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«Αμηνιφγεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ λ. 4412/16 πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, έξγσλ θαη πξνκεζεηψλ 
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βαζκνχ εμνηθείσζεο ηνπ αξκφδηνπ πξνζσπηθνχ κε ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ην λφκν 
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Γπλάκεη ηεο ππ’ αξηζ. 5078/19-11-2021 (ΑΓΑ: ΧΦ8Ο4691Φ0-Κ00) απφθαζεο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ ΔΚΓΓΑ κε ζέκα «Αλάζεζε πξνγξακκάησλ εξεπλεηηθνχ θαη 

εθπαηδεπηηθνχ ελδηαθέξνληνο ζε νκάδεο εξγαζίαο απνηεινχκελεο απφ πξφζσπα εγλσζκέλνπ 

επηζηεκνληθνχ θχξνπο αξκνδηφηεηαο ηνπ ΔΚΓΓΑ» εγθξίζεθε ε πινπνίεζε ηεο κειέηεο κε 

Κσδηθφ Μ11 θαη αληηθείκελν ηελ «Αμηνιφγεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ λ. 4412/16 πεξί δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ, έξγσλ θαη πξνκεζεηψλ απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο (ππεξεζίεο ηνπ δεκνζίνπ θαη 

επξχηεξνπ δεκνζίνπ ηνκέα) θαη ηνπ βαζκνχ εμνηθείσζεο ηνπ αξκφδηνπ πξνζσπηθνχ κε ηηο 

πξνβιεπφκελεο απφ ην λφκν δηαδηθαζίεο». 

 

Σην αλσηέξσ πιαίζην, ε Οκάδα Έξγνπ, απνηεινχκελε απφ ηνπο: 

(α) Σηδέξε Εήζε ηνπ Βαζηιείνπ, Ννκηθφ, Πξντζηάκελν Τκήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη 

Παξαθνινχζεζεο ηεο Πιεξνθνξίαο ζηε Γεκ. Γηνίθεζε ΗΤΔΚ/ ΔΚΓΓΑ, σο Σπληνληζηή, 

(β) Φξήζην Βξίθν ηνπ Δπάγγεινπ, Ννκηθφ, πνιηηηθφ επηζηήκνλα, κέινο εηδηθψλ 

λνκνπαξαζθεπαζηηθψλ επηηξνπψλ, σο Μέινο, 

(γ) Διηζζάβεη Σνπζνχλε ηνπ Γεκεηξίνπ, Ννκηθφ, ζχκβνπιν ζε δεηήκαηα δηθαίνπ δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ θαη ζπρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ, σο Μέινο, 

(δ) Νηθφιαν Σηπιηαλίδε ηνπ Φηιίππνπ, Γηδάθηνξα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, λνκηθφ ζχκβνπιν Υπ. 

Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε ζηε δηαρείξηζε επξσπατθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ, σο 

Μέινο, 

(ε) Γεκήηξην Τζαγθαιίδε ηνπ Αλησλίνπ, Υπεξεζηαθφ Γξακκαηέα Υπνπξγείνπ Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ, Γηδάθηνξα ηεο Ννκηθήο Σρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Νίθαηαο 

Γαιιίαο, σο Δκπεηξνγλψκνλα/ Αμηνινγεηή, 

ζπλέηαμε θαη ππέβαιε πξνο ηελ ΔΚΓΓΑ ηελ παξνχζα κειέηε. 

 

 

 

 

 

 

Τν έξγν ρξεκαηνδνηήζεθε απφ εζληθνχο πφξνπο ηνπ 14νπ Φξεκαηνδνηηθνχ 

Πξσηνθφιινπ, έηνπο 2021, ζην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο ηεο Πξνγξακκαηηθήο Σπκθσλίαο 

κεηαμχ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, ΔΚΓΓΑ θαη ΑΓΔΓΥ. 
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I. Δηζαγσγή 

Α. Σθνπφο έξεπλαο 

Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηνπ βαζκνχ εμνηθείσζεο ησλ 

αλαζεηνπζψλ αξρψλ κε ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ην λ. 4412/2016 (Α’ 147) δηαδηθαζίεο 

αλάζεζεο θαη εθηέιεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ, ππεξεζηψλ θαη έξγσλ, θαζψο θαη 

ε αμηνιφγεζε ηνπο απφ απηέο. 

Δηδηθφηεξα δηεξεπλάηαη, θαηά πξψηνλ, εάλ ε εθαξκνγή ηνπ λφκνπ έρεη νδεγήζεη ζηελ 

απινχζηεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηνπ πνιχπινθνπ πξνυπάξρνληνο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ. Καηά 

δεχηεξνλ, απνζθνπείηαη ε εμεχξεζε ησλ ζεκείσλ εθείλσλ φπνπ ε επί πεληαεηήο εθαξκνγή 

ηνπ λφκνπ εμαθνινπζεί λα πξνθαιεί δπζρέξεηεο ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο πνπ ηνλ εθαξκφδνπλ, 

ιακβαλνκέλνπ ππφςε θαη ησλ ηξνπνπνηήζεσλ πνπ επέθεξε ν λ. 4782/2021.  

Σπλεπψο, ν ζθνπφο είλαη ηξηπιφο: λα θαηαδεηρζεί ε πξνζθνξά ηνπ λ. 4412/2016 ζηνλ 

θφζκν ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, λα αμηνινγεζεί ε ζπκβνιή ηνπ απφ ην αξκφδην πξνζσπηθφ 

ησλ θνξέσλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη, ηέινο, λα 

αλαδεηρζνχλ πηζαλά πξνβιήκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ, νχησο ψζηε λα ππνβιεζνχλ 

πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηελ επίιπζή ηνπο. Καηά ηνλ ηξφπν απηφ αλακέλεηαη λα βειηησζεί ε 

πινήγεζε ησλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ κέζα απφ ηα δαηδαιψδε κνλνπάηηα ησλ δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ. 
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Β. Μεζνδνινγία έξεπλαο 

Μεζνδνινγηθά θαη ζπζηεκαηηθά, ε έξεπλα βαζίδεηαη ζε ηξεηο άμνλεο:  

πξψηνλ, ζηελ θαηαγξαθή ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο, 

δεχηεξνλ, ζηελ δηεξεχλεζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ απνθάζεσλ ησλ αξκφδησλ αξρψλ 

θαζψο θαη ησλ ζρεηηθψλ λνκνινγηαθψλ  εμειίμεσλ,  

θαη ηξίηνλ ζηε ζπκπιήξσζε θαη αμηνιφγεζε  εηδηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ εζηάιε ζε 

αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα αλαζεηνπζψλ αξρψλ. 

1.1 Δηδηθφηεξα, σο πξνο ηελ θαηαγξαθή ηνπ ηζρχνληνο λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ, αξρηθά ζα 

ιάβεη ρψξα ε επηζήκαλζε, αλάιπζε θαη ζρνιηαζκφο ησλ βαζηθψλ αιιαγψλ θαη θαηλνηνκηψλ 

ηνπ λ. 4412/2016 ζε ζρέζε κε ην πξνγελέζηεξν λνκηθφ θαζεζηψο. Καη ηνχην, γηα λα θαηαζηεί 

ζαθήο ε επελέξγεηα ηνπ λ. 4412/2016 επί ηνπ λνκηθνχ θαη ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θαηά ην ρξφλν 

ζέζεψο ηνπ ζε ηζρχ.  

1.2. Πεξαηηέξσ, ζα γίλεη αλαθνξά ζηελ πιεζψξα ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ λ. 4412/2016, κε 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο πξφζθαηεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ, δπλάκεη ηνπ λ. 4782/2021. Ζ αλάιπζε 

απηψλ ησλ ηξνπνπνηήζεσλ είλαη αθελφο απαξαίηεηε γηα λα ππάξρεη κηα εληαία εηθφλα ηεο 

πνξείαο ηνπ λφκνπ ζηελ εζληθή έλλνκν ηάμε θαη ηνπ πιέγκαηνο ησλ ζηνλ παξφληα ρξφλν ελ 

ηζρχη δηαηάμεσλ, θαη, αθεηέξνπ, γηα λα αλαδεηρζνχλ ηα πξνβιήκαηα (λνκνηερληθά, νπζίαο, 

εθαξκνγήο θιπ.) ηα νπνία δηαπηζηψζεθαλ θαηά ηελ αξρηθή θάζε λνκηθήο χπαξμεο ηνπ λφκνπ 

θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ν εζληθφο λνκνζέηεο επεδίσμε λα ηα αληηκεησπίζεη.   

2. Σηε ζπλέρεηα, ζα δηεμαρζεί κηα εθηεηακέλε δηεξεχλεζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ απνθάζεσλ 

ησλ αξκφδησλ αξρψλ θαζψο θαη ησλ λνκνινγηαθψλ δεδνκέλσλ θαη εμειίμεσλ κε ζθνπφ, 

κεηαμχ άιισλ, ηελ θξηηηθή επηζθφπεζε ησλ βαζηθψλ ξπζκίζεσλ ηνπ λ. 4412/2016 ππφ ην 

πξίζκα ηεο εθαξκνγήο ηνπο ζηελ νηνλεί δηθαηνδνηηθή θαη δηθαηνδνηηθή πξάμε. Άιισζηε, ε 

λνκνινγηαθή δηάπιαζε ησλ ζρεηηθψλ ξπζκίζεσλ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, πξνερφλησο ζην 

θαη’ εμνρήλ δπλακηθφ πεξηβάιινλ ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 

3. Παξάιιεια, κέζσ ηεο εμέηαζεο θαη αλάιπζεο ησλ απαληήζεσλ ζην εηδηθά επεμεξγαζζέλ 

εξσηεκαηνιφγην πξνο επηιεγκέλεο αλαζέηνπζεο αξρέο, ζα ιεθζεί κε ηξφπν άκεζν θαη ε 

νπηηθή γσλία ησλ εξσηεζεηζψλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ αλαθνξηθά κε ηα ζεηηθά θαη αξλεηηθά 

ζεκεία ηνπ λφκνπ θαη ησλ ηξνπνπνηήζεσλ απηνχ ζηελ πξάμε, θαζψο θαη ν βαζκφο 

εμνηθείσζήο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ κε ηελ εθαξκνγή ηνπ. Ζ αλάιπζε 

απηή ζπλεηζθέξεη θαίξηα ζηελ απνηίκεζε ηεο πξαγκαηηθήο ηζρχνο θαη επίδξαζεο ησλ 
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ξπζκίζεσλ ηνπ λφκνπ ζηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, ζηελ θνκβηθήο 

ζεκαζίαο ιεηηνπξγία ησλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ θαη ζηελ ζεζκηθή ηνπο επηθνηλσλία κε ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο νηθνλνκηθνχο αληηζπκβαιιφκελνπο θνξείο. Οη απαληήζεηο απηέο 

ζπκβάιινπλ έηζη θαζνξηζηηθά ζηελ απνηχπσζε ηεο ελ ηνηο πξάγκαζη επελέξγεηαο ησλ 

λνκηθψλ ξπζκίζεσλ, εληφο ηνπ δηαξθψο κεηαβαιιφκελνπ, δπλακηθνχ πεξηβάιινληνο ησλ 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

4. Τέινο, ν ζπλδπαζκφο ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζα ζπγθεληξσζνχλ ζα νδεγήζεη ζηε δηαηχπσζε 

νξηζκέλσλ ζπκπεξαζκάησλ αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή βαζηθψλ ζεκείσλ ηνπ λ. 

4412/2016, ηδίσο αλαθνξηθά κε ηα πξνβιήκαηα πνπ έιπζε αιιά θαη πνπ δεκηνχξγεζε. Δπί ηε 

βάζεη ηεο δηαπίζησζεο ησλ πξνβιεκάησλ απηψλ, ε έξεπλα ζα νινθιεξσζεί κε ηε δηαηχπσζε 

νξηζκέλσλ πξνηάζεσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ, ζην πιαίζην κηαο δηαδηθαζίαο 

πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηελ ιπζηηειέζηεξε εθαξκνγή ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ ζηελ πξάμε,  

ζηελ επίιπζε ησλ δηαπηζησζέλησλ πξνβιεκάησλ.  
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II. Ννκνζεζία 

Α. Ο λ. 4412/2016 (Α’ 147) θαη νη βαζηθέο ηνκέο ζε ζρέζε κε ην πξνγελέζηεξν 

λνκηθφ πιαίζην 

Σηηο 8 Απγνχζηνπ 2016 δεκνζηεχζεθε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο ν λ. 

4412/2016 «Γεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 

2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» (Α' 147). Ζ ηζρχο ηνπ λφκνπ 4412/2016 αξρίδεη, θαηαξρήλ, 

απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, ήηνη 08.08.2016, εθηφο εάλ 

νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζε επηκέξνπο δηαηάμεηο. 

Δηδηθφηεξα, ζηφρνη ηνπ λνκνζεηήκαηνο είλαη: 

α) ε κεηαθνξά ζηελ ειιεληθή  έλλνκε ηάμε ησλ νδεγηψλ 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ 

πεξί  δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, νη νπνίεο αληηθαζηζηνχλ ηηο νδεγίεο 2004/18/ΔΚ θαη 

2004/17/ΔΚ,  

β) ε εληαία, θαηά ην δπλαηφλ, ξχζκηζε ησλ δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο φισλ ησλ 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη’ αληηθείκελν θαη θαζ’ ππνθείκελν (πιελ ησλ ζπκβάζεσλ 

παξαρψξεζεο, νη νπνίεο ξπζκίδνληαη, πιένλ, απφ ηελ νδεγία 2014/23/ΔΔ, γηα ηε κεηαθνξά  

ηεο νπνίαο πξνλνεί  άιιν ζρέδην λφκνπ), αδηαθφξσο ηνπ αλ ε αμία ηνπο ππεξβαίλεη ηα 

θαηψθιηα ησλ νδεγηψλ,  

γ) ε εληαία επίζεο αληηκεηψπηζε ησλ δεηεκάησλ έλλνκεο πξνζηαζίαο θαηά ην ζηάδην 

πνπ πξνεγείηαη ηεο ζχλαςεο ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη  

δ) ε ελνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο πνπ ξπζκίδεη ην ζπκβαηηθφ  ζηάδην (δειαδή  ην ζηάδην 

ζχλαςεο θαη εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ) φζνλ αθνξά ζηα δεκφζηα έξγα, ηηο κειέηεο θαη ηηο 

ηερληθέο θαη ζπλαθείο επηζηεκνληθέο ππεξεζίεο, θαζψο θαη ηηο πξνκήζεηεο θαη ππεξεζίεο.  

Πξνθαηαξθηηθά, ζεκεηψλνληαη ηα αθφινπζα ζεηηθά ζεκεία ηνπ λένπ λφκνπ: 

 Ζ ελζσκάησζε ησλ θνηλνηηθψλ νδεγηψλ, εθπιεξψλνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηηο 

δηεζλείο ππνρξεψζεηο ηεο ρψξαο. Δπηπξνζζέησο, πξνβιέθζεθαλ αλαιπηηθέο δηαηάμεηο 

γηα ηελ αλάζεζε ζπκβάζεσλ «γεληθψλ ππεξεζηψλ», αληηθείκελν πνπ παξέκελε επί 

ζεηξά εηψλ αξξχζκηζην απφ ηνλ εζληθφ λνκνζέηε. Ζ γελίθεπζε ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο 

ηνπ ζε φινπο ηνπο θνξείο ηεο Κεληξηθήο θαη Γεληθήο Κπβέξλεζεο, φπσο θαη, ελ 

πνιινίο, ζηηο αλψλπκεο εηαηξείεο ηνπ Γεκνζίνπ κέζσ ηεο θαηάξγεζεο ησλ 

πεξηζζφηεξσλ εηδηθφηεξσλ δηαηάμεσλ ή θαη’ εμαίξεζε εθδνζέλησλ θαλνληζκψλ 

πξνκεζεηψλ θνξέσλ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη σο εθ ηνχηνπ ε επίηεπμε 
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κεγαιχηεξεο αζθάιεηαο δηθαίνπ. Απνηειεί κία απφπεηξα ζχδεπμεο θαη ζπκπεξίιεςεο 

ζε εληαίν θείκελν ησλ δηαηάμεσλ ησλ νδεγηψλ 2014/24 θαη 2014/25 πνπ 

αληηθαηέζηεζαλ ηηο νδεγίεο 2004/17 θαη 2004/18 πνπ θαηαξγνχληαη, φπσο θαη ησλ 

ΠΓ 59/2007 θαη 60/2007 πνπ ηηο είραλ ελζσκαηψζεη ζην εζληθφ δίθαην, θαη ησλ 

θαηαξγνχκελσλ λ. 4281/2014 (δελ εθαξκφζηεθε), λ. 3669/2008 (Γεκφζηα έξγα), λ. 

3316/2005 (Μειέηεο), ηνπ π.δ/ηνο 118/2007 (Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ ηνπ 

Γεκνζίνπ) θαζψο θαη ηνπ λ. 3886/2010 γηα ηελ πξνδηθαζηηθή πξνζηαζία ησλ 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. Υθίζηαληαη, βέβαηα, νξηζκέλα παξαδείγκαηα Καλνληζκψλ 

Πξνκεζεηψλ πνπ εμαηξνχληαη αθφκα ηεο εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ. Δπί παξαδείγκαηη, ν 

«Καλνληζκφο Αλάζεζεο θαη Δθηέιεζεο πκβάζεσλ Πξνκήζεηαο Πξντφλησλ, Παξνρήο 

Τπεξεζηψλ θαη Δθπφλεζεο Μειεηψλ» ηεο ΔΤΑΓ Α.Δ. είρε εθδνζεί θαη’ 

εμνπζηνδφηεζε ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ. 2636/1998 (Α’ 198), φπσο ίζρπε πξηλ 

ηελ αληηθαηάζηαζή ηεο απφ ηελ παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 375 ηνπ λ. 4412/2016, θαη ηεο 

παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3139/2003 (Α’ 100). Ο ελ ιφγσ Καλνληζκφο δελ 

θαηαξγήζεθε ξεηά απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 377 ηνπ λ. 4412/2016, νχηε απφ 

θάπνηα άιιε δηάηαμε θαη, ζπλεπψο, δελ πξνθχπηεη ζαθήο βνχιεζε ηνπ λνκνζέηε γηα 

απηνδίθαηε θαηάξγεζή ηνπ κεηά ηελ θαηάξγεζε κηαο απφ ηηο εμνπζηνδνηηθέο ηνπ 

δηαηάμεηο (ΣηΔ 2361/2011, 1965/2010, θ.α.).  

 Πεξαηηέξσ ζεζκνπνίεζε θαη ελίζρπζε ησλ ειεθηξνληθψλ δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο ηνπ 

ΔΣΖΓΖΣ - ΚΖΜΓΖΣ (ειεθηξνληθνί δηαγσληζκνί – εζληθφ κεηξψν δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ). 

 Δλίζρπζε ηεο ζηαδηαθήο εηζαγσγήο λέσλ δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο ζηελ εζληθή έλλνκε 

ηάμε θαη πξαθηηθή (ζπκθσλίεο – πιαίζην, δπλακηθφ ζχζηεκα αγνξψλ, 

αληαγσληζηηθφο δηάινγνο θιπ.).  

 Θέζπηζε ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ σο αλεμάξηεηεο 

δηνηθεηηθήο αξρήο κε αθπξσηηθέο, φκσο αξκνδηφηεηεο, επηθνξηηζκέλεο γηα ηελ 

εμέηαζε φισλ ησλ ελδηθνθαλψλ πξνζθπγψλ θαηά εθηειεζηψλ πξάμεσλ 

Αλαζεηνπζψλ Αξρψλ θαη Φνξέσλ (άξζξα 346 επ.). 

Ψζηφζν, παξαηεξνχληαη, ήδε απφ ηελ αξρή ηεο ζέζπηζεο ηνπ λφκνπ, νξηζκέλα 

αξλεηηθά ζεκεία, φπσο ην φηη πξφθεηηαη γηα έλα δχζρξεζην λνκνζέηεκα, ην νπνίν 

ελαιιάζζεηαη απφ ην γεληθφ ζην εηδηθφ θαη ην αληίζηξνθν, ρσξίο πάληα νξζνινγηθή 

θαηαλνκή ηεο χιεο. Δπίζεο, ε ζπκπεξίιεςε, ζε εληαίν θείκελν, θαη ησλ δχν αλσηέξσ 
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νδεγηψλ, έρεη σο απνηέιεζκα ηελ «ππεξθφξησζε» ηνπ θεηκέλνπ, πνπ θαζηζηά δπζρεξή ηελ 

ρξήζε ηνπ, φπσο θαη ηελ επαλάιεςε, ζην ίδην λνκνζέηεκα, παξαιιαζζνπζψλ ξπζκίζεσλ, 

εηδηθφηεξα γηα ηνπο πξψελ εμαηξνχκελνπο ηνκείο ηεο νδεγίαο 2014/25/ΔΔ (βι. άξζξα 222-

333). Δπηπξφζζεηα, είλαη δπζεθάξκνζην απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο, πεξηέρνληαο νξηζκέλεο 

θνξέο ηδηαίηεξα ιεπηνκεξεηαθέο δηαηάμεηο, ελψ άιιεο εμαηξεηηθά γεληθφινγεο. Πεξαηηέξσ, ε 

ελζσκάησζε φισλ ησλ δηαηάμεσλ πνπ ξπζκίδνπλ ηελ αλάζεζε αγαζψλ, ππεξεζηψλ θαη 

ηερληθψλ έξγσλ ζε έλα εληαίν θείκελν επέθεξε φρη ακειεηέα λνκνηερληθά πξνβιήκαηα, φπσο 

θαη δεηήκαηα πξαθηηθά ιπζηηεινχο ηαμηλφκεζεο ηεο λνκνζεηηθήο χιεο. Παξαηεξείηαη 

ζπλεπψο φηη δελ ππάξρεη νκνηνκνξθία θαη εληαίεο πξαθηηθέο ζηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ απφ 

ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο.   

Σε αδξέο γξακκέο, πιελ ησλ αλσηέξσ, νη ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ επέθεξε ν λ. 

4412/2016, ζε ζρέζε κε ην πξνγελέζηεξν θαζεζηψο, είλαη νη εμήο: 

 Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Σχκβαζεο (ΔΔΔΣ) (άξζξν 79) 

 Μεηαηφπηζε ηνπ βάξνπο ησλ δηελέμεσλ κεηαμχ ζπκκεηερφλησλ ζην ηειηθφ ζηάδην 

δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 Γεκφζηεο ζπκβάζεηο κεηαμχ θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα / εζσηεξηθέο αλαζέζεηο 

(άξζξν 12). 

 Έλα θαη κνλαδηθφ θξηηήξην αλάζεζεο: ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά (άξζξν 86 παξ. 1). 

 Θεζκνζέηεζε λέσλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ (άξζξν 73). 

 Γπλαηφηεηα βαζκνιφγεζεο εκπεηξίαο κειψλ ηεο Οκάδαο Έξγνπ (άξζξν 86, παξ. 2, 

ζηνηρ. β). 

 Πξνζθφκηζε φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαζψο θαη ησλ πεξί νλνκαζηηθνπνίεζεο 

κεηνρψλ εθ ησλ πζηέξσλ/ δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο (άξζξα 103-105). 

 Γπλαηφηεηα δηεμαγσγήο ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ ζε έλα ζηάδην (άξζξν 117). 

 Ννκνζεηηθή αλαγλψξηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ κεηξψσλ γηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα 

πξνγξάκκαηα (άξζξν 119). 

 Σχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ (άξζξν 24). 

 Γηεμνδηθή ξχζκηζε πιαηζίνπ εθηέιεζεο (άξζξα 129-220). 
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Καηαιήγνληαο, ε εηζαγσγή ηνπ λ. 4412/2016 ζηελ εζληθή έλλνκε ηάμε ππήξμε 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθή,  ηδίσο επεηδή ππφ ηε ζθέπε ελφο εληαίνπ λνκνζεηήκαηνο ξπζκίδνληαη 

φινη νη θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο φισλ ησλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ θαη 

θνξέσλ θαη απνθεχγεηαη ε ζχγρπζε πνπ κπνξεί λα πξνθιεζεί απφ ηελ εθαξκνγή δηαηάμεσλ 

πνπ βξίζθνληαη θαηαθεξκαηηζκέλεο ζε πεξηζζφηεξα λνκνζεηήκαηα.  Σε απηή ηελ πξνζπάζεηα 

«νκνγελνπνίεζεο» ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ζπκβάιιεη θαη ε ζέζπηζε ηεο ΑΔΠΠ, σο πξνο 

ηελ θαηά ην δπλαηφλ νκφξξνπε θαη ζπλεθηηθή αληηκεηψπηζε ησλ δεηεκάησλ πνπ αλαθχνληαη 

θαηά ην πξψην ζηάδην ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζηαζίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε δηαγσληζηηθέο 

δηαδηθαζίεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. 

 

Β. Οη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ λ. 4412/2016 

Ο λ. 4412/2016 έρεη ηξνπνπνηεζεί 404 θνξέο δπλάκεη 36 ζπλαπηψλ λνκνζεηηθψλ 

παξεκβάζεσλ. Παξ’ φιν πνπ ζηα ζρεδφλ 6 ρξφληα εθαξκνγήο ηνπ, νη ηξνπνπνηήζεηο πνπ 

έρνπλ επέιζεη επί ηνπ θεηκέλνπ είλαη πνιππιεζείο, είλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί ελ 

πξνθεηκέλσ φηη έρνπλ φιεο ιάβεη ρψξα επί ελφο εληαίνπ, θσδηθνπνηεκέλνπ λνκνζεηήκαηνο. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη νπνηαδήπνηε αιιαγή ιάβεη ρψξα, κπνξεί λα εληνπηζηεί επρεξψο απφ ηηο 

αλαζέηνπζεο αξρέο θαη λα εθαξκνζηεί ρσξίο ακθηβνιία σο πξνο ην πνηα δηάηαμε είλαη ελ 

ηζρχη. Απφ ηηο πην πξφζθαηεο,  ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηνλ λ. 4412/2016 επήιζαλ κέζσ ηνπ λ. 

4782/2021.  

 

Γ. Δθζπγρξνληζκφο, απινπνίεζε θαη αλακφξθσζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ ησλ 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ: ν λ. 4782/2021 (Α’ 36) 

Σηηο 09.03.2021 δεκνζηεχηεθε ν λ. 4782/2021 γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ, ηελ 

απινπνίεζε θαη αλακφξθσζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο 

θαη εθηέιεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. Πξφθεηηαη γηα κία εθηεηακέλε κεηαξξχζκηζε κέζσ 

142 άξζξσλ. Παξ’ φια απηά, ε ελνπνίεζε φισλ ησλ δηαηάμεσλ θάησ απφ έλα λνκνζεηηθφ 

θέιπθνο απνδείρζεθε ηθαλή λα απνξξνθήζεη ηηο δπζκελείο ζπλέπεηεο ηεο ηάζεο γηα δηαξθή 

θαη ιεπηνκεξεηαθή ξχζκηζε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, δηαζθαιίδνληαο έλα ζπκπαγέο θαη 

ζπλεθηηθφ λνκηθφ πιαίζην. 

Ζ βαζηθή ζηφρεπζε ηεο κεηαξξχζκηζεο απηήο ζπλίζηαηαη ζηελ επίηεπμε πςειφηεξεο 

ηαρχηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο θαηά ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, αιιά 

ηαπηφρξνλα θαη ζηελ άκβιπλζε ηεο ππεξβνιηθήο απζηεξφηεηαο νξηζκέλσλ δηαηάμεσλ, 
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πνπ νδήγεζε νπθ νιίγεο θνξέο ζε αλεπηεηθή, γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο, 

απνηειέζκαηα.   

Ο λφκνο πεξηέρεη ξπζκίζεηο πνπ θαηαιακβάλνπλ φια ηα επηκέξνπο ζηάδηα ηεο 

δηαδηθαζίαο αλάζεζεο θαη εθηέιεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ, ππεξεζηψλ θαη 

έξγσλ. Οη θξηζηκφηεξεο απφ ηηο αιιαγέο, βάζεη ηνπ αληίθηππνχ ηνπο ζηελ εθαξκνζκέλε 

πξαθηηθή, νξγαλψλνληαη κεζνδνινγηθά ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο: (1) Γηαδηθαζίεο 

αλάζεζεο θάησ ησλ νξίσλ, (2) Πξνεηνηκαζία θαη εξγαιεία δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο, (3) 

Γηαδηθαζία ππνβνιήο θαη αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ, (4) Έλλνκε πξνζηαζία, (5) 

Δθηέιεζε έξγσλ θαη πξνκεζεηψλ.  

1.  Γηαδηθαζίεο αλάζεζεο θάησ ησλ νξίσλ: 

 Απεπζείαο αλάζεζε: Απμάλεηαη ην φξην πνπ επηηξέπεηαη ε πξνζθπγή ζηελ 

δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο. Τν πθηζηάκελν φξην ησλ 20.000,00 επξψ 

απμάλεηαη ζηηο 30.000,00 επξψ, ελψ γηα ζπκβάζεηο έξγσλ, γηα ζπκβάζεηο 

θνηλσληθψλ θαη άιισλ εηδηθψλ ππεξεζηψλ, αιιά θαη γηα ζπκβάζεηο θάζε είδνπο 

πνπ αθνξνχλ ζηελ πινπνίεζε έξγσλ ηερλνινγηψλ, πιεξνθνξηψλ θαη 

επηθνηλσληψλ (Τ.Π.Δ.) ην φξην ζα αλέξρεηαη ζηηο 60.000,00 επξψ (άξζξν 118 λ. 

4412/2016).  

 Γεκνζηφηεηα ζηελ απεπζείαο αλάζεζε: Δλ αληηζέζεη κε ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ 

πιαίζην, θαζηεξψλεηαη ζην πιαίζην ηεο απεπζείαο αλάζεζεο ε ππνρξεσηηθή 

δεκνζίεπζε ζην Κ.Η.Μ.ΓΗ.. ηεο πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο, 

εθφζνλ ε εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 2.500,00 επξψ. 

Ζ δεκνζίεπζε, σζηφζν, ηεο πξφζθιεζεο αλνίγεη ζηελ πξάμε ην παξάζπξν γηα ηε 

δηθαζηηθή πξνζβνιή ηεο θαη κπνξεί, ελδερνκέλσο, λα νδεγήζεη ζηελ άζθεζε 

παξειθπζηηθψλ ελδίθσλ κέζσλ θαη, ηνηνπηνηξφπσο, λα επηθέξεη ηελ αιινίσζε 

ηεο έλλνηαο ηεο απεπζείαο αλάζεζεο, αλαηξψληαο ην βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο, 

δειαδή ηε δπλαηφηεηα ηεο απεπζείαο δηαπξαγκάηεπζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 

κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ηεο επηινγήο ηεο. Παξάιιεια, πξνβιέπεηαη φηη γηα ηελ 

απεπζείαο αλάζεζε ζχκβαζεο έξγνπ ή ζχκβαζεο νπνηνπδήπνηε είδνπο πνπ αθνξά 

ζηελ πινπνίεζε έξγσλ Τ.Π.Δ. απαηηείηαη, εθφζνλ ε εθηηκψκελε αμία ηεο 

ππεξβαίλεη ηηο 30.000,00 επξψ, ε πξφζθιεζε ηξηψλ ηνπιάρηζηνλ νηθνλνκηθψλ 

θνξέσλ (άξζξν 120). 
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 E-marketplace: Δηζάγεηαη γηα πξψηε θνξά ε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο 

ζπκβάζεσλ έσο ηνπ πνζνχ ησλ 40.000,00 επξψ αλά είδνο αγαζνχ ή ππεξεζίαο 

ζε εηήζην επίπεδν, κέζσ ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθήο αγνξάο (e-marketplace), 

ηα νπνία θαηαξηίδνπλ θαη δηαρεηξίδνληαη Δζληθέο Κεληξηθέο Αξρέο Αγνξψλ (ΔΚΑ 

Πξνκεζεηψλ Υγείαο, ΓΓ Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ θαη Πξνκεζεηψλ θαη ΓΓ 

Υπνδνκψλ). Καζνξίδνληαη, επίζεο, νη φξνη γηα ηελ δεκηνπξγία θαη ηήξεζε 

κεηξψνπ πξνεπηιεγκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη γηα ηελ κεηαθφξησζε ησλ 

πξνζθνξψλ ζην ζχζηεκα, ελψ πξνβιέπεηαη φηη γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο ζα 

εθδίδεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζρεηηθή εληνιή αγνξάο (άξζξν 118Α). 

 Αλαζέζεηο Τερληθήο Βνήζεηαο: Δπαλαθαζνξίδεηαη ε δηαδηθαζία αλάζεζεο 

ζπκβάζεσλ πνπ αθνξνχλ ελέξγεηεο ηερληθήο βνήζεηαο, αιιά θαη ηα αξκφδηα 

φξγαλα. Σπγθεθξηκέλα, πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα αλάζεζεο ζπκβάζεσλ κε 

εθηηκψκελε αμία έσο 60.000,00 επξψ κε πξφζθιεζε πνπ απεπζχλεηαη ζε ηξεηο 

θαη’ ειάρηζηνλ νηθνλνκηθνχο θνξείο, εγγεγξακκέλνπο ζηνπο ζρεηηθνχο 

θαηαιφγνπο πξνκεζεπηψλ ή παξφρσλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα 

αλάζεζεο ζπκβάζεσλ κε εθηηκψκελε αμία απφ 60.000,00 έσο 100.000,00 επξψ, 

κε πξφζθιεζε πνπ απεπζχλεηαη ζε φινπο ηνπο εγγεγξακκέλνπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο (άξζξν 119).  

 Καηάξγεζε ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ: Καηαξγείηαη επί ηεο νπζίαο ε 

δηαδηθαζία ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ, ελφςεη θαη ηνπ γεγνλφηνο φηη 

θαζίζηαηαη ππνρξεσηηθή ε ρξήζε ηνπ Δ.Σ.Ζ.ΓΖ.Σ. γηα ηελ δηαδηθαζία ζχλαςεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ κε εθηηκψκελε αμία αλψηεξε ησλ 30.000,00 επξψ (άξζξν 

117).  

 Σπκβάζεηο ήζζνλνο αμίαο: Τέινο, ζεζκνζεηείηαη ε θαηεγνξία ησλ «δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ ήζζνλνο αμίαο» κε αμία πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο 2.500,00 επξψ. Γηα 

ηηο ζπκβάζεηο απηέο δελ απαηηείηαη, νχηε ε δηελέξγεηα δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, νχηε 

ε έθδνζε ζρεηηθήο απφθαζεο. Αληηζέησο, πξνβιέπεηαη φηη ε πιεξσκή ηνπο 

κπνξεί λα γίλεηαη σο εμφθιεζε έλαληη λφκηκνπ παξαζηαηηθνχ, γεγνλφο πνπ 

αλακέλεηαη λα πεξηνξίζεη ζεκαληηθά ηνλ δηνηθεηηθφ θφξην ησλ αλαζεηνπζψλ 

αξρψλ γηα ηελ δηελέξγεηα δαπαλψλ ηδηαίηεξα κηθξνχ χςνπο (άξζξα 117Α). 
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2. Πξνεηνηκαζία θαη Δξγαιεία δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο:  

 Φξήζε Δ.Σ.Ζ.ΓΖ.Σ./Κ.Ζ.Μ.ΓΖ.Σ.: Καζηεξψλεηαη ε ππνρξεσηηθή ρξήζε ηνπ 

Δ..Η.ΓΗ.. γηα φιεο ηηο ζπκβάζεηο κε εθηηκψκελε αμία άλσ ησλ 30.000,00 

επξψ, έλαληη ησλ 60.000,00 επξψ πνπ θαηαιακβάλεη ε ηζρχνπζα ξχζκηζε. 

Παξάιιεια, πξνβιέπεηαη ε ππνρξεσηηθή ρξήζε ηνπ Κ.Η.Μ.ΓΗ.. γηα ζπκβάζεηο 

κε εθηηκψκελε αμία αλψηεξε ησλ 2.500,00 επξψ, έλαληη ησλ 1.000,00 επξψ πνπ 

ηζρχεη ζήκεξα (άξζξα 36 & 38).  

 Ζιεθηξνληθνί Πιεηζηεξηαζκνί: Πξνσζείηαη ε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ 

πιεηζηεξηαζκψλ κε ηελ παξνρή εμνπζηνδφηεζεο πξνο ηνλ Υπνπξγφ Αλάπηπμεο 

θαη Δπελδχζεσλ ή ηνλ Υπνπξγφ Υγείαο λα θαζνξίζνπλ κε απφθαζή ηνπο 

ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, πνπ ε ρξήζε ησλ 

ειεθηξνληθψλ πιεηζηεξηαζκψλ ζα είλαη ππνρξεσηηθή (άξζξν 34). 

 Τερληθή επάξθεηα: Τξνπνπνηνχληαη νη ξπζκίζεηο, φζνλ αθνξά ζηελ ηερληθή 

επάξθεηα ησλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ, πνπ νδήγεζαλ πνιιέο θνξέο έσο θαη ζήκεξα 

ζε αδπλακία πινπνίεζεο έξγσλ κηθξήο αθφκε εκβέιεηαο, ιφγσ έιιεηςεο ηνπ 

απαηηνχκελνπ πξνζσπηθνχ. Δηδηθφηεξα, απαιείθνληαη νη απαηηήζεηο ηερληθήο 

επάξθεηαο θαη πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα ησλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ πνπ θξίλνπλ 

φηη δελ δηαζέηνπλ ηελ απαηηνχκελε ηερληθή επάξθεηα λα πξνζθχγνπλ, φρη κφλνλ 

λα ζπλάςνπλ πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε, αιιά θαη λα πξνζθχγνπλ ζηνλ ηδησηηθφ 

ηνκέα ζπλάπηνληαο ζπκβάζεηο παξνρήο ηερληθψλ ππεξεζηψλ (άξζξν 44).  

 Πξνεηνηκαζία Έξγσλ/Μειεηψλ: Γηαθνξνπνηνχληαη νη πξνβιέςεηο αλαθνξηθά κε 

ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ έξγσλ θαη κειεηψλ. 

Δηδηθφηεξα, πξνβιέπεηαη ζε έξγα κε εθηηκψκελε αμία κεγαιχηεξε ηνπ ελφο 

εθαηνκκπξίνπ (1.000.000,00) επξψ, ε ππνρξεσηηθή δεκνζίεπζε ηεο κειέηεο 

θαηαζθεπήο δέθα πέληε (15) εκέξεο πξηλ ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ηνπ Υπνπξγνχ Υπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ λα θαζηζηά 

κε απφθαζή ηνπ ππνρξεσηηθή ηελ πξνθαηαξθηηθή δηαβνχιεπζε γηα κεγάια έξγα 

θαη κειέηεο. Σέινο, εμαηξείηαη ην ζχζηεκα «Μειέηε – Καηαζθεπή» απφ ηελ 

ππνρξεσηηθή πξνεγνχκελε νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο πεξηβαιινληηθήο 

αδεηνδφηεζεο (άξζξα 46, 49, 50, 70). 
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3. Γηαδηθαζία ππνβνιήο θαη αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ: 

 Δγγπεηηθέο επηζηνιέο: Μεηαβάιινληαη ζεκαληηθά νη πξνβιέςεηο πεξί εγγπήζεσλ. 

Η εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο θαζίζηαηαη ππνρξεσηηθή γηα ζπκβάζεηο κε 

εθηηκψκελε αμία αλψηεξε απφ 30.000,00 επξψ, έλαληη ησλ 20.000,00 επξψ πνπ 

ηζρχεη ζήκεξα. Γηα ηελ απνηξνπή ηνπ θηλδχλνπ ππνβνιήο αζπλήζηζηα ρακειψλ 

πξνζθνξψλ, σο βάζε ηνπ ππνινγηζκνχ ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηίζεηαη 

πιένλ ε εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο (ρσξίο ηα δηθαηψκαηα πξναίξεζεο) θαη 

φρη ε αμία ηεο ζχκβαζεο. Τν πνζφ ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο αλέξρεηαη γηα 

ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ ζε πνζνζηφ 4% θαη γηα έξγα θαη κειέηεο 

ζε πνζνζηφ 5%. Σην ίδην πλεχκα, παξέρεηαη εμνπζηνδφηεζε ζηνλ Υπνπξγφ 

Υπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ λα επαλαθέξεη κε απφθαζή ηνπ ηελ πξφζζεηε 

εγγχεζε βάζεη ηνπ πνζνζηνχ έθπησζεο (άξζξν 72).  

 Λφγνη απνθιεηζκνχ: Καηαξγείηαη ν ππνρξεσηηθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ ηνπ 

άξζξνπ 73 παξ. 2 πεξ. γ’ ηνπ Ν. 4412/2016 πεξί επηβνιήο πξνζηίκσλ απφ ην 

Σ.ΔΠ.Δ., δεδνκέλνπ φηη ζηελ πξάμε νπδέπνηε εθαξκφζηεθε, ιφγσ αδπλακίαο 

έθδνζεο ηνπ ζρεηηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ, κε ηελ επηθχιαμε ηεο αλάζεζεο ησλ 

ππεξεζηψλ θχιαμεο θαη θαζαξηφηεηαο γηα ηηο νπνίεο ηζρχνπλ εηδηθφηεξεο 

δηαηάμεηο. Παξακέλεη, σζηφζν, πάληνηε ε δπλαηφηεηα ειέγρνπ ηεο επηβνιήο 

ζρεηηθψλ πξνζηίκσλ ζην πιαίζην ηνπ πξναηξεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ πεξί 

αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ εξγαηηθή λνκνζεζία (άξζξν 

73).  

 Απνθιεηζκφο απφ δεκφζηεο ζπκβάζεηο: Δκπινπηίδνληαη νη πξνβιέςεηο αλαθνξηθά 

κε ηνλ απνθιεηζκφ ελφο νηθνλνκηθνχ θνξέα απφ κειινληηθέο δηαδηθαζίεο 

ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. Πξνβιέπεηαη ε δεκηνπξγία θαη ηήξεζε απφ ηελ 

Δ.Α.Α.ΓΖ.ΣΥ. κεηξψνπ απνθιεηζζέλησλ, πνπ θαηαγξάθνληαη φιεο νη ζρεηηθέο 

πιεξνθνξίεο, θαζψο θαη ε δεκηνπξγία κεηξψσλ πιεξνθνξηαθνχ ραξαθηήξα 

(άξζξν 74).   

 Φξήζε ΔΔΔΣ: Καηαξγείηαη ε ρξήζε ηνπ Τ.Δ.Υ.Γ. θαη θαζίζηαηαη ππνρξεσηηθή 

ε ρξήζε ηνπ Δ.Δ.Δ.. γηα θάζε δηαδηθαζία ζχλαςεο πιελ ηεο απεπζείαο 

αλάζεζεο. Παξάιιεια, επαλαθαζνξίδεηαη ν ρξφλνο ππνγξαθήο ηνπ Δ.Δ.Δ.Σ., πνπ 

κπνξεί λα ππνγξάθεηαη θαζ’ φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή 
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πξνζθνξψλ θαη φρη κφλνλ εληφο δέθα εκεξψλ πξν ηεο ππνβνιήο ηνπ (άξζξα 79 & 

79Α).  

 Γηαγσληζηηθέο Γηαδηθαζίεο: Σξνπνπνηείηαη θαηά ηξφπν ξηδηθφ ε δηαδηθαζία 

απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, κε ζθνπφ ηελ επηηάρπλζε ηεο δηαδηθαζίαο, αιιά 

θαη ηελ απνθπγή άζθεζεο παξειθπζηηθψλ κέζσλ πξνδηθαζηηθήο θαη δηθαζηηθήο 

πξνζηαζίαο (άξζξν 100). Δλνπνηείηαη δηαδηθαζηηθά ην ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο 

ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θαη ηνπ ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο 

πηνζεηψληαο κηα ξχζκηζε πνπ είρε εθαξκνζηεί γηα ηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα έξγα 

απφ πφξνπο ηνπ ΔΣΠΑ (βι. άξζξν 25 παξ. 13 ηνπ λ. 3614/2007). Δηδηθφηεξα:  

- Σηελ αλνηθηή δηαδηθαζία κε θξηηήξην αλάζεζεο απνθιεηζηηθά ηελ ηηκή, αιιά 

θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ππνβάιιεηαη εμαξρήο κία πξνζθνξά αλεμαξηήησο 

θξηηεξίνπ αλάζεζεο, εθδίδεηαη κία απφθαζε, κε ηελ νπνία εγθξίλνληαη φια ηα 

ζηάδηα (απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε «δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο-ηερληθήο 

πξνζθνξάο» θαη «νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο»), φπσο αθξηβψο ζπκβαίλεη ζήκεξα. 

Πιελ φκσο, ε απφθαζε απηή δελ θνηλνπνηείηαη ζηνπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο, αιιά ελζσκαηψλεηαη ζηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, ε νπνία είλαη 

ε κφλε απφθαζε πνπ ζα ππφθεηηαη ζηα πξνβιεπφκελα κέζα 

πξνδηθαζηηθήο θαη δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο.  

- Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζηελ αλνηθηή δηαδηθαζία κε θξηηήξην αλάζεζεο πνπ δελ 

πξνζδηνξίδεηαη απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηκήο, εθδίδεηαη θαη θνηλνπνηείηαη, 

θαη’ αξράο, ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ε απφθαζε γηα ηελ έγθξηζε ηνπ 

ζηαδίνπ ηεο απνζθξάγηζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ «δηθαηνινγεηηθώλ 

ζπκκεηνρήο - ηερληθώλ πξνζθνξώλ», ε νπνία ππφθεηηαη ζηα πξνβιεπφκελα 

κέζα πξνδηθαζηηθήο θαη δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο. Δλ ζπλερεία, εθδίδεηαη ε 

απφθαζε γηα ηελ έγθξηζε ηνπ ζηαδίνπ ηεο απνζθξάγηζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο 

«νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο», πιελ φκσο ε απφθαζε απηή δελ θνηλνπνηείηαη 

ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο. Αληηζέησο, ελζσκαηψλεηαη ζηελ απφθαζε 

θαηαθχξσζεο, πνπ ππφθεηηαη ζηα πξνβιεπφκελα κέζα πξνδηθαζηηθήο θαη 

δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο.  

 Αληηζηξνθή ζηαδίσλ: Δπεθηείλεηαη ζεκαληηθά ε δπλαηφηεηα αληηζηξνθήο ησλ 

ζηαδίσλ αμηνιφγεζεο ζηελ αλνηθηή δηαδηθαζία αθφκε θαη γηα ζπκβάζεηο 

ππεξεζηψλ ή πξνκεζεηψλ, αθνχ νη κφλεο πεξηπηψζεηο πνπ εμαηξνχληαη πιένλ 
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απφ ηε δπλαηφηεηα απηή είλαη, αθελφο ε δηαδηθαζία αλάζεζεο κε θξηηήξην 

αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, βάζεη ηεο 

βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο ηηκήο, αθεηέξνπ ην ζχζηεκα «Μειέηε-Καηαζθεπή» 

ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ Ν. 4412/2016 (άξζξν 101).  

 Αζπλήζηζηα ρακειέο πξνζθνξέο: Καζηεξψλνληαη απζηεξφηεξνη φξνη 

αλαθνξηθά κε ηηο αζπλήζηζηα ρακειέο πξνζθνξέο ζηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, κειεηψλ θαη παξνρήο ηερληθψλ θαη ινηπψλ 

ζπλαθψλ επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ. Σπγθεθξηκέλα, εηζάγεηαη ηεθκήξην 

αζπλήζηζηα ρακειήο πξνζθνξάο, φηαλ απηή εκθαλίδεη απφθιηζε κεγαιχηεξε 

ησλ δέθα (10) πνζνζηηαίσλ κνλάδσλ απφ ηνλ κέζν φξν ηνπ ζπλφινπ ησλ 

εθπηψζεσλ ησλ παξαδεθηψλ πξνζθνξψλ θαη ε αλαζέηνπζα αξρή θηλεί 

ππνρξεσηηθψο ζηελ πεξίπησζε απηή ηελ δηαδηθαζία παξνρήο εμεγήζεσλ (άξζξν 

88). 

 Σπκπιήξσζε θαη απνζαθήληζε πιεξνθνξηψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ: Δηζάγνληαη 

πξνβιέςεηο κε ηηο νπνίεο ακβιχλεηαη ε απζηεξφηεηα θαηά ηε δηαδηθαζία 

αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, πξνο απνθπγή αλεπηεηθψλ απνηειεζκάησλ, αιιά 

θαη απνθιεηζκνχ πξνζθνξψλ επί ηε βάζεη ακηγψο ηππηθψλ ιφγσλ. Καηά ηα 

πξφηππα ηεο νδεγίαο 2014/24/ΔΔ, πξνβιέπεηαη ε φηη ε αλαζέηνπζα αξρή δεηεί 

απφ ηνπο πξνζθέξνληεο ή ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα 

ππνβάιινπλ έγγξαθα πνπ ιείπνπλ ή λα ζπκπιεξψλνπλ, απνζαθελίδνπλ ή 

νινθιεξψλνπλ ηηο πιεξνθνξίεο ή ηελ ηεθκεξίσζε πνπ εκθαλίδνληαη ή είλαη 

ειιηπείο ή ιαλζαζκέλεο εληφο πξνζεζκίαο απφ δέθα έσο είθνζη εκεξψλ. Σην ίδην 

πλεχκα, επαλαθέξεηαη ε δπλαηφηεηα ζπκπιήξσζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

θαηαθχξσζεο, φπσο ίζρπε θαηά ηνλ ρξφλν έλαξμεο ηζρχνο ηνπ λ. 4412/2016, θαη 

δίδεηαη ε δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή λα δεηήζεη απφ ηνλ πξνζσξηλφ 

αλάδνρν λα θαιχςεη ηπρφλ ειιείςεηο εληφο πξνζεζκίαο δέθα εκεξψλ (άξζξα 102 

& 103).  

 Φξφλνο ζχλαςεο ζχκβαζεο: Δλφςεη ησλ αιιαγψλ πνπ εηζάγνληαη σο πξνο ηελ 

δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, επαλαθαζνξίδεηαη ν 

αθξηβήο ρξφλνο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, ν νπνίνο ζπκπίπηεη πιένλ, φρη κε ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, αιιά κε ηελ 

απνζηνιή ηεο πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ. 

Πξνβιέπεηαη, κάιηζηα, φηη ε πξφζθιεζε απηή πξέπεη λα απνζηέιιεηαη εληφο 
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πξνζεζκίαο εμήληα εκεξψλ απφ ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, 

εηδάιισο γελλάηαη δηθαίσκα ηνπ αλαδφρνπ λα αξλεζεί ηελ ππνγξαθή ηνπ 

ζπκθσλεηηθνχ θαη λα αλαδεηήζεη απνδεκίσζε (άξζξν 105).  

 Καηαθχξσζε γηα κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε πνζφηεηα: Γηα ηηο ζπκβάζεηο, ηέινο, 

πξνκεζεηψλ θαη γεληθψλ ππεξεζηψλ, πξνβιέπεηαη θαηά ηξφπν νξηδφληην θαη ρσξίο 

εηδηθφηεξεο πξνυπνζέζεηο φηη ε αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη λα θαηαθπξψζεη ηε 

ζχκβαζε γηα ην 80% έσο θαη 120% ηεο πνζφηεηαο αγαζψλ ή παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ (άξζξν 105). 

 

4. Έλλνκε πξνζηαζία: 

 Αξκνδηφηεηα Α.Δ.Π.Π.: Δπεθηείλεηαη ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ βηβιίνπ ΙV ηνπ 

λ. 4412/2016 ζε φιεο ηηο ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ εθηηκψκελε αμία αλψηεξε απφ 

ην ζεζπηδφκελν φξην γηα ηελ απεπζείαο αλάζεζε ησλ 30.000,00 επξψ θαη ζηηο 

ζπκβάζεηο ελεξγεηψλ ηερληθήο βνήζεηαο πνπ έρνπλ εθηηκψκελε αμία αλψηεξε απφ 

ηηο 60.000,00 επξψ (άξζξν 345). 

 Σχλζεζε θιηκαθίσλ Α.Δ.Π.Π.: Ζ εμέηαζε ησλ πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ 

αλαηίζεηαη ζε κνλνκειή θαη ηξηκειή θιηκάθηα ηεο Α.Δ.Π.Π., αλάινγα κε ην 

αλ ε εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο ππεξβαίλεη ή φρη ηηο 100.000,00 επξψ, 

ελψ παξακέλεη ε δπλαηφηεηα εμέηαζεο απφ ηε κείδνλα επηακειή ζχλζεζε φηαλ 

πξφθεηηαη γηα ππνζέζεηο κεγάιεο ζπνπδαηφηεηαο ή φηαλ πθίζηαηαη θίλδπλνο 

έθδνζεο αληηθαηηθψλ απνθάζεσλ (άξζξν 365).  

 Γηαδηθαζίεο εμέηαζεο πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ: Καζνξίδεηαη εθηελέζηεξα ε 

δηαδηθαζία ππνβνιήο θαη εμέηαζεο ησλ πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ θαη 

ηξνπνπνηνχληαη νη πξνζεζκίεο γηα ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο 

απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή θαη ηελ ππνβνιή ησλ απφςεψλ ηεο. Παξάιιεια, 

πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο ζπκπιεξσκαηηθψλ ππνκλεκάησλ απφ θάζε 

κέξνο ην αξγφηεξν εληφο πέληε εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ησλ απφςεσλ ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο θαη φρη πέληε εκέξεο πξν ηεο ζπδήηεζεο, φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 

Δηζάγεηαη, κάιηζηα, ην πξψηνλ ε δπλαηφηεηα πξνθνξηθήο αθξφαζεο ησλ 

κεξψλ, θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ πξνζθεχγνληνο, ηνπ παξεκβαίλνληνο ή ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο (άξζξν 365). 
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 Γηθαζηηθή πξνζβνιή απνθάζεσλ Α.Δ.Π.Π.: Γηα ηελ επηηάρπλζε ηεο παξνρήο 

δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο έλαληη ησλ απνθάζεσλ ηεο Α.Δ.Π.Π. πξνβιέπεηαη ε 

άζθεζε αίηεζεο αλαζηνιήο θαη αίηεζεο αθχξσζεο κε ην ίδην δηθφγξαθν 

ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ θαη εμαηξεηηθψο ελψπηνλ ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 

Δπηθξαηείαο. Καζνξίδνληαη απζηεξέο θαη ζχληνκεο πξνζεζκίεο γηα ηελ 

θνηλνπνίεζε ηνπ δηθνγξάθνπ (δχν εκέξεο απφ ηελ έθδνζε θαη παξαιαβή ηεο 

πξάμεο πξνζδηνξηζκνχ), γηα ηελ άζθεζε ηεο παξέκβαζεο (δέθα εκέξεο απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηνπ δηθνγξάθνπ κε ηελ πξάμε πξνζδηνξηζκνχ) θαη ηελ θνηλνπνίεζή 

ηεο (δχν εκέξεο απφ ηελ θαηάζεζε), θαζψο θαη γηα ηελ ππνβνιή ησλ απφςεσλ 

ησλ παζεηηθψο λνκηκνπνηνχκελσλ. Ζ δηθάζηκνο γηα ηε ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο 

αθχξσζεο πξνζδηνξίδεηαη εληφο εμήληα εκεξψλ απφ ηελ θαηάζεζε ηνπ 

δηθνγξάθνπ, ελψ ε απφθαζε εθδίδεηαη εληφο δέθα πέληε εκεξψλ (άξζξν 372).  

 Πξνζσξηλή πξνζηαζία: Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε θαη ε άζθεζε ηεο αίηεζεο 

αλαζηνιήο θαη ηεο αίηεζεο αθχξσζεο θσιχνπλ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο. 

Δπίζεο, ε άζθεζε ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαη ηεο αίηεζεο αθχξσζεο θσιχνπλ 

ηελ πξφνδν ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο επί δέθα πέληε εκέξεο. Η απφθαζε 

επί ηεο αηηήζεσο αλαζηνιήο αληηθαζίζηαηαη απφ πξνζσξηλή δηαηαγή κε φισο 

ζπλνπηηθή αηηηνινγία, ε νπνία εθδίδεηαη εληφο ησλ δέθα πέληε εκεξψλ πνπ 

ηζρχεη ην αλαζηαιηηθφ απνηέιεζκα, εθφζνλ βέβαηα έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί νη 

ζρεηηθέο θνηλνπνηήζεηο. Ζ πξνζσξηλή δηαηαγή κπνξεί, φκσο, ειεπζέξσο λα 

αλαθιεζεί ή ηξνπνπνηεζεί έσο ηελ έθδνζε απφθαζεο επί ηεο αηηήζεσο αθχξσζεο, 

θαηφπηλ ζρεηηθήο αίηεζεο (άξζξν 372).   

 Έλλνκε πξνζηαζία ζε ζπκβάζεηο θάησ ησλ νξίσλ: Γηα ηηο ζπκβάζεηο, ηέινο, πνπ 

εμαηξνχληαη απφ ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ βηβιίνπ IV ηνπ Ν. 4412/2016, δειαδή 

γηα ηηο ζπκβάζεηο πνπ αλαηίζεληαη κε ηελ δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο ή 

γηα ηηο ζπκβάζεηο ελεξγεηψλ ηερληθήο βνήζεηαο κε εθηηκψκελε αμία άλσ ησλ 

60.000,00 επξψ, θαηαξγείηαη πιήξσο ε δπλαηφηεηα άζθεζεο εηδηθήο ή 

ελδηθνθαλνχο δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο. Η κφλε δπλαηφηεηα είλαη ε άζθεζε 

αίηεζεο αλαζηνιήο θαη αίηεζεο αθχξσζεο ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Δθεηείνπ, κε ηελ θαηαβνιή παξαβφινπ 5% ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο 

ζχκβαζεο (άξζξν 127). 
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5. Δθηέιεζε έξγσλ θαη πξνκεζεηψλ  

 Έθπησζε ζε ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ: Αιιαγέο επέξρνληαη θαη σο πξνο ηε 

δηαδηθαζία εθηέιεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ, φπνπ εηζάγεηαη ε 

δπλαηφηεηα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ζε πεξίπησζε πνπ θεξπρζεί έθπησηνο ν 

αλάδνρνο, λα αλαζέζεη ην αλεθηέιεζην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, είηε ζηνλ 

επφκελν θαηά ζεηξά θαηάηαμεο νηθνλνκηθφ θνξέα, είηε ζε ηξίην νηθνλνκηθφ 

θνξέα κε λέα δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ή κε ηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο 

(εθφζνλ πιεξνχληαη νη ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο), θαη λα θαηαινγίζεη ην δηαθέξνλ 

ζηνλ έθπησην νηθνλνκηθφ θνξέα, θαηά ηα πξφηππα φζσλ ηζρχνπλ ζηα δεκφζηα 

έξγα (άξζξν 203).  

 Σπκκεηνρή ηδησηψλ ζηελ επίβιεςε: Θεζκνζεηείηαη ε ζπλεξγαζία ηνπ ηδησηηθνχ 

ηνκέα ζην πιαίζην ηεο επίβιεςεο δεκνζίσλ έξγσλ, κε ζθνπφ ηελ άξζε 

δπζρεξεηψλ πνπ γελλψληαη πνιιέο θνξέο απφ ηελ έιιεηςε επαξθνχο πξνζσπηθνχ 

ζηε δεκφζηα δηνίθεζε, αιιά θαη ηελ αμηνπνίεζε ηεο εμεηδίθεπζεο πνπ πθίζηαηαη 

ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (άξζξα 136 & 136Α).  

o Σην πλεχκα απηφ, ζεζκνζεηείηαη ε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο θαη 

επίβιεςεο δεκνζίσλ έξγσλ απφ πηζηνπνηεκέλνπο ηδησηηθνχο θνξείο 

επίβιεςεο (Ι.Φ.Δ.), ελψ γηα ζπκβάζεηο θάησ ησλ νξίσλ πξνβιέπεηαη θαη 

ε δπλαηφηεηα επίβιεςεο απφ δηαπηζηεπκέλνπο ηδηψηεο ειεγθηέο 

κεραληθνχο κε θιήξσζε απφ κεηξψν, ηελ ηήξεζε ηνπ νπνίνπ 

εμνπζηνδνηνχληαη λα ξπζκίζνπλ κε ΚΥΑ ν Υπνπξγφο Μεηαθνξψλ θαη 

Υπνδνκψλ θαη ν Υπνπξγφο Δζσηεξηθψλ, χζηεξα απφ γλψκε ηνπ Τερληθνχ 

Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο (άξζξα 136 & 136Α).  

o Ο Η.Φ.Δ. πξνηείλεηαη απφ ηνπο ππνςεθίνπο ήδε κε ηελ ππνβνιή ηεο 

πξνζθνξάο ηνπο. Ζ ακνηβή ηνπ βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ έξγνπ θαη 

θαηαβάιιεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηνλ αλάδνρν. Πξνο δηαζθάιηζε 

εγγπήζεσλ ακεξνιεςίαο, πξνβιέπεηαη δηαδηθαζία ειέγρνπ θαη ελαληίσζεο 

απφ ηελ Γηεπζχλνπζα Υπεξεζία, θαζψο θαη δηθαίσκα ηεο Πξντζηακέλεο 

Αξρήο λα δεηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ. Πεξαηηέξσ, νξίδεηαη φηη ν 

Η.Φ.Δ. επζχλεηαη έλαληη ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ θαη γηα ειαθξά αθφκε 

ακέιεηα, ελψ θέξεη θαηά ηελ εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ πνηληθή 

επζχλε δεκνζίνπ ππαιιήινπ (άξζξν 136).  
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 Δπηηάρπλζε δηαδηθαζηψλ εθηέιεζεο: Δηζάγνληαη κεραληζκνί γηα ηελ επηηάρπλζε 

ηεο δηαδηθαζίαο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, αιιά θαη ηνλ έγθαηξν εληνπηζκφ δεηεκάησλ 

πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε καθξνρξφληεο δηθαζηηθέο δηελέμεηο, αιιά θαη ζηελ 

θαηαβνιή πςειψλ απνδεκηψζεσλ. Δλδεηθηηθψο, αλαθέξεηαη ν ππνρξεσηηθφο γηα 

έξγα κε αμία αλψηεξε απφ ηα φξηα ησλ Οδεγηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

έιεγρνο ηεο «εθαξκνζηκόηεηαο» ηεο κειέηεο θαηαζθεπήο απφ ηνλ αλάδνρν, 

πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη αθφκε θαη ζηε δηάιπζε ηεο ζχκβαζεο ήδε πξν ηεο 

έλαξμεο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ. Ζ ππνρξεσηηθή γηα έξγα κε αμία 

αλψηεξε απφ 1.000.000,00 επξψ πξφβιεςε ξήηξαο πξφζζεηεο θαηαβνιήο 

(πξηκ) έσο θαη 5%, εθφζνλ ν ρξφλνο παξάδνζεο είλαη κηθξφηεξνο θαηά 10% ηνπ 

πξνβιεπφκελνπ ζηε ζχκβαζε. Ζ απηνδίθαηε παξάηαζε ησλ πξνζεζκηψλ ζε 

πεξίπησζε ππνβνιήο αηηήκαηνο απφ ηνλ αλάδνρν, εθφζνλ ε Πξντζηάκελε Αξρή 

δελ απνθαλζεί εληφο ηξηάληα εκεξψλ. Τέινο, ν απζηεξφο θαζνξηζκφο ηεο νξηαθήο 

πξνζεζκίαο, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο νπνίαο δελ ιακβάλνληαη πιένλ ππφςε νη 

παξαηάζεηο, αθφκε θη αλ ρνξεγνχληαη εληφο ηεο αξρηθήο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο 

(άξζξα 138 & 149). 

 Ζιεθηξνληθνπνίεζε: Δληζρχεηαη ε ειεθηξνληθνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο εθηέιεζεο 

δεκνζίσλ έξγσλ, κε ηελ εηζαγσγή πξνβιέςεσλ φπσο ε ππνρξεσηηθή ηήξεζε 

ειεθηξνληθνχ εκεξνινγίνπ, ε αλάγθε δηαηήξεζεο θαη παξάδνζεο θαηά ηελ 

παξαιαβή ηνπ έξγνπ ςεθηαθνχ πιηθνχ φισλ ησλ ζηαδίσλ εθηέιεζεο θαη, ηδίσο, 

ησλ αθαλψλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη ην ςεθηαθφ αξρείν βαζκνιφγεζεο 

(βαζκνλφκην) ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Υπνδνκψλ ηνπ Υπνπξγείνπ Υπνδνκψλ 

θαη Μεηαθνξψλ (άξζξα 172, 142 & 146). 

 Σχζηεκα επηκεηξήζεσλ: Αιιάδεη ε θηινζνθία ηνπ ζπζηήκαηνο επηκεηξήζεσλ 

ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ απφ ειεγθηηθφ ζε δεισηηθφ. Οη επηκεηξήζεηο 

ππνβάιινληαη πιένλ απφ ηνλ αλάδνρν ζπλνδεπφκελεο απφ ππεχζπλε δήισζε πεξί 

ηεο αιήζεηαο απηψλ. Οη επηκεηξήζεηο απηέο (εθηφο απφ ηελ ηειηθή) δελ ππφθεηληαη 

ζε έγθξηζε. Αληηζέησο, πξνβιέπεηαη ε ππνρξέσζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεπζχλνπζαο Υπεξεζίαο λα πξνβεί ζε δεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν επαιήζεπζεο ζε 

πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 40%, ελψ εηζάγεηαη θαη κεραληζκφο παξνρήο εμεγήζεσλ 

απφ ηνλ αλάδνρν ζε πεξίπησζε δηαπίζησζεο ζθαικάησλ θαη αλαθξηβεηψλ, πνπ 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε ζχληαμε αξλεηηθνχ ινγαξηαζκνχ θαη ζηελ επηβνιή 

πνηληθήο ξήηξαο χςνπο 3% ηνπ πνζνχ πνπ πιεξψζεθε αρξεσζηήησο (άξζξν 151).  
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 Καηαζθεπαζηηθή θνηλνπξαμία: Γηα έξγα κε αμία αλψηεξε απφ ηα θαηψηαηα 

φξηα ησλ νδεγηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο εηζάγεηαη ν ζεζκφο ηεο 

θαηαζθεπαζηηθήο θνηλνπξαμίαο απφ εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο γηα ηελ 

θαηαζθεπή δεκνζίνπ έξγνπ, ζηελ νπνία κεηέρεη ππνρξεσηηθά ν αλάδνρνο ζε 

πνζνζηφ 50% (άξζξν 165). 

 Γηαδηθαζία παξαιαβήο: Καηαξγείηαη πιήξσο ην ζηάδην ηεο πξνζσξηλήο 

παξαιαβήο ηνπ έξγνπ, ελψ δηαλζίδεηαη ζεκαληηθά ε δηαδηθαζία ηεο 

παξαιαβήο κεηά ηελ ιήμε ηεο πεξηφδνπ ππνρξεσηηθήο ζπληήξεζεο ηνπ 

έξγνπ. Καζνξίδεηαη ε ζπγθξφηεζε θαη ε ζχλζεζε ηεο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο, 

εηζάγεηαη ε δπλαηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ λα ππνβάιεη απφςεηο θαηά ηνπ 

πξσηνθφιινπ απηήο θαη, ηέινο, απαιείθεηαη ε ππνρξέσζε ππνβνιήο φριεζεο απφ 

ηνλ αλάδνρν γηα ηελ απηνδίθαηε παξαιαβή, ε νπνία ζπληειείηαη εληφο ηξηψλ 

κελψλ απφ ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ππνρξεσηηθήο ζπληήξεζεο (άξζξα 170 & 

172). 

 Γηνηθεηηθή επίιπζε δηαθνξψλ: Σέινο, επαλαθαζνξίδεηαη ιεπηνκεξψο ε 

δηαδηθαζία δηνηθεηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ, ε νπνία δηαθνξνπνηείηαη ζε 

επίπεδν πξνζεζκηψλ ζηελ πεξίπησζε πνπ ε δηαθνξά γελλάηαη απφ ηελ θήξπμε ηνπ 

αλαδφρνπ σο έθπησηνπ. Δπίζεο, εκπινπηίδεηαη ε δηαδηθαζία δηαηηεηηθήο επίιπζεο 

δηαθνξψλ, ελψ εηζάγεηαη σο πξνζηάδην απηήο ε ζπκβηβαζηηθή επίιπζε ηεο 

δηαθνξάο απφ πκβνχιην Δπίιπζεο Γηαθνξψλ (ΔΓ) (άξζξα 174 & 176). 

Τέινο,, ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί θαη ην δήηεκα ηνπ ρξφλνπ έλαξμεο ηζρχνο ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ λ. 4782/2021, θαζψο ν λνκνζέηεο πξνέβιεςε γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ 

πεξηζζφηεξα ρξνληθά νξφζεκα. Ζ εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ δηαηάμεσλ εθθίλεζε ήδε απφ 

ηελ δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο, ελψ άιιεο ίζρπζαλ απφ ηελ 

01
ε
.06.2021 ή ηελ 01

ε
.09.2021. Σηελ πξάμε, ε έλαξμε εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ 

δεκηνχξγεζε ζχγρπζε ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο, εηδηθά σο πξνο ην πνηεο δηαηάμεηο 

εθαξκφδνληαη θαηά ηελ δηαδηθαζία ελψπηνλ ηεο ΑΔΠΠ ή θαηά ηελ παξνρή δηθαζηηθήο 

πξνζηαζίαο, θαζψο θαη σο πξνο ην πνηεο δηαηάμεηο εθαξκφδνληαη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 

ζπκβάζεσλ.   

Δθ ηεο αλσηέξσ αλάιπζεο πξνθχπηεη φηη έρεη ιάβεη ρψξα κία καδηθή ηξνπνπνίεζε 

ηνπ λ. 4412/2016 ε νπνία ζθνπεί, φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ 

λφκνπ, ζηελ απινπνίεζε θαη δηαζαθήληζε ησλ δηαηάμεσλ, ζηε κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο, 
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ηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο θαη εθηέιεζεο δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ, ζηελ επέθηαζε ηεο ρξήζεο ησλ ειεθηξνληθψλ εξγαιείσλ (e-procurement), ζηελ 

αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ζηηο δηαδηθαζίεο αλάζεζεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ζηελ αληηκεηψπηζε παζνγελεηψλ, φπσο ην δήηεκα ησλ ππεξβνιηθά 

ρακειψλ πξνζθνξψλ θαη ε ππεξβνιηθή πξνζθφιιεζε ζηελ ηππηθφηεηα έλαληη ηεο νπζίαο 

ησλ πξνζθνξψλ.  

 

III. Ννκνινγία 

H δηεξεχλεζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ απνθάζεσλ ησλ αξκφδησλ αξρψλ θαζψο θαη ησλ 

λνκνινγηαθψλ δεδνκέλσλ θαη εμειίμεσλ απνζθνπεί ζηελ θξηηηθή επηζθφπεζε ησλ βαζηθψλ 

ξπζκίζεσλ ηνπ λ. 4412/2016 ππφ ην πξίζκα ηεο εθαξκνγήο ηνπο ζηε πξάμε. Έκθαζε ζα 

δνζεί ζηε λνκνινγία πνπ είλαη ζρεηηθή κε ηηο ζεκαηηθέο πνπ ζπλδένληαη κε ην 

εξσηεκαηνιφγην πνπ δφζεθε ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο (πνπ επηθεληξψλεηαη ζε θνκβηθά 

ζεκεία ησλ ξπζκίζεσλ), πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζνχλ ζηε ζπλέρεηα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

απαληήζεηο ησλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ, ηα ζεκεία πνπ πξνθαιείηαη ζχγρπζε θαη πνπ δελ 

πθίζηαηαη εληαία αληίιεςε θαη αληηκεηψπηζε ησλ ζρεηηθψλ δεηεκάησλ απφ απηέο.  

 

1. Ζ επηινγή ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο 

Κνκβηθήο ζεκαζίαο ζε θάζε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία είλαη ε επηινγή ηεο δηαδηθαζίαο 

πνπ ζα αθνινπζεζεί γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ Ν. 

4412/2016. Απφ ην άξζξν 26 ηνπ λ. 4412/2016, κε ην νπνίν ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή 

έλλνκε ηάμε ην άξζξν 26 ηεο νδεγίαο 2014/24/ΔΔ, θαζηεξψλεηαη ν θαλφλαο επηινγήο ηεο 

δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ εθ κέξνπο ησλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ.  

Σπγθεθξηκέλα, κε ηελ ελ ιφγσ δηάηαμε νξίδεηαη φηη νη δεκφζηεο ζπκβάζεηο 

αλαηίζεληαη, θαηά θαλφλα, κε ηελ αλνηθηή δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 27 ή κε ηελ θιεηζηή 

δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 28, «θαζφζνλ κε ηελ θαηά λφκν απαηηνχκελε επξχηεξε δεκνζηφηεηα 

θαη ηελ ηήξεζε ησλ πιένλ ζχλζεησλ δηαδηθαζηψλ επηηπγράλεηαη ε επηινγή ηεο πξάγκαηη 

θαιχηεξεο γηα ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο πξνζθνξάο θαη, ζπλεπψο, δηαζθαιίδεηαη ην 

δεκφζην ζπκθέξνλ» (Βι. Δι.Σπλ., Τκήκα ΗV, Πξάμε 5/2014). Σην άξζξν 26 παξ. 1 ηνπ λ. 

4412/2016 πεξηιακβάλεηαη ζηηο ζπλήζεηο δηαδηθαζίεο αλάζεζεο θαη ε ζχκπξαμε θαηλνηνκίαο 

ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, πιελ φκσο ε ζρεηηθή δηαδηθαζία αλάζεζεο έρεη εηδηθφ 

ραξαθηήξα, ζηνρεχνληαο θπξίσο ζηελ αλάπηπμε θαηλνηφκσλ πξντφλησλ. 
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Οη παξαπάλσ δηαδηθαζίεο απνηεινχλ ηηο ζπλήζεηο δηαδηθαζίεο αλάζεζεο, ππφ ηελ 

έλλνηα φηη ε αλαζέηνπζα αξρή δελ έρεη ηελ ππνρξέσζε λα αηηηνινγήζεη ηελ επηινγή κίαο απφ 

απηέο γηα ηελ αλάζεζε δεκφζηαο ζχκβαζεο, αιιά δηαζέηεη πξνο ηνχην επξεία δηαθξηηηθή 

επρέξεηα.  

Αληηζέησο, ε αληαγσληζηηθή δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε ηνπ άξζξνπ 29, ν 

αληαγσληζηηθφο δηάινγνο ηνπ άξζξνπ 30 θαη ε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο 

πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε ηνπ άξζξνπ 32 απνηεινχλ εμαηξεηηθέο δηαδηθαζίεο, ε πξνζθπγή 

ζηηο νπνίεο επηηξέπεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ ζηηο πεξηνξηζηηθά αλαθεξφκελεο απφ ηνλ 

λφκν πεξηπηψζεηο (βι. ζπλαθψο Γ.Δ.E., απφθαζε ηεο 8εο Απξηιίνπ 2008, C-337/2005, 

Δπηηξνπή θαηά Ηηαιίαο, ζθ. 56).   

Όπσο γίλεηαη, δε, δεθηφ, νη δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζθπγή ζηηο ελ ιφγσ 

δηαδηθαζίεο πξέπεη λα εξκελεχνληαη ζπζηαιηηθά, θαζφζνλ εηζάγνπλ παξεθθιίζεηο απφ ηελ 

εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ πνπ δηέπνπλ ηελ αλάζεζε ησλ δεκφζησλ ζπκβάζεσλ. Τν βάξνο, δε, 

ηεο απφδεημεο, φηη ζπληξέρνπλ, πξάγκαηη, νη ζσξεπηηθψο πξνβιεπφκελεο απφ ην λφκν 

πξνυπνζέζεηο ην θέξεη ε εθάζηνηε αλαζέηνπζα αξρή πνπ ηηο επηθαιείηαη (Βι. ζπλαθψο 

Γ.Δ.Δ., απνθάζεηο ηεο 10εο Μαξηίνπ 1987, C-199/1985, Δπηηξνπή θαηά Ηηαιίαο, ζθ. 14, ηεο 

18εο Μαΐνπ 1995, C-57/1994, Δπηηξνπή θαηά Ηηαιίαο, ζθ. 23, ηεο 28εο Μαξηίνπ 1996, C-

318/1994, Δπηηξνπή θαηά Γεξκαλίαο, ηεο 10εο Απξηιίνπ 2003, C-20/2001 θαη C-28/2001, 

Δπηηξνπή θαηά Γεξκαλίαο, ζθ. 58, ηεο 14εο Σεπηεκβξίνπ 2004, C-385/2002, Δπηηξνπή θαηά 

Ηηαιίαο, ζθ. 19, ηεο 14εο Οθησβξίνπ 2004, C-340/2002, Δπηηξνπή θαηά Γαιιίαο, ζθ. 38, θαη 

ηεο 2αο Ηνπλίνπ 2005, C-394/2002, Δπηηξνπή θαηά Διιάδαο, ζθ. 33).  

 

(α) Αλνηθηή Γηαδηθαζία 

Βάζεη ησλ νξηδφκελσλ ζηα άξζξα 27 θαη 121 ηνπ λ. 4412/2016, ζηελ αλνηθηή 

δηαδηθαζία θάζε ελδηαθεξφκελνο νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα ππνβάιιεη πξνζθνξά ζην 

πιαίζην πξνθήξπμεο δηαγσληζκνχ. Οη πξνζεζκίεο παξαιαβήο πξνζθνξψλ νξίδνληαη σο εμήο: 

i) Σηηο ζπκβάζεηο κε εθηηκψκελε αμία θαηψηεξε ησλ ελσζηαθψλ νξίσλ πνπ 

νξίδνληαη ζην άξζξν 5 ηνπ Ν. 4412/2016, ε ειάρηζηε πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξψλ 

αλέξρεηαη ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο ηεο 

ζχκβαζεο ζην ΚΖΜΓΖΣ. Σε πεξίπησζε πνπ επείγνπζα θαηάζηαζε δεφλησο ηεθκεξησκέλε 

απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαζηζηά αδχλαηε ηελ ηήξεζε ηεο ειάρηζηεο πξνζεζκίαο πνπ 

πξνβιέπεηαη ζην πξνεγνχκελν εδάθην, ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα νξίδεη ειάρηζηε 
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πξνζεζκία πνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία 

δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο ηεο ζχκβαζεο ζην ΚΖΜΓΖΣ. 

ii) Σηηο ζπκβάζεηο κε εθηηκψκελε αμία αλψηεξε ησλ ελσζηαθψλ νξίσλ πνπ νξίδνληαη 

ζην άξζξν 5 ηνπ Ν. 4412/2016, ε ειάρηζηε πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ αλέξρεηαη 

ζε ηξηάληα πέληε (35) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο ζηελ Υπεξεζία Δθδφζεσλ ηεο 

Έλσζεο ηεο πξνθήξπμεο ζχκβαζεο, ππφ ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 60 θαη ηνπ 

ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 67. H σο άλσ ειάρηζηε πξνζεζκία 

παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ ησλ 35 εκεξψλ κπνξεί λα κεηψλεηαη ζηηο 30 εκέξεο, φηαλ ε 

αλαζέηνπζα αξρή απνδέρεηαη ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ κε ειεθηξνληθά κέζα. Τέινο, ζε 

πεξίπησζε πνπ επείγνπζα θαηάζηαζε δεφλησο ηεθκεξησκέλε απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή 

θαζηζηά αδχλαηε ηελ ηήξεζε ηεο σο άλσ ειάρηζηεο πξνζεζκίαο ησλ ηξηάληα πέληε (35) 

εκεξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα νξίδεη ειάρηζηε πξνζεζκία πνπ λα κελ είλαη 

κηθξφηεξε ησλ δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο ηεο πξνθήξπμεο ηεο 

ζχκβαζεο.  

 

(β) Κιεηζηή Γηαδηθαζία 

Ζ θιεηζηή δηαδηθαζία είλαη κηα δηαδηθαζία δχν ζηαδίσλ, θαηά ηελ νπνία κπνξεί λα 

ζπκκεηάζρεη νπνηνζδήπνηε, αιιά κφλνλ φζνη πξνεπηιεγνχλ, κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ 

πξνζθνξέο. Φξεζηκνπνηείηαη φπνπ παξαηεξείηαη πςειφο βαζκφο αληαγσληζκνχ («αξθεηνί 

δπλεηηθνί πξνζθέξνληεο») ζηελ αγνξά θαη ε αλαζέηνπζα αξρή επηζπκεί λα θαηαξηίζεη 

θαηάινγν επηθξαηέζηεξσλ ππνςεθίσλ.  

Ζ θιεηζηή δηαδηθαζία δηελεξγείηαη ζε δχν ζηάδηα: Καηά ην πξψην ζηάδην 

δεκνζηεχεηαη ε πξνθήξπμε ηεο ζχκβαζεο, ζηελ νπνία θαινχληαη νη δπλεηηθνί πξνζθέξνληεο 

λα εθδειψζνπλ ελδηαθέξνλ. Σηελ πξνθήξπμε αλαθέξνληαη νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο 

πξνεπηινγήο πνπ πξέπεη λα ππνβιεζνχλ, κέζσ Δπξσπατθνχ Δληαίνπ Δγγξάθνπ Σχκβαζεο 

(ΔΔΔΣ). Σην δεχηεξν ζηάδην απνζηέιιεηαη ε πξφζθιεζε ππνβνιήο πξνζθνξψλ πξνο 

πξνεπηιεγκέλνπο πξνζθέξνληεο, πνπ έρεη θξηζεί φηη δηαζέηνπλ ην απαηηνχκελν επίπεδν 

επαγγεικαηηθήο, ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο πείξαο θαη ηθαλφηεηαο, ήηνη «έρνπλ πεξάζεη ην 

ζηάδην πξνεπηινγήο». Πξνζθνξά κπνξνχλ λα ππνβάινπλ κφλν νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ 

έρνπλ πξνζθιεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή. 

Σεκεηψλεηαη φηη ε αλαζέηνπζα αξρή έρεη δπλαηφηεηα πεξηνξηζκνχ ησλ ππνςεθίσλ νη 

νπνίνη ζα πξνζθιεζνχλ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά, ζε ηνπιάρηζηνλ 5 ή έρνληαο ιάβεη ππφςε 
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ηελ αλάγθε εμαζθάιηζεο επαξθνχο αληαγσληζκνχ, κεηά απφ αμηνιφγεζε ησλ θξηηεξίσλ 

πνηνηηθήο επηινγήο. 

 

(γ) Απεπζείαο Αλάζεζε 

Βάζεη ηνπ άξζξνπ 118 παξ. 1 ηνπ λ. 4412/2016, φπσο απηφ ηζρχεη απφ 01.06.2021 κε 

ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ εηζήγαγε ν λ. 4782/2021, ε πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο 

αλάζεζεο επηηξέπεηαη φηαλ ε εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο ΦΠΑ, είλαη ίζε ή 

θαηψηεξε απφ ην πνζφ ησλ ηξηάληα ρηιηάδσλ (30.000,00€) επξψ γηα ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ 

θαη παξνρήο ππεξεζηψλ, ελψ ην φξην ηεο απεπζείαο αλάζεζεο γηα ηα δεκφζηα έξγα νξίδεηαη 

ζην πνζφ ησλ εμήληα ρηιηάδσλ (60.000,00€) επξψ.  

Βάζεη ηνπ άξζξνπ 120 παξ. 3 ηνπ λ. 4412/2016, ε σο άλσ πξφζθιεζε, γηα ζπκβάζεηο 

πξνκεζεηψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ κε εθηηκψκελε αμία άλσ ησλ δχν ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ 

(2.500,00€) επξψ δχλαηαη λα απεπζχλεηαη θαη ζε έλαλ κφλν νηθνλνκηθφ θνξέα θαη αλαξηάηαη 

ππνρξεσηηθά ζην ΚΖΜΓΖΣ ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

απφθαζεο αλάζεζεο.  

Αληίζηνηρα, ζηηο ζπκβάζεηο έξγσλ, εθφζνλ ε εθηηκψκελή ηνπο αμία είλαη κηθξφηεξε 

απφ ην πνζφ ησλ ηξηάληα ρηιηάδσλ επξψ (30.000,00€), ε πξφζθιεζε, ε νπνία φπσο 

αλαθέξακε αλσηέξσ αλαξηάηαη ππνρξεσηηθά ζην ΚΖΜΓΖΣ ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εκέξεο 

πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο αλάζεζεο, κπνξεί λα απεπζχλεηαη επίζεο ζε έλα 

νηθνλνκηθφ θνξέα. Γηα ζπκβάζεηο έξγνπ κε αμία πνπ θπκαίλεηαη κεηαμχ ησλ ηξηάληα 

ρηιηάδσλ (30.000,00€) θαη εμήληα ρηιηάδσλ επξψ (60.000,00€), ε πξφζθιεζε γηα ηελ 

ππνβνιή πξνζθνξάο απνζηέιιεηαη ζε ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) νηθνλνκηθνχο θνξείο θαη 

αλαξηάηαη ζην ΚΖΜΓΖΣ γηα ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο αλάζεζεο. Τνλίδεηαη φηη ζε φιεο ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο δελ 

ιακβάλνληαη ππφςε πξνζθνξέο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ δελ πξνζθιήζεθαλ λα ππνβάινπλ 

πξνζθνξά. 

 

(δ) πλνπηηθφο Γηαγσληζκφο 

Πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ επηηξεπφηαλ πξηλ ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 4412/2016 κε ηνλ λ. 4782/2021 φηαλ ε εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο 

ήηαλ ίζε ή θαηψηεξε απφ ην πνζφ ησλ εμήληα ρηιηάδσλ (60.000,00€) επξψ, ρσξίο λα 
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ζπκπεξηιακβάλεηαη ν ΦΠΑ. Ζ πξνζθπγή ζηελ σο άλσ δηαδηθαζία ήηαλ επηηξεπηή κέρξη ηελ 

31.08.2021, θαζψο απφ 01.09.2021 ε δηαδηθαζία απηή θαηαξγήζεθε βάζεη ηνπ Ν. 4782/2021.  

Ο ζπλνπηηθφο δηαγσληζκφο, ν νπνίνο δηεμαγφηαλ εγγξάθσο θη φρη κέζσ ΔΣΖΓΖΣ, 

πεξηέπεζε ζε αρξεζία κεηά ηελ πξφβιεςε ηεο ππνρξεσηηθήο ρξήζεο ηνπ ΔΣΖΓΖΣ γηα 

δηαδηθαζίεο κε εθηηκψκελε αμία ζχκβαζεο ρσξίο ΦΠΑ άλσ ησλ 30.000€, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 36 παξ. 1 ηνπ λ. 4412/2016. Απηφ θαηαιακβάλεη θαη ηηο δηαδηθαζίεο απεπζείαο 

αλάζεζεο άλσ ησλ 30.000€.  

Ζ ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο δηαδηθαζίαο αληί ηεο έγγξαθεο ζπλεπάγεηαη ιηγφηεξν 

δηνηθεηηθφ βάξνο ηφζν γηα ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο φζν θαη γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο. 

Ψζηφζν, δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα φηαλ ην πξνζσπηθφ ησλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ δελ είλαη 

επαξθψο θαηαξηηζκέλν ζηε ρξήζε ηνπ ΔΣΖΓΖΣ. 

 

(ε) Πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνχκελε 

δεκνζίεπζε (άξζξν 32 ηνπ λ. 4412/2016) 

 Η πξφβιεςε ηνπ άξζξνπ 32 παξ. 2 πεξ. γ’ 

Απφ ηελ εξκελεία θαη εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 32 παξ. 2 πεξ. γ’ ηνπ λ. 4412/2016 

πξνθχπηεη φηη ε πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο δεκνζίεπζε 

πξνθήξπμεο επηηξέπεηαη, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:  

(α) ε αλαζέηνπζα αξρή επηθαιείηαη ηε ζπλδξνκή κίαο απξφβιεπηεο πεξίζηαζεο, 

(β) ε αλαζέηνπζα αξρή επηθαιείηαη ηελ χπαξμε κίαο θαηεπείγνπζαο αλάγθεο, ε νπνία 

δελ επηηξέπεη ηελ ηήξεζε ησλ πξνζεζκηψλ πνπ επηηάζζνπλ νη ζπλήζεηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ 

αλάζεζε κίαο δεκφζηαο ζχκβαζεο,  

(γ) κεηαμχ ηεο απξφβιεπηεο πεξίζηαζεο, πνπ επηθαιείηαη ε αλαζέηνπζα αξρή, θαη ηεο 

θαηεπείγνπζαο αλάγθεο πνπ αλαθχπηεη πθίζηαηαη ν απαηηνχκελνο αηηηψδεο ζχλδεζκνο,  

(δ) νη πεξηζηάζεηο πνπ επηθαιείηαη ε αλαζέηνπζα αξρή γηα ηελ αηηηνιφγεζε ηεο 

θαηεπείγνπζαο αλάγθεο δελ απνξξέεη απφ δηθή ηεο επζχλε θαη, ηέινο,  

(ε) ε πξνζθπγή ζηε ζρεηηθή δηαδηθαζία αλάζεζεο πεξηνξίδεηαη ζην απνιχησο 

αλαγθαίν κέηξν.  

Σεκεησηένλ φηη, φπσο γίλεηαη δεθηφ, ε ζπλδξνκή ησλ αλσηέξσ πξνυπνζέζεσλ πξέπεη 

λα είλαη ζσξεπηηθή, ππφ ηελ έλλνηα φηη, αλ δελ πιεξνχηαη έζησ θαη κία απφ απηέο, δελ 
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δηθαηνινγείηαη ε πξνζθπγή ζηελ εμαηξεηηθή δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο 

δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο (Γ.Δ.Δ. απνθάζεηο ηεο 2αο Απγνχζηνπ 1993, C-107/1992, Δπηηξνπή 

θαηά Ηηαιίαο, ζθ. 12, C-318/94, Δπηηξνπή θαηά Γεξκαλίαο, ζθ. 14). Ζ ζρεηηθή, δε, απφθαζε 

ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πξέπεη λα θέξεη πιήξε θαη εηδηθή αηηηνινγία, ππφ ηελ έλλνηα φηη νη 

ιφγνη πνπ νδήγεζαλ ζηελ πξνζθπγή ζηελ ελ ιφγσ δηαδηθαζία αλάζεζεο ζα πξέπεη λα 

πξνθχπηνπλ, είηε απφ ην ίδην ην ζψκα ηεο, είηε απφ ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ (Βι. ζπλαθψο 

Σ.η.Δ. 1747/2011 θαη Δι. Σπλ., Ε΄ Κιηκάθην, Πξάμεηο 109, 209/2007 θαη Δ’ Κιηκάθην, 

Πξάμεηο 378/2003, 381/2003, 19/2004).  

 

 Απξφβιεπηεο πεξηζηάζεηο 

Πην αλαιπηηθά, σο απξφβιεπηεο πεξηζηάζεηο, πνπ δηθαηνινγνχλ ηελ πξνζθπγή ζηε 

δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο, λννχληαη, θαη’ αξρήλ, 

γεγνλφηα πνπ ππεξβαίλνπλ θαηά πνιχ ηνλ ζπλήζε ξνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θαη θνηλσληθνχ βίνπ, 

φπσο ι.ρ. πιεκκχξεο, ζεηζκνί θιπ., ηα νπνία θαζηζηνχλ επηηαθηηθή ηελ αλάγθε ζχλαςεο κίαο 

δεκφζηαο ζχκβαζεο. 

Σχκθσλα, δε, κε ηελ παγησκέλε πιένλ λνκνινγία ηνπ Αλσηάηνπ Γεκνζηνλνκηθνχ 

Γηθαζηεξίνπ, ζηελ έλλνηα απηή ππάγεηαη θάζε γεγνλφο έθηαθην, ην νπνίν δελ απνξξέεη 

απφ παξαιείςεηο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή έιιεηςε πξνγξακκαηηζκνχ θαη επηκέιεηαο εθ 

κέξνπο απηήο θαη δελ κπνξνχζε αληηθεηκεληθψο λα πξνβιεθζεί, ζχκθσλα κε ηα 

δηδάγκαηα ηεο θνηλήο πείξαο θαη ινγηθήο (Βι. ζπλαθψο Δι. πλ., Σκήκα VI, Πξάμεηο 

91, 105, 171/2007). 

Με άιια ιφγηα, ζηελ έλλνηα απηή ππάγνληαη ηα πεξηζηαηηθά εθείλα, ηα νπνία, 

αθξηβψο επεηδή δελ κπνξνχζαλ λα είλαη γλσζηά ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, νχηε αλάγνληαη ζηε 

ζθαίξα ηεο επζχλεο ηεο ή ζε έιιεηςε επηκέιεηαο θαη εθ ησλ πξνηέξσλ ζπζηεκαηηθνχ 

ζρεδηαζκνχ ησλ πξφζθνξσλ ελεξγεηψλ, θαηέζηεζαλ αλέθηθην ηνλ έγθαηξν απφ ηελ ίδηα 

πξνγξακκαηηζκφ ησλ αλαγθαίσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο ελεξγεηψλ (Βι. Ν.Σ.Κ. 

γλσκνδφηεζε 17/2010). 

Υπφ ην πξίζκα ησλ αλσηέξσ, ζηελ έλλνηα ησλ απξφβιεπηψλ πεξηζηάζεσλ ππάγεηαη, 

πξνθαλψο, ε ζνβαξφηαηε πγεηνλνκηθή θξίζε πνπ έπιεμε ηε Φψξα, ιφγσ ηεο δηαζπνξάο ηνπ 

λένπ θνξσλντνχ COVID – 19. Τν γεγνλφο, κάιηζηα, απηφ έρεη επηβεβαησζεί πνιιαπιψο ζην 

πεδίν ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο θαη εθηέιεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, ηφζν απφ ηηο αξκφδηεο 



[29] 

εζληθέο αξρέο θαη, ηδίσο, ηελ Δληαία Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ, φζν θαη απφ 

ηνλ Δζληθφ Ννκνζέηε.  

Σπγθεθξηκέλα, ε Δληαία Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ κε ηελ ππ’ αξηζ. 24 

Καηεπζπληήξηα Οδεγία
 
[βι. έγγξαθν ππ’ αξηζ. πξση .2133/15.04.2020 (ΑΓΑ ΧΟΖ0ΟΞΤΒ-

ΦΓ7)] ηφληζε φηη ε εμάπισζε ηνπ λένπ θνξσλντνχ COVID-19 απνηειεί κία επείγνπζα θαη 

απξφβιεπηε θαηάζηαζε, ηφζν ζην πιαίζην ηεο αλάζεζεο ζπκβάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη, άκεζα 

ή έκκεζα, κε ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θνξσλντνχ θαη ηελ απνηξνπή ηεο πεξαηηέξσ δηαζπνξάο 

ηνπ, φζν θαη ζην πιαίζην ηεο νινθιήξσζεο ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ζπκβάζεσλ πνπ δελ 

ζρεηίδνληαη κε ηα παξαπάλσ, πιελ φκσο, ε εμάπισζε ηνπ θνξσλντνχ θαη ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ γηα ηελ απνθπγή ηεο πεξαηηέξσ δηάδνζήο ηνπ απφ ηηο εζληθέο αξρέο, θαηέζηεζαλ 

αδχλαην ηνλ έγθαηξν πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ απξφζθνπηε  νινθιήξσζή ηνπο.  

Όπσο, ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη ζηελ αλσηέξσ θαηεπζπληήξηα νδεγία: «Έλαο από 

ηνπο πιένλ θξίζηκνπο ηνκείο, ζηνλ νπνία επηδξά άκεζα ε εμαηξεηηθά επείγνπζα θαη 

απξόβιεπηε θαηάζηαζε πνπ έρεη πξνθιεζεί από ηελ εμάπισζε ηνπ θνξσλντνύ, είλαη ν 

ηνκέαο ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, ν νπνίνο επεξεάδεηαη ακθίδξνκα: 

 αθελφο έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζηνπο αγνξαζηέο ηνπ Γεκνζίνπ (αλαζέηνπζεο αξρέο) θαη, 

ηδίσο, ζηνπο θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο επηηαθηηθέο αλάγθεο θαη απμεκέλε 

δήηεζε γηα άκεζε πξνκήζεηα πγεηνλνκηθνχ θαη θαξκαθεπηηθνχ πιηθνχ, θαζψο θαη 

ηαηξνηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο λφζνπ θαη ηελ 

απνηξνπή πεξαηηέξσ δηάδνζήο ηεο, 

 αθεηέξνπ έρνπλ ελζθήςεη ζνβαξέο δπζρέξεηεο ζηηο δηαδηθαζίεο αλάζεζεο θαη 

εθηέιεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη, ηδίσο, σο πξνο ηνλ νξζό θαη έγθαηξν 

πξνγξακκαηηζκό ησλ αλαγθώλ, ηελ απξόζθνπηε πινπνίεζε εθθξεκώλ 

δηαδηθαζηώλ αλάζεζεο, θαζψο θαη ηελ άξηηα εθηέιεζε ζπκβάζεσλ, νη νπνίεο είραλ 

ήδε ζπλαθζεί, πξηλ απφ ηε ιήςε θαη εθαξκνγή έθηαθησλ κέηξσλ γηα ηελ απνηξνπή ηεο 

δηαζπνξάο ηεο λφζνπ». 

Σην ίδην, άιισζηε, πιαίζην, θαη ν Δζληθφο Ννκνζέηεο έιαβε ζπγθεθξηκέλα κέηξα, ηα 

νπνία αθνξνχλ ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, επηβεβαηψλνληαο φηη ε 

πγεηνλνκηθή ζπλζήθε, ζηελ νπνία ηειεί ε Φψξα ιφγσ ηεο εμάπισζεο ηεο παλδεκίαο, έρεη 

έθηαθην θαη απξφβιεπην ραξαθηήξα. Έηζη, εθδφζεθε πιεζψξα Πξάμεσλ Ννκνζεηηθνχ 

Πεξηερνκέλνπ, κε ηηο νπνίεο, αθελφο δφζεθε επζέσο ε δπλαηφηεηα πξνζθπγήο ζηε 

δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο γηα ζπγθεθξηκέλεο 
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ζπκβάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη, άκεζα ή έκκεζα, κε ηηο αλάγθεο πνπ πξνέθπςαλ ελφςεη ηεο 

παλδεκίαο, αθεηέξνπ ξπζκίζηεθαλ δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζε εθθξεκείο δηαδηθαζίεο 

αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, ε νινθιήξσζε ησλ νπνίσλ επεξεάζηεθε θαζνξηζηηθά απφ 

απηέο
 
(Βι. ραξαθηεξηζηηθά άξζξν εμεθνζηφ παξ. 1 ηεο απφ 20.03.2020 Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ 

Πεξηερνκέλνπ, ε νπνία θπξψζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4683/2020 (ΦΔΚ Α’ 83)). 

Εήηεκα, σζηφζν, αλαθχπηεη σο πξνο ην εάλ ζηελ παξαπάλσ έλλνηα ησλ απξφβιεπησλ 

πεξηζηάζεσλ, νη νπνίεο κπνξνχλ λα δηθαηνινγήζνπλ ηελ πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ηεο 

δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο, κπνξνχλ λα ππαρζνχλ θαη θαηαζηάζεηο, νη 

νπνίεο αλάγνληαη ζηελ αδπλακία έγθαηξεο νινθιήξσζεο πξνθεξπρζέληνο δηαγσληζκνχ γηα 

ηελ αλάζεζε δεκφζηαο ζχκβαζεο, ιφγσ εκπινθψλ πνπ νθείινληαη ζηελ ππνβνιή αηηήζεσλ 

πξνδηθαζηηθήο ή δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο εθ κέξνπο ησλ ελδηαθεξφκελσλ νηθνλνκηθψλ 

θνξέσλ.  

Όπσο έρεη θξηζεί απφ ην Γηθαζηήξην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, «ηφζν ε ελδερφκελε 

πξφβιεςε πξνυπνζέζεσλ θαη εζσηεξηθψλ πξνζεζκηψλ θαη δηαδηθαζηψλ απφ ηελ ίδηα ηε 

Γηνίθεζε, φζν θαη ε θαζπζηέξεζε εθθίλεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ αλαζέζεσο, ζε πεξίπησζε πνπ 

ηέηνηεο εγθξηηηθέο δηαδηθαζίεο θαη πξνζεζκίεο πξνβιέπνληαη, δε ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ 

επαξθήο ιφγνο γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηνπ θαηεπείγνληνο νθεηιφκελνπ ζε απξφβιεπηα γεγνλφηα»
 

(Βι. Γ.Δ.Κ., απφθαζε ηεο 2αο Ηνπλίνπ 2005, C-394/2002, Δπηηξνπή θαηά Διιεληθήο 

Γεκνθξαηίαο, ζθ. 43 θαη 44). Ζ ελ ιφγσ, σζηφζν, λνκνινγία δελ αθνξά επζέσο ην 

παξαπάλσ δήηεκα, αιιά ην δήηεκα ηνπ θαηά πφζνλ ν θαζνξηζκφο κίαο πξνζεζκίαο απφ ηηο 

εζληθέο αξρέο ηνπ θξάηνπο – κέινπο γηα ηελ εθηέιεζε ελφο έξγνπ, βάζεη ηεο εζληθήο 

λνκνζεζίαο, δχλαηαη λα απνηειέζεη λφκηκν ιφγν γηα ηελ πξνζθπγή ζηελ ελ ιφγσ εμαηξεηηθή 

δηαδηθαζία. 

Δμάιινπ, ζε επίπεδν εζληθήο έλλνκεο ηάμεο, ε λνκνινγία δελ έρεη ιάβεη κία ζηαζεξή 

ζέζε αλαθνξηθά κε ην παξαπάλσ δήηεκα. Καη λαη κελ έρεη θξηζεί φηη, θαη’ αξρήλ, «ε ηήξεζε 

ρξνλνβφξσλ, ελδερνκέλσο, δηαδηθαζηψλ δηελέξγεηαο δηαγσληζκψλ αλάζεζεο ππεξεζηψλ, 

εμαηηίαο ηεο ππνβνιήο ελζηάζεσλ, πξνζθπγψλ θαη αηηήζεσλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ εθ κέξνπο 

ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηνλ επίκαρν δηαγσληζκφ, δελ ζπληζηά απξφβιεπηε πεξίζηαζε, 

θαζηζηακέλεο νχησο επείγνπζαο ηεο αλάγθεο απεπζείαο αλάζεζεο ησλ ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ, 

κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ» (Βι. Δι.Σπλ., Τκήκα VI, Πξάμε 91/2007). 

Πιελ φκσο, ε παξαπάλσ ζέζε δελ θαίλεηαη λα απνηππψλεη θάπνηνλ απνθξπζηαιισκέλν 

θαη κε επηδερφκελν εμαηξέζεηο θαλφλα, δεδνκέλνπ φηη ππάξρνπλ πινχζηα λνκνινγηαθά 

παξαδείγκαηα, απφ ηα νπνία εκθαίλεηαη φηη ηα Δζληθά Γηθαζηήξηα εμεηάδνπλ ad hoc ηηο 
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εηδηθέο πεξηζηάζεηο πνπ επηθαιείηαη ε εθάζηνηε αλαζέηνπζα αξρή, πξνθεηκέλνπ λα 

θξίλνπλ θάζε θνξά αλ νη ζπλζήθεο πνπ αθνξνχλ ζηελ αδπλακία έγθαηξεο νινθιήξσζεο 

κία δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο δηθαηνινγνχλ ηελ πξνζθπγή ζε δηαδηθαζία 

δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο ηε δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο.  

Σπγθεθξηκέλα, φπσο ραξαθηεξηζηηθά έρεη λνκνινγεζεί απφ ην Αλψηαην 

Γεκνζηνλνκηθφ Γηθαζηήξην (βι. Δι. Σπλ., Κιηκάθην Πξνιεπηηθνχ Διέγρνπ Γαπαλψλ, Τκήκα 

IV, Πξάμε 4/2019), ζε πεξίπησζε πνπ δηθαζηηθέο εκπινθέο θαηά ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο 

κίαο δεκφζηαο ζχκβαζεο θαηέζηεζαλ αδχλαηε ηελ έγθαηξε νινθιήξσζή ηεο: «Εηδηθά ε 

δηθαζηηθή εκπινθή θαηά ηε δηαδηθαζία δηελέξγεηαο ελόο δεκόζηνπ δηαγσληζκνύ, δελ 

ζπληζηά, άλεπ εηέξνπ, αληηθεηκεληθώο απξόβιεπηε πεξίζηαζε, γηα ηελ θαηάθαζε δε ηεο 

ζπλδξνκήο ηνπ απξνβιέπηνπ πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από άιιεο πεξηζηάζεηο (έγθαηξε 

πξνθήξπμε θαη δηεμαγσγή ηνπ δηαγσληζκνύ, έιιεηςε θαηαθαλώλ ζθαικάησλ ησλ 

αξκνδίσλ νξγάλσλ θαηά ηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, ζπλππνινγηζκόο ηνπ ζπλήζνπο 

ρξόλνπ εθδίθαζεο δηθαζηηθώλ πξνζθπγώλ), νη νπνίεο αλάγνληαη ζηε ζπλνιηθή επίδεημε 

επηκέιεηαο από κέξνπο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (βι. Δι.πλ. ΚΠΔΓ ζην ΗV Tκ. 74, 45/2013, 

5/2014, 184/2016) {…} ε θαηά ην επίκαρν ρξνληθφ δηάζηεκα θαζπζηέξεζε ζηελ νινθιήξσζε 

ηνπ πξνθεξπρζέληνο {…} ηαθηηθνχ δηαγσληζκνχ δελ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο, αιιά ζε δηθαζηηθή εκπινθή θαηφπηλ άζθεζεο δηνηθεηηθψλ πξνζθπγψλ θαη αηηήζεσλ 

αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ, ε νπνία εκπινθή νκνίσο δελ κπνξεί λα ζπλαρζεί φηη νθείιεηαη ζε 

ππαηηηφηεηα ηεο αλαζέηνπζαο Αξρήο {…}». 

Δπίζεο, ζε ππφζεζε ζηελ νπνία ε αλαζέηνπζα αξρή επηθαιέζηεθε φηη είρε 

πξνρσξήζεη εγθαίξσο κελ ζηελ έλαξμε δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκφζηαο ζχκβαζεο κε 

αλνηθηή δηαδηθαζία, πιελ φκσο ιφγνη πνπ αθνξνχζαλ ζηελ θάιπςε ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ 

ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ επέβαιαλ ηελ καηαίσζή ηεο, κε απνηέιεζκα λα θαηαζηεί 

επηηαθηηθή ε αλάγθε πξνζθπγήο ζε απεπζείαο δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο δεκνζίεπζε 

πξνθήξπμεο γηα ηελ θάιπςε ησλ ζρεηηθψλ αλαγθψλ έσο ηελ νινθιήξσζε λέαο 

δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, ην Αλψηαην Γεκνζηνλνκηθφ Γηθαζηήξην απνθάζηζε φηη: 

«πξάγκαηη ζπλέηξερε θαηεπείγνπζα αλάγθε άκεζεο θάιπςεο ησλ επηηαθηηθώλ αλαγθώλ 

θαζαξηόηεηαο {…} θαηά ην κεζνδηάζηεκα κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο λέαο αλνηθηήο 

δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, πξνο απνηξνπή ζνβαξώλ θηλδύλσλ {…} Ζ δε δξαζηηθή κείσζε 

ηεο επηρνξήγεζεο {…} θαη ε σο εθ ηνπ ιφγνπ απηνχ κεηαβνιή ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ 

δεδνκέλσλ, ε νπνία θαηέζηεζε αλεπίθαηξα ηα δεδνκέλα ηεο αξρηθήο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο 

θαη άξα αιπζηηειή ηελ νινθιήξσζή ηεο θαη επέβαιε ηε δηελέξγεηα λένπ δηαγσληζκνχ θαηφπηλ 
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ζχληαμεο λέσλ, αλαπξνζαξκνζκέλσλ πξνδηαγξαθψλ, ζπληζηά, θαηά ηελ θξίζε ηνπ 

Τκήκαηνο, απξόβιεπηε πεξίζηαζε, κε αλαγόκελε ζηε ζθαίξα επζύλεο ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο. Σε θάζε πεξίπησζε πάλησο ε αλαζέηνπζα αξρή είρε δξνκνινγήζεη εγθαίξσο ηε 

δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία (23.3.2010) θαη ζε ρξόλν ηθαλό πξηλ ηε ιήμε ησλ ηζρπνπζώλ 

ζπκβάζεσλ (31.1.2011), θαη άξα δε δύλαηαη λα ζεσξεζεί όηη ζπληξέρεη πεξίπησζε 

έιιεηςεο πξνγξακκαηηζκνύ θαη επηκέιεηαο, πέξαλ ηνπ φηη, φπσο πξναλαθέξζεθε, ε αλαηξνπή 

ησλ νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ θαηέζηεζε αλεπίθαηξε ηελ φιε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, ε 

νινθιήξσζε ηεο νπνίαο παξίζηαην πιένλ νχησο ή άιισο αιπζηηειήο» (βι. Δι.Σπλ., Τκήκα VI, 

Απφθαζε 2776/2011). 

Οκνίσο, ζε ππφζεζε ζηελ νπνία ε αλαζέηνπζα αξρή επηθαιέζηεθε ηελ αδπλακία 

νινθιήξσζεο αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ, εμαηηίαο ηεο άζθεζεο ελδηθνθαλψλ πξνζθπγψλ εθ 

κέξνπο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη, ζπλαθφινπζα, αηηήζεσλ πξνζσξηλήο πξνδηθαζηηθήο 

πξνζηαζίαο, ην Αλψηαην Γεκνζηνλνκηθφ Γηθαζηήξην απνθάζηζε φηη: «ππφ ηηο 

πξναλαθεξζείζεο πεξηζηάζεηο δηθαηνινγείηαη ε πξνζθπγή ζηελ εμαηξεηηθή δηαδηθαζία ηεο 

δηαπξαγκάηεπζεο (απεπζείαο αλάζεζε) γηα ηελ αλάζεζε ησλ ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο ησλ 

ρψξσλ ηνπ. Καη ηνύην δηόηη ε θαηά ην επίκαρν ρξνληθό δηάζηεκα θαζπζηέξεζε ζηελ 

νινθιήξσζε ηνπ πξνθεξπρζέληνο ηαθηηθνύ δηαγσληζκνύ δελ νθείιεηαη ζε ππαηηηόηεηα 

ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αιιά ζε δηθαζηηθή εκπινθή θαηόπηλ άζθεζεο δηνηθεηηθώλ 

πξνζθπγώλ θαη αηηήζεσλ αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ, ε νπνία εκπινθή νκνίσο δελ κπνξεί λα 

ζπλαρζεί όηη νθείιεηαη ζε ππαηηηόηεηα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Εμάιινπ, ζηνλ επίκαρν 

δηαγσληζκό θαηέζεζαλ πξνζθνξέο, θαηά ηα αλσηέξσ, νη ηξεηο εθ ησλ πέληε εηαηξεηώλ πνπ 

είραλ ζπκκεηάζρεη ζηνλ εθθξεκή αλνηθηό δηαγσληζκό, κε απνηέιεζκα λα κε γελλάηαη 

δήηεκα παξαβίαζεο ησλ αξρώλ ηνπ πγηνύο αληαγσληζκνύ. Όπσο δε πξνθχπηεη απφ ηα 

πξνεθηεζέληα, ην επηηεπρζέλ θαηά ηελ σο άλσ δηαδηθαζία κεληαίν ηίκεκα, {…} ππνιείπεηαη 

εθείλνπ ηνπ ελ εμειίμεη αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ» (βι. Δι.Σπλ., Κιηκάθην Πξνιεπηηθνχ Διέγρνπ 

Γαπαλψλ, Τκήκα IV, Πξάμε 5/2014). 

Αμίδεη, άιισζηε, λα ζεκεησζεί φηη αδπλακία έγθαηξεο νινθιήξσζεο δηαγσληζηηθήο 

δηαδηθαζίαο κπνξεί λα ζπληξέρεη θαη κε άιια πεξηζηαηηθά. Σηελ πεξίπησζε, δε, απηή 

εμεηάδεηαη ζσξεπηηθψο θαη ζπλδπαζηηθψο ην ζχλνιν ησλ πξνβαιιφκελσλ απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ, πξνθεηκέλνπ λα θξηζεί αλ φλησο ε αδπλακία 

απηή νθείιεηαη ζε πεξηζηάζεηο πνπ έρνπλ απξφβιεπην ραξαθηήξα θαη δελ κπνξνχλ λα 

απνδνζνχλ ζε επζχλε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Σπγθεθξηκέλα, φπσο ζπλαθψο έρεη θξηζεί: 

«πγθεθξηκέλα, ν Γήκνο ... - ... θαζπζηέξεζε κελ λα μεθηλήζεη ηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία γηα 
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ηελ αλάζεζε ηεο παξνρήο ησλ επίκαρσλ ππεξεζηψλ {…} φκσο αλ δελ είρε κεζνιαβήζεη ην 

απξόβιεπην γη’ απηόλ γεγνλόο ηεο απνπζίαο ηεο δηαρεηξίζηξηαο ηνπ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ε νπνία 

ήηαλ ε δεύηεξε - θαη κνλαδηθή ελαπνκείλαζα-πνπ ζηεξνύζε ην Δήκν από ηηο νηθείεο 

ππεξεζίεο εληόο ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο πελήληα κόιηο εκεξώλ, ην πηζαλόηεξν είλαη όηη ε 

δηαδηθαζία απηή ζα είρε νινθιεξσζεί πξηλ από ηηο 23.8.2015, εκεξνκελία έλαξμεο ηεο 

παξνρήο ησλ ππεξεζηώλ, γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο ησλ νπνίσλ εθδφζεθε ην ειεγρφκελν 

ρξεκαηηθφ έληαικα. Δειαδή, ην απξόβιεπην γηα ην Δήκν γεγνλόο ηεο απνπζίαο ηεο σο άλσ 

ππαιιήινπ δηέθνςε ηνλ αηηηώδε ζύλδεζκν κεηαμύ ηνπ γεγνλόηνο ηεο θαζπζηεξεκέλεο 

έλαξμεο ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο κε έγθαηξεο 

νινθιήξσζεο απηήο όζνλ αθνξά ζην θξίζηκν ρξνληθό δηάζηεκα» (βι. Δι.Σπλ., Κιηκάθην 

Πξνιεπηηθνχ Διέγρνπ Γαπαλψλ, Τκήκα VII, Πξάμε 80/2016). 

 

 Δπηζπεπζκέλε αλνηθηή ή θιεηζηή δηαδηθαζία 

Δμάιινπ, γηα ηελ πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο δεκνζίεπζε 

πξνθήξπμεο απαηηείηαη θαη ε ζπλδξνκή θαηεπείγνπζαο αλάγθεο γηα ηε ζχλαςε ζχκβαζεο, ε 

νπνία λα ζπλδέεηαη αηηησδψο κε ηηο απξφβιεπηεο πεξηζηάζεηο πνπ επηθαιείηαη ε αλαζέηνπζα 

αξρή. Ψο θαηεπείγνπζα αλάγθε λνείηαη, δε, ε επηηαθηηθή αλάγθε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο λα 

ζπλάςεη ηελ επίκαρε ζχκβαζε άκεζα θαη εληφο ρξνληθνχ πεξηζσξίνπ, ην νπνίν δελ επαξθεί 

γηα ηελ πξνζθπγή ζηηο ζπλήζεηο δηαδηθαζίεο αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, ήηνη ζηηο 

δηαδηθαζίεο ηνπ αλνηθηνχ θαη ηνπ θιεηζηνχ δηαγσληζκνχ.  

Σην πιαίζην απηφ, γίλεηαη δεθηφ φηη, πξνθεηκέλνπ λα θξηζεί αλ πιεξνχληαη νη θαηά 

λφκν νξηδφκελεο πξνυπνζέζεηο πξνζθπγήο ζηελ παξαπάλσ εμαηξεηηθή δηαδηθαζία, ζα πξέπεη 

λα αμηνινγείηαη ην θαηά πφζνλ ε ζπλδξνκή ηεο επηθαινχκελεο απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή 

θαηεπείγνπζαο αλάγθεο έρεη σο ζπλέπεηα ηελ αδπλακία ηήξεζεο αθφκα θαη ησλ πνιχ 

ζχληνκσλ πξνζεζκηψλ ηεο επηζπεπζκέλεο αλνηθηήο ή θιεηζηήο δηαδηθαζίαο, ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 27 παξ. 3 θαη 28 παξ. 7, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 121 παξ. 1 ηνπ λ. 4412/2016, γηα ζπκβάζεηο θάησ ησλ νξίσλ ηεο νδεγίαο 

2014/24/ΔΔ.  

Υπφ ην πξίζκα, ζπλεπψο, απηφ, γίλεηαη δεθηφ φηη δελ είλαη λφκηκε ε πξνζθπγή ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο ζηελ δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο, 

γηα ηελ νπνία απαηηείηαη ε ζπλδξνκή απξφβιεπηεο θαη θαηεπείγνπζαο αλάγθεο, εθφζνλ 

ππάξρεη ην ρξνληθφ πεξηζψξην γηα ηελ πξνζθπγή ζηελ επηζπεπζκέλε αλνηθηή ή θιεηζηή 
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δηαδηθαζία, ε νπνία δηαζθαιίδεη έλα ειάρηζην επίπεδν δεκνζηφηεηαο, παξέρνληαο ηελ 

απαηηνχκελε επειημία ζηελ αλαζέηνπζα αξρή γηα ηελ θάιπςε ησλ επεηγνπζψλ αλαγθψλ ηεο. 

Έηζη, έρεη θξηζεί φηη δελ είλαη λφκηκε ε πξνζθπγή αλαζέηνπζαο αξρήο ζε 

δηαδηθαζίαο δηαπξαγκάηεπζεο, ηξεηο κήλεο κεηά ηελ ιήςε γλψζεο ησλ έθηαθησλ θαη 

απξφβιεπησλ πεξηζηαηηθψλ, δεδνκέλνπ φηη θαηά ην ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα ζα 

κπνξνχζε επρεξψο λα δηελεξγήζεη κία επηζπεπζκέλε δηαδηθαζία κε ζχληκεζε ησλ 

ζρεηηθψλ πξνζεζκηψλ (βι. ζπλαθψο Γ.Δ.Κ., απφθαζε ηεο 18εο Μαξηίνπ 1992, Δπηηξνπή 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ θαηά Ηζπαλίαο, C-24/1991, ζθ. 14). 

Αμίδεη, σζηφζν, λα ζεκεησζεί φηη, φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηα άξζξα 27 παξ. 3, 28 

παξ. 7 θαη 121 παξ. 1 ηνπ λ. 4412/2016, ζηελ επηζπεπζκέλε αλνηθηή ή θιεηζηή δηαδηθαζία, ν 

λφκνο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζχληκεζεο κνλάρα ησλ πξνζεζκηψλ παξαιαβήο ησλ 

πξνζθνξψλ θαη ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, νη νπνίεο ππνινγίδνληαη απφ ην ρξφλν 

δεκνζίεπζεο ηεο ζρεηηθήο πξνθήξπμεο, θαηά πεξίπησζε. Αληηζέησο, ην ζχλνιν ηεο 

ππφινηπεο δηαδηθαζίαο θαη, ηδίσο, ηεο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, ηεο πξφζθιεζεο ηνπ 

πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, ηεο 

πξφζθιεζεο ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο δελ ζίγεηαη, γεγνλφο ην νπνίν 

ζεκαίλεη φηη ηζρχνπλ νη ζρεηηθέο πξνζεζκίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην λφκν.  

Δθ ηνχησλ παξέπεηαη φηη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θαηά πφζνλ ε αλαζέηνπζα αξρή 

κπνξνχζε γηα ηελ θάιπςε ησλ ζρεηηθψλ αλαγθψλ ηεο λα πξνζθχγεη ζηελ επηζπεπζκέλε 

αλνηθηή ή θιεηζηή δηαδηθαζία δελ πξέπεη, θαηά ηελ νξζφηεξε άπνςε, λα ιακβάλεηαη ππφςε 

κνλάρα ε ζπληεηκεκέλε πξνζεζκία γηα ηελ ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ ή ησλ αηηήζεσλ πνπ 

πξνβιέπεηαη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο. Γελ πξέπεη ι.ρ. λα εμεηάδεηαη αλ ε αλαζέηνπζα αξρή 

εθθίλεζε θαη νινθιήξσζε ηε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο εληφο δέθα (10) εκεξψλ (γηα 

ζπκβάζεηο θάησ ησλ νξίσλ), κε ηελ αηηηνινγία φηη ε πξνζεζκία ππνβνιήο πξνζθνξψλ ζηελ 

αλνηθηή επηζπεπζκέλε δηαδηθαζία (γηα ζπκβάζεηο θάησ ησλ νξίσλ) κπνξεί λα ζπληκεζεί ζε 

δέθα (10) εκέξεο.  

Αληηζέησο, ζα πξέπεη λα ηίζεηαη σο βάζε ηεο ζρεηηθήο εθηίκεζεο ν εχινγνο ρξφλνο 

πνπ απαηηείηαη, βάζεη ησλ δηδαγκάησλ ηεο θνηλήο πείξαο θαη ινγηθήο, αιιά θαη βάζεη ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ λ. 4412/2016, γηα ηελ νινθιήξσζε κίαο επηζπεπζκέλεο αλνηθηήο δηαδηθαζίαο, 

ν νπνίνο αλέξρεηαη ζε νγδφληα (80) πεξίπνπ εκέξεο.  

Σε θάζε πεξίπησζε, ζεκεηψλεηαη φηη ην εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή πξνέβε ακειιεηί 

ζηελ θίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο, απφ ηε 
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ζηηγκή πνπ έιαβαλ ρψξα ηα επηθαινχκελα απφ εθείλε απξφβιεπηα πεξηζηαηηθά θαη 

πξνέθπςε ε επείγνπζα αλάγθε απνηειεί ζεκείν εθηίκεζεο ηεο λνκηκφηεηαο ηεο πξνζθπγήο 

ζηελ ελ ιφγσ δηαδηθαζία, δηφηη δηαθνξεηηθά ζα κπνξνχζαλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

32 ηνπ λ. 4412/2016 λα θαηαζηξαηεγεζνχλ, κέζσ ηεο ηερλεηήο πξφθιεζεο ζπλζεθψλ 

θαηεπείγνληνο εθ κέξνπο ησλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ. 

 

 Πεξηνξηζκφο ζην αλαγθαίν κέηξν 

Μία ηειεπηαία, ηέινο, πξνυπφζεζε γηα ηε λνκηκφηεηα ηεο πξνζθπγήο ζηελ εμαηξεηηθή 

δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο απνηειεί, φπσο ήδε 

αλαθέξζεθε, ην λα πεξηνξίδεηαη απηή ζην απνιχησο αλαγθαίν κέηξν, δειαδή ζηελ θάιπςε 

ησλ απνιχησο απαξαίηεησλ αλαγθψλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, πνπ πξνέθπςαλ ιφγσ ηεο 

ζπλδξνκήο ησλ επηθαινχκελσλ απφ εθείλε απξφβιεπησλ πεξηζηάζεσλ. 

Σπγθεθξηκέλα, φπσο παγίσο γίλεηαη δεθηφ απφ ηε λνκνινγία ηνπ Αλσηάηνπ 

Γεκνζηνλνκηθνχ Γηθαζηεξίνπ: «Πεξαηηέξσ, ε επίθιεζε ηεο θαηεπείγνπζαο αλάγθεο 

δηθαηνινγείηαη κφλν γηα αλάζεζε ππεξεζηψλ πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ άκεζε εμππεξέηεζε 

ησλ αλαγθψλ πνπ πξνέθπςαλ εμαηηίαο απξφβιεπησλ γεγνλφησλ θαη φρη γηα λα θαιπθζνχλ νη 

ηαθηηθέο αλάγθεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αθνχ θαηά ηε ξεηή  γξακκαηηθή δηαηχπσζε ηεο 

ζρεηηθήο δηάηαμεο, ε πξνζθπγή ζηελ εμαηξεηηθή απηή δηαδηθαζία δηθαηνινγείηαη ζην κέηξν πνπ 

είλαη απνιχησο απαξαίηεην» (βι. ζπλαθψο, Δι. Σπλ., Τκήκα Μείδνλνο Σχλζεζεο, απφθαζε 

2772/2011 θαη Τκήκα VI, απνθάζεηο 3723/2009, 2845/2010, 9/2014, 149/2017). 

Ζ εθαξκνγή, δειαδή, ηεο ελ ιφγσ εμαηξεηηθήο δηαδηθαζίαο επηηξέπεηαη γηα ηελ 

πξνζσξηλή θαη άκεζε θάιπςε ησλ επηθαινχκελσλ θαηεπεηγνπζψλ θαη επηηαθηηθψλ αλαγθψλ 

ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Μεηά, δε, ηελ απνιχησο αλαγθαία πεξίνδν ηεο πξνζσξηλήο θάιπςεο 

ηεο θαηεπείγνπζαο αλάγθεο, ε αλαζέηνπζα αξρή ππνρξενχηαη λα πξνζθχγεη ζηηο ζπλήζεηο 

δηαδηθαζίεο αλάζεζεο ζχκβαζεο γηα ηελ θάιπςε ησλ παγίσλ θαη δηαξθψλ αλαγθψλ ηεο. 

Υπφ ην πξίζκα, δε, απηφ έρεη ραξαθηεξηζηηθά θξηζεί φηη: «Δλ πξνθεηκέλσ, ε καηαίσζε 

ηνπ δηαγσληζκνχ {…} ζπληζηά κελ απξφβιεπηε πεξίζηαζε, κε νθεηιφκελε ζε ππαηηηφηεηα ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ, δηθαηνινγεί, όκσο, ηελ αλάζεζε ησλ ππεξεζηώλ θύιαμεο κόλν γηα ην 

ρξνληθό δηάζηεκα πνπ θξίλεηαη απνιύησο αλαγθαίν κέρξη ηελ πξνθήξπμε θαη δηελέξγεηα 

λένπ ηαθηηθνύ δηαγσληζκνύ θαη ζε θακία πεξίπησζε ηελ αλάζεζε κεηά από 

δηαπξαγκάηεπζε ηνπ ζπλνιηθνύ αληηθεηκέλνπ ηνπ καηαησζέληνο δηαγσληζκνύ (ήηνη γηα δχν 

έηε, κε δηθαίσκα πξναίξεζεο γηα έλα επηπιένλ έηνο), φπσο ζπλέβε ελ πξνθεηκέλσ» (βι. Δι. 
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Σπλ., Τκήκα ΗV, Πξάμε 19/2014 θαη Κιηκάθην Πξνιεπηηθνχ Διέγρνπ Γαπαλψλ, Τκήκα Ση’ 

Γηαθνπψλ, Πξάμε 119/2016). 

 

 πλήζεηο πιεκκέιεηεο 

Σεκαληηθή είλαη ελ πξνθεηκέλσ θαη ε ππ’ αξηζ. πξση. 3990/08.07.2021 

Καηεπζπληήξηα Οδεγία 27 ηεο ΔΑΑΓΖΣΥ κε ζέκα: «Δπαλαιακβαλφκελεο πιεκκέιεηεο – 

παξαηππίεο πνπ έρνπλ δηαπηζησζεί θαηά ηα έηε 2017 έσο 2021, ζην πιαίζην ηνπ ειέγρνπ 

λνκηκφηεηαο ηεο πξνεγεζείζαο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο επί αηηεκάησλ παξνρήο ζχκθσλεο 

γλψκεο ηεο Αξρήο γηα ηελ πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηελ αλάζεζε 

δεκφζηαο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε β’ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 26 θαη ηα 

άξζξα 32 παξ. 2 πεξ. α’ θαη 269 πεξ. α’ ηνπ λ. 4412/2016, θαζψο θαη ελ γέλεη ππνδείμεηο - 

ζπζηάζεηο πνπ έρεη απεπζχλεη ε Αξρή κε ηηο εθδνζείζεο Γλψκεο ηεο επί αηηεκάησλ 

δηαπξαγκάηεπζεο θαηφπηλ επίθιεζεο ησλ αλσηέξσ λνκηθψλ βάζεσλ.» (ΑΓΑ: Χ8Σ4ΟΞΤΒ-

ΧΓ3). Ζ Οδεγία απηή εθδφζεθε θαζψο ε Αξρή έρεη δηαπηζηψζεη, έσο θαη ζήκεξα, 

πεξηπηψζεηο επαλαιακβαλφκελσλ πιεκκειεηψλ – παξαηππηψλ ζην πιαίζην ησλ 

δηαγσληζηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 

32.2.α, 269.α θαη 26.2.β ηνπ λ. 4412/2016, εθ κέξνπο ησλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ/αλαζεηφλησλ 

θνξέσλ. 

Οη ελ ιφγσ δηαπηζησζείζεο απφ ηελ Αξρή πιεκκέιεηεο νδήγεζαλ ζηε κε παξνρή 

ζχκθσλεο γλψκεο εθ κέξνπο ηεο γηα ηελ πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο. Σε 

θάπνηεο άιιεο πεξηπηψζεηο, έζησ θαη αλ ελ ηέιεη παξαζρέζεθε ε ζχκθσλε γλψκε ηεο Αξρήο 

ζην ππνβιεζέλ αίηεκα, δηφηη νη δηαπηζησζείζεο πιεκκέιεηεο δελ θξίζεθαλ νπζηψδεηο ή/θαη 

θξίζεθε φηη δελ λφζεπζαλ ηελ αλάπηπμε ηνπ αληαγσληζκνχ, απηέο κλεκνλεχηεθαλ ζηηο 

ζρεηηθέο Γλψκεο ηεο Αξρήο, σο ζπζηάζεηο - ππνδείμεηο, πξνο βειηίσζε ησλ δηαγσληζηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ.  

Οη ζπλεζέζηεξεο πιεκκέιεηεο ησλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ πνπ εληνπίζηεθαλ απφ ηελ 

ΔΑΑΓΖΣΥ είλαη ζπλνπηηθά νη εμήο:  

1) Γεκνζηφηεηα ζε εζληθφ επίπεδν πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε πξηλ απφ ηε δεκνζίεπζε 

ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 
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2) Διιηπήο δεκνζηφηεηα βαζηθψλ φξσλ ηεο πξνθήξπμεο ή δηάζηαζε πιεξνθνξηψλ 

κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ δεκνζίεπζεο ζηελ Δ.Δ.Δ.Δ. ζε ζρέζε κε ηα ζηνηρεία πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηε δηαθήξπμε. 

3) Με δεκνζίεπζε ηεο πξνθήξπμεο ζην ΚΖΜΓΖΣ θαη ζηνλ εζληθφ ηχπν «ακειιεηί», 

δειαδή ρσξίο ππαίηηα θαζπζηέξεζε, ήηνη ακέζσο κεηά ηε δεκνζίεπζε ζηελ Δπίζεκε 

Δθεκεξίδα ηεο Έλσζεο/θαζπζηέξεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο σο πξνο ηελ παξνρή 

ειεχζεξεο, πιήξνπο, άκεζεο θαη δσξεάλ ειεθηξνληθήο πξφζβαζεο ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο ζηελ Δ.Δ.Δ.Δ. 

4) Πεξηνξηζκφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο πεξηφδνπ νξηζηηθήο ππνβνιήο 

πξνζθνξψλ ζηελ εθαξκνγή ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην Δ.Σ.Ζ.ΓΖ.Σ. ζε ρξνληθφ 

δηάζηεκα κηθξφηεξν ηεο πξνβιεπφκελεο ειάρηζηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο πξνζθνξψλ. 

5) Παξάιεηςε ή πιεκκειήο ηήξεζε ησλ δηαηππψζεσλ δεκνζηφηεηαο, σο πξνο ηελ 

εθαξκνγή ησλ ειάρηζησλ πξνζεζκηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ, 

ηδίσο ζε πεξίπησζε ζχληκεζεο πξνζεζκηψλ. 

6) Με ζπκπιήξσζε ηνπ θαηάιιεινπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ πξνο ηελ Υπεξεζία 

Δθδφζεσλ ηεο Έλσζεο. 

7) Διιηπήο ειεθηξνληθή θαηαρψξεζε φξσλ ηεο δηαθήξπμεο ζην ΔΣΖΓΖΣ ή ζηα 

έληππα ηεο πξνθαηαξθηηθήο απφδεημεο (Δ.Δ.Δ.Σ., Τ.Δ.Υ.Γ.) / δηάζηαζε πιεξνθνξηψλ κεηαμχ 

ηεο δηαθήξπμεο θαη ηνπ Δ.Δ.Δ.Σ. 

8) Με ηήξεζε ηεο ππνρξέσζεο γηα θαηαρψξεζε ηφζν ησλ πξνθεξχμεσλ φζν θαη ησλ 

δηαθεξχμεσλ ζην ΚΖΜΓΖΣ /Mε ηήξεζε δηαθξηηψλ αλαξηήζεσλ ηεο πξνθήξπμεο θαη ηεο 

δηαθήξπμεο ζην ΚΖΜΓΖΣ / Αλάξηεζε ζηε ΓΗΑΥΓΔΗΑ. 

9) Με ηήξεζε ησλ απαηηνχκελσλ δηαηππψζεσλ δεκνζηφηεηαο, ζε πεξίπησζε 

ηξνπνπνίεζεο φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαηά ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο. 

10) Γηάζηαζε / παξαηππίεο φξσλ ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο ζε ζρέζε κε ην ηζρχνλ 

λνκνζεηηθφ πιαίζην. 

11) Με νξζή εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ ηεο πξναπφδεημεο ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο 

επηινγήο (ήηνη ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο θαη ηεο κε χπαξμεο ιφγνπ απνθιεηζκνχ) κέζσ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Δληαίνπ Δγγξάθνπ Σχκβαζεο (Δ.Δ.Δ.Σ.) ή ηνπ Τππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ 

Υπεχζπλεο Γήισζεο (Τ.Δ.Υ.Γ.). 

12) Παξάιεηςε αηηηνιφγεζεο ηεο κε ππνδηαίξεζεο ηεο ζχκβαζεο ζε ηκήκαηα. 
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13) Πεξηνξηζηηθνί φξνη ζπκκεηνρήο – ζπκπεξίιεςε ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

πξντφλησλ νξηζκέλεο θαηαζθεπήο, παξαγσγήο ή γεσγξαθηθήο πξνέιεπζεο. 

14) Αλαγξαθή γεσγξαθηθψλ πεξηνξηζκψλ σο θξηηεξίσλ επηινγήο (πεξηνξηζηηθψλ 

φξσλ ζπκκεηνρήο) ή σο θξηηεξίσλ αλάζεζεο. 

15) Σχγρπζε – αζάθεηα σο πξνο ηα ηηζέκελα ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θξηηήξηα 

επηινγήο. 

16) Δλ γέλεη αζαθείο θαη αδηαθαλείο φξνη ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο. 

17) Με αθξηβήο θαη αληηπξνζσπεπηηθή πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο δηαθήξπμεο, 

παξάιεηςε αλαθνξάο θσδηθψλ CPV ή εζθαικέλε ππαγσγή/ρξήζε θσδηθψλ CPV. 

18) Με επίθαηξεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο κειέηεο θαη δηαθήξπμεο. 

19) Σχγρπζε ηεο έλλνηαο ηεο «κε θαηάιιειεο» πξνζθνξάο, ζε ζρέζε κε ηελ έλλνηα 

ηεο «κε θαλνληθήο» ή ηεο «απαξάδεθηεο» πξνζθνξάο. 

Καηά ηε ξεηή δηαηχπσζε ηνπ άξζξνπ 32 παξ. 2 πεξ. α’ ηνπ λ. 4412/2016: «Με 

θαηάιιειε ζεσξείηαη κία πξνζθνξά φηαλ είλαη άζρεηε κε ηε ζχκβαζε θαη αδπλαηεί πξνδήισο, 

ρσξίο λα ηξνπνπνηεζεί νπζηαζηηθά, λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, φπσο πξνζδηνξίδνληαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο». Καηά ηελ έλλνηα ηεο 

σο άλσ δηάηαμεο, ε κε θαηαιιειφηεηα πξνζθνξψλ αθνξά ζε πεξηπηψζεηο πιεκκειεηψλ 

νπζίαο, ηδηαίηεξα ζνβαξψλ ειιείςεσλ ησλ πξνζθνξψλ, νη νπνίεο θαλεξψλνπλ φηη θαη' 

νπζίαλ ε αγνξά δελ αληαπνθξίζεθε ζηελ πξνο αλάζεζε ζχκβαζε έηζη φπσο απηή 

πξνδηαγξάθεθε ζηα ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή. Σπλαθψο 

επηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ζρεηηθή λνκνινγία (ΔΣ/Τκ. VI 19 3558/2009, 44/2007), κε 

θαηάιιειεο ζεσξνχληαη γεληθά νη πξνζθνξέο πνπ δελ έρνπλ θακία ζρέζε κε ηε ζχκβαζε, 

δειαδή ην πεξηερφκελν ηνπο δελ ελαξκνλίδεηαη κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ζχκβαζεο θαη είλαη 

αζχκβαην κε ηηο αλάγθεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη, σο εθ ηνχηνπ, δελ κπνξνχλ λα 

ηθαλνπνηήζνπλ ηηο ελ ιφγσ αλάγθεο.  

Σηελ πεξίπησζε πνπ, θαηφπηλ αλνηθηήο ή θιεηζηήο δηαδηθαζίαο, είηε δελ ππνβιήζεθε 

θακία πξνζθνξά ή αίηεζε ζπκκεηνρήο είηε θακία απφ ηηο ππνβιεζείζεο πξνζθνξέο ή 

αηηήζεηο ζπκκεηνρήο δελ είλαη «θαηάιιειε», ε Αξρή έρεη επηζεκάλεη ζηηο ζρεηηθέο γλψκεο 

ηεο φηη, δένλ φπσο γίλεηαη επίθιεζε ηεο λνκηθήο βάζεο ηνπ άξζξνπ 32 παξ. 2 πεξ. α’ ηνπ λ. 

4412/2016, εθ κέξνπο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, θαηά ηελ ππνβνιή αηηήκαηνο γηα ηελ παξνρή 
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ζχκθσλεο γλψκεο ηεο Αξρήο γηα ηελ πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο 

δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 3 θαη 4 ηνπ 

άξζξνπ 26 ηνπ λ. 4412/2016: «3. Με θαλνληθέο πξνζθνξέο ζεσξνχληαη ζπγθεθξηκέλα: α) φζεο 

δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο, β) φζεο παξειήθζεζαλ 

εθπξφζεζκα, γ) φηαλ ππάξρνπλ απνδεηθηηθά ζηνηρεία αζέκηηεο πξαθηηθήο, φπσο ζπκπαηγλίαο ή 

δηαθζνξάο, δ) φζεο θξίλνληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή αζπλήζηζηα ρακειέο. 4. Απαξάδεθηεο 

πξνζθνξέο ζεσξνχληαη ζπγθεθξηκέλα: α) φζεο ππνβάιινληαη απφ πξνζθέξνληεο νη νπνίνη δελ 

δηαζέηνπλ ηα απαηηνχκελα πξνζφληα θαη β) φζσλ ε ηηκή ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, φπσο θαζνξίζζεθε θαη ηεθκεξηψζεθε πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο 

ζχλαςεο ζχκβαζεο».  

Σηελ πεξίπησζε πνπ, θαηφπηλ αλνηθηήο ή θιεηζηήο δηαδηθαζίαο, ππνβάιινληαη κφλν 

κε θαλνληθέο πξνζθνξέο ή απαξάδεθηεο πξνζθνξέο, θαηά ηελ έλλνηα ησλ παξαπάλσ 

δηαηάμεσλ, ε Αξρή έρεη επηζεκάλεη ζηηο ζρεηηθέο γλψκεο ηεο φηη, δένλ φπσο γίλεηαη επίθιεζε 

ηεο λνκηθήο βάζεο ηνπ άξζξνπ 26 παξ. 2 πεξ. β’ ηνπ λ. 4412/2016, εθ κέξνπο ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, θαηά ηελ ππνβνιή αηηήκαηνο γηα ηελ παξνρή ζχκθσλεο γλψκεο ηεο 

Αξρήο γηα ηελ πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο κε δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο 

(αληαγσληζηηθή δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε ή αληαγσληζηηθφο δηάινγνο).  

Δθ ησλ αλσηέξσ λνκνινγηαθψλ δεδνκέλσλ ζπλάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη ην πφηε 

πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο 

πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε, θαη ηδίσο ην πφηε ζπληξέρεη ε πεξίπησζε θαηεπείγνπζαο αλάγθεο 

νθεηιφκελεο ζε γεγνλφηα απξφβιεπηα γηα ηελ αλαζέηνπζα αξρή, είλαη έλα δήηεκα ην νπνίν 

απαζρνιεί ζπρλά ηα δηθαζηήξηα,  πξνβιεκαηίδεη ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο θαη δελ επηδέρεηαη 

θάπνησλ γεληθψλ, εθ ησλ πξνηέξσλ δεδνκέλσλ απαληήζεσλ, αιιά κάιινλ θξίλεηαη θαηά 

πεξίπησζε (ad hoc), ζε ζρέζε κε ηηο ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο, ην εηδηθφηεξν πεξηβάιινλ θαη ηα 

ζπγθεθξηκέλα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά πνπ νδεγνχλ ζηελ πξνζθπγή ζε απηή ηε δηαδηθαζία. 

 

(ζη) πκθσλία - πιαίζην (άξζξν 39 ηνπ λ. 4412/2016) 

Ψο πξνο ηηο ζπκθσλίεο – πιαίζην έρεη εθδνζεί ε ππ’ αξηζ. πξση. 3220/30.07.2014 

Καηεπζπληήξηα Οδεγία 3 ηεο ΔΑΑΓΖΣΥ κε ζέκα: «Ζ πκθσλία-Πιαίζην ζηηο Γεκφζηεο 

πκβάζεηο» νχησο ψζηε λα δηεπθνιπλζνχλ νη αλαζέηνπζεο αξρέο ζρεηηθά κε ηελ νξζή ρξήζε 

ησλ ζπκθσληψλ - πιαίζην θαηά ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο θαη ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 
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Οη ζπκθσλίεο-πιαίζην ξπζκίδνληαη απφ ην άξζξν 39 ηνπ λ. 4412/2016, κε ην νπνίν 

εηζήρζε ζηελ εζληθή έλλνκε ηάμε ην άξζξν 33 ηεο νδεγίαο 2014/24/ΔΔ. Σχκθσλα, δε, κε ηνλ 

νξηζκφ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην άξζξν 2 παξ. 1 πεξ. 10 ηνπ λ. 4412/2016 ε ζπκθσλία-

πιαίζην απνζθνπεί ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ φξσλ πνπ δηέπνπλ ηηο ζπκβάζεηο πνπ πξφθεηηαη λα 

ζπλαθζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπ, ηδίσο φζνλ αθνξά ηηο ηηκέο θαη, φπνπ 

ελδείθλπηαη, ηηο πξνβιεπφκελεο πνζφηεηεο, 

Απφ ηνλ παξαπάλσ νξηζκφ πξνθχπηεη, θαη' αξράο, φηη ε ζπκθσλία-πιαίζην δελ 

απνηειεί έλαλ λέν ηχπν δεκφζηαο ζχκβαζεο, αιιά κηα κέζνδν ηελ νπνία ε αλαζέηνπζα αξρή 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ επηινγή ηνπ αληηζπκβαιιφκελνχ ηεο.   

Δηδηθφηεξα, σο ζπκθσλία-πιαίζην λνείηαη κηα γεληθή ζπκθσλία, κία ζπκθσλία 

«νκπξέια» κεηαμχ ησλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ θαη νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζηελ νπνία 

απνηππψλνληαη εθ ησλ πξνηέξσλ θάπνηνη ή θαη φινη νη φξνη κε βάζε ηνπο νπνίνπο ζα 

εθηειεζηνχλ νη κειινληηθέο ζπκβάζεηο πνπ ζα ζπλαθζνχλ θαζ' φιε ηε δηάξθεηα απηήο ηεο 

ζπκθσλίαο (νη απνθαινχκελεο «εθηειεζηηθέο ζπκβάζεηο»). 

Ζ ζπκθσλία-πιαίζην δελ δεκηνπξγεί απφ κφλε ηεο κηα λνκηθά δεζκεπηηθή ζχκβαζε, 

θαη δελ απνηειεί δεκφζηα ζχκβαζε, ζε αληίζεζε κε ηηο επηκέξνπο εθηειεζηηθέο ζπκβάζεηο 

πνπ ζπλάπηνληαη βάζεη απηήο. Σε γεληθέο γξακκέο ηα κέξε ζε κηα ζπκθσλία-πιαίζην δελ 

ππνρξενχληαη εθ ηνπ λφκνπ λα παξέρνπλ ή λα δερηνχλ ηηο ππεξεζίεο πνπ απνηεινχλ 

αληηθείκελν ηεο ζπκθσλίαο-πιαίζην, παξά κφλνλ εάλ θαη φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή δεηήζεη 

ηε ζχλαςε ζπγθεθξηκέλεο εθηειεζηηθήο ζχκβαζεο. 

Σε θάζε πεξίπησζε, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη, θαηά ηελ δηακνξθσζείζα λνκνινγία 

ηνπ Διεγθηηθνχ Σπλεδξίνπ, κία ζπκθσλία πιαίζην δχλαηαη κελ λα πεξηιακβάλεη 

πεξηζζφηεξεο θαηεγνξίεο ηνπ απηνχ είδνπο (φπσο ι.ρ. πεξηζζφηεξεο κειέηεο, ε πεξηζζφηεξα 

αγαζά), πιελ φκσο δελ είλαη δπλαηφ νη πεξηζζφηεξεο απηέο θαηεγνξίεο λα κελ είλαη έζησ 

νκνεηδείο θαη λα κελ ππνδηαηξείηαη ην ζπκβαηηθφ αληηθείκελν ζε πεξηζζφηεξα ηκήκαηα (βι. 

ΔιΣπλ, Κιηκ. Ε, Πξάμε 15/2018). Καη ηνχην δηφηη κία ηέηνηα πξαθηηθή πεξηνξίδεη αηζζεηά 

ηνλ αληαγσληζκφ θαη ηελ ζπκκεηνρή ζηε ζπκθσλία πιαίζην κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ.  

Παξά ην γεγνλφο φηη ε ζπκθσλία-πιαίζην κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε φια ηα είδε 

ζπκβάζεσλ (πξνκήζεηεο, ππεξεζίεο, έξγα), δελ ζεκαίλεη φηη απνηειεί ηελ πιένλ 

ελδεδεηγκέλε κέζνδν γηα ηελ αλάζεζε φισλ ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. Αληηζέησο, ζα πξέπεη 

ε αλαζέηνπζα αξρή λα πξνβαίλεη ζε κία ζηάζκηζε ησλ πιενλεθηεκάησλ θαη ησλ 

κεηνλεθηεκάησλ ηεο ζπκθσλίαο πιαίζην, έλαληη κίαο «θιαζηθήο» δηαδηθαζίαο αλάζεζεο 
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(φπσο ι.ρ. ελφο αλνηθηνχ ή θιεηζηνχ δηαγσληζκνχ) θαη λα επηιέγεη ηε ζχλαςε ζπκθσλίαο 

πιαίζην ζηελ πεξίπησζε πνπ βάζεη ηεο εθηίκεζεο απηήο πξνθχπηεη φηη κπνξεί λα νδεγήζεη 

ζηελ θάιπςε ησλ ζρεηηθψλ αλαγθψλ ηεο κε ηνλ πιένλ νηθνλνκηθφ θαη απνηειεζκαηηθφ ηξφπν 

(βι. θαη Δ.Α.Α.ΓΖ.ΣΥ., θαηεπζπληήξηα νδεγία 3). 

Παξ’ φια απηά παξαηεξείηαη φηη νη αλαζέηνπζεο αξρέο δηζηάδνπλ λα πξνβαίλνπλ ζηε 

ζχλαςε ζπκθσληψλ – πιαίζην, θαζψο δηέπνληαη απφ ζχλζεηνπο θαλφλεο, ελψ ν λφκνο δελ 

πεξηιακβάλεη ζαθείο δηαηάμεηο νχηε σο πξνο ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο νχηε σο πξνο ηελ 

εθηέιεζε.  

 

(δ) Πξνθαηαξθηηθή δηαβνχιεπζε κε ηελ αγνξά (άξ. 46 ηνπ λ. 4412/2016) 

Σχκθσλα κε ηα φζα εθηίζεληαη ζηα άξζξα 46 θαη 47 ηνπ λ. 4412/2016, ε 

πξνθαηαξθηηθή δηαβνχιεπζε, φπσο καξηπξάεη θαη ην φλνκά ηεο, ιακβάλεη ρψξα θαηά 

θαλφλα κε πξσηνβνπιία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πξηλ απφ ηελ έλαξμε κίαο δηαδηθαζίαο 

ζχλαςεο ζχκβαζεο. Με άιια ιφγηα, πξφθεηηαη γηα δηαβνχιεπζε πνπ πξνεγείηαη ηεο 

δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο ζην ΚΖΜΓΖΣ, ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 120 

παξ. 1 ηνπ ίδηνπ λφκνπ. Ζ δηεμαγσγή, δε, πξνθαηαξθηηθψλ δηαβνπιεχζεσλ κε ηελ αγνξά 

ζθνπεί ζηελ βειηηζηνπνίεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο κηαο δεκφζηαο 

ζχκβαζεο, εηδηθά ζηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ε ππφ αλάζεζε ζχκβαζε εκπεξηέρεη 

ζηνηρεία θαηλνηνκίαο ή ελ γέλεη αβεβαηφηεηαο σο  πξνο ηνλ ηξφπν θάιπςεο ησλ αλαγθψλ ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληνο θνξέα, φπσο αλαθέξεηαη ραξαθηεξηζηηθά θαη ζηελ 

ππ’ αξηζ. πξση.  6559/12.12.2019 (ΑΓΑ: ΧΓΦΠΟΞΤΒ-ΠΣΟ) Τερληθή Οδεγία ηεο 

Δ.Α.Α.ΓΖ.ΣΥ. κε ζέκα: «Έθδνζε Σερληθήο Οδεγίαο κε ζέκα: «Πξνθαηαξθηηθέο δηαβνπιεχζεηο 

ηεο αγνξάο ζηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο θαηλνηνκίαο». 

Tν άξζξν 47 ηνπ λ. 4412/2016 πξνβιέπεη ζηελ παξ. 1 φηη νη δηαβνπιεχζεηο 

δηεμάγνληαη βάζεη εηδηθήο πξφζθιεζεο γηα αλνηρηή, κε δεζκεπηηθή ζπκκεηνρή ησλ 

ελδηαθεξφκελσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. Καζίζηαηαη, επνκέλσο, ζαθέο φηη ε ζπκκεηνρή ησλ 

θνξέσλ ζηελ δηαδηθαζία ηεο πξνθαηαξθηηθήο δηαβνχιεπζεο, αθφκα θη φηαλ πιεξνχλ ηα 

θξηηήξηα επηινγήο πνπ έρνπλ ηεζεί, είλαη δπλεηηθή, θαη δελ ηνπο δεζκεχεη ζηελ ππνβνιή 

πξνζθνξάο. Πφζσ κάιινλ δελ απαγνξεχεη ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο απφ νηθνλνκηθνχο 

θνξείο πνπ δελ ζπκκεηείραλ ζηελ πξνθαηαξθηηθή δηαβνχιεπζε γηα νπνηνδήπνηε ιφγν. 

Άιισζηε, ην εάλ νη νηθνλνκηθνί απηνί θνξείο, πνπ δελ ζπκκεηείραλ ζηελ πξνθαηαξθηηθή 

δηαβνχιεπζε, ζπγθεληξψλνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα λα ιάβνπλ κέξνο ζηελ δηαδηθαζία 
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αλάζεζεο ηνπ έξγνπ ζα θξηζεί, ζχκθσλα κε ην άξζξν 104 παξ. 1 ηνπ λ. 4412/2016, θαηά ηελ 

ππνβνιή πξνζθνξάο, θη φρη απφ ην εάλ πιεξνχζαλ ηηο πξνυπνζέζεηο λα ζπκκεηέρνπλ θαηά ηε 

δηελέξγεηα ηεο πξνθαηαξθηηθήο δηαβνχιεπζεο.  

Σπλεπψο, ε ζπκκεηνρή ελφο θνξέα ζηελ δηαδηθαζία αλάζεζεο δελ εμαξηάηαη απφ ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ ή φρη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ζηελ δηαδηθαζία ηεο πξνθαηαξθηηθήο 

δηαβνχιεπζεο. Πξέπεη, επηπξνζζέησο, λα ιεθζεί ππφςε φηη ν λφκνο, ζηα άξζξα φπνπ 

ξπζκίδεη ηελ πξνθαηαξθηηθή δηαβνχιεπζε, δελ αλαθέξεη ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα 

εληφο ηνπ νπνίνπ πξέπεη λα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, απφ ηε ζηηγκή 

πνπ ζα νινθιεξσζεί ε δηαβνχιεπζε. Με άιια ιφγηα, δελ δχλαηαη εξκελεπηηθψο λα ζπλαρζεί 

φηη ε δηελέξγεηα πξνθαηαξθηηθήο δηαβνχιεπζεο θαη ε ζπκκεηνρή νξηζκέλσλ νηθνλνκηθψλ 

θνξέσλ ζε απηή αζθεί επηξξνή ζην πνηνη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ ελ ηέιεη λα ππνβάινπλ 

πξνζθνξά ζηνλ δηαγσληζκφ. Κη απηφ δηφηη κπνξεί λα έρεη παξέιζεη ηφζν κεγάιν ρξνληθφ 

δηάζηεκα απφ ηε δηελέξγεηα ηεο πξνθαηαξθηηθήο δηαβνχιεπζεο, ψζηε ην λα επηηξαπεί κφλν 

ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ ζπκκεηείραλ ζηε δηαβνχιεπζε λα ππνβάινπλ πξνζθνξά ζα 

ζπληζηνχζε ππέξκεηξν πεξηνξηζκφ ηνπ αληαγσληζκνχ, πφζν κάιινλ φηαλ ε ζπκκεηνρή ζηε 

δηαβνχιεπζε θαζαπηή δελ ζπληζηά φξν γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαθήξπμε. 

 

(ε)  Γεληθφ ζπκπέξαζκα επί ησλ λέσλ δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο ηνπ λ. 4412/2016 

Ο λ. 4412/2016 πξνέβιεςε λέα εξγαιεία γηα ηελ αλάζεζε ζπκβάζεσλ, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ηε ζχκπξαμε θαηλνηνκίαο, ηνλ αληαγσληζηηθφ δηάινγν, ηα δπλακηθά ζπζηήκαηα 

αγνξψλ θιπ, ηα νπνία σζηφζν δελ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά ζηελ πξάμε κε απνηέιεζκα λα 

κελ έρνπλ ζπγθεληξσζεί αξθεηά ζηνηρεία θαη λνκνινγηαθά δεδνκέλα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο, 

νχηε θαη νη αλαζέηνπζεο αξρέο λα έρνπλ απνθηήζεη ηελ απαξαίηεηε εμνηθείσζε κε ηε ρξήζε 

ηνπο. 

  

2. Τπνδηαίξεζε ζχκβαζεο ζε ηκήκαηα / Με επηηξεπφκελε θαηάηκεζε 

Σχκθσλα κε ην αξ. 6 παξ. 1 ηνπ λ. 4412/2016 φπσο ηζρχεη, ν ππνινγηζκφο ηεο 

εθηηκψκελεο αμίαο κηαο δεκφζηαο ζχκβαζεο βαζίδεηαη ζην ζπλνιηθφ πιεξσηέν πνζφ, εθηφο 

ΦΠΑ, φπσο εθηηκάηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ παξαηάζεσλ 

ή/θαη δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο. Σπλεπψο, ε πξσηνβνπιία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο θαη ε 

θαη’ αξρήλ αξκνδηφηεηα πξνζδηνξηζκνχ απηήο αλήθεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ππφ ηνλ φξν 

ειέγρνπ ηήξεζεο ησλ εζληθψλ θαη ελσζηαθψλ θαλφλσλ. 
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Ψζηφζν, ε ειεπζεξία εθηίκεζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο δελ είλαη απεξηφξηζηε, 

εθφζνλ ζην ίδην άξζξν, παξ. 3, ν λ.4412/2016 ξεηά νξίδεη φηη: «Ζ επηινγή ηεο 

ρξεζηκνπνηνπκέλεο κεζφδνπ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο εθηηκψκελεο αμίαο κηαο ζχκβαζεο δελ 

γίλεηαη κε ζθνπφ ηελ απνθπγή ηεο εθαξκνγήο νπνηαζδήπνηε δηάηαμεο ηνπ παξφληνο λφκνπ. Ζ 

ζχκβαζε δελ θαηαηέκλεηαη θαηά ηξφπν ψζηε λα απνθεχγεηαη ε εθαξκνγή νπνηαζδήπνηε 

δηάηαμεο ηνπ παξφληνο λφκνπ, εθηφο αλ απηφ δηθαηνινγείηαη απφ αληηθεηκεληθνχο ιφγνπο». 

Άιισο, δελ επηηξέπεηαη ν ηερλεηφο θαηαθεξκαηηζκφο (θαηάηκεζε) κίαο, θαη΄ νπζίαλ 

εληαίαο, δεκφζηαο ζχκβαζεο γηα ηελ πξνκήζεηα φκνησλ ή νκνεηδψλ αγαζψλ ζε πνιιέο 

κηθξφηεξεο, κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ηα ρξεκαηηθά φξηα ηεο θάζε επηκέξνπο δεκφζηαο 

ζχκβαζεο λα κελ ππεξβαίλνπλ ηα πξνβιεπφκελα φξηα. Δληνχηνηο, κφλε ε θαηάηκεζε, δελ 

επηζχξεη αθπξφηεηα φιεο ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, εθηφο εάλ εμαηηίαο ηεο πξαθηηθήο 

απηήο δελ πηνζεηήζεθαλ εζληθέο θαη ελσζηαθέο δηαηάμεηο πνπ ζα έπξεπε λα εθαξκνζηνχλ γηα 

ην ζχλνιν ηεο ζχκβαζεο.  

Δίλαη ζεκαληηθφ, σζηφζν, λα ηνληζζεί, φηη βάζεη ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 

4412/2016, θαη θαηά παξέθθιηζε απφ ηα πξνβιεπφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 8 θαη 9 ηνπ ίδηνπ 

άξζξνπ, ζηηο νπνίεο νξίδεηαη φηη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο 

ιακβάλεηαη ππφςηλ ε ζπλνιηθή εθηηκψκελε αμία ησλ ηπρφλ ππαξρφλησλ ηκεκάησλ, νη 

αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα αλαζέηνπλ ζπκβάζεηο γηα κεκνλσκέλα ηκήκαηα, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηελ εθηηκψκελε αμία κφλν ηνπ ηκήκαηνο, εθφζνλ απηή, ρσξίο ΦΠΑ, 

είλαη κηθξφηεξε απφ 80.000 επξψ γηα πξνκήζεηεο ή ππεξεζίεο ή απφ 1.000.000 επξψ γηα 

έξγα. Πάλησο, ε ζπλνιηθή αμία ησλ ηκεκάησλ πνπ αλαηίζεληαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν, δελ 

κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 20 % ηεο ζπλνιηθήο αμίαο φισλ ησλ ηκεκάησλ ζηηο νπνίεο έρεη 

δηαηξεζεί ην πξνηεηλφκελν έξγν, ε πξνηεηλφκελε απφθηεζε νκνηνγελψλ αγαζψλ ή ε 

πξνηεηλφκελε παξνρή ππεξεζηψλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε σο άλσ παξέθθιηζε κπνξεί λα 

εθαξκνζηεί, αλεμάξηεηα απφ ηε δηαδηθαζία πνπ έρεη επηιέμεη ε αλαζέηνπζα αξρή γηα ηελ 

αλάζεζε ησλ ππφινηπσλ ηκεκάησλ, ζηα νπνία δελ ζα εθαξκφζεη ηελ παξέθθιηζε, ήηνη 

αλνηθηή, θιεηζηή, αληαγσληζηηθή δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε, αληαγσληζηηθφ δηάινγν, 

ζπκπξάμεηο θαηλνηνκίαο. 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα επηζεκαλζεί φηη βάζεη ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ λ. 4412/2016 νη 

αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα απνθαζίδνπλ λα αλαζέηνπλ κηα ζχκβαζε ππφ ηε κνξθή 

ρσξηζηψλ ηκεκάησλ (lots) θαη κπνξνχλ λα πξνζδηνξίδνπλ ην κέγεζνο θαη ην αληηθείκελν ησλ 

ηκεκάησλ απηψλ. Δμαηξνπκέλσλ ησλ ζπκβάζεσλ νη νπνίεο έρνπλ δηαηξεζεί ππνρξεσηηθά, νη 

αλαζέηνπζεο αξρέο ζα πξέπεη λα αλαθέξνπλ ηνπο βαζηθνχο ιφγνπο ηεο απφθαζήο ηνπο λα 
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κελ δηαηξέζνπλ κία ζχκβαζε ζε ηκήκαηα, ζηνηρείν πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο. 

Ζ έλλνηα ηεο θαηάηκεζεο πξνζδηνξίδεηαη εχζηνρα θαη ζηελ Γλσκνδφηεζε ηνπ ΝΣΚ 

κε αξηζ. 266/2009: «Ωο θαηάηκεζε λνείηαη ε αλάιεςε πνιιαπιψλ λνκηθψλ δεζκεχζεσλ 

(ζπκβάζεσλ) ρακεινχ πξνυπνινγηζκνχ πνπ, αληηθεηκεληθά θαηαιήγεη ζηελ απνθπγή ηεο 

ελδεδεηγκέλεο, κε βάζε ηνλ ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ, δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο (π.ρ. 

αλνηθηή) θαη ηελ πξνζθπγή ζε απινχζηεξε ή ζπληνκφηεξε (π.ρ. πξφρεηξε ή κε δηαπξαγκάηεπζε), 

κε απνηέιεζκα ηελ θαηαζηξαηήγεζε ησλ θεηκέλσλ πεξί πξνκεζεηψλ δηαηάμεσλ». Σχκθσλα κε 

ζρεηηθέο απνθάζεηο ησλ εζληθψλ δηθαζηεξίσλ (βι. ελδεηθηηθά ΔΑ ΣηΔ 86/2000, ΔΑ ΣηΔ 

1788/2008, ΔΣ Πξάμε Γ’ Τκήκαηνο 93/99, ΔΣ Πξάμε IV Τκήκαηνο 109/2007, ΔΣ Πξάμε IV 

Τκήκαηνο 57/2007, ΔΣ Πξάμε IV Τκήκαηνο 86/2007), θξηηήξηα ηα νπνία ππνδειψλνπλ ηελ 

χπαξμε ή κε θαηάηκεζεο έξγνπ είλαη ελδεηθηηθά: 

α) ε ηαπηφρξνλε έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ,  

β) ε νκνηφηεηα ησλ πξνθεξχμεσλ ζπκβάζεσλ,  

γ) ε ζπλάθεηα ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ,  

δ) ε νκνηφηεηα γηα ηελ επίηεπμε ελφο εληαίνπ νηθνλνκνηερληθνχ απνηειέζκαηνο θαη 

ε) ε αλάζεζε ησλ ζπκβάζεσλ απηψλ εληφο ηνπ ίδηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο. 

Γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ νκνεηδνχο ή φρη ελφο πξντφληνο ή κίαο ππεξεζίαο, ε 

Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα ππνβνεζείηαη αθνινπζψληαο ηελ ζρεηηθή θαηεγνξηνπνίεζε – 

νλνκαηνινγία θαη ηαμηλφκεζε ζε CPVs, φπσο απηή εθάζηνηε ηζρχεη θαη απνηππψλεηαη ζηα 

ζρεηηθά θείκελα ηεο ελσζηαθήο λνκνζεζίαο. Με απιά ιφγηα, ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε 

ρξήζε ηνπ ίδηνπ CPV ζε ζπκβάζεηο κε ρξνληθή ζπλάθεηα, θαη ζπλάθεηα αληηθεηκέλνπ. 

Δθ ησλ αλσηέξσ πξνθχπηεη φηη ε ππνδηαίξεζε κίαο ζχκβαζεο ζε ηκήκαηα φηαλ ηνχην 

είλαη λνκηθψο θαη πξαγκαηηθψο δπλαηφ, απνηειεί αλακθίβνιε δπλαηφηεηα, αιιά θαη νηνλεί 

ππνρξέσζε κίαο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία ππνρξενχηαη λα αηηηνινγήζεη (εηδηθψο θαη 

επαξθψο) ελδερφκελε αληίζεηε απφθαζή ηεο. Όκσο, ε λφκηκε ππνδηαίξεζε κίαο 

ζπκβάζεσο ζε ηκήκαηα, ζα πξέπεη λα δηαθξίλεηαη απφ ηελ κε επηηξεπηή «θαηάηκεζε» 

κίαο ζχκβαζεο. Σχκθσλα κε ηνπο ελσζηαθνχο θαη εζληθνχο θαλφλεο αλάζεζεο δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ, δελ είλαη λφκηκνο ν θαηαθεξκαηηζκφο κηαο ζχκβαζεο ζε ππνθαηεγνξίεο φκνησλ 

ή νκνεηδψλ κε βάζε ην αληηθείκελν ζπκβάζεσλ, ε θαηάηκεζε δειαδή ηνπ θπζηθνχ θαη 

νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ελφο εληαίνπ έξγνπ (ελ ηε επξεία ελλνία ηνπ φξνπ) ζε επηκέξνπο 
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ηκήκαηα θαη ε ζπλεπαθφινπζε ηκεκαηηθή αλάζεζε επηκέξνπο ζπκβάζεσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ζθνπφ ηελ απνθπγή ηεο δηελέξγεηαο ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο 

(αλνηρηνχ ή δηεζλνχο δηαγσληζκνχ, αλαιφγσο ηνπ χςνπο ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ) 

πνπ ζα δηελεξγείην αλ ην έξγν αλεηίζεην σο εληαίν, θαη, κάιηζηα, αλεμάξηεηα απφ ην αλ απηφ 

γίλεηαη εζθεκκέλα ή φρη. 

Σρεηηθά έρεη εθδνζεί απφ ηελ Δ.Α.Α.ΓΖ.ΣΥ. ε ππ’ αξηζ. πξση. 4577/28.08.2020 

Καηεπζπληήξηα Οδεγία 25 κε ζέκα «Εεηήκαηα ππνινγηζκνχ ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ζχκβαζεο 

ζε πεξίπησζε ππνδηαίξεζήο ηεο ζε ηκήκαηα. Δθαξκνγή ηεο παξέθθιηζεο ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 10 

λ. 4412/2016» (ΑΓΑ: ΨΓΣΗΟΞΤΒ-92Ψ). Όπσο αλαθέξεη ε ίδηα ε Οδεγία, ε αλαγθαηφηεηα 

έθδνζεο ηεο παξνχζαο Οδεγίαο εδξάδεηαη θπξίσο ζηελ πεξηνξηζκέλε, εθ κέξνπο ησλ 

αλαζεηνπζψλ αξρψλ, εθαξκνγή ησλ δπλαηνηήησλ θαη ηεο επειημίαο πνπ παξέρεη ην άξζξν 6 

παξ. 10 ηνπ λ. 4412/2016, θαζψο θαη ζηηο δηαθνξεηηθέο θαη εζθαικέλεο, πνιιέο θνξέο, 

εξκελεπηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ, φπσο πξνθχπηεη απφ εξσηήκαηα, ηα νπνία 

έρνπλ ππνβιεζεί ζηελ ΔΑΑΓΖΣΥ. 

 

3. Γεκνζηφηεηα θαη δηαθάλεηα 

Τν Κ.Ζ.Μ.ΓΖ.Σ. έρεη σο ζθνπφ ηε ζπιινγή, ηελ επεμεξγαζία θαη ηε δεκνζίεπζε 

ζηνηρείσλ αλαθνξηθά κε ηηο ζπκβάζεηο ηνπ Ν. 4412/2016 νη νπνίεο ζπλάπηνληαη κε 

νπνηνλδήπνηε ηξφπν (γξαπηά, ειεθηξνληθά, θ.ιπ.) απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο θαη έρνπλ 

εθηηκψκελε αμία ίζε ή αλψηεξε ηνπ πνζνχ ησλ ρηιίσλ (2.500,00€) επξψ (βάζεη ηνπ λένπ 

άξζξνπ 38 παξ. 1 ηνπ λ. 4412/2016 πνπ ηέζεθε απφ 09.03.2021 ζε ηζρχ), ρσξίο ΦΠΑ, 

αλεμάξηεηα απφ ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο πνπ αθνινπζείηαη. Σχκθσλα κε ην άξζξν 38 ηνπ λ. 

4412/2016, ζην Κ.Ζ.Μ.ΓΖ.Σ. θαηαρσξίδνληαη θαη ιακβάλνπλ Αξηζκφ Γηαδηθηπαθήο 

Αλάξηεζεο Μεηξψνπ (ΑΓΑΜ): 

α) Ζ απφθαζε έληαμεο ηεο νηθείαο πξάμεο θαη ε ζρεηηθή Απφθαζε Αλάιεςεο 

Γέζκεπζεο, 

β) Ζ πξνθήξπμε ή/θαη ε δηαθήξπμε, θαη ε πξφζθιεζε (φηαλ εθδίδεηαη ηέηνηα), 

γ) Ζ απφθαζε αλάζεζεο ή θαηαθχξσζεο,  

δ) Τν ζπκθσλεηηθφ (ζχκβαζε) θαη 

ε) Κάζε εληνιή πιεξσκήο.  
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Όζα απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαη έγγξαθα επηβάιιεηαη λα αλαξηεζνχλ θαη ζην 

πξφγξακκα ΓΗΑΥΓΔΗΑ, δελ θαηαρσξίδνληαη πξσηνγελψο ζην ΓΗΑΥΓΔΗΑ, αιιά αληινχληαη 

απηφκαηα απφ ην Κ.Ζ.Μ.ΓΖ.Σ., απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα μεθηλήζεη ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ 

δχν ζπζηεκάησλ, ελψ νη πξάμεηο πνπ θαηαρσξίδνληαη ζην Κ.Ζ.Μ.ΓΖ.Σ ηζρχνπλ απφ ηελ 

θαηαρψξηζή ηνπο ζε απηφ. Ζ θαηαρψξηζε ζηνηρείσλ ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ζην 

Κ.Ζ.Μ.ΓΖ.Σ., φπσο θαη ε αλαθνξά ηνπ ΑΓΑΜ απνηεινχλ ζηνηρεία θαλνληθφηεηαο ηεο 

δαπάλεο, κε ηελ έλλνηα φηη ε χπαξμε ΑΓΑΜ εμνκνηψλεηαη κε ην δηθαηνινγεηηθφ πνπ 

απαηηείηαη απφ ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 91 ηνπ λ. 4270/2014. Δπίζεο, ε γλψζε ηνπ ΑΓΑΜ 

αξθεί γηα ηελ αλαδήηεζε ησλ πξάμεσλ πνπ θαηαρσξίδνληαη.  

Τέινο, γηα ηηο ζπκβάζεηο κε εθηηκψκελε αμία θάησ ησλ νξίσλ ησλ Οδεγηψλ ηεο Δ.Δ, 

ε εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο ζην Κ.Ζ.Μ.ΓΖ.Σ. είλαη θαη ε εκεξνκελία 

έλαξμεο ηεο θάζε δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, βάζεη ηνπ άξζξνπ 120 παξ. 1 ηνπ λ. 4412/2016. 

Δηδηθά, σο πξνο ηελ δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο, βάζεη ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ 

άξζξνπ 120 ηνπ λ. 4412/2016, σο ρξφλνο έλαξμεο ηεο δηαδηθαζίαο λνείηαη ε εκεξνκελία 

απνζηνιήο πξνο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ηεο πξψηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο πξνζθνξάο. Ζ 

πξφζθιεζε απηή δχλαηαη λα απεπζχλεηαη θαη ζε έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα θαη αλαξηάηαη 

ππνρξεσηηθά ζην ΚΖΜΓΖΣ ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) κέξεο πξηλ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

απφθαζεο αλάζεζεο ζηνλ ππνςήθην αλάδνρν. Γηα ηηο ζπκβάζεηο κε εθηηκψκελε αμία άλσ 

ησλ νξίσλ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 4412/2016, σο ρξφλνο έλαξμεο ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο 

ζχκβαζεο λνείηαη ε εκεξνκελία απνζηνιήο ηεο ζρεηηθήο πξνθήξπμεο ζχκβαζεο ζηελ 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηεο πεξηνδηθήο ελδεηθηηθήο πξνθήξπμεο, 

φηαλ ε ηειεπηαία ρξεζηκνπνηείηαη σο κέζν πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Βάζεη ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Ν. 4412/2016, φπσο ηζρχεη κεηά ηηο αιιαγέο κε ηνλ λ. 

4782/2021, νη αλαζέηνπζεο αξρέο, ππνρξενχληαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ην Δ.Σ.Ζ.Γ.Ζ.Σ. ζε φια 

ηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ηνπ λ. 4412/2016 κε εθηηκψκελε 

αμία άλσ ησλ ηξηάληα ρηιηάδσλ (30.000,00€) επξψ, ρσξίο ΦΠΑ. 

Τνλίδεηαη επίζεο φηη ζηηο ζπκβάζεηο ζηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηείηαη ην Δ.Σ.Ζ.Γ.Ζ.Σ. 

επηβάιιεηαη θξάηεζε χςνπο 0,02% ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, 

εθηφο ΦΠΑ, ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Ζ αλαζέηνπζα αξρή 

ππνρξενχηαη λα παξαθξαηεί ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί θάζε θνξά ζην σο άλσ πνζνζηφ, ζην 

φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ θαη Πξνκεζεηψλ. 

Τα ζέκαηα ζρεηηθά κε ην ρξφλν, ηνλ ηξφπν θαη ηε δηαδηθαζία θξάηεζεο ησλ σο άλσ 

ρξεκαηηθψλ πνζψλ πξνβιέπεηαη φηη ζα ξπζκηζηνχλ κε θνηλή απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ 
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Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Τνπξηζκνχ θαη Οηθνλνκηθψλ, σζηφζν ε ελ ιφγσ Κνηλή 

Υπνπξγηθή Απφθαζε δελ έρεη, έσο ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηνπ παξφληνο, δεκνζηεπζεί. Τα 

ινηπά ηερληθά ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ θαη ηερληθψλ 

κειεηψλ κε ηε ρξήζε ηνπ ΔΣΖΓΖΣ ξπζκίδνληαη κε ηελ ΚΥΑ 64233/08.06.2021. 

Γεληθά, ν λφκνο 4412/2016 απαηηεί απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο αθελφο ηελ ηήξεζε 

ειεθηξνληθνχ θαθέινπ ηεο θάζε δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, θαη αθεηέξνπ ηε ρξήζε 

ησλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ Δ.Σ.Ζ.Γ.Ζ.Σ. θαη Κ.Ζ.Μ.Γ.Ζ.Σ.. Δμάιινπ, νη ζπλέπεηεο κε 

ηήξεζεο ησλ απαηηήζεσλ δεκνζηφηεηαο είλαη αξθεηά ζνβαξέο θαη ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηε 

λνκηκφηεηα ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε κε ηήξεζε ηνπ θαθέινπ 

ηεο ζχκβαζεο ζπληζηά, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, πεηζαξρηθφ παξάπησκα ησλ αξκφδησλ 

νξγάλσλ. Δπηπιένλ, νη πξάμεηο πνπ θαηαρσξίδνληαη ζην ΚΖΜΓΖΣ ηζρχνπλ απφ ηελ 

θαηαρψξηζή ηνπο ζε απηφ, ελψ ε θαηαρψξηζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ζην ΚΖΜΓΖΣ, θαζψο 

θαη ε αλαθνξά ηνπ Αξηζκνχ Γηαδηθηπαθήο Αλάξηεζεο Μεηξψνπ (ΑΓΑΜ), απνηεινχλ 

ζηνηρεία ηεο θαλνληθφηεηαο ηεο δαπάλεο. 

Καηά θαλφλα, έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα δεηήκαηα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 

λνκηκφηεηαο θαη ηεο θαλνληθφηεηαο ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο, ην πξσηνγελέο αίηεκα κηαο 

ζχκβαζεο αλαξηάηαη ακειιεηί ζην ΚΖΜΓΖΣ κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ, ελψ ην εγθεθξηκέλν 

αίηεκα αλαξηάηαη επίζεο άκεζα ζην ΚΖΜΓΖΣ κεηά ηελ έγθξηζε ηεο ζρεηηθήο αλάιεςεο 

δαπάλεο ή ηεο απαηηνχκελεο αλάινγεο ελέξγεηαο. Οη δε πξάμεηο πνπ θαηαρσξίδνληαη ζην 

ΚΖΜΓΖΣ ηζρχνπλ απφ ηελ θαηαρψξηζή ηνπο ζε απηφ. 

Πεξαηηέξσ, φπσο πξνθχπηεη ηφζν απφ ην άξζξν 91 παξ. 2 ηνπ Ν. 4270/2014, φζν θαη 

απφ ην άξζξν 38 παξ. 8 ηνπ Ν. 4412/2016, γηα λα ζεσξείηαη κηα δαπάλε θαλνληθή ζα πξέπεη 

λα έρνπλ αλαξηεζεί φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ πιεξσκή ηεο δαπάλεο 

απηήο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλνληαη ην πξσηνγελέο θαη ην εγθεθξηκέλν αίηεκα, ηα 

νπνία φπσο αλαθέξζεθε αλσηέξσ ζα πξέπεη λα αλαξηψληαη ζην ΚΖΜΓΖΣ πξηλ ηελ 

αλάξηεζε ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη λα ζπλδένληαη κε απηή. Δπνκέλσο, ε κε έγθαηξε 

αλάξηεζε ησλ σο άλσ εγγξάθσλ ζην ΚΖΜΓΖΣ  εγείξεη δεηήκαηα θαλνληθφηεηαο ησλ 

δαπαλψλ, πνπ ζα αλαθχςνπλ απφ ηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε. 

Τν σο άλσ ζπκπέξαζκα πξνθχπηεη θαη βάζεη φζσλ έρνπλ θξηζεί λνκνινγηαθψο. 

Δλδεηθηηθά, κε ηελ ππ’ αξηζ. 21/2018 απφθαζε ηνπ VII Τκήκαηνο ηνπ Διεγθηηθνχ Σπλεδξίνπ 

θξίζεθε φηη «δελ αλαξηήζεθαλ ζην Κ.Ζ.Μ.ΓΖ.. ην πξσηνγελέο θαη εγθεθξηκέλν αίηεκα γηα 

ηελ αλάιεςε ηεο δαπάλεο [...] θαη, σο εθ ηνχηνπ, νη πξάμεηο απηέο νπδέπνηε απέθηεζαλ ηζρχ, 



[48] 

κε ζπλέπεηα λα θαζίζηαηαη κε θαλνληθή ε ζρεηηθή δαπάλε» (ζθέςε 2Β), ελψ κε ηελ ππ’ αξηζ. 

13/2019 απφθαζε ηνπ ίδηνπ Τκήκαηνο θξίζεθε φηη «ε κε αλάξηεζε πξσηνγελνχο αηηήκαηνο 

ζην Κ.Ζ.Μ.Γ.Ζ.. ζπλεπάγεηαη ηελ κε θαλνληθφηεηα ηεο δαπάλεο» (ζθέςε 4). 

Σεκεηψλεηαη, σζηφζν, φηη ν σο άλσ θαλφλαο ηεο κε θαλνληθφηεηαο ηεο δαπάλεο ζε 

πεξίπησζε κε αλάξηεζεο ηνπ πξσηνγελνχο θαη ηνπ εγθεθξηκέλνπ αηηήκαηνο κηαο 

δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ζην Κ.Ζ.Μ.Γ.Ζ.Σ. κπνξεί ελδερνκέλσο λα θακθζεί ζε ζπγθεθξηκέλεο 

πεξηζηάζεηο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε ζπλδξνκήο εμαηξεηηθψλ πξνυπνζέζεσλ, νη νπνίεο 

αμηνινγνχληαη θάζε θνξά in concreto απφ ην δηθαζηήξην, ην νπνίν κπνξεί θαη΄ εμαίξεζε λα 

θξίλεη κηα δαπάλε σο λφκηκε θαη θαλνληθή παξά ηε ζπληέιεζε ησλ σο άλσ παξαιείςεσλ 

δεκνζηφηεηαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, έρεη θξηζεί λνκνινγηαθψο φηη ε κε έγθαηξε αλάξηεζε 

εγγξάθνπ πνπ θαηαρσξείηαη ππνρξεσηηθψο ζην ΚΖΜΓΖΣ ζα κπνξνχζε ελδερνκέλσο θαη 

ππφ πξνυπνζέζεηο λα ζεξαπεπζεί ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο: 

 φηαλ ην επίκαρν έγγξαθν έρεη θαηαρσξεζεί ζην ζχζηεκα «Γηαχγεηα» θαη απφ ην 

ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ ηεο δηαδηθαζίαο πξνθχπηεη φηη δελ ππάξρεη πξφζεζε 

θαηαζηξαηήγεζεο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο (ΔιΣπλ, Τκήκα VI, 93/2019), 

 φηαλ ην επίκαρν έγγξαθν θαηαρσξείηαη ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν ζην ΚΖΜΓΖΣ 

θαη απνδεηθλχεηαη πιήξσο φηη ε κεηαγελέζηεξε θαηαρψξεζε ιακβάλεη ρψξα εθ 

παξαδξνκήο, ρσξίο πξφζεζε θαηαζηξαηήγεζεο ησλ νηθείσλ δηαηάμεσλ (ΔιΣπλ, 

Τκήκα IV, 58/2018), 

 φηαλ ε παξάιεηςε αλάξηεζεο ηνπ πξσηνγελνχο θαη ηνπ εγθεθξηκέλνπ αηηήκαηνο 

έιαβε ρψξα εθ παξαδξνκήο θαη ε αλάζεζε πξνθεξχρζεθε ελ κέζσ θαηάζηαζεο 

έθηαθηεο αλάγθεο, ελψ δελ ππήξρε πξφζεζε θαηαζηξαηήγεζεο ηεο θείκελεο 

λνκνζεζίαο (ΔιΣπλ, Τκήκα VII, 36/2018) 

 Σεκεηψλεηαη, ζην ζεκείν απηφ φηη, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα αλσηέξσ, ε έζησ θαη 

κεηαγελέζηεξε θαηαρψξηζε ησλ επίκαρσλ εγγξάθσλ πνπ θαηαρσξίδνληαη ππνρξεσηηθά ζην 

ΚΖΜΓΖΣ θαίλεηαη λα είλαη αλαγθαία ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο (εθηφο απφ ηελ 

πεξίπησζε ηεο έθηαθηεο αλάγθεο ε νπνία είλαη φισο εμαηξεηηθή) ψζηε λα ππάξρεη ην 

ελδερφκελν λα ζπγρσξεζεί θαη’ εμαίξεζε ε παξάιεηςε ηεο έγθπξεο θαηαρψξηζεο, ρσξίο 

σζηφζν απηή λα εμαζθαιίδεη a priori ηελ θξίζε ζρεηηθά κε θαλνληθφηεηα ηεο δαπάλεο, ε 

νπνία ιακβάλεη ρψξα in concreto.  

 Πεξαηηέξσ ηνλίδεηαη φηη ζε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη ψζηε ε δαπάλε λα κπνξεί λα 

θξηζεί σο θαλνληθή, λφκηκε θαη επηιέμηκε λα πθίζηαηαη, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο 
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αλάζεζεο ηεθκεξησκέλνο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνο αλάζεζε ζχκβαζεο θαζψο θαη λα 

εμαζθαιίδεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή φηη έρεη ππνινγηζζεί ε δηάζεζε ησλ αλαγθαίσλ 

πφξσλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο επίκαρεο ζχκβαζεο, ήηνη λα πξνθχπηεη ε ζχλδεζε ηεο πξνο 

δηάζεζε δαπάλεο κε νξηζκέλα ζηνηρεία πνπ ηελ ηεθκεξηψλνπλ (ΔιΣπλ, Τκήκα VII, 

201/2018, ζθέςε 5). 

Καηαιήγνληαο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα λνκνινγηαθά δεδνκέλα, νη αλαζέηνπζεο αξρέο 

παξαιείπνπλ πνιιέο θνξέο λα αλαξηήζνπλ ηελ απφθαζε πεξί έγθξηζεο ηεο δαπάλεο, θαη ηελ 

αλαξηνχλ θαζπζηεξεκέλα, ήηνη κεηά ηελ ζπληέιεζε ηεο δαπάλεο, γεγνλφο ην νπνίν θαζηζηά 

ηελ δαπάλε κε λφκηκε, κε πεξαηηέξσ ζπλέπεηα ηελ κε ζεψξεζε ησλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ 

πιεξσκήο ηεο (βι. ελδεηθηηθά ΔιΣπλ 113/2015, 33, 34, 82/2016). 

 

4. Κξηηήξηα αλάζεζεο θαη θξηηήξηα επηινγήο 

Όπσο παγίσο γίλεηαη δεθηφ, ππφ ην πξίζκα ηεο λέαο Οδεγίαο 2014/24/ΔΔ, λαη κελ ηα 

θξηηήξηα «αμηνιφγεζεο» δηαθνξνπνηνχληαη απφ ιεηηνπξγηθή άπνςε απφ ηα θξηηήξηα 

«πνηνηηθήο επηινγήο», πιελ φκσο δελ απνθιείεηαη άλεπ εηέξνπ, ε ζπκπεξίιεςε ζηα 

θξηηήξηα αμηνιφγεζεο θαη ζηνηρείσλ ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη ζηα θξηηήξηα 

πνηνηηθήο επηινγήο, ππφ ηνλ φξν φκσο φηη ζπλαξηψληαη αληηθεηκεληθψο κε ηνλ ηξφπν 

εθηέιεζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ, θαη ππφ ηελ πεξαηηέξσ πξνυπφζεζε φηη ε ίδηα 

ε δηαθήξπμε δελ θαζνξίδεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο ζπγρξφλσο σο θξηηήξηα 

αμηνιφγεζεο – ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη σο θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο (βι. ΑΔΠΠ 

120/2017).  

Πεξαηηέξσ, ζην λ. 4412/2016 νξίδεηαη ζην άξζξν 18 ππφ ηνλ ηίηιν «Αξρέο 

εθαξκνδφκελεο ζηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ» (άξζξν 18 ηεο Οδεγίαο 

2014/24/ΔΔ) φηη: «1. Οη αλαζέηνπζεο αξρέο αληηκεησπίδνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ηζφηηκα 

θαη ρσξίο δηαθξίζεηο θαη ελεξγνχλ κε δηαθάλεηα, ηεξψληαο ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο, ηεο 

ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο, ηεο πξνζηαζίαο ηαπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, ηεο πξνζηαζίαο ησλ 

δηθαησκάησλ ησλ ηδησηψλ, ηεο ειεπζεξίαο ηαπ αληαγσληζκνχ θαη ηεο πξνζηαζίαο ηαπ 

πεξηβάιινληνο θαη ηεο βηψζηκεο θαη αεηθφξνπ αλάπηπμεο. Ο ζρεδηαζκφο ησλ δηαδηθαζηψλ 

ζχλαςεο ζπκβάζεσλ δελ γίλεηαη κε ζθνπφ ηελ εμαίξεζή ηνπο απφ ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ 

παξφληνο Βηβιίνπ (άξζξα 3 έσο 221) ή ηνλ ηερλεηφ πεξηνξηζκφ ηαπ αληαγσληζκνχ. Ο 

αληαγσληζκφο ζεσξείηαη φηη πεξηνξίδεηαη ηερλεηά φηαλ νη δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ 

έρνπλ ζρεδηαζηεί κε ζθνπφ ηελ αδηθαηνιφγεηα επλντθή ή δπζκελή κεηαρείξηζε νξηζκέλσλ 



[50] 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. Οη αλαζέηνπζεο αξρέο ιακβάλνπλ ηα αλαγθαία κέηξα ψζηε λα 

δηαζθαιίδεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ε 

ρξεζηή δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ δηαηηζέκελσλ πξνο ην ζθνπφ απηφ δεκνζίσλ πφξσλ», 

θαη ζην άξζξν 54 ππφ ηνλ ηίηιν «Τερληθέο πξνδηαγξαθέο» (άξζξν 42 ηεο Οδεγίαο 

2014/24/ΔΔ) φηη: «1. Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε 1 ηνπ 

Παξαξηήκαηνο VII ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α` παξαηίζεληαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαη 

θαζνξίδνπλ ηα απαηηνχκελα ραξαθηεξηζηηθά ησλ έξγσλ, ησλ ππεξεζηψλ ή ησλ αγαζψλ. Σα 

ραξαθηεξηζηηθά απηά κπνξεί επίζεο λα αλαθέξνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ή κέζνδν 

παξαγσγήο ή παξνρήο ησλ δεηνχκελσλ έξγσλ, αγαζψλ ή ππεξεζηψλ ή ζε εηδηθή δηαδηθαζία 

άιινπ ζηαδίνπ ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο, αθφκε θαη αλ νη παξάγνληεο απηνί δελ απνηεινχλ κέξνο 

ηεο πιηθήο ηνπο ππφζηαζεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζπλδένληαη κε ην αληηθείκελν ηεο 

ζχκβαζεο θαη είλαη αλάινγα κε ηελ αμία θαη ηνπο ζθνπνχο ηεο….. 2. Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

εμαζθαιίδνπλ ηζφηηκε πξφζβαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 

θαη δελ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία αδηθαηνιφγεησλ εκπνδίσλ ζην άλνηγκα ησλ 

δεκφζησλ ζπκβάζεσλ ζηνλ αληαγσληζκφ {…}».  

 Καηά ηελ έλλνηα, δε, ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ θαη ελφςεη ηνπ γεγνλφηνο φηη 

θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο, φπσο νη ζεζπηδφκελνη κε ηε δηαθήξπμε δηαγσληζκνχ φξνη, δελ 

ρξήδνπλ σο εθ ηεο θχζεο ηνπο αηηηνινγίαο, γίλεηαη παγίσο δεθηφ φηη ε Γηνίθεζε είλαη θαη’ 

αξρήλ ειεχζεξε λα δηακνξθψλεη θαηά ηελ θξίζε ηεο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο σο πξνο ηα 

πξνο πξνκήζεηα είδε ή ππεξεζίεο, θαζνξίδνληαο ηα εηδηθφηεξα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο 

θαη ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο απφ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή άπνςε.  

 

5. Τπεξγνιαβία, ζηήξημε ζηελ ηθαλφηεηα ηξίησλ θαη ζπκπιήξσζε ηνπ ΔΔΔ 

Ζ δπλαηφηεηα δηάθξηζεο κεηαμχ ππεξγνιάβνπ θαη ηξίηνπ ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ νπνίνπ 

ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο. Κη ηνχην 

δηφηη απφ ηε δηάθξηζε απηή θξίλεηαη ε νξζή ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη 

θαηαθχξσζεο, θαη ζπλεπψο ε νξζή δηελέξγεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο. Δπίζεο, απφ ηελ 

απνζαθήληζε ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ δχν ελλνηψλ εμαξηάηαη θαη ε νξζή δηακφξθσζε ηεο 

δηαθήξπμεο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε αλαζέηνπζα αξρή εμεηάδεη ζηελ πεξίπησζε ηεο ππεξγνιαβίαο, 

εάλ ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δειψζεη, ήδε θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο 

ηνπ, ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη, εθφζνλ είλαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνί, 
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ψζηε απηνί λα ειεγρζνχλ, φπσο πξνβιέπεηαη, απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, ελψ ζηελ 

πεξίπησζε ηεο δάλεηαο ηθαλφηεηαο, ήδε θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο πξέπεη λα 

απνδεηθλχεηαη φηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηα κέζα ηνπ ηξίηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα.  

Ο δε έιεγρνο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ζηελ πεξίπησζε ηεο δάλεηαο ηθαλφηεηαο 

δηελεξγείηαη θαηά δέζκηα αξκνδηφηεηα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ζε αληίζεζε κε ηελ 

ππεξγνιαβία πνπ δέζκηα αξκνδηφηεηα ειέγρνπ ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ζπληξέρεη κφλν φηαλ 

ν ππεξγνιάβνο αλαιακβάλεη ηελ εθηέιεζε ηκήκαηνο ηεο ζχκβαζεο πνπ ππεξβαίλεη ην 

πνζνζηφ ηνπ 30% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ελψ εάλ ππνιείπεηαη ηνπ πνζνζηνχ 

απηνχ, θαηαιείπεηαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή δηαθξηηηθή επρέξεηα λα πξνβιέςεη ζηελ 

δηαθήξπμε εάλ ζα πξνβεί ζε ζρεηηθφ έιεγρν ή φρη.  

Απφ ηελ δπλαηφηεηα νξζήο δηάθξηζεο κεηαμχ ππεξγνιάβνπ θαη ηξίηνπ ζηηο 

ηθαλφηεηεο ηνπ νπνίνπ ζηεξίδεηαη ν πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο εμαξηάηαη επίζεο θαη ε 

δπλαηφηεηα θξίζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο επί ηεο νξζήο ζπκπιήξσζεο ησλ ζρεηηθψλ 

πεδίσλ ηνπ ΔΔΔΣ.  

Δπί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκείνπ έρεη θξηζεί, επί παξαδείγκαηη, φηη νη ηξίηνη 

νηθνλνκηθνί θνξείο πξέπεη, πιελ ηνπ λα κελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπο ιφγνη 

απνθιεηζκνχ, λα δηαζέηνπλ ηηο ηδηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηα θξηηήξηα επηινγήο επί ησλ νπνίσλ 

παξέρνπλ ηε ζηήξημή ηνπο ζηνλ πξνζθέξνληα. Απηή είλαη εμάιινπ θαη ε εκπινθή ηνπο ζηε 

δηαδηθαζία αλάζεζεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, αθνχ θχξην πξνζδηνξηζηηθφ ζηνηρείν ηνπο είλαη 

αθξηβψο φηη δελ απνηεινχλ νχηε πξνζθέξνληεο νχηε ηπρφλ κέιε έλσζεο νηθνλνκηθψλ 

θνξέσλ (ΑΔΠΠ 237/2018). Ζ κφλε δε αλάκημή ηνπο αθνξά ηα νηθεία εηδηθά πξνζφληα πνπ 

“δαλείδνπλ”, ειιείςεη ζπλδξνκήο απηψλ ζην πξφζσπν ηνπ πξνζθέξνληνο θαη φρη ε 

ππνθαηάζηαζε ηνπ πξνζθέξνληα ζηελ πιήξσζε ησλ ελ γέλεη θξηηεξίσλ επηινγήο. Γειαδή ε 

εθ κέξνπο ηνπο ζηήξημε είλαη εηδηθή, ζπγθεθξηκέλε θαη θχζεη κεξηθή θαη θαη’ απνηέιεζκα ν 

έιεγρνο ηεο ζπλδξνκήο ζην πξφζσπφ ηνπο ησλ νηθείσλ ηδηνηήησλ, αθνξά απνθιεηζηηθά θαη 

κφλν ηελ σο άλσ εηδηθή, ζπγθεθξηκέλε θαη κεξηθή ζηήξημε πνπ παξέρνπλ, δειαδή απηέο 

αθξηβψο ηηο ηδηφηεηεο πνπ δηαζέηνπλ ζηνλ πξνζθέξνληα πξνο εθ κέξνπο δηθνχ ηνπ, πιήξσζεο 

ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο. 

Θα ήηαλ άιισζηε θαη αληηθαηηθφ, αιιά θαη αληίζεην ζηελ ίδηα ηελ ζεζκηθή πξφβιεςε 

πεξί ηεο δπλαηφηεηαο ζηήξημεο ησλ πξνζθεξφλησλ ζε ηθαλφηεηεο ηξίησλ νηθνλνκηθψλ 

θνξέσλ, απφ ηε κία πιεπξά λα παξέρεηαη ζηνπο κεηέρνληεο απηή ε επρέξεηα πξνο 
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δηεπθφιπλζε ζπκκεηνρήο ηνπο, ελψ απφ ηελ άιιε λα δεηνχληαη ηπρφλ απφ ηνπο ηξίηνπο λα 

πιεξνχλ ην ζχλνιν ησλ πξνζφλησλ πνπ ζα έπξεπε λα ζπληξέρνπλ θαηαξρήλ ζην ίδην ην 

πξφζσπν ηνπ πξνζθέξνληνο, θαη θαη’ απνηέιεζκα λα δεηνχληαλ γηα απηνχο πεξηζζφηεξα 

απφ φζα δεηνχληαη γηα ηνλ ίδην (αθνχ απηφο δχλαηαη λα ζηεξηρζεί ζε ηξίηνπο), κε ζπλέπεηα 

λα καηαηψλεηαη ν ζθνπφο ηεο νηθείαο ζηήξημεο θαη απηή λα δπζρεξαίλεηαη ππέξκεηξα, αιιά 

ηδίσο άζθνπα, αθνχ νπδείο ιφγνο πθίζηαηαη, έλαο ηξίηνο νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ 

επηζηξαηεχεηαη γηα ηελ παξνρή εηδηθήο ζηήξημεο, λα πξέπεη λα δηαζέηεη θαη ηδηφηεηεο πνπ 

δηαζέηεη νχησο ή άιισο ν ίδηνο ν πξνζθέξσλ θαη δελ ρξεηάδεηαη ζηήξημε γηα απηέο ζε ηξίην. 

Καηά ζπλέπεηα ησλ αλσηέξσ εμάιινπ, δελ πθίζηαηαη θαη θαλέλαο ιφγνο λα 

απνδείμνπλ, ζε επίπεδν πξνθαηαξθηηθήο ή πιήξνπο απφδεημεο, νπνηαδήπνηε ηδηφηεηα θαη 

πξνζφλ πνπ δελ ρξεηάδεηαη λα θαηέρεη, δηφηη δελ παξέρεη επ’ απηψλ ζηήξημε. Απφ ηα σο άλσ 

είλαη πξνθαλέο φηη ην ΔΔΔΣ ηνπ ηξίηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζην Μέξνο IV πξέπεη λα πεξηέρεη 

απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηε ζηήξημε πνπ παξέρεη ζηνλ 

πξνζθέξνληα θαη νπδφισο απαηηείηαη λα απαληψληαη θαη φια ηα ππφινηπα, πνπ είλαη άζρεηα 

κε ηελ πξνθείκελε ζηήξημε θαη ηα νπνία εμάιινπ δελ απαηηείηαη θαλ εμαξρήο λα ζπληξέρνπλ 

ζην πξφζσπν ηνπ ηξίηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. Γηα παξάδεηγκα, εάλ ν πξνζθέξσλ ζηεξίδεηαη 

ζηελ ηξίην γηα ηελ δηάζεζε κεραλεκάησλ πνπ απαηηνχληαη απφ ηε δηαθήξπμε γηα ηελ 

εθηέιεζε εξγαζηψλ, θη φρη γηα ηελ πιήξσζε ηνπ θξηηεξίνπ πεξί πξνεγνχκελεο εκπεηξίαο, 

ηφηε ν ηξίηνο ζα ζπκπιεξψζεη ζην ΔΔΔΣ ηνπ ζην ζρεηηθφ πεδίν γηα ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο 

επηινγήο κφλν ηε δηάζεζε κεραλεκάησλ, πνπ είλαη άιισζηε ην κέζν πνπ ζα δαλείζεη θαη ην 

νπνίν ζπκπιεξψλεη ηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο. 

Δπνκέλσο, άιια θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο, ηα νπνία είλαη φισο άζρεηα κε ηελ 

παξερφκελε εθ ηνπ ηξίηνπ ζηήξημε, δελ ρξήδνπλ ζπκπιήξσζεο ζην ΔΔΔΣ, ε νπνία αθφκε θη 

αλ ιάκβαλε ρψξα, ζα ήηαλ εθ πεξηζζνχ θαη κε αμηνινγεηέα ππέξ ή θαηά ηεο πξνζθνξάο, 

αθνχ είλαη μέλα κε ηνλ δηαγσληζκφ. 

Δλ νιίγνηο, ε επίθιεζε ησλ ηθαλνηήησλ ηξίηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα επαθίεηαη ζηελ 

απφιπηε επρέξεηα θαη δίλεηαη κάιηζηα πξνο δηεπθφιπλζε ζπκκεηνρήο ηνπ πξνζθέξνληνο ζηε 

δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία. Ζ αλαζέηνπζα νθείιεη λα ιάβεη ππφςε ηεο ζπλδπαζηηθά θαη 

ζσξεπηηθά ηηο δειψζεηο θαη πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ αλαγξαθεί ζηα ΔΔΔΣ ηφζν ηνπ 

πξνζθέξνληνο φζν θαη ηνπ ηξίηνπ γηα λα θξίλεη ηφζν ηε κε ζπλνιηθή ζπλδξνκή ιφγσλ 

απνθιεηζκνχ ζην πξφζσπν νηνπδήπνηε εθ ησλ δχν, φζν θαη ηελ, θαηά ζψξεπζε ησλ 

ηθαλνηήησλ απηψλ, θάιπςε ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο. Με ιίγα ιφγηα, δηά ηνλ 

ζπλδπαζκφ ησλ ΔΔΔΣ ζα θξίλεη ην παξαδεθηφ ηεο ελ φισ πξνζθνξάο. Δπνκέλσο, ε 
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εγθπξφηεηα θαη ην λνκφηππν ππνβνιήο ηνπ ΔΔΔΣ ηνπ ηξίηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, σο ελ ηνηο 

πξάγκαζη ζπλέρεηα θαη αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ ίδηνπ ηνπ ΔΔΔΣ ηνπ πξνζθέξνληνο, ζπληζηά 

νπζηψδε φξν ηνπ παξαδεθηνχ ηεο ελ φισ πξνζθνξάο θαη ζπκκεηνρήο ηνπ πξνζθέξνληνο, ππφ 

ηελ έλλνηα φηη δελ κπνξεί, αλ ην ΔΔΔΣ ηνπ ηξίηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα είλαη απαξάδεθην, λα 

ζεσξεζεί φηη θαηά ηα ινηπά ε ζπκκεηνρή ηνπ πξνζθέξνληνο είλαη λφκηκε. Τνχην δε, 

επηπιένλ ηνπ γεγνλφηνο φηη νχησο ή άιισο ν ιφγνο απνθιεηζκνχ, ηνπ ηξίηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα ζηεξεί ζπγρξφλσο απφ ηνλ πξνζθέξνληα ηε δπλαηφηεηα εθ κέξνπο ηνπ επίθιεζεο ησλ 

ηθαλνηήησλ ηνπ ηξίηνπ γηα ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο (βι. ΑΔΠΠ 

231/2017 ζθ. 22). 

Απφ ηελ άιιε, ν λφκνο δελ νξίδεη ππνρξεσηηθή ππνβνιή ΔΔΔΣ ππεξγνιάβσλ, εθφζνλ 

ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά νη εμήο δχν πξνυπνζέζεηο: α) νη ππεξγνιάβνη απηνί δελ παξέρνπλ 

ζηήξημε πξνο πιήξσζε θξηηεξίνπ επηινγήο (ζε απηή ηελ πεξίπησζε ε ππνρξέσζε ππνβνιήο 

ΔΔΔΣ πξνθχπηεη απφ ηα άξζξα 78, 79 θαη 79Α) θαη β) ηα ηκήκαηα ηεο πξνο αλάζεζε 

ζχκβαζεο πνπ πξφθεηηαη λα δνζνχλ ζε ππεξγνιάβνπο δελ ππεξβαίλνπλ αζξνηζηηθά ην 30% 

ηνπ ζπλφινπ απηήο (βι. ΑΔΠΠ 426/2018 ζθ. 6, 8, 10, ΑΔΠΠ 1360/2021 ζθ. 3). 

Δπηζεκαίλεηαη, δε, φηη εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη απνθαζίζεη λα αλαζέζεη κέξνο 

ηεο ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο θαη ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ 

ππεξγνιάβνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ελ ιφγσ κέξνπο, ηφηε ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί ρσξηζηφ 

ΔΔΔΣ γηα ηνλ ζρεηηθφ ππεξγνιάβν, σο εθ ηεο ζέζεο ηνπ σο ηξίηνπ πνπ ζα «δαλείζεη» 

ηθαλφηεηεο ζηνλ ππνςήθην αλάδνρν, αλεμαξηήησο, κάιηζηα, ηνπ πνζνζηνχ ηεο 

ππεξγνιαβίαο, εάλ δειαδή απηή μεπεξλά ην 30% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ή φρη 

(βι. ΔΑ ΣηΔ 102/2018 ζθ. 12, ΣηΔ Α421/2020 ζθ. 11, ΑΔΠΠ 1207/2020). Τφηε, ν 

πξνζθέξσλ νθείιεη ζην δηθφ ηνπ ΔΔΔΣ λα δειψζεη ζην Μέξνο ΗΗ Δλφηεηα Γ’ ηελ νηθεία 

ζηήξημε ζηελ ηθαλφηεηα ηξίησλ, θαη επηπιένλ λα δειψζεη ζην Μέξνο IV Δλφηεηα Γ’ ηα 

νηθεία πνζνζηά ππεξγνιαβίαο (ΑΔΠΠ 214-215/2020 ζθ. 5). Αληηζέησο, γηα ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν ππεξγνιάβν, ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ νπνίνπ επίζεο ζηεξίδεηαη, πξέπεη ζην Μέξνο 

ΗΗ Δλφηεηα Γ’ λα απαληήζεη «Όρη». Έρεη, σζηφζν, θξηζεί ε ζεηηθή απάληεζε ζην 

ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ηνπ ΔΔΔΣ εθ κέξνπο ηνπ πξνζθέξνληνο απνηειεί θιαζηθή πεξίπησζε 

πξφδεινπ ζθάικαηνο, πνπ επηηξέπεη ζηελ νηθεία αλαζέηνπζα αξρή, λα δεηήζεη ζρεηηθέο 

δηεπθξηλίζεηο, εθφζνλ θξίλεη ηνχην απαξαίηεην θαη ζε θάζε πεξίπησζε, δελ έρεη σο 

ππνρξεσηηθή ζπλέπεηα ηελ απφξξηςε ηεο Πξνζθνξά ηεο εθ κφλνπ ηνπ ιφγνπ απηνχ, 

ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο, θαζψο ηπρφλ παξνρή δπλαηφηεηαο 

δηεπθξίληζεο ηεο Δλφηεηαο Γ’ ζα είρε σο απνηέιεζκα ηελ άξζε ηεο επίκαρεο αζάθεηαο θαη 
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φρη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο πξνζθνξάο ή ηελ ππνβνιή κε ππνβιεζέληνο δηθαηνινγεηηθνχ ή θαη 

ζηνηρείνπ (βι. ΑΔΠΠ 1286/2021 ζθ. 21). 

Βάζεη ησλ φζσλ πξνεηπψζεθαλ, ε ππνρξέσζε πεξί πιήξνπο θαη λνκφηππεο 

ζπκπιήξσζεο ηνπ ΔΔΔΣ αθνξά ηφζν ζηνλ πξνζθέξνληα, φζν θαη ζηνλ ηξίην νηθνλνκηθφ 

θνξέα, είηε ππεξγνιάβν, είηε δαλείδνληα ηθαλφηεηα, σο νπζηψδεο πξναπαηηνχκελν ηεο 

λνκηκφηεηαο ηεο πξνζθνξάο (βι. ΑΔΠΠ 208/2017 ζθ. 7, ΣηΔ 135/2018, 421/2020). Έρεη, δε, 

παγίσο θξηζεί απφ ηελ ΑΔΠΠ φηη ε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο ζην δηθφ ηνπ ΔΔΔΣ πεξί ηεο 

ζηήξημεο ζε ζπγθεθξηκέλν ηξίην νηθνλνκηθφ θνξέα δελ αίξεη ηελ ππνρξέσζε γηα ππνβνιή κε 

επηκέιεηα ηνπ πξνζθέξνληνο απηνηεινχο ΔΔΔΣ ζπληαρζέληνο θαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνπ 

εθ ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ηξίηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ νπνίνπ 

ζηεξίδεηαη. Αλ ζην πξφζσπν ηνπ ηξίηνπ ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ, εάλ απηφο δελ 

πιεξνί ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο πνπ δειψλνληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα, εάλ δελ 

ππνβιεζεί θαζφινπ ην ΔΔΔΣ ηνπ ηξίηνπ, ή εάλ ν πξνζθέξσλ δελ δειψζεη ζην ΔΔΔΣ ηνπ φηη 

ζηεξίδεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ηξίηνπ, ηφηε νη ηθαλφηεηεο ηνπ ηξίηνπ δελ κπνξνχλ λα ινγηζηνχλ 

ππέξ ηνπ πξνζθέξνληνο, ε δε πξνζθνξά ηνπ ηειεπηαίνπ είλαη αφξηζηε θαη ηειεί ζε νπζηψδε 

έιιεηςε (βι. πξβι. Απνθάζεηο ΑΔΠΠ 96, 208, 231, 246/2017). 

Σην πιαίζην απηφ, έρεη θξηζεί φηη ε νξζή αλαθνξά θαη δήισζε ηνπ ηξίηνπ ζην ΔΔΔΣ 

ζπλέρεηαη κε ην ζαθέο θαη νξηζκέλν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο. Πην ζπγθεθξηκέλα, έρεη θξηζεί 

(ΑΔΠΠ 96, 253/2017 θαη 30/2018 ζθ. 5) φηη παξάιεηςε δήισζεο ζην ΔΔΔΣ ηνπ 

πξνζθέξνληνο πεξί ηξίηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ νπνίνπ ζηεξίδεηαη, 

κπνξεί λα εξκελεπζεί κφλν σο εθ κέξνπο ηνπ πξνζθέξνληνο δήισζε φηη ζπγθεληξψλεη ν 

ίδηνο απνθιεηζηηθά ζην πξφζσπφ ηνπ ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο. 

Ηζνδπλακεί, κε άιια ιφγηα, κε δήισζε απηνπξφζσπεο εθπιήξσζεο απφ ηνλ πξνζθέξνληα 

ηνπ ζπλφινπ ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο (ΑΔΠΠ 247/2017 ζθ. 7). 

Δμάιινπ, ε παξάιεηςε ηέηνηαο δήισζεο ζην ΔΔΔΣ ηνπ ίδηνπ ηνπ πξνζθέξνληνο πεξί 

ζηήξημεο ζηηο ηθαλφηεηεο ζπγθεθξηκέλνπ ηξίηνπ θνξέα, δελ αλαπιεξψλεηαη απφ ηελ ηπρφλ 

ηαπηφρξνλε κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ απιή ππνβνιή ηνπ ΔΔΔΣ θάπνηνπ ηξίηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα. Μάιηζηα, αλ ππνβιεζεί ΔΔΔΣ ηξίηνπ, άλεπ φκσο δειψζεσο ηεο 

πξφζεζεο ζηήξημεο ζηηο ηθαλφηεηεο απηνχ ζην ΔΔΔΣ ηνπ πξνζθέξνληνο, ηφηε πθίζηαηαη 

δηαδεπθηηθή πξφηαζε πιήξσζεο ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο, ε νπνία θαζηζηά ην ζχλνιν ηεο 

πξνζθνξάο αφξηζην. Αληίζηνηρα, ε κε δήισζε ππεξγνιαβίαο ζπλεπάγεηαη φηη ν πξνζθέξσλ 

ζα εθηειέζεη κφλνο ηνπ ηε ζχκβαζε. Δπνκέλσο, εάλ απφ ηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ 
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πξνζθέξνληνο πξνθχπηεη ε αλάζεζε ζε ηξίην πνζνζηνχ ππεξγνιαβίαο, ηφηε ε πξνζθνξά ηνπ 

θαζίζηαηαη αφξηζηε (ΑΔΠΠ 214-215/2020 ζθ. 5). 

Έηη πεξαηηέξσ, ε ηπρφλ έιιεηςε αλαθνξάο ζην ΔΔΔΣ ηνπ πξνζθέξνληνο φηη ζα 

ζηεξηρζεί ζηηο ηθαλφηεηεο ηξίηνπ δελ ζεξαπεχεηαη κε ηελ ππνβνιή καδί κε ηελ πξνζθνξά 

νπνηνπδήπνηε άιινπ ζηνηρείνπ, ζπκθσλεηηθνχ ή ππεχζπλεο ή άιιεο δήισζεο ζπλεξγαζίαο 

ηνπ ηξίηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ε νπνία λαη κελ δχλαηαη λα απαηηείηαη θαη’ άξ. 78 Ν. 

4412/2016 απφ ηελ αλαζέηνπζα σο απνδεηθηηθφ κέζν ηεο δέζκεπζήο ηνπ ηειεπηαίνπ, αιιά 

δηαηεξεί θαηαξρήλ ηελ απηνηέιεηά ηεο σο απνδεηθηηθφ κέζν εληφο ηεο δηαγσληζηηθήο 

δηαδηθαζίαο θαη δελ αλαπιεξψλεη ηνλ ξφιν ηνπ ΔΔΔΣ σο πξνο ηελ πξνθαηαξθηηθή απφδεημε 

νχηε ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο ζηελ πιήξσζε ησλ νπνίσλ αλά πεξίπησζε 

ζπλδξάκεη ν ηξίηνο θνξέαο, νχηε θαη ηεο έιιεηςεο ιφγσλ απνθιεηζκνχ (Απφθαζε ΑΔΠΠ 

208, 247/2017). 

Έηη πεξαηηέξσ, φηαλ ν ηξίηνο νηθνλνκηθφο θνξέαο φρη κφλν δελ ηπγράλεη λφκηκεο 

επίθιεζεο ζην ΔΔΔΣ ηνπ πξνζθέξνληνο, αιιά θαη ππνβάιινληαη ζηελ ηερληθή πξνζθνξά 

δηθαηνινγεηηθά πνπ ζρεηίδνληαη κε απηφλ, ε ηερληθή πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο 

θαζίζηαηαη αζαθήο θαη αφξηζηε, ιφγνο πνπ απφ κφλνο ηνπ αξθεί γηα ηελ ελ φισ απφξξηςή 

ηεο (βι. ad hoc Απφθαζε ΑΔΠΠ 133/2017, 247/2017 ζθ. 7). Απνθιείεηαη, δε, ζε χζηεξν 

ζηάδην, ήηνη κεηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, λα γίλεη γηα πξψηε θνξά επίθιεζε ζηήξημεο 

ζε ηξίην, θαζψο ηνχην ζα απνηεινχζε αλεπίηξεπηε κεηαβνιή ηεο πξνζθνξάο θαηά παξάβαζε 

θαη ηνπ άξ. 104 Ν. 4412/2016 πνπ πξνβιέπεη ηε ζπλδξνκή ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ φξσλ ηνπ 

δηαγσληζκνχ, κεηαμχ άιισλ, θαη θαηά ην ζηάδην ηεο ππνβνιήο πξνζθνξάο (ΑΔΠΠ 30/2018 

ζθ. 5). 

Δπνκέλσο, ην ΔΔΔΣ σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε δελ αλαπιεξψλεηαη ή 

ζπκπιεξψλεηαη ή ππνθαζίζηαηαη δηά απηνβνχισο ππνβιεζέληνο κε ηελ πξνζθνξά έηεξνπ 

εγγξάθνπ ή θαη πξνψξσο ππνβιεζέληνο δηθαηνινγεηηθνχ θαηαθχξσζεο, είηε σο πξνο ηε 

ζηήξημε ζηελ ηθαλφηεηα ηξίησλ είηε σο πξνο ηελ ππεξγνιαβία (ΓΔθΘεζ 166/2018, ΓΔθΑζ 

15/2020, ΣηΔ ΔΑ 346/2017, ΣηΔ ΔΑ 239/2019, 240/2019, 163/2020, ΣηΔ ΔΑ 234/2020, 

ΑΔΠΠ 605/2021). Ζ πξνζθνξά ζηελ νπνία ν ππνςήθηνο νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ έρεη 

ζπκπιεξψζεη νξζά ηα ζρεηηθά πεδία ζην ΔΔΔΣ ηνπ ή πνπ δελ έρεη ππνβάιεη ΔΔΔΣ ηξίηνπ 

ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ νπνίνπ ζηεξίδεηαη ή ππεξγνιάβνπ, εθφζνλ απηφο ζα εθηειέζεη άλσ ηνπ 

30% ηεο πξνο αλάζεζε ζχκβαζεο, είλαη απνξξηπηέα. 
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Δθ ησλ αλσηέξσ λνκνινγηαθψλ δεδνκέλσλ, πξνθχπηεη ζπκπεξαζκαηηθά φηη δελ είλαη 

ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο μεθάζαξε γηα ην πξνζσπηθφ ησλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ ε δηάθξηζε 

κεηαμχ ππεξγνιάβνπ θαη ηξίηνπ ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ νπνίνπ ζηεξίδεηαη ν πξνζθέξσλ 

νηθνλνκηθφο θνξέαο. Σπλεπψο, ε αλαζέηνπζα αξρή δελ δχλαηαη θαη’ επέθηαζε λα 

αμηνινγήζεη νξζψο ηηο πξνζθνξέο. Πεξαηηέξσ, δελ είλαη πάληα μεθάζαξν ην πφηε 

ζπκπιεξψλνληαη ηα αληίζηνηρα πεδία ηνπ ΔΔΔΣ κε ζπλέπεηα λα κελ δχλαηαη λα πξνβεί ζε 

νξζφ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο.  

 

6. Όξγαλα δηελέξγεηαο, παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο 

Οη αλαζέηνπζεο αξρέο αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα σο πξνο ηελ ζπγθξφηεζε ηφζν 

ησλ νξγάλσλ δηελέξγεηαο ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο φζν θαη ηεο παξαθνινχζεζεο θαη 

παξαιαβήο. Τν κεγαιχηεξν πξφβιεκα αλαβιχδεη εθ ηεο ππνζηειέρσζεο ησλ θνξέσλ, αιιά 

θαη εθ ηεο έιιεηςεο ησλ εηδηθνηήησλ πνπ απαηηνχληαη νξηζκέλεο θνξέο νχηε ψζηε λα 

κπνξνχλ λα αμηνινγεζνχλ νξζψο νη ηερληθέο πξνζθνξέο. Πξνβιήκαηα δεκηνπξγνχληαη 

επίζεο εθ ηεο ζρέζεο ηνπ ππαιιήινπ κε ηνλ θνξέα.  

Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 221 παξ. 11 ππνπαξ. ζη΄ ηνπ Ν. 

4412/2016, ηα γλσκνδνηηθά φξγαλα πνπ εληάζζνληαη ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζησλ 

ζπκβάζεσλ παξνρήο γεληθψλ ππεξεζηψλ «{…} ζπγθξνηνχληαη απφ ππαιιήινπο πνπ ππεξεηνχλ 

κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο ζηνλ θνξέα πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ ή ζε άιιν θνξέα ηνπ 

δεκνζίνπ ηνκέα θαη ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο θάζε θνξά γεληθέο δηαηάμεηο πεξί 

ζπιινγηθψλ νξγάλσλ.» 

Καηά πξψηνλ, απφ ηελ σο άλσ δηάηαμε πξνθχπηεη ζαθψο φηη, γηα ηε ζπγθξφηεζε 

γλσκνδνηηθψλ νξγάλσλ ζην πιαίζην δηαγσληζηηθψλ δηαδηθαζηψλ ησλ δεκφζησλ θνξέσλ, 

είλαη δπλαηή ε αμηνπνίεζε πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιείηαη φρη κφλν ζηνλ θνξέα πνπ δηελεξγεί 

ηνλ εθάζηνηε δηαγσληζκφ, αιιά θαη ζε θάζε άιιν θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα.  

Καηά δεχηεξνλ, απφ ηε γξακκαηηθή δηαηχπσζε ηεο ίδηαο σο άλσ δηάηαμεο, κπνξεί λα 

ππνζηεξηρζεί επρεξψο ε άπνςε φηη σο «ζρέζε εξγαζίαο» ελλνείηαη ελ επξεία ελλνία θάζε 

κνξθή επαγγεικαηηθήο απαζρφιεζεο ελφο πξνζψπνπ ζηε δνκή ηνπ θνξέα πνπ δηελεξγεί ηνλ 

εθάζηνηε δηαγσληζκφ. Τελ νξζφηεξε απηή εξκελεία ππνδεηθλχεη ε ρξήζε ηεο ιέμεο 

«νπνηαδήπνηε», ε νπνία δελ αθνινπζείηαη απφ θάπνηα πεξαηηέξσ δηεπθξίληζε ή δηάθξηζε. 

Πξάγκαηη, εάλ ν λνκνζέηεο επηζπκνχζε λα πεξηνξίζεη ηηο θαηεγνξίεο ησλ απαζρνινχκελσλ, 

νη νπνίνη κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηε ζχλζεζε ησλ επίκαρσλ γλσκνδνηηθψλ νξγάλσλ, είηε 
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ζα αξθνχληαλ λα αλαθεξζεί απιψο ζε ζρέζε ή ζχκβαζε εξγαζίαο, είηε ζα πξνζδηφξηδε 

ξεηψο θαη πεξηνξηζηηθψο πνηεο κνξθέο εξγαζηαθήο ζχλδεζεο κε ηνπο δεκφζηνπο θνξείο 

απαηηεί σο πξνυπφζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ζηα φξγαλα απηά. Σε θακία, δε, πεξίπησζε δελ ζα 

αλαθεξφηαλ ξεηά ζε «νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο».  

Δπηπιένλ, ην ζπκπέξαζκα απηφ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ην φηη, κε ηελ ίδηα δηάηαμε, 

επηηξέπεηαη ε ζπγθξφηεζε γλσκνδνηηθψλ νξγάλσλ θαη κε πξνζσπηθφ απφ άιιν δεκφζην 

θνξέα. Δπνκέλσο, δεδνκέλνπ φηη ν λνκνζέηεο πξφβιεςε ην κείδνλ, ήηνη ηελ αμηνπνίεζε 

πξνζσπηθνχ απφ άιινπο δεκφζηνπο θνξείο, κπνξεί βάζηκα λα ππνζηεξηρζεί φηη δελ γίλεηαη 

λα απέθιεηζε ην έιαζζνλ, δειαδή ηελ αμηνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ίδηνπ ηνπ 

αλαζέηνληνο θνξέα, αλεμαξηήησο ηνπ λνκηθνχ ραξαθηεξηζκνχ ηεο ζρέζεο, κε ηελ νπνία ν 

εθάζηνηε εξγαδφκελνο απαζρνιείηαη απφ απηφλ. Μάιηζηα, ζηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηεο 

ζπλαθνχο δηάηαμεο ηεο ππνπαξ. ε’ ηεο παξ. 11 ηνπ ίδηνπ σο άλσ άξζξνπ αλαθέξεηαη 

ραξαθηεξηζηηθά φηη κε ηελ αμηνπνίεζε πξνζσπηθνχ άιισλ δεκνζίσλ θνξέσλ «[…] 

δηεπξχλεηαη ζεµαληηθά ε δπλαηφηεηα πινπνίεζεο ππεξεζηψλ ζε θνξείο αλαζέηνπζεο αξρέο πνπ 

δελ δηαζέηνπλ ηθαλφ αξηζµφ ή ηηο θαηάιιειεο εηδηθφηεηεο γηα ηε ζπγθξφηεζε επηηξνπψλ 

δηαγσληζµνχ ή γεληθφηεξα ηε δηεμαγσγή δηαγσληζµψλ ππεξεζηψλ. Ζ δηάηαμε απηή αθνξά 

θπξίσο Ν.Π.Γ.Γ. πεξηνξηζµέλεο δπλαµηθφηεηαο π.ρ.. Δπηµειεηήξηα, πνπ ζπρλά θαινχληαη λα 

επηιχζνπλ ζεµαληηθά πξνβιήµαηα ηνπηθήο ή γεληθήο ζεκαζίαο θαη δελ δηαζέηνπλ ην θαηάιιειν 

ή/θαη επαξθέο πξνζσπηθφ. Ζ δηάηαμε απηή ζα δεκηνπξγήζεη ηε δπλαηφηεηα πινπνίεζεο 

εγθεθξηµέλσλ ζπµβάζεσλ ππεξεζηψλ, επηζπεχδνληαο δξαζηηθά ην ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

εμέιημε θαη πινπνίεζε ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο». 

Ο ζθνπφο, επνκέλσο, πνπ επηδηψθεη ε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε είλαη λα παξέρεη ηε 

δπλαηφηεηα ζηνπο δεκφζηνπο θνξείο λα ζπγθξνηνχλ κε επθνιία, ηαρχηεηα θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηα ελ ιφγσ γλσκνδνηηθά φξγαλα. Υπ’ απηφ ην πξίζκα, νξζφηεξε είλαη ε 

εξκελεία ηεο δηάηαμεο ζηε θαηεχζπλζε ηεο δηεχξπλζεο ησλ δπλαηνηήησλ θαη ησλ επηινγψλ 

πνπ έρνπλ νη αλαζέηνπζεο αξρέο θαηά ηε ζπγθξφηεζε ησλ γλσκνδνηηθψλ επηηξνπψλ ελφο 

δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ. 

Δμάιινπ, ηελ εξκελεπηηθή απηή θαηεχζπλζε ππνζηεξίδεη θαη ην Π.Γ. 164/04 (ΦΔΚ 

Α’ 134) «Ρπζκίζεηο γηα ηνπ εξγαδνκέλνπο κε ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξφλνπ ζην δεκφζην ηνκέα» 

κε ην νπνίν επηρεηξείηαη ε πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο 

Οδεγίαο 1999/70/ΔΚ θαη επηδηψθεηαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εξγαζίαο νξηζκέλνπ 

ρξφλνπ ζην δεκφζην ηνκέα. Σχκθσλα κε ην άξζξν 3 ζεκείν α΄ ηνπ ελ ιφγσ Π.Γ., σο 

εξγαδφκελνο νξηζκέλνπ ρξφλνπ λνείηαη «θάζε θπζηθφ πξφζσπν πνπ έρεη ζχκβαζε ή ζρέζε 
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εμαξηεκέλεο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ή ζχκβαζε ή ζρέζε έξγνπ […], ε νπνία έρεη 

ζπλαθζεί απεπζείαο κεηαμχ ηνπ εξγνδφηε θαη ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη ε ιήμε ηεο θαζνξίδεηαη απφ 

αληηθεηκεληθνχο φξνπο, φπσο ηδίσο παξέιεπζε ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίαο ή απνπεξάησζε 

ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ ή πξαγκαηνπνίεζε ζπγθεθξηκέλνπ απνηειέζκαηνο» ελψ, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 4 παξ. 1 απηνχ «Όζoλ αθνξά ζηνπο φξνπο θαη ζηηο ζπλζήθεο απαζρφιεζεο, νη 

εξγαδφκελνη νξηζκέλνπ ρξφλνπ δελ επηηξέπεηαη, εθ κφλνπ ηνπ ιφγνπ φηη ε ζχκβαζή ηνπο είλαη 

νξηζκέλνπ ρξφλνπ, λα αληηκεησπίδνληαη δπζκελψο ζε ζρέζε κε ηνπο αληίζηνηρνπο εξγαδφκελνπο 

ανξίζηνπ ρξφλνπ. Καη’ εμαίξεζε θαη κφλνλ επηηξέπεηαη δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε θάζε θνξά 

πνπ ζπληξέρνπλ αληηθεηκεληθνί ιφγνη, νη νπνίνη ηελ δηθαηνινγνχλ». Απφ ηηο επίκαρεο δηαηάμεηο 

πξνθχπηεη ζαθψο φηη ν λνκνζέηεο επεδίσμε ηε κε δηάθξηζε κεηαμχ ησλ δηάθνξσλ 

θαηεγνξηψλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο δεκφζηνπο θνξείο, παξά κφλν ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο 

πνπ απηφ δηθαηνινγείηαη απφ αληηθεηκεληθνχο ιφγνπο.  

Άιισζηε, ηπρφλ ζπζηαιηηθή εξκελεία ηεο ππνπαξ. ζη΄ ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 221, 

ζηελ θαηεχζπλζε απαγφξεπζεο αμηνπνίεζεο νξηζκέλσλ θαηεγνξηψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ 

δεκφζησλ θνξέσλ ζηα επίδηθα γλσκνδνηηθά φξγαλα, ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη ζεκαληηθή 

δπζρέξεηα ή αθφκα θαη αδπλακία ζπγθξφηεζεο ησλ νξγάλσλ απηψλ, κε φ,ηη απηφ 

ζπλεπάγεηαη γηα ηελ νκαιή πξφνδν ησλ δεκφζησλ δηαγσληζκψλ.  

Ψζηφζν, ην παξ’ φιε ηελ αλσηέξσ εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ λφκνπ, ην πξφβιεκα 

παξακέλεη φηη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016 δελ είλαη πάληα ζαθείο γηα ηηο 

αλαζέηνπζεο αξρέο, ην πξνζσπηθφ ησλ νπνίσλ δελ είλαη πάληνηε ζε ζέζε λα πξνβεί ζε 

ηέηνηεο εξκελείεο.  

 

7. Δθηέιεζε ζπκβάζεσλ 

Τα κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ παξαηεξεζεί θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 

ζπκβάζεσλ ζπλδένληαη κε ην λνκηθφ πιαίζην πνπ ζα εθαξκνζηεί, εάλ κε άιια ιφγηα είλαη 

εθείλν πνπ ίζρπε θαηά ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο ή εθείλν πνπ ηζρχεη θαηά ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη δεηήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηηο παξαηάζεηο, ηδίσο ζηηο 

ζπκβάζεηο έξγσλ.  

Σην άξζξν 147 παξ. 7 ηνπ λ. 4412/2016 (Α’ 147), φπσο ίζρπε πξηλ ηεζεί ζε ηζρχ ην 

άξζξν 66 ηνπ λ. 4782/2021 (Α’ 36), ήηνη πξηλ απφ ηελ 01.09.2021, πξνβιέπνληαη ηα εμήο: «7. 

Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπλερίζεη ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ γηα επηπιένλ ηεο 

ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν πξνο ην έλα ηξίην (1/3) απηήο θαη πάλησο φρη 
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κηθξφηεξν ησλ ηξηψλ (3) κελψλ (νξηαθή πξνζεζκία). Ζ ζπλνιηθή πξνζεζκία ππνινγίδεηαη κε 

βάζεη ηελ αξρηθή ζπκβαηηθή πξνζεζκία θαη ηηο παξαηάζεηο πνπ εγθξίζεθαλ χζηεξα απφ ζρεηηθφ 

αίηεκα ηνπ αλαδφρνπ κέζα ζηελ αξρηθή ζπκβαηηθή πξνζεζκία θαη δελ νθείινληαη ζε 

ππαηηηφηεηά ηνπ».  

Πεξαηηέξσ, απφ ηελ παξ. 10 ηνπ ίδηνπ σο άλσ άξζξνπ, φπσο νκνίσο ίζρπε πξηλ ηεζεί 

ζε ηζρχ ην άξζξν 66 ηνπ λ. 4782/2021 (Α’ 36), ήηνη πξηλ απφ ηελ 01.09.2021,  νξίδνληαη ηα 

εμήο: «10. Ζ έγθξηζε ησλ παξαηάζεσλ πξνζεζκηψλ γίλεηαη απφ ηελ πξντζηακέλε αξρή, χζηεξα 

απφ αίηεκα ηνπ αλαδφρνπ ζηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία. Σν αίηεκα πξέπεη λα ππνβάιιεηαη 

ηνπιάρηζηνλ έλα κήλα πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο ηζρχνπζαο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο πεξαηψζεσο ηνπ 

έξγνπ. Ζ ζρεηηθή απφθαζε επί ηνπ αηηήκαηνο εθδίδεηαη απφ ηελ Πξντζηακέλε Αξρή φρη 

αξγφηεξα απφ ηελ πάξνδν ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο ηνπ αλαδφρνπ 

{…}». 

Σχκθσλα κε ην άξζξν 147 παξ. 5, φπσο ηζρχεη αθνχ ηεζεί ζε ηζρχ ε ηξνπνπνίεζε πνπ 

επέθεξε ν λ. 4782/2021, νξίδνληαη ηα εμήο: «5. Με απφθαζε ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο 

εγθξίλεηαη παξάηαζε ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ, χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ αλαδφρνπ πνπ 

ππνβάιιεηαη ζηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία ή θαη ρσξίο απηήλ, αλ δελ έρεη ιήμεη ε νξηαθή 

πξνζεζκία ηνπ έξγνπ. Σν αίηεκα ππνβάιιεηαη νπνηεδήπνηε κέρξη ηε ιήμε ηεο ηξέρνπζαο θάζε 

θνξά πξνζεζκίαο θαη ε Πξντζηακέλε Αξρή απνθαίλεηαη εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ, αιιηψο 

ηεθκαίξεηαη ε απνδνρή ηεο αίηεζεο θαη ε ξεηή ή ζησπεξή παξάηαζε αλαηξέρεη ζηε ιήμε ηεο 

πξνεγνχκελεο πξνζεζκίαο.».  

Πεξαηηέξσ, ε παξ. 8 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ νξίδεη φηη: «8. Ζ ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο 

ηνπ έξγνπ δχλαηαη λα παξαηαζεί θαη κεηά ηελ πάξνδν ηεο νξηαθήο πξνζεζκίαο, εθφζνλ 

ππνβιεζεί αίηεκα ηνπ αλαδφρνπ θαη εγθξηζεί απφ ηελ πξντζηακέλε αξρή. Ζ παξάηαζε ηνπ 

πξψηνπ εδαθίνπ ρνξεγείηαη ζπλνιηθά ή ηκεκαηηθά, γηα ρξφλν ίζν κε ηελ αξρηθή ζπκβαηηθή 

πξνζεζκία. […].» 

Απφ ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 147 παξ. 10 ηνπ λ. 4412/2016, φπσο ίζρπε πξηλ ηεζεί ζε 

ηζρχ ην άξζξν 66 ηνπ λ. 4782/2021, ζπλάγεηαη φηη ε ζπλνιηθή πξνζεζκία πνπ έρεη νξηζηεί γηα 

ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ κπνξεί λα παξαηείλεηαη θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ 

αλαδφρνπ, ην νπνίν νθείιεη λα ππνβάιιεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα κηθξφηεξν ηνπ ελφο κήλα 

πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο. Όπσο, δε, έρεη θξηζεί ε εκπξφζεζκε ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο ηνπ 

αλαδφρνπ γηα ηελ παξάηαζε ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο απνηειεί αλαγθαίν φξν γηα 

ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο ηεο Πξντζηάκελεο Αξρήο (πξβι. Δι.Σπλ., Τκ. VII, 
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158/2014 θαη 141/2014). Σπλεπψο, αίηεκα ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ παξάηαζε ηεο ζχκβαζεο, ην 

νπνίν ππνβάιιεηαη εθπξφζεζκα, δελ θαίλεηαη λα κπνξεί, θαη’ αξρήλ, λα ιεθζεί ππφςε.  

Ψζηφζν, φπσο πξνθχπηεη απφ ην άξζξν 147 παξ. 7 ηνπ λ. 4412/2016, παξάηαζε ηεο 

πξνζεζκίαο απηήο κπνξεί λα ιάβεη ρψξα θαη κνλνκεξψο απφ ηελ Πξντζηάκελε Αξρή, εθφζνλ 

απηή ρνξεγείηαη εληφο ηεο νξηαθήο πξνζεζκίαο. Με άιια ιφγηα, ε Πξντζηάκελε Αξρή 

δχλαηαη λα ρνξεγεί θαη απηεπαγγέιησο παξάηαζε, δειαδή ρσξίο ηελ ππνβνιή ζρεηηθνχ 

αηηήκαηνο εθ κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ, ππφ ηελ απηνλφεηε, σζηφζν, πξνυπφζεζε φηη ε λέα 

πξνζεζκία δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηελ νξηαθή πξνζεζκία (βι. ζρεηηθά Φξ. Μεηθίδεο, 

«πκβάζεηο Δθηέιεζεο Γεκνζίνπ Έξγνπ», Ννκηθή Βηβιηνζήθε, 2017).  

Όπσο, κάιηζηα, γίλεηαη δεθηφ, απφ ην ζπλδπαζκφ ησλ παξαπάλσ δηαηάμεσλ «{…} 

ζπλάγεηαη φηη, ζε θάζε πεξίπησζε, είηε φηαλ θαηφπηλ ππνβνιήο αηηήκαηνο ηνπ αλαδφρνπ 

δεηείηαη έγθξηζε ηεο παξάηαζεο ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο πεξάησζεο ηνπ έξγνπ είηε όηαλ ε 

παξάηαζε απηή εγθξίλεηαη κνλνκεξώο από ηνλ θύξην ηνπ έξγνπ, απώηαην ρξνληθό ζεκείν 

γηα ηελ εμέηαζε ηνπ ζρεηηθνύ αηηήκαηνο θαη ηελ έθδνζε, από ηελ Πξντζηακέλε Αξρή, 

εγθξηηηθήο ηεο ρνξήγεζεο ηεο παξάηαζεο απόθαζεο απνηειεί ε ζπκπιήξσζε ηεο σο άλσ 

νξηαθήο πξνζεζκίαο» (ηΔ 4675/2014, ΓΔΑ 590/2015). 

Καηά ην δηάζηεκα, δε, απηφ θαη βάζεη ησλ φζσλ αλαιχζεθαλ παξαπάλσ πξνθχπηεη 

φηη ε Πξντζηακέλε Αξρή κπνξεί λα παξαηείλεη κνλνκεξψο, ρσξίο αίηεζε ηνπ αλαδφρνπ, ηελ 

πξνζεζκία γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ηελ νξηαθή 

πξνζεζκία. Η εγθξηηηθή, δε, ηεο ρνξήγεζεο ηεο παξάηαζεο απφθαζε κπνξεί λα εθδνζεί 

απφ ηελ Πξντζηάκελε Αξρή εληφο επιφγνπ ρξφλνπ θαη πάλησο πξν ηεο παξέιεπζεο ηεο 

νξηαθήο πξνζεζκίαο.  

Δμππαθνχεηαη, δε, φηη θαη κεηά ηελ ρνξήγεζε ηεο νξηαθήο πξνζεζκίαο απφ ηελ 

Πξντζηάκελε Αξρή ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ρνξήγεζεο λέαο παξάηαζεο ηεο ζπλνιηθήο 

πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. Πιελ φκσο απηφ ζα πξνυπνζέηεη πιένλ ηελ 

εκπξφζεζκε ππνβνιή ζρεηηθνχ αηηήκαηνο εθ κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ, αθνχ ζα έρεη ήδε 

εθπλεχζεη ε νξηαθή πξνζεζκία θαη δελ ζα κπνξεί πιένλ κνλνκεξψο ε Πξντζηάκελε 

Αξρή λα ρνξεγήζεη ζρεηηθή παξάηαζε.  

Ψο πξνο ηηο αιιαγέο πνπ επέθεξε ν λ. 4782/2021, ζεκεηψλεηαη φηη βάζεη ηνπ άξζξνπ 

140 παξ. 5 ηνπ λφκνπ απηνχ, νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 66, ήηνη νη ηξνπνπνηήζεηο πνπ 

επέξρνληαη επί ηνπ άξζξνπ 147 ηνπ λ. 4412/2016, θαηαιακβάλνπλ δηαγσληζκνχο πνπ ζα 

πξνθεξπρζνχλ κεηά ηελ 01.09.2021. Δπηπιένλ, βάζεη φζσλ πξνθχπηνπλ απφ ην άξζξν 120 
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παξ. 1 ηνπ Ν. 4412/2016, σο ρξφλνο έλαξμεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ζε δηαδηθαζίεο κε 

εθηηκψκελε αμία θαηψηεξε ησλ νξίσλ πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 5 ηνπ Ν. 4412/2016, λνείηαη 

ε εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο ζχκβαζεο ζην ΚΖΜΓΖΣ. 

Βάζεη, δε, φζσλ παγίσο γίλνληαη δεθηά, ην εθαξκνζηέν λνκηθφ πιαίζην γηα ηελ θάζε 

δηαδηθαζία αλάζεζεο είλαη απηφ ην νπνίν ηζρχεη θαηά ην ρξφλν εθθίλεζεο ηεο θάζε επηκέξνπο 

δηαδηθαζίαο, φπσο απηφο νξίδεηαη απφ ηελ σο άλσ δηάηαμε, γηα ζπκβάζεηο θάησ ησλ νξίσλ. 

Οη δηαθεξχμεηο, δε, πνπ απνηεινχλ ην θαλνληζηηθφ πιαίζην ηνπ θάζε δηαγσληζκνχ, νθείινπλ 

λα είλαη ζχκθσλεο κε ην ηζρχνλ θαηά ηε δεκνζίεπζή ηνπο λνκηθφ πιαίζην (βι. Α.Δ.Π.Π. 

947/2019, ζθέςε 9). 

Τα αλσηέξσ αθνξνχλ ζηα δεκφζηα έξγα. Αλαθνξά ζα γίλεη θαη ζηηο πξνκήζεηεο, 

φπνπ ην άξζξν 206 ηνπ Ν. 4412/2016 νξίδεη, κεηαμχ άιισλ, θαη ηα εμήο «1. Ο πξνκεζεπηήο 

ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη ην πιηθφ κέζα ζηα ρξνληθά φξηα θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεη ε 

ζχκβαζε. Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ κπνξεί λα παξαηείλεηαη ππφ ηηο 

αθφινπζεο ζσξεπηηθέο πξνυπνζέζεηο: α) ηεξνχληαη νη φξνη ηνπ άξζξνπ 132 πεξί ηξνπνπνίεζεο 

ζπκβάζεσλ θαηά ηε δηάξθεηά ηνπο, β) έρεη εθδνζεί αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ 

απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κεηά απφ γλσκνδφηεζε αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ 

νξγάλνπ είηε κε πξσηνβνπιία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη εθφζνλ ζπκθσλεί ν πξνκεζεπηήο είηε 

ύζηεξα από ζρεηηθό αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή, ην νπνίν ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά πξηλ από 

ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ, γ) ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο παξάηαζεο είλαη ίζν ή κηθξφηεξν 

απφ ηνλ αξρηθφ ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο. [...] 3. Ζ απφθαζε παξάηαζεο [ηεο ζπκβαηηθήο 

πξνζεζκίαο παξάδνζεο ησλ εηδψλ] εθδίδεηαη εληφο επιφγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο από ηελ 

ππνβνιή ηνπ ζρεηηθνύ αηηήκαηνο ηνπ πξνκεζεπηή. ηελ πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ 

ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, επηβάιινληαη νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 207 

πεξί θπξψζεσλ γηα εθπξφζεζκή παξάδνζε πξνκήζεηαο. 4. Με αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηνπ 

αξκόδηνπ απνθαηλόκελνπ νξγάλνπ [...] ν ζπκβαηηθόο ρξόλνο θόξησζεο παξάδνζεο ησλ 

πιηθώλ κπνξεί λα κεηαηίζεηαη. Μεηάζεζε επηηξέπεηαη κόλν όηαλ ζπληξέρνπλ ιόγνη 

αλσηέξαο βίαο ή άιινη ηδηαηηέξσο ζνβαξνί ιόγνη, πνπ θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο αδχλαηε 

ηελ εκπξφζεζκε παξάδνζε ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ. Σηηο πεξηπηώζεηο κεηάζεζεο ηνπ 

ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ θόξησζεο παξάδνζεο δελ επηβάιινληαη θπξώζεηο. 5. Δάλ ιήμεη ν 

ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο ή, εάλ ιήμεη ν 

παξαηαζείο θαηά ηα αλσηέξσ ρξφλνο, ρσξίο λα παξαδνζεί ην πιηθφ, ν πξνκεζεπηήο 

θεξχζζεηαη έθπησηνο». 
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Απφ ηηο αλσηέξσ ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ Ν. 4412/2016 πξνθχπηεη 

εξκελεπηηθψο φηη ε παξάηαζε/κεηάζεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο ησλ πιηθψλ ζην 

πιαίζην ηεο εθηέιεζεο ζχκβαζεο πξνκήζεηαο κπνξεί λα ιάβεη ρψξα κε δχν ηξφπνπο: α) είηε 

κεηά απφ αίηεκα ηνπ αλαδφρνπ θαη έθδνζε απφθαζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, β) είηε κεηά 

απφ απφθαζε κεηάζεζεο ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Δθφζνλ ην 

αίηεκα παξάηαζεο πξνέιζεη απφ ηνλ αλάδνρν, απηφ ζα πξέπεη, θαη’ αξρήλ, λα ππνβιεζεί 

πξηλ ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, ρσξίο, σζηφζν, ε εθπξφζεζκε ππνβνιή 

ηνπ αηηήκαηνο παξάηαζεο λα νδεγεί αλαγθαία ζε επηβνιή θπξψζεσλ εηο βάξνο ηνπ 

αλαδφρνπ, αθνχ γίλεηαη δεθηή θαηά πεξίπησζε θαη ε παξάηαζε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ 

παξάδνζεο θαη κεηά ηε ιήμε απηνχ ρσξίο ηελ επηβνιή θπξψζεσλ, εθφζνλ ε αλαζέηνπζα 

αξρή εγθξίλεη ην επίκαρν αίηεκα (ΣηΔ 567/2004). 

Παξάιιεια, φπσο πξνθχπηεη απφ ηηο σο άλσ δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 206 ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηελ σο άλσ λνκνινγία θαη ην άξζξν 203 παξ. 3 ηνπ Ν. 4412/2016, ην νπνίν νξίδεη ξεηψο 

φηη «3. Ο αλάδνρνο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο γηα ιφγνπο πνπ αθνξνχλ ζε ππαηηηφηεηα ηνπ 

θνξέα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ή αλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο», ζε πεξίπησζε πνπ ε 

κεηάζεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο ιάβεη ρψξα κε πξσηνβνπιία ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο, ε ελ ιφγσ κεηάζεζε κπνξεί, θαηά ηελ νξζφηεξε άπνςε, λα ιάβεη ρψξα θαη κεηά ηε 

ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, ρσξίο λα πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε απηή ε 

έθπησζε ή επηβνιή θπξψζεσλ εηο βάξνο ηνπ αλαδφρνπ, αθνχ κηα ηέηνηα κεηάζεζε αλάγεηαη 

ζηε ζθαίξα επζχλεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη απνθαζίδεηαη γηα ιφγνπο πνπ δελ 

ζρεηίδνληαη κε ηνλ αλάδνρν. 

Σε θάζε πεξίπησζε, έρεη θξηζεί φηη ε κεηάζεζε ηεο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ηεο 

ζχκβαζεο κε πξσηνβνπιία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κπνξεί λα ζεσξεζεί σο κε νπζηψδεο 

ηξνπνπνίεζε ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ ηεξεζνχλ νη ηππηθέο πξνυπνζέζεηο ηεο κεηάζεζεο 

απηήο, νη νπνίεο ελ πξνθεηκέλσ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ Ν. 

4412/2016 (βι. ΔιΣπλ 1478/2015, Τκήκα Η).  Δπηζεκαίλεηαη, ζην ζεκείν απηφ, φηη εθφζνλ ε 

επίκαρε ζχκβαζε δηήιζε πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο απφ ηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν λνκηκφηεηαο 

ηνπ Διεγθηηθνχ Σπλεδξίνπ, ζα έπξεπε θαη’ αξρήλ θαη ε ηξνπνπνίεζή ηεο λα ειεγρζεί απφ ην 

Διεγθηηθφ Σπλέδξην. Ψζηφζν, εθφζνλ, φπσο αλαιχζεθε αλσηέξσ, ε επίκαρε κεηάζεζε ηεο 

εκεξνκελίαο παξάδνζεο ησλ ζπκβαηηθψλ πιηθψλ κε πξσηνβνπιία  θαη γηα ιφγνπο πνπ 

αλάγνληαη ζηε ζθαίξα επηξξνήο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαίλεηαη λα είλαη επνπζηψδεο, 

ρξήδεη εθαξκνγήο ην άξζξν 132 παξ. 6 εδ. α) ηνπ Ν. 4412/2016, ζχκθσλα κε ην νπνίν νη 
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επνπζηψδεηο ηξνπνπνηήζεηο κηαο ζχκβαζεο δελ ππφθεηληαη εθ λένπ ζηνλ έιεγρν ηνπ 

Διεγθηηθνχ Σπλεδξίνπ. 

 

8. Αξρή Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (ΑΔΠΠ) 

Έλα επίθαηξν δήηεκα, ην νπνίν δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηελ νινθιήξσζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο, είλαη ε ζησπεξή απφξξηςε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο απφ ηελ 

ΑΔΠΠ πνπ εηζήγαγε ν λ. 4782/2021. Πνιινί νηθνλνκηθνί θνξείο έρνπλ πξνζθχγεη ζηα 

δηθαζηήξηα δεηψληαο ηελ εμέηαζε ηεο ππφζεζήο ηνπο ζηελ νπζία ηεο απφ ηελ ΑΔΠΠ, γεγνλφο 

ην νπνίν επηβξαδχλεη ηηο δηαδηθαζίεο αλάζεζεο θαη δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηηο αλαζέηνπζεο 

αξρέο, νη νπνίεο πξέπεη λα ζπληάμνπλ απφςεηο επί ηνπ λνκηθνχ δεηήκαηνο ηεο παξαπνκπήο ή 

φρη ηεο ππφζεζεο πίζσ ζηελ ΑΔΠΠ.  

Απφ ην άξζξν 367 παξ. 1 ηνπ λ. 4412/2016 πξνβιέπνληαη ηα εμήο: «Ζ ΑΔΠΠ 

απνθαίλεηαη αηηηνινγεκέλα επί ηεο βαζηκφηεηαο ησλ πξνβαιιφκελσλ πξαγκαηηθψλ θαη λνκηθψλ 

ηζρπξηζκψλ ηεο πξνζθπγήο θαη ησλ ηζρπξηζκψλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη, ζε πεξίπησζε 

παξέκβαζεο, ησλ ηζρπξηζκψλ ηνπ παξεκβαίλνληνο θαη δέρεηαη (ελ φισ ή ελ κέξεη) ή απνξξίπηεη 

ηελ πξνζθπγή κε απφθαζή ηεο, ε νπνία εθδίδεηαη κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία είθνζη 

(20) εκεξώλ από ηελ εκέξα εμέηαζεο ηεο πξνζθπγήο». 

Πεξαηηέξσ, απφ ην άξζξν 372 ηνπ ίδηνπ λφκνπ πξνβιέπνληαη ηα εμήο: «1. Όπνηνο έρεη ή 

είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε θαη πθίζηαηαη ή ελδέρεηαη λα ππνζηεί 

δεκία απφ ελδερφκελε παξαβίαζε ηεο λνκνζεζίαο πεξί δεκφζησλ ζπκβάζεσλ, κπνξεί, κε ην ίδην 

δηθφγξαθν, λα αζθήζεη αίηεζε αλαζηνιήο εθηέιεζεο θαη αθχξσζεο ησλ απνθάζεσλ ηεο 

Α.Δ.Π.Π.. Τν απηό ηζρύεη θαη ζε πεξίπησζε ζησπεξήο απόξξηςεο ηεο πξνδηθαζηηθήο 

πξνζθπγήο». 

Απφ ην ζπλδπαζκφ ησλ παξαπάλσ άξζξσλ πξνθχπηεη φηη ε πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή 

πνπ πξνβιέθζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ βηβιίνπ IV ηνπ λ. 4412/2016 δελ αθίζηαηαη νπζησδψο 

απφ ηελ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, πνπ είρε αξρηθψο εηζαρζεί ζηελ εζληθή έλλνκε ηάμε κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ λ. 2522/1997 (Α’ 178) θαη ελ ζπλερεία κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3886/2010 (Α’ 

173). Δμαθνινπζεί λα έρεη ηνλ ραξαθηήξα ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο, ελψ ζε πεξίπησζε 

παξέιεπζεο ηεο εθ ηνπ λφκνπ πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίαο γηα ηελ έθδνζε απφθαζεο επ’ 

απηήο ζηνηρεηνζεηείηαη ζησπεξά απφξξηςε, ε νπνία ππφθεηηαη ζε αίηεζε αθχξσζεο θαη 

αλαζηνιήο ελψπηνλ ηνπ αξκνδίνπ δηθαζηεξίνπ. 
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Παξφια απηά, φπσο νξζψο είρε δερζεί ην Γηθαζηήξηφ Σαο, επί ηε βάζεη ηνπ 

πξντζρχζαληνο δηθαίνπ «[…] επί ζησπεξήο απνξξίςεσο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο, ε 

Επηηξνπή Αλαζηνιώλ εξεπλά ηνπο ιόγνπο ηεο πξνζθπγήο πνπ δελ ζρεηίδνληαη πξνο ηερληθά 

ή κε εθθαζαξηζκέλα, θαηά ην πξαγκαηηθό ηνπο κέξνο, δεηήκαηα, παξόιν πνπ δελ έρνπλ 

εμεηαζζεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή. Όηαλ, όκσο, νη ιόγνη ηεο πξνζθπγήο αλάγνληαη 

πξνερόλησο ζε ηερληθήο θύζεσο δεηήκαηα, πνπ, σο εθ ηεο θύζεώο ηνπο, ρξήδνπλ 

απαληήζεσο από ηε Δηνίθεζε, ή ζε δεηήκαηα κε εθθαζαξηζκέλα θαηά ην πξαγκαηηθό, ε 

Επηηξνπή Αλαζηνιώλ δελ κπνξεί λα ηνπο εμεηάζεη πξσηνηύπσο» (βι. κ.α. ΔΑ ΣηΔ 

983/2009, 1213/2009). 

Γελ πξνθχπηεη, σζηφζν, θάπνηνο εηδηθφηεξνο ιφγνο, γηα ηνλ νπνίν ε σο άλσ παξαδνρή 

δελ δχλαηαη λα εθαξκνζηεί θαη ζην πιαίζην ηνπ ζπζηήκαηνο παξνρήο πξνδηθαζηηθήο θαη 

δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο ηνπ λ. 4412/2016. Οχηε κπνξεί ε παξαδνρή απηή λα απνθιεηζηεί εθ 

κφλνπ ηνπ ιφγνπ φηη αξκφδηα πιένλ γηα ηελ εμέηαζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο δελ 

είλαη ε αλαζέηνπζα αξρή, αιιά κία αλεμάξηεηε δηνηθεηηθή αξρή, ήηνη ε Α.Δ.Π.Π.  

Καη ηνχην δηφηη, βάζεη ησλ άξζξσλ 94 θαη 95 ηνπ Σπληάγκαηνο, ε επίιπζε ησλ 

δηνηθεηηθψλ δηαθνξψλ αλήθεη ζην Σπκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο θαη ηα ηαθηηθά δηνηθεηηθά 

δηθαζηήξηα. Γεγνλφο ην νπνίν δελ κπνξεί λα αλαηξεζεί απφ ηελ ππαγσγή ζε δηνηθεηηθφ 

επίπεδν κίαο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο ππνζέζεσλ (ελ πξνθεηκέλσ ησλ δηαθνξψλ πνπ 

αλαθχπηνπλ θαηά ην πξνζπκβαηηθφ ζηάδην ηεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ) ζε κία 

δηνηθεηηθή αξρή, έζησ θαη εάλ απηή θέξεη εθ ηνπ λφκνπ νηνλεί δηθαηνδνηηθά θαζήθνληα. 

Υπφ ην πξίζκα, ζπλεπψο, ησλ αλσηέξσ, θαη επί ζησπεξήο απνξξίςεσο πξνδηθαζηηθήο 

πξνζθπγήο ηνπ Βηβιίνπ IV ηνπ λ. 4412/2016, ην θαηά πεξίπησζε αξκφδην Γηθαζηήξην, ήηνη ην 

Γηνηθεηηθφ Δθεηείν ή εμαηξεηηθψο ην Σπκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο, δηαηεξεί ζε θάζε πεξίπησζε 

ηελ δπλαηφηεηα πξσηνγελνχο εμέηαζεο ησλ ιφγσλ ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο, 

αθελφο ζηελ πεξίπησζε πνπ νη ιφγνη απηνί άπηνληαη ακηγψο ηεο εξκελείαο ησλ 

εθαξκνζηέσλ θαλφλσλ δηθαίνπ, αθεηέξνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ ην πξαγκαηηθφ ηεο 

ππνζέζεσο είλαη εθθαζαξηζκέλν θαη δελ ρξήδεη εθθνξάο ζρεηηθήο ηερληθήο θξίζεσο.  

Οπδεκία, ηέινο, πεξί ηνπ αληηζέηνπ αζθεί επηξξνή ην γεγνλφο φηη ην άξζξν 367 παξ. 1 

ηνπ λ. 4412/2016 πξνβιέπεη απνθιεηζηηθή πξνζεζκία γηα ηελ έθδνζε απφθαζεο επί ηεο 

πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο απφ ηελ Α.Δ.Π.Π. Καη ηνχην δηφηη, ε πξφβιεςε απηή 

ππαγνξεχηεθε απφ ηελ αλάγθε ηαρείαο επίιπζεο ησλ ζρεηηθψλ δηαθνξψλ θαη ηεο αλάγθεο 
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ζηαζεξφηεηαο ησλ δηνηθεηηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ελ ιφγσ 

απνθάζεηο (πξβι. ΔΑ ΣηΔ 54/2018). 

Θα εξρφηαλ, φκσο, ζε επζεία αληίζεζε κε ηνλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθφ ζθνπφ, ε 

παξαπνκπή ηεο ππνζέζεσο απφ ην αξκφδην δηθαζηήξην ζηελ Α.Δ.Π.Π. εθ κφλνπ ηνπ 

ιφγνπ φηη απηή δελ απνθάλζεθε εληφο ηεο νξηδφκελεο απφ ηνλ λφκν πξνζεζκίαο, εθφζνλ ε 

επίιπζε ηεο ζρεηηθήο δηαθνξάο δελ πξνυπνζέηεη θξίζε επί ηερληθψλ δεηεκάησλ ή 

εθθαζαξίζεσο σο πξνο ην πξαγκαηηθφ ηεο ππφζεζεο.  

Μία ηέηνηα παξαδνρή ζα αληηζηξαηεπφηαλ ηνλ ζθνπφ ηνπ λνκνζέηε, ηδίσο ζε κία 

ρξνληθή ζπγθπξία θαηά ηελ νπνία, φπσο είλαη γλσζηφ, ε έιιεηςε λφκηκεο ζπγθξφηεζεο ηεο 

Α.Δ.Π.Π. γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, δεκηνχξγεζε έλαλ κεγάιν φγθν 

πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ, νη νπνίεο απνξξίθζεθαλ ζησπεξψο απφ ηελ Α.Δ.Π.Π. Σπρφλ, δε, 

παξαπνκπή φισλ αλεμαηξέησο ησλ ζρεηηθψλ ππνζέζεσλ ζηελ Α.Δ.Π.Π. ζα ηζνδπλακνχζε 

κε ηεξάζηηεο θαζπζηεξήζεηο ησλ ζρεηηθψλ δηαγσληζκψλ, ζε πξφδειε αληίζεζε κε ην 

δεκφζην ζπκθέξνλ.  

 

9. Σν άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016 

Μεγάιν πξφβιεκα δεκηνπξγεί ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο ε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 102 

ηνπ λ. 4412/2016, εηδηθά κε ηελ πξφζθαηε αιιαγή ηνπ άξζξνπ κε ηνλ . 4782/2021, ν νπνίνο 

επαλαιακβάλεη ηηο πξνβιέςεηο ηεο αληίζηνηρεο ελσζηαθήο Οδεγίαο. Μέζσ πξφζθαηεο 

λνκνινγίαο, θαίλεηαη λα γίλεηαη δεθηφ φηη ε έιιεηςε δπλαηφηεηαο ζεξαπείαο, κέζσ ηεο 

παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ, νπζησδψλ ζθαικάησλ ηεο πξνζθνξάο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 

παξακέλεη θαη κεηά ηελ ζρεηηθά πξφζθαηε ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ Ν. 4412/2016.  

Δηδηθφηεξα, έρεη θξηζεί πξνζθάησο κε ηελ ππ’ αξηζ. 1550/2021 απφθαζε ηεο ΑΔΠΠ, ε 

νπνία αθνξά ζε δηαγσληζκφ πνπ εθθίλεζε κεηά ηελ ζέζε ζε ηζρχ ηνπ Ν. 4782/2021, θαη σο εθ 

ηνχηνπ κεηά ηε ζέζε ζε ηζρχ ηνπ λένπ άξζξνπ 102 ηνπ Ν. 4412/2016, φηη «εάλ κία ππνρξέσζε 

είρε ξεηψο επηβιεζεί επί πνηλή απνθιεηζκνχ ζηα ζρεηηθά κε ηε δεκφζηα ζχκβαζε έγγξαθα θαη 

ππφ ηνλ φξν φηη ε ππνρξέσζε απηή είρε δηαηππσζεί εθεί κε ζαθήλεηα, αθξίβεηα θαη ρσξίο 

ακθηζεκία, ε αλαζέηνπζα αξρή δελ κπνξεί λα δερζεί νηεζδήπνηε δηνξζψζεηο παξαιείςεσλ ησλ 

ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ νη νπνίεο, θαηά ηηο ξεηέο δηαηάμεηο ησλ εγγξάθσλ ηνπ δηαγσληζκνχ, 

ζπλεπάγνληαη ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ νηθείνπ δηαγσληδφκελνπ». 

Σην ίδην πιαίζην, ε ΑΔΠΠ έθξηλε πξνζθάησο φηη «Με ηε λέα δηαηχπσζε ηνπ άξζξνπ 

102, ε αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη λα δεηήζεη λα δηνξζσζνχλ ή λα ζπκπιεξσζνχλ ζε επηκέξνπο 
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ζεκεία ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε έλα θάθειν ππνςεθηφηεηαο, αξθεί λα κελ 

ηξνπνπνηείηαη ε πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα ηνπ δίλεηαη 

αζέκηην πιενλέθηεκα έλαληη ησλ ινηπώλ ζπκκεηερόλησλ ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο 

ζύκβαζεο θαη ε αίηεζε απηή, ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, λα αθνξά ζηνηρεία ή δεδνκέλα, ησλ 

νπνίσλ είλαη αληηθεηκεληθά εμαθξηβώζηκνο ν πξνγελέζηεξνο ραξαθηήξαο ζε ζρέζε κε ην 

πέξαο ηεο πξνζεζκίαο πνπ είρε ηαρζεί γηα ηελ ππνβνιή ππνςεθηόηεηαο» (βι. ΑΔΠΠ 

1659/2021, 1514/2021, θαη Μηραήι Γηαζεζφπνπιν, Τα λέα άξζξα 102 θαη 310 Ν 4412/2016 

κεηά ην Ν 4782/2021 θαη ην λέν θαζεζηψο δηφξζσζεο θαη ζπκπιήξσζεο πξνζθνξψλ, 

ΠεηξΝνκ 1/2021). 

Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα φηη ε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ Ν. 

4412/2016 εθαξκφδεηαη θαηά ην ζηάδην αμηνιφγεζεο κε ζθνπφ ηε δηάζσζε φρη φισλ ησλ 

πξνζθνξψλ, αιιά φζσλ πξνζθνξψλ δχλαηαη λα ζσζνχλ. Η παξνρή δηεπθξηλίζεσλ, δειαδή, 

δελ πξέπεη λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ νπζηψδε ηξνπνπνίεζε ή αιινίσζε ηεο πξνζθνξάο 

θαη δελ πξέπεη λα πξνζδίδεη αζέκηην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

πξνζθνξάο ζε ζρέζε κε ηηο ινηπέο (βι. ΑΔΠΠ 914/2021, ζθέςε 23). 
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IV. Δξσηεκαηνιφγην 

Α. Απνηχπσζε θαη αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ 

Γηα ηελ ζπγθέληξσζε ησλ απνηειεζκάησλ, απεζηάιε εξσηεκαηνιφγην αλαθνξηθά κε 

ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο κειέηεο ζε επηιεγκέλν δείγκα αλαζεηνπζψλ αξρψλ..  

Τα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ήηαλ, ηδίσο: α) ε εθ κέξνπο ησλ επηιεγεηζψλ 

αλαζεηνπζψλ αξρψλ αλάζεζε ηθαλνχ αξηζκνχ ζπκβάζεσλ θαη β) ε επηινγή αλαζεηνπζψλ 

αξρψλ απφ φιν ην θάζκα ησλ θνξέσλ πνπ ππάγνληαη ζηνλ λ. 4412/2016, φπσο απφ 

Υπνπξγεία, Γήκνπο, Πεξηθέξεηεο, Αλαπηπμηαθνχο Οξγαληζκνχο, Ν.Π.Η.Γ. θαη αλψλπκεο 

εηαηξείεο πνπ αλήθνπλ ζηνπο νξγαληζκνχο δεκνζίνπ δηθαίνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 παξ. 1 

ηνπ λ. 4412/2016, έηζη ψζηε ην δείγκα λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ ηνπ επξχηαηνπ πεδίνπ 

εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ. 

Τα απνηειέζκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζπγθεληξψζεθαλ, θαηεγνξηνπνηήζεθαλ θαη 

αμηνινγήζεθαλ σο εμήο: 

 

1. Ζ ζπκβνιή ηνπ λ. 4412/2016 ζε ζρέζε κε ην πξνγελέζηεξν λνκηθφ πιαίζην 

Σε γεληθέο γξακκέο, νη αλαζέηνπζεο αξρέο θξίλνπλ ηελ έσο ηψξα εθαξκνγή ηνπ λ. 

4412/2016 σο θαιή. Οη πεξηζζφηεξνη εξσηεζέληεο θνξείο ζεσξνχλ φηη ε εθαξκνγή ηνπ λφκνπ 

έρεη ζπκβάιεη ζηελ βειηίσζε ηνπ ρξφλνπ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο ησλ ζπκβάζεσλ, θαη 

κάιηζηα ζε πςειφ βαζκφ.  

Δίλαη αμηνζεκείσην φηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ ζεσξεί φηη 

ην κεγαιχηεξν πιενλέθηεκα ηνπ λ. 4412/2016 είλαη ην γεγνλφο φηη φινη νη ζρεηηθνί θαλφλεο 

πνπ αθνξνχλ ζηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, είηε πξφθεηηαη γηα 

πξνκήζεηεο, είηε γηα ππεξεζίεο είηε γηα έξγα, έρνπλ ζπγθεληξσζεί ζε έλα εληαίν θείκελν. Ζ 

ελνπνίεζε ησλ άιινηε δηάζπαξησλ δηαηάμεσλ, ψζηε ζε έλα λνκνζέηεκα λα θαιχπηεηαη 

ζρεδφλ ηνπ ζχλνιν ησλ δηαδηθαζηψλ έρεη θξηζεί απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο φηη δηεπθνιχλεη ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο.  

Οη αλαζέηνπζεο αξρέο θξίλνπλ φηη άιια ζεηηθά ζεκεία ηνπ λφκνπ είλαη ε ελίζρπζε ηεο 

δηαθάλεηαο, ηα πξφηππα ηεχρε πνπ δεκηνπξγεί ε ΔΑΑΓΖΣΥ, ε επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

θαη ε εμάπισζε ρξήζεο ηεο ειεθηξνληθήο δηαδηθαζίαο κέζσ ΔΣΖΓΖΣ. 
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2. Ο βαζκφο εμνηθείσζεο ησλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ κε ηνλ λ. 4412/2016 

 Γεληθά 

Γεληθφηεξα, νη πεξηζζφηεξεο αλαζέηνπζεο αξρέο ζεσξνχλ φηη ην θείκελν ηνπ λ. 

4412/2016 είλαη ζε έλα κέηξην βαζκφ θαηαλνεηφ θαη εχρξεζην. Οη δε πξφζθαηεο 

ηξνπνπνηήζεηο πνπ επήιζαλ κε ηνλ λ. 4782/2021, νη νπνίεο ήηαλ εθηεηακέλεο θαη είραλ σο 

ζθνπφ λα απινπνηήζνπλ θαη λα μεθαζαξίζνπλ νξηζκέλεο δηαδηθαζίεο, θξίλεηαη απφ ηηο 

πεξηζζφηεξεο αλαζέηνπζεο αξρέο φηη ζπλέβαιαλ ζε κέηξην βαζκφ ζηελ βειηίσζε ηεο 

θαηαλφεζεο θαη ηεο επρξεζηίαο ηνπ θεηκέλνπ. 

 

 Γηαδηθαζίεο Αλάζεζεο 

Ψο πξνο ηα εηδηθφηεξα ζέκαηα, θαη’ αξράο νη πεξηζζφηεξεο αλαζέηνπζεο αξρέο 

ζεσξνχλ φηη ζε γεληθέο γξακκέο, ε δηάθξηζε κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο 

είλαη εχθνιε. Παξ’ φια απηά, παξαηεξείηαη φηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία δελ ρξεζηκνπνηεί 

ζπκθσλίεο – πιαίζην νχηε θαη πξνθαηαξθηηθή δηαβνχιεπζε κε ηελ αγνξά.  

Απ’ φζν πξνθχπηεη απφ ηηο απαληήζεηο πνπ έρνπλ δνζεί, νη αλαζέηνπζεο αξρέο 

βξίζθνληαη θαηά θχξην ιφγν ζε ακεραλία σο πξνο ηελ εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο 

ζπκθσλίαο – πιαίζην. Θεσξνχλ φηη νη δηαδηθαζίεο, φπσο ηηο πεξηγξάθεη ν λφκνο, δελ είλαη 

αξθεηά μεθάζαξεο. Τν γεγνλφο απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ νηνλεί αλππαξμία ηδίσο παγησκέλεο 

ζρεηηθήο λνκνινγίαο θαη ηελ έιιεηςε εμνηθείσζεο θαη εθπαίδεπζεο ησλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ 

επί ηεο εηδηθφηεξεο απηήο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, έρεη σο απνηέιεζκα ηελ  πεξηνξηζκέλε ηεο 

ρξήζε.  

Οκνίσο ζε ακεραλία βξίζθνληαη νη αλαζέηνπζεο αξρέο θαη απφ ηελ εθαξκνγή ησλ 

πξνβιέςεσλ ηνπ λφκνπ ζρεηηθά κε ηελ πξνθαηαξθηηθή δηαβνχιεπζε κε ηελ αγνξά. Οξηζκέλεο 

αλαζέηνπζεο αξρέο αλαθέξνπλ φηη δελ είλαη μεθάζαξν ην επηδησθφκελν απφ ηνλ λνκνζέηε 

απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο, νχηε θαη ν ηξφπνο αμηνπνίεζήο ηνπ. Τέινο, νη αλαζέηνπζεο 

αξρέο αλαθέξνπλ ραξαθηεξηζηηθά φηη αθφκα θη φηαλ δηελεξγνχλ πξνθαηαξθηηθή δηαβνχιεπζε, 

δελ ππάξρεη ζπκκεηνρή ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ.  

Σε αληίζεζε κε ηα αλσηέξσ, πεξίπνπ νη κηζέο απφ ηηο εξσηεζείζεο αλαζέηνπζεο αξρέο 

θαίλεηαη φηη έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη ηελ δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνχκελε 

δεκνζίεπζε, θαη θαίλεηαη λα είλαη αξθεηά  ηθαλνπνηεκέλεο κε ηελ δηεθπεξαίσζε ησλ ζρεηηθψλ 

εξγαζηψλ. Παξ’ φια απηά, δελ παξαιείπνπλ λα αλαθέξνπλ θαη πξνβιήκαηα πνπ δηαπηζηψλνπλ 
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θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ, φπσο ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζηελ 

εξκελεία ηνπο, ηδίσο εμαηηίαο ηεο ανξηζηίαο ησλ φξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ 

λνκνζέηε. Ζ ανξηζηία απηή εγθπκνλεί θηλδχλνπο, δηφηη αθφκα θη φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή 

ζεσξεί φηη πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία κε 

δηαπξαγκάηεπζεο, ελδέρεηαη ελ ηέιεη λα θξηζεί απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα φηη απηέο 

δελ πιεξνχληαη, κε απνηέιεζκα ηελ καηαίσζε ηεο πξνζδνθίαο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 

Δπίζεο, νξηζκέλεο αλαζέηνπζεο αξρέο αλαθέξνπλ φηη φηαλ πξέπεη λα πξνζθχγνπλ ζηελ 

ΔΑΑΓΖΣΥ γηα ηελ παξνρή ζχκθσλεο γλψκεο δεκηνπξγνχληαη θαζπζηεξήζεηο ζηελ 

νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο, θάηη ην νπνίν αθπξψλεη ην σθέιηκν απνηέιεζκα ηεο 

δηαδηθαζίαο κε δηαπξαγκάηεπζε. Τέινο, θη εδψ νη αλαζέηνπζεο αξρέο θάλνπλ ιφγν γηα κε 

μεθάζαξεο δηαδηθαζίεο θαη δπζθνιία ζηε δηάθξηζε ησλ πεξηπηψζεσλ φπνπ πιεξνχληαη νη 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πξνζθπγή ζηελ ελ ιφγσ δηαδηθαζία. 

 

 Ηιεθηξνληθή δηαδηθαζία 

Ψο πξνο ηελ ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο δηαδηθαζίαο ζηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο θαη ηελ 

ρξήζε ηνπ ΔΣΖΓΖΣ, νη πεξηζζφηεξεο αλαζέηνπζεο αξρέο δελ θαίλεηαη λα είλαη πιήξσο 

εμνηθεησκέλεο κε ηε ρξήζε ηνπ, θαζψο δελ ραξαθηεξίδνπλ σο κέηξηαο επθνιίαο. Οκφλνηα δελ 

ππάξρεη θαη ζην θαηά πφζν έρεη δηεπθνιχλεη ηελ δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, κε ηηο ξίδεο ηνπ 

πξνβιήκαηνο λα εληνπίδνληαη, κεηαμχ άιισλ, ζην φηη ην ΔΣΖΓΖΣ ζπληζηά έλα παξσρεκέλν 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ην νπνίν είρε δεκηνπξγεζεί ψζηε λα παξέρεη πξφζβαζε ζε κηθξφ 

αξηζκφ ρξεζηψλ, δηαθνξεηηθά κπινθάξεη ζπρλά. Δπηπιένλ, ε δηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη 

αξθεηή ηερληθή θη φρη ηφζν θηιηθή πξνο ηνλ ρξήζηε, εηδηθά φηαλ απηφο δελ είλαη θαηάιιεια 

εθπαηδεπκέλνο. Δπίζεο, αξθεηέο αλαζέηνπζεο αξρέο αλαθέξνπλ δπζθνιία επηθνηλσλίαο κε ην 

help desk ηνπ ΔΣΖΓΖΣ, ζπλεπψο δελ κπνξνχλ λα επηιχζνπλ απνηειεζκαηηθά ηα πξνβιήκαηα 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε ηνπ. Όια ηα αλσηέξσ δεκηνπξγνχλ εμαηξεηηθφ δηνηθεηηθφ 

θφξην γηα ην πξνζσπηθφ ησλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ. 

Αληηζέησο, νη αλαζέηνπζεο αξρέο δείρλνπλ πην επραξηζηεκέλεο απφ ηελ επθνιία ζηε 

ρξήζε ηνπ ΚΖΜΓΖΣ, κε ηηο πεξηζζφηεξεο λα ζεσξνχλ φηη έρεη δηεπθνιχλεη ζε κεγάιν βαζκφ 

ηηο ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο. Αλαθέξνπλ σζηφζν νξηζκέλα πξνβιήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε 

θαζπζηεξήζεηο ζηελ πιαηθφξκα εμαηηίαο ηεο παιαηφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο.  
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 Δηδηθφηεξα δεηήκαηα 

Αλαθνξηθά κε νξηζκέλα εηδηθφηεξα θαη ελδεηθηηθά πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαηά 

ηελ δηαδηθαζία αλάζεζεο,  ην ήκηζπ εθ ησλ εξσηεζεηζψλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ θαίλεηαη λα 

κπνξνχλ επρεξψο λα δηαθξίλνπλ αλάκεζα ζηνλ ππεξγνιάβν θαη ζηνλ ηξίην ζηηο ηθαλφηεηεο 

ηνπ νπνίνπ ζηεξίδεηαη ν πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, θαζψο θαη αλάκεζα ζε θξηηήξηα 

πνηνηηθήο επηινγήο θαη θξηηήξηα αλάζεζεο. Αληίζεηα, νη ππφινηπεο αλαζέηνπζεο αξρέο 

δείρλνπλ λα βξίζθνληαη ζε ακεραλία θαη λα κελ έρνπλ απνιχησο θαζαξή αληίιεςε απηψλ ησλ 

ελλνηψλ θαη ησλ κεηαμχ ηνπο δηαθνξψλ. 

 

 Χξήζε ΔΔΔ 

Ψο πξνο ηε ρξήζε ηνπ ΔΔΔΣ, φιεο νη εξσηεζείζεο αλαζέηνπζεο αξρέο ζπκθσλνχλ φηη 

δηεπθνιχλεη ζηελ δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ζε πςειφ βαζκφ, θη φηη ζε γεληθέο γξακκέο είλαη 

εχθνιν γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα ην ζπκπιεξψζνπλ νξζά. Γηαπηζηψλνπλ, σζηφζν, 

νξηζκέλεο δπζθνιίεο ζηε ζπκπιήξσζε θαη ηελ ππνβνιή ηνπ κε ειεθηξνληθά κέζα, ηδίσο ην 

φηη ε δηάθξηζε κεηαμχ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πξέπεη λα ζπκπιεξσζνχλ ζε νξηζκέλα πεδία δελ 

είλαη εχθνιε, θαζψο θη φηη ηα πεδία δελ επαξθνχλ γηα ηε ζπκπιήξσζε φισλ ησλ 

απαηηνχκελσλ πιεξνθνξηψλ. Δθ ηνπ ιφγνπ απηνχ, πξνβιέθζεθε κε ηνλ λ. 4782/2021 ε 

δπλαηφηεηα ζπκπιήξσζεο πξφζζεηεο ππεχζπλεο δήισζεο.  

Δπίζεο, φιεο νη εξσηεζείζεο αλαζέηνπζεο αξρέο ζεσξνχλ φηη ηφζν ε δπλαηφηεηα 

έθδνζεο κίαο κφλν απφθαζεο ζηνπο «κεηνδνηηθνχο» δηαγσληζκνχο, θαζψο θαη ε αχμεζε ηνπ 

νξίνπ απεπζείαο αλάζεζεο κέρξη ηα 30.000€ απνηεινχλ ζεηηθέο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ησλ 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. Απφ ηελ άιιε, δηραζκέλεο παξνπζηάδνληαη σο πξνο ην εάλ είλαη ζεηηθή ή 

αξλεηηθή εμέιημε ε θαηάξγεζε ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ.  

 

 Δθηέιεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 

Ψο πξνο ηελ εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, νη πεξηζζφηεξεο αλαζέηνπζεο αξρέο 

ζεσξνχλ φηη ε ρξήζε ησλ ζρεηηθψλ άξζξσλ ηνπ λ. 4412/2016 είλαη κέηξηαο επθνιίαο. 

Δηδηθφηεξα, αλαθέξνπλ κία ζεηξά απφ πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ θαηά ηελ εθαξκνγή 

ηνπο, φπσο: 

- νη δηαδηθαζίεο δελ είλαη μεθάζαξεο, απαηηείηαη απινπνίεζε,  
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- ππάξρεη θαθή θαηαλνκή ησλ δηαηάμεσλ,  

- πθίζηαηαη ζχγρπζε εθ ηεο κε ηήξεζεο ρξνληθήο ζεηξάο ζηελ εθηέιεζε,  

- ηα άξζξα είλαη δχζρξεζηα γηα ην άπεηξν πξνζσπηθφ/ζηειέρε,  

- είλαη δπζλφεηε ε δηάθξηζε κεηαμχ ησλ άξζξσλ εθηέιεζεο ζηηο πξνκήζεηεο θαη ζηηο 

ππεξεζίεο,  

- δελ είλαη ζαθήο ε δηαδηθαζία έγθξηζεο απφ ηα φξγαλα ησλ πξσηνθφιισλ παξαιαβήο 

κε παξεθθιίζεηο, 

- δεκηνπξγεί πξφβιεκα ν πεξηνξηζκφο ηεο παξάηαζεο έσο 50% ζηηο ππεξεζίεο, 

- πθίζηαληαη πξνβιήκαηα εθαξκνγήο ζηελ θήξπμε έθπησηνπ αλαδφρνπ, εηδηθά φζνλ 

αθνξά ζηελ φριεζε θαη ηεο κεξηθήο θαηάπησζεο ηεο εγγπεηηθήο. 

Δμίζνπ γηα ηα φξγαλα δηελέξγεηαο δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο θαη εθηέιεζεο δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ, νη πεξηζζφηεξεο αλαζέηνπζεο αξρέο ζεσξνχλ φηη ε ρξήζε ησλ ζρεηηθψλ 

άξζξσλ ηνπ λ. 4412/2016 είλαη κέηξηαο επθνιίαο. Αλαθέξνληαη μαλά ζεηξά απφ 

πξνβιήκαηα, φπσο: 

- αληηθξνπφκελεο δηαηάμεηο, 

- πξνβιήκαηα ζηε ζπγθξφηεζε, 

- πξνβιήκαηα ζηελ θαηαλφεζε θαη δηεθπεξαίσζε ησλ θαζεθφλησλ, 

- έιιεηςε αλαγθαίνπ πξνζσπηθνχ. 

 

 ΑΔΠΠ θαη δηθαζηηθή πξνζηαζία 

Τέινο, σο πξνο ηελ ΑΔΠΠ, νη πεξηζζφηεξεο αλαζέηνπζεο αξρέο θξίλνπλ ηελ 

ιεηηνπξγία ηεο σο ζεηηθή, αιιά ε πιεηνςεθία ζεσξεί φηη ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιεη 

πεξηζζφηεξν ζηελ επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ εθδίθαζεο πξνζθπγψλ. Αληίζηνηρα, νη 

πεξηζζφηεξεο αλαζέηνπζεο αξρέο θξίλνπλ σο ζεηηθή ηε ζπκβνιή ησλ αξκφδησλ δηθαζηεξίσλ.  

 

3. Σα πξνβιήκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ λ. 4412/2016 ζηελ πξάμε 

Παξ’ φιν πνπ νη πεξηζζφηεξεο αλαζέηνπζεο αξρέο ζεσξνχλ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα 

αλσηέξσ, φηη ε ζέζπηζε ηνπ εληαίνπ λνκνζεηήκαηνο γηα ηα ζέκαηα ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 
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απνηειεί κία ζεηηθή εμέιημε, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία δηαπηζηψλεη αδπλακίεο ζηε 

δηάξζξσζή ηνπ.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη αλαζέηνπζεο αξρέο αλαθέξνπλ φηη πξφθεηηαη γηα έλα πνιχπινθν 

λνκνζέηεκα, κε πνιιέο εζσθεηκεληθέο θαη εμσθεηκεληθέο παξαπνκπέο, ην νπνίν ζε αξθεηά 

ζεκεία δελ δηαζέηεη μεθάζαξεο δηαδηθαζίεο. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα κελ πθίζηαηαη 

θνηλή αληίιεςε ηνπ ηξφπνπ εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο. Δπηπιένλ, 

φιεο νη αλαζέηνπζεο αξρέο ζπκθσλνχλ φηη ε πιεζψξα ησλ ηξνπνπνηήζεσλ πνπ έρεη ιάβεη 

ρψξα επί ηνπ λφκνπ απηνχ νδεγεί ζε δπζθνιίεο θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ θαζψο δεκηνπξγεί 

ζχγρπζε θαη δπζθνιία ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ αιιεπάιιεισλ αιιαγψλ πνπ ιακβάλνπλ 

ρψξα. Τέινο, αλαθέξεηαη απφ θάπνηεο αλαζέηνπζεο αξρέο φηη πξνβιήκαηα δεκηνπξγεί ε κε 

χπαξμε δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κεηαμχ ησλ ζπζηεκάησλ, θαζψο θαη ε απνπζία επαξθνχο 

πιαηζίνπ γηα ηηο απεπζείαο αλαζέζεηο. 

 

Β. Σπκπεξάζκαηα - πξνηάζεηο 

Καηαιήγνληαο, νη αλαζέηνπζεο αξρέο πξνέβεζαλ ζε νξηζκέλεο πξνηάζεηο γηα ηελ 

βειηίσζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ, βάζεη ησλ πξνβιεκάησλ πνπ έρνπλ δηαπηζηψζεη φηη 

πξνθχπηνπλ ζπρλφηεξα ζηελ πξάμε θαη ηα νπνία δπζθνιεχνπλ ην πξνζσπηθφ ηνπο. 

Παξαηίζεληαη νη πξνηάζεηο πνπ ζπγθεληξψζεθαλ: 

- Ύπαξμε δηαθξηηψλ θεθαιαίσλ γηα δηεζλείο θαη εζληθνχο δηαγσληζκνχο. 

- Ννκνηερληθέο βειηηψζεηο. 

- Τππνπνίεζε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη δηαδηθαζηψλ. 

- Γηαθνξεηηθφο εηδηθφο λφκνο γηα ην Βηβιίν ΗΗ. 

- Δπαλαθνξά ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ. 

- Απνζαθήληζε αληηθξνπφκελσλ δηαηππψζεσλ. 

- Όρη ηφζεο παξαπνκπέο ζηνλ ίδην ηνλ λ. 4412/2016 ή ζε άιινπο λφκνπο. 

Τέινο, απφ φιεο ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο θξίλεηαη φηη πθίζηαηαη αλάγθε θαηάξηηζεο ησλ 

ζηειερψλ ηνπο πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο ζπλερψο κεηαβαιιφκελεο 

απαηηήζεηο ηνπ λ. 4412/2016. Δηδηθφηεξα, νη αλαζέηνπζεο αξρέο θξίλνπλ φηη δελ απαηηείηαη 

κφλν γεληθή εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο, αιιά θαη πξφζζεηε εθπαίδεπζε θαη 
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ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηηο λέεο αιιαγέο ηνπ λφκνπ θαζψο θαη κε εηδηθέο δηαδηθαζίεο. Ηδίσο, 

πξνηάζεθαλ ηα εμήο ζέκαηα ζηα νπνία ζα κπνξνχζε λα αθνξά ε θαηάξηηζε: 

- Σχληαμε κειεηψλ. 

- Σχληαμε δηαθεξχμεσλ. 

- Σχληαμε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. 

- Τξφπνο ππνινγηζκνχ πξνυπνινγηζκνχ. 

- Παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

- Σηήξημε ηξίησλ. 

- Φξήζε ΔΣΖΓΖΣ. 

- Σεκηλάξηα επί ησλ βαζηθψλ αξρψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ. 

 

V. Σειηθά πκπεξάζκαηα  

Α. Θεηηθά ζεκεία ηνπ λ. 4412/2016 

Δθ ησλ φζσλ αλαιχζεθαλ, θαζίζηαηαη ζαθέο φηη ε πιένλ ζεηηθή εμέιημε πνπ επήιζε 

κέζσ ηεο ζέζεο ζε ηζρχ ηνπ λ. 4412/2016 είλαη ε ελνπνίεζε ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ πνπ 

εθαξκφδεηαη ζηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο θαη ε ζπγθέληξσζή ηνπ ππφ κίαο θνηλήο ζθεπήο, κέζσ 

ηεο θαηάξγεζεο ησλ πεξηζζφηεξσλ εηδηθφηεξσλ δηαηάμεσλ θαη σο εθ ηνχηνπ κεγαιχηεξε 

αζθάιεηα δηθαίνπ.  

Με άιια ιφγηα, ν λφκνο απηφο απνηειεί κία απφπεηξα «ζπλεθηηθήο ζχδεπμεο» ησλ 

δηαηάμεσλ ησλ νδεγηψλ 2014/24 θαη 2014/25 πνπ αληηθαηέζηεζαλ ηηο νδεγίεο 2004/17 θαη 

2004/18 πνπ θαηαξγνχληαη, φπσο θαη ηα ΠΓ 59/2007 θαη 60/2007 πνπ ηηο είραλ ελζσκαηψζεη 

ζην εζληθφ δίθαην, θαη ησλ θαηαξγνχκελσλ λ. 4281/2014 (δελ εθαξκφζηεθε), λ. 3669/2008 

(Γεκφζηα έξγα), λ. 3316/2005 (Μειέηεο), ηνπ π.δ/ηνο 118/2007 (Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ ηνπ 

Γεκνζίνπ) θαζψο θαη ηνπ λ. 3886/2010 γηα ηελ πξνδηθαζηηθή πξνζηαζία ησλ δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ.  

Καζίζηαηαη, ζπλεπψο, ζαθέο, φηη ε θαηάξγεζε εθηά επί ησ ζπλφισ δηαθνξεηηθψλ 

λνκνζεηεκάησλ, ρσξίο λα γίλεη θαλ αλαθνξά θαη ζηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ είραλ επέιζεη επί ηνπ 

θαζελφο εμ απηψλ, θαη ε δεκηνπξγία ελφο εληαίνπ λνκνζεηήκαηνο γηα ηελ ζπλνιηθή ξχζκηζε 
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ησλ ζεκάησλ ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ είλαη έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πιενλεθηήκαηα ηνπ 

λ. 4412/2016.  

Σε απηή ηε – ζχκθσλα θαη κε ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο – βαζηθή ζπλεηζθνξά ηεο ζέζεσο 

ζε ηζρχ ηνπ λ. 44122/2016, ζα πξέπεη λα πξνζηεζεί νπσζδήπνηε ε εηζαγσγή ηνπ ΔΔΔΣ, ε 

ζέζπηζε ηεο ΑΔΠΠ, ε ρξήζε ειεθηξνληθψλ δηαδηθαζηψλ (φπσο απηή ηνπ ΚΖΜΓΖΣ θαη ηνπ 

ΔΣΖΓΖΣ – παξά ηηο θάπνηεο δπζθνιίεο ρξήζεο ηνπ), ε ρξήζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο κε 

δηαπξαγκάηεπζε άλεπ πξνεγνχκελεο δεκνζίεπζεο δηαθήξπμεο δηαγσληζκνχ. Δπίζεο, ε 

δπλαηφηεηα έθδνζεο κίαο κφλν απφθαζεο ζηνπο «κεηνδνηηθνχο» δηαγσληζκνχο, θαζψο θαη ε 

αχμεζε ηνπ νξίνπ απεπζείαο αλάζεζεο κέρξη ηα 30.000€ απνηεινχλ ζεηηθέο εμειίμεηο  

 

Β. Πξνβιήκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ λ. 4412/2016 

Ζ ζπγθέληξσζε φισλ ησλ ξπζκίζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο ζπληζηά 

ηαπηφρξνλα θαη ηελ πεγή ησλ βαζηθψλ πξνβιεκάησλ ηνπ λφκνπ. Ο λφκνο είλαη 

εθηελέζηαηνο, πεξηιακβάλνληαο 379 άξζξα. Πξφθεηηαη ζπλεπψο γηα έλα ππεξθνξησκέλν 

θείκελν ην νπνίν εθ ηνπ ιφγνπ απηνχ θαζίζηαηαη δχζρξεζην, ελαιιάζζεηαη απφ ην γεληθφ 

ζην εηδηθφ θαη ην αληίζηξνθν, ρσξίο πάληα νξζνινγηθή θαηαλνκή ηεο χιεο, θαη είλαη 

δπζεθάξκνζην απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο, πεξηέρνληαο νξηζκέλεο θνξέο ηδηαίηεξα 

ιεπηνκεξεηαθέο δηαηάμεηο, ελψ, ηαπηφρξνλα άιιεο εμαηξεηηθά γεληθφινγεο.  

Σπλαθψο, ζα πξέπεη λα επηζεκαλζνχλ: ε δπζθνιία ρξήζεο ησλ λέσλ δηαδηθαζηψλ 

αλάζεζεο, νη δπζρέξεηεο ζηελ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εθηέιεζε ηεο 

δεκφζηαο ζχκβαζεο, φπσο θαη (ζε κηθξφηεξν βαζκφ) ησλ δηαηάμεσλ πεξί νξγάλσλ 

δηελέξγεηαο δηαγσληζκψλ. 

 

VI. Πξνηάζεηο 

1. Γεδνκέλσλ ησλ φζσλ πξναλαθέξζεθαλ, θξίλεηαη φηη έλα ζεκαληηθφ βήκα πξνο ηελ 

κεγαιχηεξε εμνηθείσζε θαη ζπλεπψο ηελ νξζφηεξε εθαξκνγή ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ λ. 

4412/2016 απφ ην πξνζσπηθφ ησλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ ζπληζηά ε ζπλερηδφκελε θαηάξηηζή 

ηνπο. Δηδηθφηεξα, απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο είλαη ε γεληθή εθπαίδεπζε ζηα βαζηθά δεηήκαηα 

ηνπ δηθαίνπ ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θάζε λένπ κέινπο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο. Παξάιιεια, πξέπεη λα πθίζηαηαη κέξηκλα νχησο ψζηε ε θαηάξηηζε φρη κφλν λα 

εμεηδηθεχεηαη θαη ζε άιια δεηήκαηα ηνπ λ. 4412/2016, αιιά θαη λα επηθαηξνπνηεί ηηο γλψζεηο 
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ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, θαζψο ν λ. 4412/2016 ηξνπνπνηείηαη ζπρλά, κε 

απνηέιεζκα νξηζκέλεο απφ ηηο γλψζεηο λα θαζίζηαληαη παξσρεκέλεο.  

Μάιηζηα, ζεκαληηθφ είλαη ελ πξνθεηκέλσ λα γίλεη αλαθνξά ζην άξζξν 344 παξ. 1 – 2 

ηνπ λ. 4412/2016, ζχκθσλα κε ην νπνίν: «1. Οη αλαζέηνπζεο αξρέο/αλαζέηνληεο θνξείο 

εμαζθαιίδνπλ φηη ην πξνζσπηθφ πνπ είλαη επηθνξηηζκέλν κε θαζήθνληα ζρεηηθά κε ηελ 

πξνπαξαζθεπή, ζχλαςε θαη εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ δηαζέηεη ηελ απαηηνχκελε 

θαηάξηηζε, εκπεηξία θαη εμεηδίθεπζε. 

2. Οη αλαζέηνπζεο αξρέο/αλαζέηνληεο θνξείο κεξηκλνχλ γηα ηελ αξρηθή θαη δηα βίνπ 

θαηάξηηζε, θαζψο θαη ηελ αληίζηνηρε πηζηνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο πνπ ππεξεηεί κε 

νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο θαη ην νπνίν είλαη επηθνξηηζκέλν κε θαζήθνληα ζρεηηθά κε ηελ 

άζθεζε αξκνδηνηήησλ ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

3. Ζ θαηάξηηζε γίλεηαη κέζσ πηζηνπνηεκέλσλ πξνγξακκάησλ πνπ ζρεδηάδνληαη θαη 

πινπνηνχληαη ηδίσο απφ ην Ηλζηηηνχην Δπηκφξθσζεο (ΗΝ.ΔΠ.) ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο, κε ηε ζπλεξγαζία ηεο ΔΑΑΓΖΤ θαη εηδηθψλ επηζηεκφλσλ, ησλ 

Δζληθψλ Κεληξηθψλ Αξρψλ Αγνξψλ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 41 θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Ψεθηαθήο 

Γηαθπβέξλεζεο.» 

Σπληζηά, επνκέλσο, ππνρξέσζε ησλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ λα κεξηκλνχλ φρη κφλν γηα 

ηελ αξρηθή αιιά θαη γηα ηελ δηά βίνπ θαηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο, ην νπνίν αζρνιείηαη κε 

ηα ζέκαηα ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. Μάιηζηα, ηνλίδεηαη φηη κεηά ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ 

άξζξν κε ηνλ λ. 4782/2021, απφ 01.06.2021 πξνβιέπεηαη ε θαηάξηηζε λα ιακβάλεη ρψξα 

κέζσ πηζηνπνηεκέλσλ πξνγξακκάησλ πνπ ζρεδηάδνληαη θαη πινπνηνχληαη απφ ην Ηλζηηηνχην 

Δπηκφξθσζεο (ΗΝ.ΔΠ.) ηνπ ΔΚΓΓΑ.  

Με εθαιηήξην, ινηπφλ, ηελ παξνχζα κειέηε, θαη ηηο πξνβιεκαηηθέο πνπ αλαδείρζεθαλ 

κέζσ απηήο, πξνηείλεηαη ζην ΔΚΓΓΑ λα ζέζεη ζε εθαξκνγή ην άξζξν 344 παξ. 3 ηνπ λ. 

4412/2016 θαη λα πξνβεί ζε ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο πξνο ην 

πξνζσπηθφ ησλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ πνπ αζρνιείηαη κε ηα ζέκαηα ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.  

2. Πεξαηηέξσ, ζα κπνξνχζε λα πξνηαζεί ε επαλαδηαηχπσζε ή ηξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ 

λφκνπ πνπ εμαθνινπζνχλ λα πξνθαινχλ πξνβιήκαηα θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηελ πξάμε, 

φπσο απηέο πνπ ζπλέρνληαη κε ηελ εθηέιεζε ησλ ζπκβάζεσλ ή ηα φξγαλα δηελέξγεηαο ησλ 

δηαγσληζκψλ. 

3. Δπίζεο, ζα ήηαλ ζθφπηκν λα ππάξμεη εθηελέζηεξε θαη ζαθέζηεξε ξχζκηζε ησλ «λέσλ» 

δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο (δπλακηθφ ζχζηεκα αθνξψλ, αληαγσληζηηθφο δηάινγνο θιπ.) ή 
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παιαηφηεξσλ πνπ, φκσο, δελ ρξεζηκνπνηνχληαη ηδηαίηεξα απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο 

(πξνερφλησο, δε, ηεο ζπκθσλίαο – πιαίζην) ή ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο κε δηαπξαγκάηεπζε 

άλεπ πξνεγνχκελεο δεκνζίεπζεο δηαθήξπμεο δηαγσληζκνχ. 
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VII. Παξάξηεκα Ι 

Δξσηεκαηνιφγην 

                                            

 

 

 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 

ην πιαίζην ηεο Μειέηεο κε ηίηιν: 

 

«Αμηνιφγεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ λ. 4412/16 πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, έξγσλ θαη πξνκεζεηψλ 

απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο (ππεξεζίεο ηνπ δεκνζίνπ θαη επξχηεξνπ δεκνζίνπ ηνκέα) θαη ηνπ 

βαζκνχ εμνηθείσζεο ηνπ αξκφδηνπ πξνζσπηθνχ κε ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ην λφκν 

δηαδηθαζίεο» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μάξηηνο 2022 



[78] 

1. ΔΙΑΓΩΓΗ 

1.1. ΚΟΠΟ 

Ο ζθνπφο ηνπ παξφληνο εξσηεκαηνινγίνπ είλαη ε δηεξεχλεζε ηνπ βαζκνχ 

εμνηθείσζεο ησλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ κε ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ην λ. 4412/2016 (Α’ 147) 

δηαδηθαζίεο αλάζεζεο θαη εθηέιεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ, ππεξεζηψλ θαη 

έξγσλ. 

Δηδηθφηεξα δηεξεπλάηαη, θαηά πξψηνλ, εάλ ε εθαξκνγή ηνπ λφκνπ έρεη νδεγήζεη ζηελ 

απινχζηεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηνπ πνιχπινθνπ πξνυπάξρνληνο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ. Καηά 

δεχηεξνλ, απνζθνπείηαη ε εμεχξεζε ησλ ζεκείσλ εθείλσλ φπνπ ε επί 5 εηψλ εθαξκνγή ηνπ 

λφκνπ πξνθαιεί πξνβιήκαηα ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο πνπ ηνλ εθαξκφδνπλ, εηδηθά κεηά ηηο 

ηξνπνπνηήζεηο πνπ επέθεξε ν λ. 4782/2021.  

Σπλεπψο, ν ζθνπφο είλαη ηξηπιφο: λα θαηαδεηρζεί ε πξνζθνξά ηνπ λ. 4412/2016 ζηνλ 

θφζκν ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, λα αμηνινγεζεί ε ζπκβνιή ηνπ απφ ην αξκφδην πξνζσπηθφ 

ησλ θνξέσλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ηέινο λα 

αλαδεηρζνχλ πηζαλά πξνβιήκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ, νχησο ψζηε λα ππνβιεζνχλ 

πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηελ επίιπζή ηνπο. Καηά ηνλ ηξφπν απηφ αλακέλεηαη λα βειηησζεί ε 

πινήγεζε ησλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ κέζα απφ ηα δαηδαιψδε κνλνπάηηα ησλ δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ. 

 

1.2. ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ 

 Γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ παξφληνο εξσηεκαηνινγίνπ δελ απαηηείηαη ε θαηαγξαθή 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. Καηά ηνλ ηξφπν απηφ εμαζθαιίδεηαη ε αλσλπκία ησλ 

ζπκκεηερφλησλ. Οπνηαδήπνηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ εθηειείηαη πξνο ηνλ ζθνπφ ηεο κειέηεο 

θαη δελ ζα ρξεζηκνπνηεζεί κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν. Ζ ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζα 

ζπγθεληξσζνχλ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην βαζκφ πνπ δηθαηνινγείηαη απφ ηνπο ζθνπνχο ηεο 

επηζηεκνληθήο έξεπλαο. Τέινο, ζα ιεθζνχλ κέηξα γηα ηελ θαηάιιειε θχιαμε ησλ ζηνηρείσλ 

πνπ ζα ζπγθεληξσζνχλ. 

 

 Λακβάλνληαο ππφςε ηα αλσηέξσ, παξαθαινχκε γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ.  
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2. ΔΡΩΣΗΔΙ  

2.1. Γεληθέο εληππψζεηο 

2.1.1. Πσο θξίλεηε γεληθά ηελ κέρξη ηψξα εθαξκνγή ηνπ λ. 4412/2016;  

 

2.1.2. Έρεη ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ηνπ ρξφλνπ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο ησλ 

ζπκβάζεσλ ηνπ θνξέα πξνέιεπζήο ζαο; 

Ναη  Όρη  

 

2.1.3. Δάλ λαη, ζε πνην βαζκφ; 

Υςειφ  Μέηξην  Φακειφ  

 

2.1.4. Ζ ζπγθέληξσζε φισλ ησλ ζρεηηθψλ θαλφλσλ (πξνκήζεηεο αγαζψλ, παξνρή 

ππεξεζηψλ, ηερληθά έξγα) ζε έλα εληαίν θείκελν έρεη δηεπθνιχλεη ηηο 

δηαδηθαζίεο αλάζεζεο; 

Ναη  Όρη  

 

2.1.5. Σε πνην βαζκφ ζεσξείηε ην θείκελν ηνπ λφκνπ θαηαλνεηφ θαη εχρξεζην; 

Υςειφ  Μέηξην  Φακειφ  

 

2.1.6. Σε πνην βαζκφ ζεσξείηε φηη νη ηξνπνπνηήζεηο πνπ επέθεξε ν λ. 4782/2021 ζηνλ 

λ. 4412/2016 έθαλαλ ηνλ ηειεπηαίν πην θαηαλνεηφ θαη εχρξεζην; 

Υςειφ  Μέηξην  Φακειφ  

 

2.1.7. Έρεηε δηαπηζηψζεη αδπλακίεο ζηελ δηάξζξσζε ηνπ λ. 4412/2016;  

Ναη  Όρη  

2.2. Καλφλεο ζχλαςεο θαη εθηέιεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ – Γηθαζηηθή πξνζηαζία 

Πνιχ Καιή  Καιή  Μέηξηα  Καθή  
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2.2.1. Δίλαη εχθνιε ε δηάθξηζε κεηαμχ ησλ δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο ζηηο νπνίεο κπνξεί 

λα πξνζθχγεη κία αλαζέηνπζα αξρή; 

Ναη  Όρη  

 

2.2.2. Φξεζηκνπνηείηε ζπκθσλίεο – πιαίζην (άξ. 39 λ. 4412/2016); 

Ναη  Όρη  

 

2.2.3.  Δάλ λαη, ζε πνην βαζκφ δηεπθνιχλνπλ ηελ αλαζέηνπζα αξρή; 

Υςειφ  Μέηξην  Φακειφ  

 

2.2.4. Αλαθέξεηε επηγξακκαηηθά ηα ζπρλφηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεηε 

θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

2.2.5. Φξεζηκνπνηείηε ηελ δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνχκελε 

δεκνζίεπζε (άξ. 32, 32
Α
 λ. 4412/2016); 

Ναη  Όρη  

 

2.2.6. Δάλ λαη, ζε πνην βαζκφ δηεπθνιχλεη ηελ αλαζέηνπζα αξρή;   

Υςειφ  Μέηξην  Φακειφ  

 

2.2.7. Αλαθέξεηε επηγξακκαηηθά ηα ζπρλφηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεηε 

θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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2.2.8. Σε πνην βαζκφ είλαη εχθνιε ε ρξήζε ηνπ ΔΣΖΓΖΣ; 

Υςειφ  Μέηξην  Φακειφ  

 

2.2.9.   Σε πνην βαζκφ έρεη δηεπθνιχλεη ηελ δηαδηθαζία αλάζεζεο; 

Υςειφ  Μέηξην  Φακειφ  

 

2.2.10.  Αλαθέξεηε επηγξακκαηηθά ηα ζπρλφηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεηε 

θαηά ηελ ρξήζε ηνπ ΔΣΖΓΖΣ: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2.2.11. Σε πνην βαζκφ είλαη εχθνιε ε ρξήζε ηνπ ΚΖΜΓΖΣ; 

Υςειφ  Μέηξην  Φακειφ  

 

2.2.12.   Σε ηη βαζκφ έρεη δηεπθνιχλεη ηελ δηαδηθαζία αλάζεζεο; 

Υςειφ  Μέηξην  Φακειφ  

 

2.2.13.  Αλαθέξεηε επηγξακκαηηθά ηα ζπρλφηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεηε 

θαηά ηελ ρξήζε ηνπ ΚΖΜΓΖΣ: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2.2.14. Φξεζηκνπνηείηε ηελ πξνθαηαξθηηθή δηαβνχιεπζε κε ηελ αγνξά (άξ. 46 λ. 

4412/2016) γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ δηαθεξχμεσλ; 

Ναη  Όρη  
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2.2.15. Δάλ λαη, ζε πνην βαζκφ δηεπθνιχλεη ηελ αλαζέηνπζα αξρή;   

Υςειφ  Μέηξην  Φακειφ  

 

2.2.16. Αλαθέξεηε επηγξακκαηηθά ηα ζπρλφηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεηε 

θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2.2.17. Σε πνην βαζκφ είλαη ζαθήο ε δηάθξηζε κεηαμχ ππεξγνιάβνπ θαη ηξίηνπ ζηηο 

ηθαλφηεηεο ηνπ νπνίνπ ζηεξίδεηαη ν πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο; 

Υςειφ  Μέηξην  Φακειφ  

 

2.2.18. Σε πνην βαζκφ είλαη ζαθήο ε δηάθξηζε κεηαμχ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο 

θαη θξηηεξίσλ αλάζεζεο; 

Υςειφ  Μέηξην  Φακειφ  

 

2.2.19. Σε πνην βαζκφ ε ρξήζε ηνπ ΔΔΔΣ (άξ. 79 θαη 79Α λ. 4412/2016) έρεη 

δηεπθνιχλεη ηελ δηαδηθαζία αλάζεζεο;   

Υςειφ  Μέηξην  Φακειφ  

 

2.2.20. Σε πνην βαζκφ είλαη εχθνιν γηα ηνπο πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα 

ζπκπιεξψζνπλ νξζά ην ΔΔΔΣ (θξίλνληαο απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ έρεη 

δεκηνπξγήζεη ζηηο δηαδηθαζίεο αλάζεζεο ε κε νξζή ζπκπιήξσζή ηνπ); 

Υςειφ  Μέηξην  Φακειφ  
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2.2.21. Αλαθέξεηε επηγξακκαηηθά ηα ζπρλφηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεηε απφ 

ηε ρξήζε ηνπ ΔΔΔΣ: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2.2.22. Σε πνην βαζκφ δηεπθνιχλεη ε δπλαηφηεηα έθδνζεο κίαο κφλν απφθαζεο ζηνπο 

«κεηνδνηηθνχο» δηαγσληζκνχο (άξ. 100 λ. 4412/2016);   

Υςειφ  Μέηξην  Φακειφ  

 

2.2.23. Σε πνην βαζκφ δηεπθνιχλεη ε αχμεζε ηνπ νξίνπ ηεο απ’ επζείαο αλάζεζεο 

κέρξη ηα 30.000 επξψ (άξ. 118 λ. 4412/2016); 

Υςειφ  Μέηξην  Φακειφ  

 

2.2.24. Θεσξείηε σο ζεηηθή ή αξλεηηθή εμέιημε ηελ θαηάξγεζε ηνπ ζπλνπηηθνχ 

δηαγσληζκνχ; 

Θεηηθή  Αξλεηηθή  

 

2.2.25. Σε πνην βαζκφ ζεσξείηε φηη ηα άξζξα πεξί εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ (άξ. 200 

– 220) είλαη εχθνια ζηελ εθαξκνγή ηνπο απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή; 

Υςειφ  Μέηξην  Φακειφ  

 

2.2.26.   Αλαθέξεηε επηγξακκαηηθά ηα ζπρλφηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεηε 

απφ ηελ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ απηψλ: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2.2.27. Σε πνην βαζκφ ζεσξείηε φηη ηα άξζξα γηα ηα φξγαλα δηελέξγεηαο δηαδηθαζηψλ 

αλάζεζεο θαη εθηέιεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (άξ. 221 λ. 4412/2016) είλαη 

εχθνια ζηελ εθαξκνγή ηνπο απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή;   
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Υςειφ  Μέηξην  Φακειφ  

2.2.28.   Αλαθέξεηε επηγξακκαηηθά ηα ζπρλφηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεηε 

απφ ηελ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ απηψλ: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2.2.29. Πψο θξίλεηε γεληθά ηελ ιεηηνπξγία ηεο ΑΔΠΠ;   

Θεηηθή  Αξλεηηθή  

 

2.2.30. Σε πνην βαζκφ έρεη επηηαρχλεη ηε δηαδηθαζία εθδίθαζεο πξνζθπγψλ;  

Υςειφ  Μέηξην  Φακειφ  

 

2.2.31. Πσο θξίλεηε γεληθά ηελ ζπκβνιή ησλ αξκφδησλ δηθαζηεξίσλ (Γηνηθεηηθά 

Δθεηεία, ΣηΔ); 

Θεηηθή  Αξλεηηθή  

 

2.3. Δξσηήζεηο αλνηθηνχ ηχπνπ 

2.3.1. Πνην ζεσξείηε φηη είλαη ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα πνπ έιπζε ν λ. 4412/2016 κε 

ηελ εθαξκνγή ηνπ ζε ζρέζε κε ην πξνγελέζηεξν θαζεζηψο; 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

2.3.2. Πνην ζεσξείηε φηη είλαη ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα πνπ παξνπζηάδεη ν λ. 

4412/2016 ζηε κέρξη ηψξα εθαξκνγή ηνπ; 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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2.3.3. Παξαθαινχκε γηα ηηο δηθέο ζαο πξνηάζεηο βειηίσζεο ηνπ λφκνπ, είηε γεληθά, 

είηε ζε εηδηθφηεξα ζεκεία ηνπ: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2.3.4. Θεσξείηε φηη ππάξρεη αλάγθε θαηάξηηζεο – ηερληθήο βνήζεηαο ησλ ζηειερψλ 

ησλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ, θαη αλ λαη, αλαθνξηθά κε 

πνηα εηδηθφηεξα ζεκεία ηνπ λφκνπ; 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Φνξέαο πξνέιεπζεο: _______________ 

Ηκεξνκελία: _______________ 

 

Δπραξηζηνχκε γηα ην ρξφλν ζαο. 

 

 


