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(τελευταία ενθμζρωςθ: 07/09/2018) 

 

1. ΒΑΙΚΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ  
 

 Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεφχοσ Α') «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και 

Κοινοτιτων», όπωσ ιςχφει. 

 Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116/18.06.2008 τεφχοσ Α') «Κφρωςθ τθσ κωδικοποίθςθσ τθσ 

νομοκεςίασ καταςκευισ δθμόςιων ζργων», όπωσ ιςχφει. 

 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεφχοσ Α') «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ 

Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - Πρόγραμμα Καλλικράτθσ», όπωσ 

ιςχφει. 

 Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/13.07.2010 τεφχοσ Α') «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν 

υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και 

αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ», 

όπωσ ιςχφει. 

 Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/15.09.2011 τεφχοσ Α') «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ 

Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 

υμβάςεων - Αντικατάςταςθ του ζκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικόσ 

κϊδικασ) - Προπτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει. 

 Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεφχοσ Αϋ) «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, 

Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

όπωσ ιςχφει. 

 Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεφχοσ Α') «Μεταρρφκμιςθ του κεςμικοφ 

πλαιςίου τθσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ - Εμβάκυνςθ τθσ Δθμοκρατίασ - Ενίςχυςθ τθσ 

υμμετοχισ - Βελτίωςθ τθσ οικονομικισ και αναπτυξιακισ λειτουργίασ των Ο.Σ.Α. 

*Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΘΕΝΗ Ι»+ - Ρυκμίςεισ για τον εκςυγχρονιςμό του πλαιςίου 

οργάνωςθσ και λειτουργίασ των ΦΟΔΑ - Ρυκμίςεισ για τθν αποτελεςματικότερθ, 

ταχφτερθ και ενιαία άςκθςθ των αρμοδιοτιτων ςχετικά με τθν απονομι ικαγζνειασ και 

τθν πολιτογράφθςθ - Λοιπζσ διατάξεισ αρμοδιότθτασ Τπουργείου Εςωτερικϊν και 

άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει. 

 Π.Δ. 171/1987 (ΦΕΚ 84/02.06.1987 τεφχοσ Α') «Όργανα που αποφαςίηουν ι 

γνωμοδοτοφν και ειδικζσ ρυκμίςεισ ςε κζματα ζργων που εκτελοφνται από τουσ 

Οργανιςμοφσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (ΟΣΑ) και άλλεσ ςχετικζσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει. 

 Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31.01.2013 τεφχοσ Α') «Όργανα που αποφαςίηουν ι 

γνωμοδοτοφν και λοιπζσ ςχετικζσ ρυκμίςεισ ςε κζματα ζργων, μελετϊν και υπθρεςιϊν 
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του ν. 3316/2005 «Ανάκεςθ και εκτζλεςθ δθμοςίων ςυμβάςεων εκπόνθςθσ μελετϊν 

και παροχισ ςυναφϊν υπθρεςιϊν και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ 42), αρμοδιότθτασ των 

Περιφερειϊν», όπωσ ιςχφει. 

 Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεφχοσ Α') «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ 

διατάκτεσ», όπωσ ιςχφει. 

 Υ.Α. Οικονομίασ & Ανάπτυξθσ 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεφχοσ Β') 

«Ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ 

Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ 

και Ανάπτυξθσ», όπωσ ιςχφει. 

 Κ.Υ.Α. Οικονομίασ & Ανάπτυξθσ και Υποδομϊν και Μεταφορϊν 117384/26.10.2017 

(ΦΕΚ 3821/31.10.2017 τεφχοσ Β') «Ρυκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που αφοροφν τθν 

ανάκεςθ των Δθμοςίων υμβάςεων ζργων, μελετϊν και παροχισ τεχνικϊν και λοιπϊν 

ςυναφϊν επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων και 

διαδικαςιϊν του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων 

(Ε..Η.ΔΗ..)», όπωσ ιςχφει. 

 

 

2. ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΤΝΟΔΕΤΣΙΚΑ ΕΓΓΡΑΥΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΣΗ  ΕΛΕΓΦΟΜΕΝΗ 
ΑΠΟΥΑΗ, ΚΑΣΑ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 225 ΣΟΤ Ν. 3852/2010 

 

Τα παρακάτω ςτοιχεία είναι τα απαιτοφμενα ςυνοδευτικά ζγγραφα ςτοιχεία 

τθσ ελεγχόμενθσ απόφαςθσ που αποτελοφν το διοικθτικό φάκελο προσ διαβίβαςθ. Οι 

Ο.Τ.Α. και τα νομικά τουσ πρόςωπα υποχρεοφνται να διαβιβάηουν και κάκε επιπλζον 

ςτοιχείο που ηθτείται, ςτα πλαίςια του ελζγχου νομιμότθτασ, από τθν Υπθρεςία μασ. 

Επιςθμαίνεται ότι όπου ςτο κείμενο αναφζρονται 

αποφάςεισ/πράξεισ/ζγγραφα ςυλλογικϊν ι μονομελϊν οργάνων που ζχουν 

αναρτθκεί ςτο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ ι/και ςτο ΚΗΜΔΗΣ, προτείνεται αντί τησ 

αποςτολήσ τουσ η αναφορά του αριθμοφ τησ ανάρτηςησ ςτο διαβιβαςτικό ζγγραφο 

που ςυνοδεφει τθν ελεγχόμενθ απόφαςθ. 

Αναλόγωσ με τθν επιλογι τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ που επιλζχκθκε1, τα 

ςτοιχεία που πρζπει να αποςτζλλονται ςτθν Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Αττικισ για τθ 

διενζργεια ελζγχου νομιμότθτασ των αποφάςεων ανάκεςθσ ςφμβαςθσ δθμοςίων 

ζργων είναι τα εξισ: 

 

 

 

 

                                                           
1
 Σφμφωνα με τθν περ. β τθσ παρ. 1 του άρκ. 225 του ν. 3852/2010, όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκ. 

116 του ν. 4555/2018 και ιςχφει, οι αποφάςεισ των ςυλλογικϊν οργάνων των ΟΤΑ Α' και Β' βακμοφ, 
κακϊσ και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτϊν, αποςτζλλονται υποχρεωτικά για ζλεγχο νομιμότθτασ, εφόςον αφοροφν 
τθν ανάκεςθ ζργων αν το τίμθμα υπερβαίνει το ποςό των εξιντα χιλιάδων (60.000) ευρϊ χωρίσ Φ.Π.Α. 
Συνεπϊσ, και ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ του άρκ. 238 του ν. 3852/2010 όπωσ αντικαταςτάκθκε με 
το άρκ. 131 του ν. 4555/2018 και ιςχφει, οι απευκείασ ανακζςεισ και οι ςυνοπτικοί διαγωνιςμοί των 
άρκρων 118 και 117 αντίςτοιχα του ν. 4412/2016, δεν υπάγονται ςτον υποχρεωτικό ζλεγχο 
νομιμότθτασ που αςκεί θ Υπθρεςία μασ. 
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Ανοικτή διαδικαςία (άρθρο 27 του ν. 4412/2016) για ανάθεςη ΕΡΓΟΥ 

 

1. Τθ μελζτθ του ζργου (α. Τεχνικι περιγραφι, β. Τεχνικι ζκκεςθ, γ. 

Προχπολογιςμόσ μελζτθσ2, υπογεγραμμζνθ από το ςυντάξαντα, το κεωριςαντα, τον 

εγκρίνοντα και με ςτρογγυλι ςφραγίδα). 

2. Τθν απόφαςθ του Δθμοτικοφ/Περιφερειακοφ Συμβουλίου περί ζγκριςθσ τθσ 

μελζτθσ του ζργου (όταν οι μελζτεσ δεν εκπονοφνται από το προςωπικό τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ). 

3. Τθν απόφαςθ του Δθμοτικοφ/Περιφερειακοφ Συμβουλίου (ι τον Αρικμό 

Διαδικτυακισ Ανάρτθςθσ αυτισ) περί ζγκριςθσ του τεχνικοφ προγράμματοσ του ζτουσ 

που πρόκειται να δθμοπρατθκεί/εκτελεςτεί το ζργο (ι των ετϊν όταν πρόκειται για 

ςφμβαςθ που εκτείνεται πζραν του ενόσ ζτουσ) και ςτθν οποία αυτό ρθτά να 

προβλζπεται (περιγραφι, Κ.Α, ποςό κλπ). 

4. Τον Αρικμό Διαδικτυακισ Ανάρτθςθσ (ΑΔΑ) τθσ απόφαςθσ του Δθμοτικοφ 

Συμβουλίου/Περιφερειακοφ Συμβουλίου περί ζγκριςθσ του προχπολογιςμοφ του 

ζτουσ που πρόκειται να δθμοπρατθκεί/εκτελεςτεί το ζργο (ι των ετϊν όταν πρόκειται 

για ςφμβαςθ που εκτείνεται πζραν του ενόσ ζτουσ) και ςτθν οποία ρθτά να 

προβλζπεται θ εγγεγραμμζνθ πίςτωςθ τθσ ςχετικισ δαπάνθσ του προσ εκτζλεςθ ζργου 

(περιγραφι, Κ.Α, ποςό κλπ). 

5. Βεβαίωςθ από τον προϊςτάμενο των Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν περί τιρθςθσ όλων των 

προχποκζςεων του άρκρου 49 (ωριμότθτα, μελζτεσ) του ν. 4412/2016 αναφορικά με 

το ελεγχόμενο ζργο. 

6. Τον Αρικμό Διαδικτυακισ Ανάρτθςθσ Μθτρϊου (ΑΔΑΜ) τθσ Απόφαςθσ Ανάλθψθσ 

Υποχρζωςθσ (ΑΑΥ) του τρζχοντοσ οικονομικοφ ζτουσ τθσ πίςτωςθσ όλου του ποςοφ ι 

τθν κατανομι αυτισ κατ' ζτοσ ςε περίπτωςθ τμθματικισ πραγματοποίθςθσ που 

εκτείνεται ςε περιςςότερα του ενόσ οικονομικά ζτθ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του π.δ. 

80/2016 κακϊσ και τον Αρικμό Διαδικτυακισ Ανάρτθςθσ (ΑΔΑ) αυτισ (ςθμ. θ 

θμερομθνία ανάρτθςθσ τθσ απόφαςθσ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ κα πρζπει να είναι 

προγενζςτερθ από αυτιν τθσ διακιρυξθσ). 

7. Τον Αρικμό Διαδικτυακισ Ανάρτθςθσ (ΑΔΑ) τθσ απόφαςθσ περί ανατροπισ τθσ 

Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ (ΑΑΥ) ςτθν περίπτωςθ που αυτι δεν εκτελζςτθκε εντόσ του 

ζτουσ τθσ δθμοπράτθςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 4 του π.δ. 80/2016. 

8. Τον Αρικμό Διαδικτυακισ Ανάρτθςθσ (ΑΔΑ) τθσ απόφαςθσ Οικονομικισ Επιτροπισ 

περί κατάρτιςθσ/ζγκριςθσ των όρων τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ (ςθμ. ςτθν 

                                                           
2
 Σφμφωνα με τθν υ.α. 20867/17.06.2016 (ΦΕΚ Β’ 1941/29-6-2016, ΑΔΑ: 6ΦΕ5465ΦΘΕ-ΗΨΨ), όταν τα 

ζργα προχπολογιςμοφ δαπάνθσ μελετϊν ζργων των Ο.Τ.Α. Α` βακμοφ, των Συνδζςμων τουσ, των 
Νομικϊν τουσ Προςϊπων Δθμοςίου Δικαίου, των Ιδρυμάτων τουσ και των ΔΕΥΑ του ν. 1069/1980 και 
του ν. 890/1979, είναι άνω των πζντε εκατομμυρίων (5.000.000,00) ευρϊ, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου 
του Φ.Π.Α., απαιτείται κεϊρθςθ από τθν αρμόδια Τεχνικι Υπθρεςία φςτερα από γνώμη του Τεχνικοφ 
Συμβουλίου Δθμοςίων Ζργων Περιφζρειασ Αττικισ (ΤΣΔΕΠΑ) (βλ. και εγκφκλιο 16 ΥΠΕΣΔΑ, ζγγραφο 
23449/15.07.2016), ενϊ αν είναι άνω των είκοςι πζντε εκατομμυρίων (25.000.000,00) ευρϊ και αφορά 
τουσ Διμουσ Ακθνϊν και Πειραιά, απαιτείται κεϊρθςθ από τθν αρμόδια υπθρεςία τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Αττικισ, φςτερα από ςφμφωνθ γνϊμθ τεχνικοφ ςυμβουλίου που 
ςυγκροτείται ςτθν ζδρα κάκε Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτθν παρ. 4 του 
άρκρου 209 του ν. 3463/2006 όπωσ ιςχφει. 
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απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ περί κατάρτιςθσ των όρων τθσ διακιρυξθσ, κα 

πρζπει να είναι ςυμπλθρωμζνα τα κενά ςθμεία του πρότυπου τεφχουσ όπωσ 

απαιτείται ςτθν εκάςτοτε επιλεγμζνθ διαγωνιςτικι διαδικαςία). 

9. Τθν απόφαςθ του Υπουργοφ Μεταφορϊν και Υποδομϊν ςτθν περίπτωςθ που 

προςτίκενται όροι ςτθ διακιρυξθ του ελεγχόμενου ζργου, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 

τθσ περ. β τθσ παρ. 7 του άρκ. 53 του ν. 4412/2016. 

10. Τθ ςχετικι απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ ςε περίπτωςθ μετάκεςθσ των 

θμερομθνιϊν λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν ι/και τθσ 

θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν (βλ. άρκ. 18 του πρότυπου τεφχουσ) 

κακϊσ και βεβαίωςθ περί κοινοποίθςθσ αυτισ ςε όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ. 

11. Τον Αρικμό Διαδικτυακισ Ανάρτθςθσ Μθτρϊου (ΑΔΑΜ) του πρωτογενοφσ 

αιτιματοσ. 

12. Τον Αρικμό Διαδικτυακισ Ανάρτθςθσ Μθτρϊου (ΑΔΑΜ) του εγκεκριμζνου 

αιτιματοσ (ςθμ. ωσ εγκεκριμζνα αιτιματα καταχωρίηονται ςτο ΚΗΜΔΗΣ οι Αποφάςεισ 

Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ (ΑΑΥ) εφόςον θ δαπάνθ υπάγεται ςτθ διαδικαςία του π.δ. 

80/2016, όπωσ ορίηεται ςτισ διατάξεισ τθσ περ. β τθσ παρ. 1 του άρκρου 6 τθσ υ.α. 

57654/22.05.2017, ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεφχοσ Β'). 

13. Τον Αρικμό Διαδικτυακισ Ανάρτθςθσ Μθτρϊου (ΑΔΑΜ) τθσ προκιρυξθσ κακϊσ 

και τον Αρικμό Διαδικτυακισ Ανάρτθςθσ (ΑΔΑ) τθσ περίλθψθσ τθσ διακιρυξθσ (ςθμ. θ 

ζννοια τθσ προκιρυξθσ όπωσ αυτι ορίηεται ςτα άρκρα 63 και 122 του ν. 4412/2016, 

είναι διάφορθ από αυτι τθσ περίλθψθσ τθσ διακιρυξθσ). 

14. Τον Αρικμό Διαδικτυακισ Ανάρτθςθσ Μθτρϊου (ΑΔΑΜ) τθσ διακιρυξθσ. 

15. Τον Αρικμό Διαδικτυακισ Ανάρτθςθσ (ΑΔΑ) τθσ απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ 

Επιτροπισ περί ςυγκρότθςθσ τθσ επιτροπισ διαγωνιςμοφ (κφρωςθ πρακτικοφ 

κλιρωςθσ). 

16. Τισ προςκλιςεισ των μελϊν επιτροπισ διαγωνιςμοφ (εφόςον δεν παρζςτθςαν όλα 

τα μζλθ). 

17. Το πρακτικό τθσ επιτροπισ διαγωνιςμοφ τθσ υπόψθ δθμοπραςίασ νόμιμα 

υπογεγραμμζνο. 

18. Τισ δφο εφθμερίδεσ τοπικήσ κυκλοφορίασ, μία θμεριςια και μία εβδομαδιαία, 

ςτισ οποίεσ δθμοςιεφτθκε θ περίλθψθ του διαγωνιςμοφ όπου να διακρίνονται με 

ευκρίνεια θ θμερομθνία κυκλοφορίασ, ο τίτλοσ και το δθμοςιευμζνο κείμενο. 

19. Τθν απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ περί ανάδειξθσ του προςωρινοφ 

αναδόχου τθσ ςφμβαςθσ. 

20. Τθν απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ περί τθσ κατακφρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

21. Βεβαίωςθ περί ενθμζρωςθσ όλων των ςυμμετεχόντων/διαγωνιηομζνων για τισ 

δφο αποφάςεισ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ: α) περί ανάδειξθσ του προςωρινοφ 

αναδόχου τθσ ςφμβαςθσ και β) περί τθσ κατακφρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ (πλθν του 

αναδόχου). 

22. Βεβαίωςθ περί μθ εκκρεμϊν ενςτάςεων, προςφυγϊν, αιτιςεων αναςτολισ 

εκτζλεςθσ πράξθσ, αιτιςεων αςφαλιςτικϊν μζτρων και γενικά οιοδιποτε ζνδικων 

μζςων ι βοθκθμάτων ενϊπιον οποιαςδιποτε αρμόδιασ αρχισ ι ενϊπιον 

οποιουδιποτε αρμόδιου δικαςτθρίου κατά τθσ διακιρυξθσ και κατά οποιαςδιποτε 
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άλλθσ εκτελεςτισ πράξθσ που αφορά τθ ςυγκεκριμζνθ διαγωνιςτικι διαδικαςία. Σε 

περίπτωςθ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ, ζνςταςθσ ι/και προςωρινϊν μζτρων, 

αποςτολι αυτϊν ςτθν Υπθρεςία μασ. 

 

 

Διαπραγμάτευςη χωρίσ προηγοφμενη δημοςίευςη για ανάθεςη ΕΡΓΟΥ (άρθρο 32 

του ν. 4412/2016) 

 

1. Τθ μελζτθ του ζργου (α. Τεχνικι περιγραφι, β. Τεχνικι ζκκεςθ, γ. 

Προχπολογιςμόσ μελζτθσ3. Με υπογραφι από το ςυντάξαντα, το κεωριςαντα, τον 

εγκρίνοντα και με ςτρογγυλι ςφραγίδα). 

2. Τθν απόφαςθ του Δθμοτικοφ/Περιφερειακοφ Συμβουλίου περί ζγκριςθσ τθσ 

μελζτθσ του ζργου (όταν οι μελζτεσ δεν εκπονοφνται από το προςωπικό τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ). 

3. Τθν απόφαςθ του Δθμοτικοφ/Περιφερειακοφ Συμβουλίου (ι τον Αρικμό 

Διαδικτυακισ Ανάρτθςθσ αυτισ) περί ζγκριςθσ του τεχνικοφ προγράμματοσ του ζτουσ 

που πρόκειται να δθμοπρατθκεί/εκτελεςτεί το ζργο (ι των ετϊν όταν πρόκειται για 

ςφμβαςθ που εκτείνεται πζραν του ενόσ ζτουσ) και ςτθν οποία αυτό ρθτά να 

προβλζπεται (περιγραφι, Κ.Α, ποςό κλπ). 

4. Τον Αρικμό Διαδικτυακισ Ανάρτθςθσ (ΑΔΑ) τθσ απόφαςθσ του Δθμοτικοφ 

Συμβουλίου/Περιφερειακοφ Συμβουλίου περί ζγκριςθσ του προχπολογιςμοφ του 

ζτουσ που πρόκειται να δθμοπρατθκεί/εκτελεςτεί το ζργο (ι των ετϊν όταν πρόκειται 

για ςφμβαςθ που εκτείνεται πζραν του ενόσ ζτουσ) και ςτθν οποία ρθτά να 

προβλζπεται θ εγγεγραμμζνθ πίςτωςθ τθσ ςχετικισ δαπάνθσ του προσ εκτζλεςθ 

ζργου (περιγραφι, Κ.Α, ποςό κλπ). 

5. Τον Αρικμό Διαδικτυακισ Ανάρτθςθσ Μθτρϊου (ΑΔΑΜ) τθσ Απόφαςθσ Ανάλθψθσ 

Υποχρζωςθσ (ΑΑΥ) του τρζχοντοσ οικονομικοφ ζτουσ τθσ πίςτωςθσ όλου του ποςοφ ι 

τθν κατανομι αυτισ κατ' ζτοσ ςε περίπτωςθ τμθματικισ πραγματοποίθςθσ που 

εκτείνεται ςε περιςςότερα του ενόσ οικονομικά ζτθ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του π.δ. 

80/2016 κακϊσ και τον Αρικμό Διαδικτυακισ Ανάρτθςθσ (ΑΔΑ) αυτισ (ςθμ. θ 

θμερομθνία ανάρτθςθσ τθσ απόφαςθσ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ κα πρζπει να είναι 

προγενζςτερθ από αυτιν τθσ διακιρυξθσ). 

                                                           
3
 Σφμφωνα με τθν υ.α. 20867/17.06.2016 (ΦΕΚ Β’ 1941/29-6-2016, ΑΔΑ: 6ΦΕ5465ΦΘΕ-ΗΨΨ), όταν τα 

ζργα προχπολογιςμοφ δαπάνθσ μελετϊν ζργων των Ο.Τ.Α. Α` βακμοφ, των Συνδζςμων τουσ, των 
Νομικϊν τουσ Προςϊπων Δθμοςίου Δικαίου, των Ιδρυμάτων τουσ και των ΔΕΥΑ του ν. 1069/1980 και 
του ν. 890/1979, είναι άνω των πζντε εκατομμυρίων (5.000.000,00) ευρϊ, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου 
του Φ.Π.Α., απαιτείται κεϊρθςθ από τθν αρμόδια Τεχνικι Υπθρεςία φςτερα από γνώμη του Τεχνικοφ 
Συμβουλίου Δθμοςίων Ζργων Περιφζρειασ Αττικισ (ΤΣΔΕΠΑ) (βλ. και εγκφκλιο 16 ΥΠΕΣΔΑ, ζγγραφο 
23449/15.07.2016), ενϊ αν είναι άνω των είκοςι πζντε εκατομμυρίων (25.000.000,00) ευρϊ και αφορά 
τουσ Διμουσ Ακθνϊν και Πειραιά, απαιτείται κεϊρθςθ από τθν αρμόδια υπθρεςία τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Αττικισ, φςτερα από ςφμφωνθ γνϊμθ τεχνικοφ ςυμβουλίου που 
ςυγκροτείται ςτθν ζδρα κάκε Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτθν παρ. 4 του 
άρκρου 209 του ν. 3463/2006 όπωσ ιςχφει. Επιςθμαίνεται ότι ςτθ διαπραγμάτευςθ άνω του ορίου, που 
κακορίηεται ςτθν περίπτωςθ αϋ του άρκρου 5 του ν. 4412/2016 εφόςον δεν ζχει ανακεωρθκεί 
ςφμφωνα με το άρκρο 6 τθσ Οδθγίασ 2014/24/ΕΕ, απαιτείται ςφμφωνη γνώμη τθσ Ενιαίασ 
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΑΑΔΗΣΥ). 
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6. Τον Αρικμό Διαδικτυακισ Ανάρτθςθσ (ΑΔΑ) τθσ απόφαςθσ περί ανατροπισ τθσ 

Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ (ΑΑΥ) ςτθν περίπτωςθ που αυτι δεν εκτελζςτθκε εντόσ του 

ζτουσ τθσ δθμοπράτθςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 4 του π.δ. 80/2016. 

7. Τον Αρικμό Διαδικτυακισ Ανάρτθςθσ (ΑΔΑ) τθσ απόφαςθσ Οικονομικισ Επιτροπισ 

περί ζγκριςθσ των όρων τθσ διακιρυξθσ/διαπραγμάτευςθσ (ςθμ. ςτθν απόφαςθ τθσ 

Οικονομικισ Επιτροπισ περί κατάρτιςθσ των όρων τθσ διακιρυξθσ/διαπραγμάτευςθσ, 

δε κα πρζπει να υπάρχουν κενά/μθ ςυμπλθρωμζνα ςθμεία). 

8. Τον Αρικμό Διαδικτυακισ Ανάρτθςθσ Μθτρϊου (ΑΔΑΜ) του πρωτογενοφσ 

αιτιματοσ. 

9. Τον Αρικμό Διαδικτυακισ Ανάρτθςθσ Μθτρϊου (ΑΔΑΜ) του εγκεκριμζνου 

αιτιματοσ (ςθμ. ωσ εγκεκριμζνα αιτιματα καταχωρίηονται ςτο ΚΗΜΔΗΣ οι Αποφάςεισ 

Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ (ΑΑΥ) εφόςον θ δαπάνθ υπάγεται ςτθ διαδικαςία του π.δ. 

80/2016, όπωσ ορίηεται ςτισ διατάξεισ τθσ περ. β τθσ παρ. 1 του άρκρου 6 τθσ υ.α. 

57654/22.05.2017, ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεφχοσ Β'). 

10. Τθν πρόςκλθςθ υποβολισ προςφοράσ/ςυμμετοχισ ςε διαπραγμάτευςθ. 

11. Τον Αρικμό Διαδικτυακισ Ανάρτθςθσ (ΑΔΑ) τθσ απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ 

Επιτροπισ περί ςυγκρότθςθσ τθσ επιτροπισ διαγωνιςμοφ/διαπραγμάτευςθσ (κφρωςθ 

πρακτικοφ κλιρωςθσ). 

12. Τισ προςκλιςεισ των μελϊν επιτροπισ διαγωνιςμοφ/διαπραγμάτευςθσ (εφόςον 

δεν παρζςτθςαν όλα τα μζλθ). 

13. Το πρακτικό τθσ επιτροπισ διαγωνιςμοφ/διαπραγμάτευςθσ νόμιμα 

υπογεγραμμζνο. 

14. Τθν απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ περί ανάδειξθσ του προςωρινοφ 

αναδόχου τθσ ςφμβαςθσ. 

15. Τθν απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ περί τθσ κατακφρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

16. Βεβαίωςθ περί ενθμζρωςθσ όλων των ςυμμετεχόντων/διαγωνιηομζνων για τισ 

δφο αποφάςεισ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ: α) περί ανάδειξθσ του προςωρινοφ 

αναδόχου τθσ ςφμβαςθσ και β) περί τθσ κατακφρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ (πλθν του 

αναδόχου). 

17. Βεβαίωςθ περί μθ εκκρεμϊν ενςτάςεων, προςφυγϊν, αιτιςεων αναςτολισ 

εκτζλεςθσ πράξθσ, αιτιςεων αςφαλιςτικϊν μζτρων και γενικά οιοδιποτε ζνδικων 

μζςων ι βοθκθμάτων ενϊπιον οποιαςδιποτε αρμόδιασ αρχισ ι ενϊπιον 

οποιουδιποτε αρμόδιου δικαςτθρίου κατά τθσ πρόςκλθςθσ για 

διαπραγμάτευςθ/διακιρυξθσ και κατά οποιαςδιποτε άλλθσ εκτελεςτισ πράξθσ που 

αφορά τθ ςυγκεκριμζνθ διαγωνιςτικι διαδικαςία. Σε περίπτωςθ άςκθςθσ 

προδικαςτικισ προςφυγισ, ζνςταςθσ ι/και προςωρινϊν μζτρων, αποςτολι αυτϊν 

ςτθν Υπθρεςία μασ. 

18. Γνωμοδότθςθ από τθν Ενιαία Ανεξάρτθτθ Αρχι Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) 

εάν θ ςφμβαςθ είναι άνω του ορίου όπωσ κακορίηεται ςτθν περίπτωςθ αϋ του άρκρου 

5 του ν. 4412/2016 εφόςον δεν ζχει ανακεωρθκεί ςφμφωνα με το άρκρο 6 τθσ 

Οδθγίασ 2014/24/ΕΕ. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εφαρμογι τθσ διάταξθσ τθσ περ. γ τθσ παρ. 2 του άρκρου 32, εξαρτάται 

από τθ ςυνδρομι πζντε ςωρευτικϊν προχποκζςεων: αα)) τθν φπαρξθ κατεπείγουςασ 

ανάγκθσ που δεν ςυμβιβάηεται με τισ προκεςμίεσ που επιτάςςουν άλλεσ διαδικαςίεσ, 

ββ)) τθν φπαρξθ απρόβλεπτθσ περίςταςθσ, γγ)) τθν φπαρξθ αιτιϊδουσ ςυνδζςμου μεταξφ 

τθσ απρόβλεπτθσ περίςταςθσ και τθσ κατεπείγουςασ ανάγκθσ που ανακφπτει, δδ)) οι 

περιςτάςεισ που επικαλοφνται οι ανακζτουςεσ αρχζσ για τθν αιτιολόγθςθ τθσ 

κατεπείγουςασ ανάγκθσ δεν πρζπει ςε καμία περίπτωςθ να απορρζουν από δικι τουσ 

ευκφνθ, και τζλοσ, εε)) τθν ανάκεςθ τθσ εν λόγω ςφμβαςθσ ςτο μζτρο που είναι 

απολφτωσ απαραίτθτο. Τα παραπάνω πρζπει να προκφπτουν από τα ςτοιχεία του 

φακζλου. 


