών”.


της με αριθμό 57654 (Β’ 1781/23/5/2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και

Ανάπτυξης “ Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης”


της με αριθμό 56902/215 (Β’ 1942/2/6/2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και

Ανάπτυξης “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”


των σε εκτέλεση ανωτέρων νόμων εκ δοθεισών κανονιστικών πράξεων , των λοιπών

διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της
παρούσας καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού , εργατικού ,
κοινωνικού περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση
της παρούσας σύμβασης


των σχετικών διατάξεων του Αστικού Κώδικα
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της απόφασης με αριθμό 111/17.04.2019 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της

Αναθέτουσας Αρχής περί έγκρισης της Παρούσας Διακήρυξης για την ανάθεσης Αναδόχου
Προμήθειας υλικοτεχνικού εξοπλισμού προβολικών συστημάτων και παροχής συνοδευτικών
υπηρεσιών

εγκατάστασης

– τοποθέτησης

χειρισμού και

εξειδικευμένης τεχνικής

υποστήριξης αυτών των συστημάτων για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της
Αναθέτουσας Αρχής για την εκτέλεση του καλλιτεχνικού προγράμματος του Φεστιβάλ
Αθηνών – Επιδαύρου 2019 , κατάρτισης και έγκρισης των τευχών του διαγωνισμού και των
όρων αυτού καθώς και έγκρισης περί συγκρότησης των συλλογικών οργάνων του
Διαγωνισμού,


της με αριθμό Πρωτοκόλλου 1087/19.04.2019 απόφασης ανάληψης δαπάνης από την

αρμόδια Οικονομική Διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής.
Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού
Η σχετική ανάρτηση της διακήρυξης στην πλατφόρμα «Διαύγεια» έγινε στις 29.04.2019 και
καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών ήταν η 15η Μαΐου 2019. Διενεργήθηκε
ηλεκτρονικά με χρήση πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στις 20
Μαΐου 2019.
Δημοσιότητα
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ) καθώς επίσης και στην διαδικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ www.promitheus .gov.gr όπου έλαβε συστημικό Αύξοντα Αριθμό. Η Διακήρυξη
καταχωρείται στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής στην διεύθυνση
www.greekfestival.gr.
Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας σύμβασης είναι :
α) η Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής,
β) το τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), όπου αναφέρονται τα στοιχεία του
οικονομικού φορέα, μορφή νομικού προσώπου, οικονομικό μέγεθος, λοιπά νομιμοποιητικά
στοιχεία.
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γ) οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας ιδίως
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά.
Οι επικοινωνίες που έχουν σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασης καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών εκτελούνται με την χρήση της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) η
οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Όσο αφορά τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων αυτά υποβάλλονται ηλεκτρονικά το
αργότερο 5 ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και
απαντώνται αντίστοιχα στο διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus .gov.gr .του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Οι Οικονομικοί φορείς που υποβάλλουν τα ανωτέρω αιτήματα, πρέπει να είναι
εγγεγραμμένοι στο σύστημα να διαθέτουν τα σχετικά διαπιστευτήρια δηλαδή όνομα χρήστη
και κωδικό πρόσβασης και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των
ερωτημάτων να είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Σε αντίθετη περίπτωση δεν εξετάζονται.
Τέλος, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών
προκειμένου να λάβουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς γνώση όλων των αναγκαίων
πληροφορίων για την κατάρτιση των προσφορών, όταν για οποιονδήποτε λόγο πρόσθετες
πληροφορίες αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το
αργότερο 4 ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών
και όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. Η διάρκεια της
παράτασης θα είναι ανάλογη με την σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των
αλλαγών. Σε αντίθετη περίπτωση με τα ανωτέρω δεν απαιτείται παράταση προθεσμιών.
Δικαίωμα συμμετοχής
Στην εν λόγω διαγωνιστική διαδικασία μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά και νομικά
πρόσωπα και σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων τα μέλη αυτών που είναι
εγκατεστημένα σε (Ράϊκος, 2014):
α) κράτος – μέλος της Ένωσης,
β) κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις
(ΣΔΣ) καθώς και
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δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Επίσης οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμπεριλαμβανόμενων και των προσωρινών
συμπράξεων δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή
προσφοράς. (αρθρ.19 παρ.2 ν.4412). Σε περίπτωση που η υποβολή προσφοράς γίνει από
ένωση οικονομικών φορέων όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής
αλληλέγγυα και εις ολόκληρόν. (αρθρ.19 παρ.4 ν.4412/2016).
Εγγύηση Συμμετοχής :
Για την έγκυρη συμμετοχή στην διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης κατατίθεται
από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς εγγυητική επιστολή συμμετοχής που ανέρχεται
στο ποσό των χιλίων πεντακοσίων (1500,00) ευρώ η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2%
της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ (περ. α παρ.1 αρθρ.72 ν.4412/2016).
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει
και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που
συμμετέχουν στην ένωση. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα
ημέρες μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς αλλιώς η προσφορά απορρίπτεται.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον επιλεγέντα ανάδοχο με την προσκόμιση της
εγγύησης καλής εκτέλεσης. Στους υπόλοιπους προσφέροντες επιστρέφεται σύμφωνα με τα
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρ.72 4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε με την περ.4 του
αρθρ.107 του ν.4412/2017 Α΄171). Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει εάν ο προσφέρων
αποσύρει την προσφορά του κατά την διάρκεια ισχύος της, παρέχει ψευδή στοιχεία ή
πληροφορίες ,δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.
Κριτήρια επιλογής :
Η Αναθέτουσα αρχή, προκειμένου να προχωρήσει στην διαδικασία σύναψης σύμβασης,
απαιτεί από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς να ασκούν εμπορική ή βιοτεχνική ή
βιομηχανική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Αν πρόκειται για
οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ε.Ε απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα εμπορικά ή επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιανδήποτε άλλη απαίτηση που ορίζει ο ν.4412/2016.
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Για οικονομικούς φορείς που είναι εγκαταστημένοι σε κράτος μέλος του ΕΟΧ ή σε τρίτες
χώρες που έχουν προσχωρήσει στην ΣΔΣ ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση
σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε
αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι την Ελλάδα οικονομικοί
φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο αντίστοιχο Επιμελητήριο.
Οικονομική επάρκεια :
Για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης όσο αφορά την οικονομική και
χρηματοοικονομική επάρκεια οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν κατά τα
τελευταία τρία (3) φορολογικά έτη γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον εξήντα
χιλιάδες (60.000) ευρώ ανά έτος , δηλαδή:¨


έτος 2015 γενικός κύκλος εργασιών 60.000 ευρώ,



έτος 2016 γενικός κύκλος εργασιών 60.000 ευρώ,



έτος 2017 γενικός κύκλος εργασιών 60.000 ευρώ.

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα :
Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς

απαιτείται να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς μια

τουλάχιστον σύμβαση προμήθειας μηχανημάτων υλικοτεχνικής υποστήριξης προβολών και
παροχής συνοδευτικών υπηρεσιών ελάχιστης αξίας της τάξεως των εξήντα χιλιάδων ευρώ
συνολικά στα τρία τελευταία έτη 2016 , 2017 , 2018 (μία συνολικά σύμβαση στα τρία ως άνω
έτη). Πρέπει επίσης να δηλώσουν στην τεχνική προσφορά τους, τις κυριότερες συμβάσεις
προμηθειών υλικού υλικοτεχνικής υποστήριξης προβολών και παροχής συνοδευτικών
υπηρεσιών που έχουν εκτελέσει κατά την διάρκεια της τελευταίας τριετίας (2016, 2017,
2018).
Οι διαγωνιζόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων
φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών με αυτούς όσον αφορά την οικονομική και
χρηματοοικονομική τους επάρκεια και στα κριτήρια για την τεχνική και επαγγελματική του
ικανότητα. Στην περίπτωση αυτή αποδεικνύουν, ότι θα έχουν στην διάθεση τους τους
αναγκαίους πόρους με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα
των οποίων στηρίζονται. Ειδικότερα όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας
που σχετίζονται με την απαιτούμενη επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς μπορούν
να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις
εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. Τέλος όσον
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αφορά στα κριτήρια που σχετίζονται με την απαιτούμενη με την διακήρυξη οικονομική και
χρηματοοικονομική επάρκεια οι εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους
στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις
ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. Προκαταρκτική απόδειξη ότι
οι προσφέροντες διαγωνιζόμενοι οικονομικοί φορείς εφόσον πληρούν όλα τα κριτήρια και
δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως
δικαιολογητικό συμμετοχής το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παράγραφος 4 του
Ν.4412/2016 Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) (Β/3698/16-11-2016) το
οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση με τις συνέπειες του Ν.1599/1986.
Ως εκπρόσωπος του διαγωνιζόμενου οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος
αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά
τον χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να
εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη
διαδικασία σύναψης σύμβασης. Σε περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση
οικονομικών φορέων υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. Το δικαίωμα
συμμετοχής των οικονομικών φορέων καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής
κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών και
κατά τη σύναψη της σύμβασης (αρθρ.105 παρ.3 περ. γ του Ν.4412/2016).
Οι διαγωνιζόμενοι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή
άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η Αναθέτουσα Αρχή έχει την δυνατότητα
να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος-μέλος της Ένωσης η οποία διατίθεται
δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό
σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής.
Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). Επίσης οι οικονομικοί φορείς δεν είναι υποχρεωμένοι
να υποβάλλουν δικαιολογητικά όταν η Αναθέτουσα Αρχή που έχει αναθέσει την σύμβαση
διαθέτει ήδη τα απαραίτητα δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. Κριτήριο
ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη, Οδηγία 2004/18ΕΚ). Σύμφωνα με αυτό το κριτήριο
ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή και η ανάθεση γίνεται με
κλήρωση από την Αναθέτουσα Αρχή μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλλαν
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ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και
παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.
Αφού ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες για την επιλογή της προσφοράς σύμφωνα με το
νομικό πλαίσιο, για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής
εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρ.72 παρ. 1β Ν.4412/2016 το ύψος της οποίας ανέρχεται σε
ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή και κατά την
υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των
όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της Αναθέτουσας αρχής έναντι του Αναδόχου
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. Σε περίπτωση
τροποποίησης της σύμβασης, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας ο Ανάδοχος
είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση συμπληρωματική εγγύηση το ύψος
της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης.
Επιστρέφεται στο σύνολο της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του
αντικειμένου της σύμβασης ενώ εάν στο συντασσόμενο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση η επιστροφή της
γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016 ως αυτός
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 43 του Ν.4605/2019, οι όροι της παρούσας
Διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο
ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του κοινωνικοασφαλιστικού και
εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό δίκαιο τις
συλλογικές συμβάσεις ή τις διεθνείς διατάξεις κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού
δικαίου. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα αρμόδια
όργανα, δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης.
Ο νόμος (άρθρα 132 και 216 παρ.1 του ν.4412/2016 ) δίνει τη δυνατότητα τροποποίησης της
σύμβασης κατά την διάρκεια εκτέλεσης της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμόδιου οργάνου.
Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων επιτροπών που έχουν ήδη συσταθεί με απόφαση του
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Διοικητικού Συμβουλίου και πιστοποιηθεί στο σύστημα , σύμφωνα με τις κειμένες διατάξεις.
Ειδικότερα:
α) Η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει πρακτικό με όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα
υποβληθέντα από αυτούς δικαιολογητικά καθώς και τα αποτελέσματα του ελέγχου της , το
οποίο υπογράφεται από τα μέλη της.
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο διενεργεί την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών
σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη όσων
τεχνικών προσφορών δεν γίνονται αποδεκτές. Τα ανωτέρω α και β στάδια δεν είναι
απαραίτητο να διενεργούνται σε διαφορετικούς χρόνους, κατά συνέπεια μπορεί να
συντάσσεται ενιαίο πρακτικό.
γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, αποσφραγίζονται οι (υπο)φάκελοι των
οικονομικών προσφορών εκείνων των υποψηφίων, που δεν έχουν απορριφθεί, σε χρόνο που
ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές στα
προηγούμενα στάδια οι φάκελοι τους δεν αποσφραγίζονται, αλλά τηρούνται από την
Αναθέτουσα αρχή́ μέχρι την οριστική επίλυση ή εκδίκαση τυχόν διαφορών.
δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που
αποσφραγίστηκαν και με την ολοκλήρωσή της συντάσσει πρακτικό, στο οποίο κατατάσσει
τις προσφορές με βάση το οριζόμενο κριτήριο ανάθεσης και εισηγείται αιτιολογημένα την
αποδοχή ή απόρριψή τους καθώς και την ανάδειξη του προσωρινού Αναδόχου.
Σε περιπτώσεις ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών, σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης,
η Αναθέτουσα αρχή́ απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να αιτιολογήσουν τη χαμηλή τιμή
της προσφοράς τους, εντός συγκεκριμένης προθεσμίας κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης (άρθρα 88 και 89 Ν.4412/2016). Στην
περίπτωση προσφορών με την ίδια συνολική τελική οικονομική αξία (τιμή) μεταξύ δύο ή
περισσοτέρων υποψηφίων, η ανάθεση γίνεται με κλήρωση από την Αναθέτουσα αρχή, μεταξύ
των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον
της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων των
οικονομικών φορέων.
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική
Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά») επικυρώνονται με απόφαση ή με αποφάσεις του
αποφαινομένου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής
μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, στους προσφέροντες.
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Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού Αναδόχου - Δικαιολογητικά
προσωρινού Αναδόχου
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Αναθέτουσα αρχή́ αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική
πρόσκληση

στον διαγωνιζόμενο, ο οποίος έχει κηρυχθεί ως προσωρινός Ανάδοχος

προκειμένου να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της
σχετικής ειδοποίησης τα κάτωθι:
(α) τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης, (β) τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται,
όλων των σχετικών δικαιολογητικών που περιγράφονται στη Διακήρυξη, ως αποδεικτικά
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού από το διαγωνισμό και (γ) τα
δικαιολογητικά έγγραφα για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον προσωρινό Ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω
του συστήματος και προσκομίζονται σε φυσική μορφή από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων
ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο, φέρουν
ηλεκτρονική υπογραφή.
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, ο προσωρινός Ανάδοχος ενημερώνεται με
ηλεκτρονικό μήνυμα.
Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών
διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν,
παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό Ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει
εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησής του, μέσω του
συστήματος,. Η Αναθέτουσα αρχή́ μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο
όριο δέκα πέντε (15) επιπλέον ημέρες, εάν συντρέχουν λόγοι.
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών
που κατατέθηκαν.
Η προσφορά του προσωρινού Αναδόχου, μπορεί να απορριφθεί εάν:
(i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που
δηλώθηκαν με το ΤΕΥΔ είναι ψευδή ή ανακριβή ή
(ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή
(iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, προκύπτουν
λόγοι αποκλεισμού και παραβίαση κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.
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Συνέπεια αυτού, καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας.
Σε περίπτωση οψιγενών μεταβολών στα στοιχεία που ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει
με το ΤΕΥΔ, για τις οποίες όμως έγκαιρα ενημέρωσε την Αναθέτουσα αρχή́, δεν καταπίπτει
υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν
προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι
πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τη Διακήρυξη, η διαδικασία
ματαιώνεται.
Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με
τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο
αποφαινόμενο όργανο της Αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την
κατακύρωση της σύμβασης, είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας, είτε για την κήρυξη του
προσωρινού Αναδόχου ως εκπτώτου. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω
δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση
κατακύρωσης.
Κατακύρωση - σύναψη συμβάσης
Η Αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης και τα αντίγραφα των πρακτικών
των επιτροπών αξιολόγησης, σε κάθε οικονομικό φορέα που έχει υποβάλει αποδεκτή
προσφορά, (άρθρ. 100 Ν.4412/2016) εκτός από τον προσωρινό Ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω
του συστήματος.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης
επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι:
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων, από τη Διακήρυξη,
βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις
αποφάσεις αναστολών επί αυτών,
β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό Ανάδοχο, εφόσον αυτός έχει
ολοκληρώσει την υποβολή δικαιολογητικών, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης. Η Αναθέτουσα
αρχή πρέπει να προσκαλέσει τον Ανάδοχο για υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού,
θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την
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κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό
χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα
στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η
εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά.
Χρόνος παράδοσης υλικών
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά άμεσα με την κατάρτιση της σύμβασης.
Παράταση του χρόνου παράδοσης, μπορεί να γίνει αποδεκτή κάτω από ορισμένες συνθήκες,
πλην όμως ο Ανάδοχος θα πρέπει να το αιτηθεί πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού
χρόνου παράδοσης. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο και η
παράταση χορηγείται χωρίς να αιτιολογείται ικανοποιητικά επιβάλλονται οι κυρώσεις ( άρθρ.
207 ν.4412/2016).
Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης
ή εάν λήξει ο ως άνω παραταθείς χρόνος χωρίς να παραδοθεί το προμηθευόμενο υλικό, ο
Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει την Επιτροπή
Παραλαβής Υλικού, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον
πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών
H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που
συγκροτούνται με απόφαση της διοίκησης της Αναθέτουσας αρχής (άρθρ. 208 και 221
Ν.4412/2016). Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και
ποιοτικός έλεγχος.
Η Επιτροπή Παραλαβής Υλικού δύναται να διενεργεί πρακτική δοκιμασία επί των
προμηθευόμενων υλικών και συντάσσει πρωτόκολλο παραλαβής, το οποίο κοινοποιεί στον
Ανάδοχο. Το αποτέλεσμα της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για
τα δύο μέρη. Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή
παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης.
Η διαδικασία παραλαβής θα πρέπει να ολοκληρωθεί

εντός δύο (2) ημερών από την

παράδοση του προμηθευόμενου υλικού. Αν η Επιτροπή Παραλαβής δεν προχωρήσει στη
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διαδικασία παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η
παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που
παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης.
Ανεξάρτητα από́ την αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του Αναδόχου, μπορούν να
πραγματοποιηθούν έλεγχοι από Επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου
αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της
Επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση
χρόνο. Η Επιτροπή αυτή συντάσσει σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές
προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των
προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

Εγγυημένη λειτουργιά προμήθειας
Κατά την περίοδο ισχύος της παρούσας σύμβασης εφαρμόζονται οι κανόνες περί εγγυημένης
λειτουργίας της προμήθειας. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την καλή λειτουργία του
αντικειμένου της προμήθειας καθώς και την συντήρηση και την αποκατάσταση οποιαδήποτε
βλάβης με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά
τεύχη της σύμβασης. Η Επιτροπή Παραλαβής προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο του
αναδόχου προκειμένου να παρακολουθεί την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του
κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης τηρώντας και τα σχετικά πρακτικά.
Μέσα σε ένα μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η
Επιτροπή παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας
στο οποίο αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε
περίπτωση ολικής ή μερικής μη συμμόρφωσης το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει
ολική ή μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας.
Τρόπος πληρωμής :
Η πληρωμή του αναδόχου γίνεται με την οριστική παραλαβή των προμηθευόμενων υλικών σε
ποσοστό 40% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ εφόσον προηγουμένως γίνει έλεγχος του
παραδοτέου υλικού από την επιτροπή παραλαβής που έχει οριστεί με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας αρχής. Η επιτροπή παραλαβής συντάσσει σχετικό
πρωτόκολλο παραλαβής. Η εξόφληση της υπόλοιπης συμβατικής αξίας γίνεται σε δύο δόσεις.
Κάθε πληρωμή γίνεται μετά την προσκομιδή από τον ανάδοχο όλων των νόμιμων
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του αρθρ.200 παρ.5
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του Ν.4412/2016 καθώς και άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις
αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση σύμφωνα με
την κείμενη διαδικασία μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την παροχή υπηρεσιών του στον
τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης και συγκεκριμένα:
α) Κράτηση 0,07 % η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (αρθρ.350 παρ.3 Ν.4412/2016 και ΚΥΑ 1191/14/3/2017).
γ) Κράτηση 0,02% υπέρ του Δημοσίου η οποία υπολογίζεται επί της αξίας εκτός ΦΠΑ της
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε
πληρωμή από την Αναθέτουσα Αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης
Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρ.36 του
Ν.4412/2016.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. Σε κάθε πληρωμή γίνεται η προβλεπόμενη από την
κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος.
Απόρριψη (παραδοτέων) συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης όλων ή μέρους των υλικών με απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου μπορεί να
εγκρίνεται αντικατάσταση του με άλλο που να είναι σύμφωνο με τους όρους της σύμβασης
μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
Αν η αντικατάσταση αυτή γίνεται μετά την λήξη του συμβατικού χρόνου η προθεσμία που
ορίζεται δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του ½ του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο
Ανάδοχος λογίζεται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης
παράδοσης. Αν ο Ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος κηρύσσεται
έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
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Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις:
Ο ανάδοχος, εκτός και αν συντρέχουν λόγοι

ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά

έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, εάν δεν
εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Ειδικότερα κηρύσσεται έκπτωτος ο ανάδοχος
στις περιπτώσεις εκείνες που δεν θα παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν
επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που
του δοθεί σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο αρθρ.206 του Ν.4412/2016.
Δεν μπορεί όμως να κηρυχθεί έκπτωτος εάν τα υλικά δεν παραδοθούν ή αντικατασταθούν με
ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής ή συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας οι οποίοι δεν έχουν
προβλεφθεί από τους όρους της σύμβασης.
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση επιβάλλεται, με
απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, η ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης
της σύμβασης. Ο νόμος προβλέπει ακόμα και την επιβολή αποκλεισμού του από την
συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.
Σε περίπτωση που το υλικό παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά την λήξη του συμβατικού
χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης, επιβάλλεται πρόστιμο ποσοστού 5% επί
της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα χωρίς ΦΠΑ. Στο χρόνο
καθυστέρησης δεν προσμετράτε ο εύλογος χρόνος που δαπανήθηκε κατά τα διάφορα στάδια
των διαδικασιών. Σε ένωση οικονομικών φορέων το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται
αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.
Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή́ Δικαστική Προστασία
Ο οικονομικός φορέας ο οποίος έχει έννομο συμφέρον και θεωρεί ότι έχει 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 προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (ΑΕΠΠ) κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής.
Σε αυτή την περίπτωση οι προθεσμίες για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: α)
δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή β)
δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη,
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πραγματική ή τεκμαιρόμενη γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του
ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής προκύπτει μετά
την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. Σε περίπτωση
παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15)
ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η

προδικαστική

προσφυγή

κατατίθεται

ηλεκτρονικά

μέσω

της

λειτουργικότητας

«Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη
σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364
Ν.4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την
πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά ασφαλιστικά μέτρα.
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών
και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της Αναθέτουσας Αρχής και
δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της
προσφυγής. Οι διαγωνιζόμενοι οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την
απόρριψη της προσφυγής από την ΑΕΠΠ.
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των
ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης κατά των
εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των Αναθετουσών Αρχών (άρθρ. 372 Ν.4412/2016). Η
αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο Δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10)
ημερών από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Η άσκηση αίτησης
αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο
αρμόδιος Δικαστής αποφανθεί διαφορετικά33.
Διοικητικές προσφυγές κατά την διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων- Δικαιώματα
Αναδόχου
Ο Ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, να
υποβάλλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της Αναθέτουσας αρχής
εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής
απόφασης (άρθρ.205 του Ν.4412/2016). Επί της προσφυγής αποφασίζει το αποφαινόμενο
όργανο. Η απόφαση του δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιαδήποτε διοικητική
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προσφυγή. Το αποτέλεσμα της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για
τα δύο μέρη και κατά συνέπεια ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε
δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά το εν λόγω αποτέλεσμα.
Ματαίωση Διαδικασίας
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ματαιώσει ολόκληρη ή μέρος της διαδικασία ανάθεσης, ,
μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Ενδεικτικοί λόγοι ματαίωσης
αποτελούν (άρθρ. 106 ν.4412/2016):
-

Εάν η διαγωνιστική διαδικασία απέβη άγονη, είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε
λόγω απόρριψης όλων των προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των
προσφερόντων συμμετεχόντων

-

για παράτυπη διεξαγωγή της διαδικασίας ανάθεσης,

-

όταν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης
άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον
την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση
αντικείμενο

-

σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου λόγω ανωτέρας βίας δεν είναι δυνατή η κανονική
εκτέλεση της σύμβασης,

-

αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,

-

για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος,

Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας
ανάθεσης, μπορεί μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη
διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή
της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
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Κεφάλαιο Τέταρτο
Επίλογος – Συμπεράσματα
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν στην παρούσα μελέτη θα μπορούσαμε να καταλήξουμε
στις παρακάτω επισημάνεις και συμπεράσματα:
Οι δημόσιες συμβάσεις αποτελούν κύρια πτυχή της Ελληνικής οικονομίας και βασικό
παράγοντα ανάπτυξης, καθώς ενθαρρύνουν τις επενδύσεις και συμβάλλουν στην ανάπτυξη
και την απασχόληση.
Με αφορμή την μεγάλη δημοσιονομική κρίση ξεκίνησε μία προσπάθεια αναθεώρησης και
εκσυγχρονισμού του νομοθετικού πλαισίου των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων με στόχο
την αποδοτική και αποτελεσματική εκμετάλλευση των δημοσίων πόρων, και την εισαγωγή
«καλών πρακτικών» στη λογική των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.
Παράλληλα, θα έπρεπε να αντιμετωπιστούν και ζητήματα ενδυνάμωσης της έννομης
προστασίας, κατάργησης της πολυνομίας και ενίσχυσης της ευελιξίας σε όλα τα στάδια της
διαδικασίας σύναψης συμβάσεων.
Προκειμένου να προστατευθεί και να ενδυναμωθεί η δημόσια τάξη στον τομέα των δημοσίων
προμηθειών, έργων και παροχής υπηρεσιών έχουν ενσωματωθεί στο Ελληνικό Δίκαιο
κοινοτικές οδηγίες και κανόνες που εκσυγχρονίζουν το σύστημα των δημοσίων συμβάσεων.
Από την παρούσα μελέτη προκύπτει ότι το νέο θεσμικό πλαίσιο έχει ως στόχο την εξυγίανση
της αγοράς των συμβάσεων, μέσα από μία προσπάθεια ενδυνάμωσης των βασικών αρχών
ισονομίας και ισοπολιτείας.
Σκοπός του πλαισίου είναι , η ενίσχυση της διαφάνειας και της αναλογικότητας, η προστασία
του ελεύθερου και ανόθευτου ανταγωνισμού και η απαγόρευση των διακρίσεων στις
διαγωνιστικές διαδικασίες με ισότιμη και ελεύθερη πρόσβαση όλων των ενδιαφερομένων σε
αυτές.
Ενσωματώνονται διατάξεις που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, στην προώθηση
καινοτομιών, στην ενίσχυση της απασχόλησης και στην καλύτερη πρόσβαση των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην αγορά των δημοσίων συμβάσεων.
Στο στάδιο της ανάθεσης εισήχθη ο όρος της συμφέρουσας οικονομικής προσφοράς σε
αντικατάσταση του όρου της χαμηλότερης τιμής. Ο νέος όρος ενισχύει περαιτέρω το δημόσιο
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συμφέρον καθώς αποτελεί δικλίδα για μια βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής που βοηθάει
στην αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη χρήση των δημοσίων πόρων.
Στα πλαίσια της ενίσχυσης της διαφάνειας, της απλούστευσης των διαδικασιών αλλά και της
καταπολέμησης της διαφθοράς, εισήχθη ο θεσμός των ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων
(e-procurement) καθώς και της ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Πιο συγκεκριμένα είναι
υποχρεωτική η χρήση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για ποσά άνω των 60.000 ευρώ ενώ υποχρεωτικά
δημοσιοποιούνται όλα τα στοιχεία της ανάθεσης των συμβάσεων στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
Για την καταπολέμηση της διαφθοράς και της προστασίας του ανταγωνισμού προβλέπονται
διατάξεις ελέγχου των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών.
Τέλος, ιδιαίτερη σημασία δίδεται στην έννομη προστασία κατά τη σύναψη των δημοσίων
συμβάσεων. Η έννομη προστασία είναι πολυεπίπεδη και καλύπτει όλους τους εμπλεκόμενους
στη διαδικασία ανάθεσης με γνώμονα την προστασία του ανταγωνισμού σε συνδυασμό με
την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των διαδικασιών. Προβλέπονται ένδικα
βοηθήματα που προστατεύουν τα δικαιώματα των οικονομικών φορέων, του αναδόχου και
της Αναθέτουσας αρχής από ενδεχόμενες ζημίες, παραλήψεις και παράνομες πράξεις.
Παράλληλα συλλειτουργούν διατάξεις που εμποδίζουν την παρακώληση της υλοποίησης των
συμβάσεων. Προς τούτο, ο νέος θεσμός της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
δίνει το δικαίωμα στους

εμπλεκόμενους να καταφύγουν σε εξωδικαστική επίλυση των

διαφορών που προκύπτουν κατά τη διαδικασία της ανάθεσης αντί της δικαστικής προσφυγής.
Από τα ανωτέρω καθώς και από τη μελέτη περίπτωσης προκύπτει ότι οι βελτιώσεις στη
διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον αλλά ταυτόχρονα
προστατεύεται και ο ιδιωτικός τομέας. Η γενικότερη προσπάθεια για διαφάνεια επιδρά θετικά
στη σχέση ιδιώτη – κράτους καθώς ενισχύεται η εμπιστοσύνη του πρώτου στο δεύτερο.
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