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Στοιχεία επικοινωνίας

Web site: 

zpapastamatis.gr

E-mail επικοινωνίας:

zpapastamatis@gmail.
com



Άρθρο Θέμα

44
Τεχνική επάρκεια αναθετουσών αρχών στις δημόσιες συμβάσεις έργων 

και μελετών

146 Ημερολόγιο του έργου 

164 Υποκατάσταση

165
Υπεργολαβία κατά την εκτέλεση - Εγκεκριμένος υπεργολάβος –

Κατασκευαστική κοινοπραξία 

174 Διοικητική επίλυση συμβατικών διαφορών 

176 Διαιτητική επίλυση διαφορών 

189 Έγκριση της μελέτης - Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης

185 Υποκατάσταση του αναδόχου 

198 Διοικητική και δικαστική επίλυση διαφορών 

221
Όργανα διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημόσιων 

συμβάσεων



Τροποποιήσεις που αρχίζουν να ισχύουν από 1ης/06/2021

Άρθρο Θέμα

49 Επάρκεια προϋπολογισμού, ωριμότητα, μελέτες 

50 Δημόσιες συμβάσεις έργων με αξιολόγηση μελέτης 

76 Κριτήρια επιλογής σε διαδικασίες σύναψης ΔΣ έργου

77 Κριτήρια επιλογής σε διαδικασίες σύναψης ΔΣ μελέτης 

88 Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές 

94 Περιεχόμενο φακέλου «Τεχνική Προσφορά» 

116 Επιλογή των διαδικασιών

118 Απευθείας ανάθεση 

120 Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης 

124 Οικονομικές προσφορές στις δημόσιες συμβάσεις έργων 

142 Ψηφιακό αρχείο βαθμολόγησης 



Τροποποιήσεις που αρχίζουν να ισχύουν από 1ης/09/2021 (Α)

Άρθρο Θέμα

45 Συγκρότηση και τήρηση φακέλου δημόσιας σύμβασης

136 Διοίκηση του έργου – Παρακολούθηση και επίβλεψη

136Α
Διοίκηση του έργου – Παρακολούθηση και επίβλεψη έργων κάτω των ορίων – Μητρώο 

επιβλεπόντων ελεγκτών μηχανικών-Εξουσιοδοτική διάταξη

138 Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου

141 Πειθαρχικές ευθύνες διοικητικών οργάνων

144 Σύμπραξη του μελετητή στην κατασκευή - Πρόσθετες εγγυήσεις – Ευθύνη

145 Χρονοδιάγραμμα κατασκευής-

147 Προθεσμίες

148 Ποινικές ρήτρες για παραβίαση προθεσμιών έργου

149 Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ)

150 Προκαταβολές

151 Επιμετρήσεις 

152 Λογαριασμοί

153 Αναθεωρήσεις

154 Απολογιστικές εργασίες



Τροποποιήσεις που αρχίζουν να ισχύουν από 1ης/09/2021 (Β)

Άρθρο Θέμα

155
Επείγουσες και απρόβλεπτες 

πρόσθετες εργασίες

158
Ειδικά θέματα τροποποιήσεων 

συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους

157 Βλάβες στα έργα – Αποζημιώσεις

159
Ακαταλληλότητα υλικών - Ελαττώματα 

- Παράλειψη συντήρησης 

160 Έκπτωση αναδόχου 

161
Διακοπή εργασιών - Διάλυση της 

σύμβασης

168 Βεβαίωση περάτωσης εργασιών 

169 Διοικητική παραλαβή για χρήση 

170 ΕΣΤΙΜ-ΤΕΜ

171
Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης 

των έργων 

172 Παραλαβή 

Άρθρο Θέμα

183 Διοίκηση σύμβασης μελέτης 

183Α
Μητρώο Επιβλεπόντων Ελεγκτών 

Μηχανικών 

184 Προθεσμίες – Χρονοδιάγραμμα

185 Ποινικές ρήτρες

187 Καταβολή της αμοιβής του αναδόχου 

190
Αποζημίωση του αναδόχου λόγω 

υπερημερίας του εργοδότη

191 Έκπτωση του αναδόχου

192 Διάλυση της σύμβασης 

194
Αποζημίωση αναδόχου σε περίπτωση 

διάλυσης της σύμβασης 

196 Τεχνικές προδιαγραφές 

345 Πεδίο εφαρμογής 



Χρόνος έναρξης διαδικασίας σύναψης ΔΣ

• Άρθρο 61 Ν. 4412/2016

• ως χρόνος έναρξης των
διαδικασίας (ανοικτής,
κλειστής κλπ.) νοείται η
ημερομηνία αποστολής
της σχετικής προκήρυξης
σύμβασης στην ΕΕΕΕ
όταν η τελευταία
χρησιμοποιείται ως μέσο
προκήρυξης διαγωνισμού

κάτω των ορίων 

• Άρθρο 120 Ν. 4412/2016

• ως χρόνος έναρξης των
διαδικασιών του άρθρου 26
(«Επιλογή των διαδικασιών»)
νοείται η ημερομηνία
δημοσίευσης της
διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ,
ανά περίπτωση, σύμφωνα με
το άρθρο 66.

άνω των ορίων 



Ως προς τις τροποποιήσεις που άρχισαν να ισχύουν 

από 09.03.2021:

• Εφόσον η διακήρυξη αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ μετά την 9η/03/2021, η

διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης θα διέπεται από το καθεστώς των

διατάξεων του Ν.4412/2016, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τον

Ν.4782/2021 και η ισχύς τους έχει ήδη αρχίσει από 09.03.2021

➢π.χ. η ΕΔ θα ορισθεί από την ΑΑ και

➢δεν θα προκύψει από κλήρωση (σύμφωνα με το προϊσχύον καθεστώς).

• 2339/16/04/2021 ΕΑΑΔΗΣΥ : «Ειδικά ως προς τις συμβάσεις έργων και
μελετών, οι ΑΑ προσαρμόζουν την ΕΣΥ και συμπεριλαμβάνουν τις
διατάξεις εκτέλεσης, οι οποίες έχουν έναρξη ισχύος από τις 9-3-2021»



Ως προς τις τροποποιήσεις που αρχίζουν να ισχύουν 

από 1ης / 06 / 2021:

• Δεδομένου ότι δεν υπάρχει μεταβατική διάταξη, ισχύει και σε αυτήν την

περίπτωση ό,τι αναφέρεται στο 2339/16/04/2021 έγγραφο ΕΑΑΔΗΣΥ

• «Για όλες τις ως άνω διατάξεις, για τις οποίες δεν υπάρχει ρητή

μεταβατική διάταξη, επισημαίνεται ότι, για ζητήματα διαχρονικού δικαίου,

ως προς την εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων, ήτοι αν καταλαμβάνουν και

εκκρεμείς διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, οι οποίες έχουν

εκκινήσει πριν από τις 9/3/2021 ή ήδη συναφθείσες, κατά την ως άνω

ημερομηνία συμβάσεις (εφόσον πρόκειται για διατάξεις που αφορούν στην

εκτέλεση) αναμένεται η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων, μέσω

σχετικής εγκυκλίου, από τα καθ΄ ύλην αρμόδια Υπουργεία»



Παράδειγμα : Άρ. 102 (09/03/2021) & 103 (01/06/2021)

Έγγραφο 2339/16-4-2021 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (παρ. Δ’ - Σελ. 24)

Προσαρμογή Άρθρου Διακηρύξεων

Οι ΑΑ στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του Ν.4782/2021 που

τίθενται σε εφαρμογή από τις 9-3:

➢«Ιδίως προσαρμόζουν το σχετικό άρθρο των διακηρύξεων ως προς τη συμπλήρωση

των δικαιολογητικών, με βάση τις νέες ρυθμίσεις του άρθρου 102 του ν. 4412/2016,

όπως τροποποιήθηκαν, ενώ, περαιτέρω,

➢προτείνεται στο άρθρο για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης να

συμπεριληφθεί ρητός όρος ότι, εφόσον τα δικαιολογητικά κατακύρωσης ζητηθούν μετά

τις 1/6/2021, θα εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 103, όπως τροποποιήθηκαν”.



Προσοχή!

Σε διαγωνιστική διαδικασία ,

• Η διακήρυξη της οποίας αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ μετά την

9η/03/2021, εφόσον τα δικαιολογητικά κατακύρωσης ζητηθούν

πριν την 1η/6/2021 (ημερομηνία έναρξης ισχύος Άρ. 103),

➢θα εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 103 («Πρόσκληση για

υποβολή δικαιολογητικών»), σύμφωνα με το πρότερο

καθεστώς (δηλ. πριν από τις τροποποιήσεις του Ν. 4412/2016

με τον Ν. 4782/2021).



Ως προς τις τροποποιήσεις που αρχίζουν να ισχύουν
από 1ης / 09 / 2021:

Οι διατάξεις των άρθρων 57 έως 60,
63, 64, 66 έως 79, 82, 89 έως 93, 95
έως 98 και 100

καταλαμβάνουν
διαγωνισμούς, που θα
προκηρυχθούν μετά την
1.9.2021

Μεταβατικές διατάξεις
Μέρους Α’ (Άρθρο 140 παρ.
5)

Συμβάσεις που συνάφθηκαν ή θα
συναφθούν μέχρι την
άνω ημερομηνία

εξακολουθούν να διέπονται από
τις

διατάξεις που ισχύουν κατά τον
χρόνο σύναψής τους



Συνεπώς οι ανωτέρω διατάξεις : 

Καταλαμβάνουν διαγωνισμούς

• που θα προκηρυχθούν μετά την
01.09.2021 και φυσικά τις
αντίστοιχες συμβάσεις τους

➢π.χ. Η ισχύς των διατάξεων του
τροποποιημένου Άρθρου 156
εκκινεί από 1ης/09/2021 και
αφορά σε Έργα, των οποίων η
διακήρυξη δημοσιεύθηκε στο
ΚΗΜΔΗΣ μετά την 01.09.2021"

Δεν καταλαμβάνουν συμβάσεις

• που συνάφθηκαν ή θα
συναφθούν μέχρι 01.09.2021 και

• άρα ο διαγωνισμός τους
προκηρύχθηκε πριν την
01.09.2021



Ορισμοί (Άρ. 2) (Ισχύς 01/06/21) 



«Διευθύνουσα Υπηρεσία» (παρ. 2) 

• απαλείφεται από τον ορισμό τόσο η φράση «ή Επιβλέπουσα
Υπηρεσία»

• αναθεωρούνται οι αρμοδιότητές της ΤΥ της ΑΑ, κατά την εκτέλεση των
συμβάσεων έργων.

• Ειδικότερα, η αρμοδιότητα επίβλεψης – παρακολούθησης της
υλοποίησης της σύμβασης έργου, διαφαίνεται με βάση την
προτεινόμενη γραμματική διατύπωση να μην αποτελεί αποκλειστική
αρμοδιότητα της ΤΥ της ΑΑ, καθώς, με βάση τις ρυθμίσεις,

➢δύναται να ασκείται και από πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς
και στις συμβάσεις έργων κάτω των ορίων και από ιδιώτες μηχανικούς

➢απαλείφεται και η φράση «υπό την εποπτείας της Προϊσταμένης
Αρχής»



«Επιβλέπων» και «Επιβλέπων ελεγκτής Μηχανικός»

4α) ως «Επιβλέπων»

• «νοείται τεχνικός υπάλληλος της
διευθύνουσας υπηρεσίας ή
πιστοποιημένος ιδιωτικός φορέας
(φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή
ένωση προσώπων), ο οποίος
απαιτείται να διαθέτει τις
εξιδεικευμένες γνώσεις που είναι
αναγκαίες για την παρακολούθηση
και επίβλεψη του έργου.

4β) «Επιβλέπων Ελεγκτής 
Μηχανικός»

• ή «Ελεγκτής Μηχανικός»

• νοείται ο εγγεγραμμένος στο
Μητρώο Επιβλεπόντων Ελεγκτών
Μηχανικών, στον οποίο δύναται να
ανατεθεί ο έλεγχος και η επίβλεψη
των εκτελούμενων έργων
προϋπολογισμού από εξήντα
χιλιάδες (60.000) ευρώ έως το
αντίστοιχο όριο της παρ. 1 του Άρ.
5» (5.225.000 ευρώ)



Επιλογή των διαδικασιών – άρ. 116 (άρ. 326 Βιβλίου ΙΙ)

• Δημιουργούνται δύο νέα «κατώφλια» για τις συμβάσεις κάτω των
ενωσιακών ορίων, ήτοι

• αυτό των συμβάσεων ήσσονος αξίας (συμβάσεις των οποίων η
εκτιμώμενη αξία είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των δύο χιλιάδων
πεντακοσίων (2.500) ευρώ, χωρίς ΦΠΑ) και

• το ανώτατο όριο της απευθείας ανάθεσης (30.000,00 € ή 60.000 €,
ανάλογα με την κατηγορία σύμβασης), ενώ οι διαδικασίες σύναψης
ΔΣ άνω του τελευταίου ορίου διενεργούνται πλέον μέσω του
ΕΣΗΔΗΣ



Επιπλέον
α) απαλείφεται η δυνατότητα
τροποποίησης των ανώτατων
χρηματικών ορίων του άρ. 117 & 118

• με ΚΥΑ των Υπουργών
Οικονομικών και του καθ’ύλην
αρμόδιου Υπουργού

β) καταργείται η προϋφιστάμενη παρ. 2

• σύμφωνα με την οποία για τις
συμβάσεις κάτω των ορίων δεν
απαιτείται η σύμφωνη γνώμη
ΕΑΑΔΗΣΥ

➢πρόβλεψη η οποία ουδέν
προσέθετε, καθώς οι περιπτώσεις
για τις οποίες απαιτείται η σύμφωνη
γνώμη της Αρχής για την προσφυγή
στη διαδικασία διαπραγμάτευσης
προβλέπονται στον ν. 4013/2011



ΔΣ ήσσονος αξίας - Προσθήκη άρ. 117Α  (άρ. 327 Βιβλίου ΙΙ)

• Αιτιολογική σκέψη : στόχος της είναι η «απλοποίηση και επίσπευση των
σχετικών διαδικασιών και απόσειση του δυσανάλογου διοικητικού βάρους
μίας τυπικής διαδικασίας ανάθεσης για δαπάνες πολύ μικρής αξίας
(<2.500 ευρώ)»

• δεν καταχωρούνται στο ΚΗΜΔΗΣ (αρ. 38)

• δεν απαιτείται πλέον ρητά η έκδοση διοικητικής πράξης (πχ έκδοση
πρωτοκόλλου παραλαβής)



Τροποποίηση Ορίων ανάρτησης

Υποχρέωση χρήσης –
Λειτουργία ΕΣΗΔΗΣ–Άρ. 36

Νέο όριο για την υποχρεωτική

χρήση του ΕΣΗΔΗΣ το ποσό

των 30.000 ευρώ (αντί του

προϊσχύοντος 60.000 ευρώ)

ΚΗΜΔΗΣ Άρ. 38

Τροποποίηση ορίου πάνω από
το οποίο αναρτώνται οι
συμβάσεις στο ΚΗΜΔΗΣ, από
1.000 € σε 2.500 €



Άρθ. 32Α

Τέλος η χρήση ΜηΜΕΔ

• Απαλείφεται η εν λόγω εξαίρεση
του άρθρου 221 παρ. 8 και 9, σε
αντιστοιχία με την προτεινόμενη
τροποποίηση του άρθρου 221,
σύμφωνα με την οποία

• η χρήση του ΜηΜΕΔ καθίσταται
τρίτος εναλλακτικός τρόπος για την
συγκρότηση των γνωμοδοτικών
οργάνων των ΑΑ

• ούτε ισχύουν οι λοιπές προβλέψεις
για τον αριθμό των μελών κλπ

ΠΛΕΟΝ

• Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης
γίνεται

➢από γνωμοδοτικό όργανο, το

οποίο συγκροτείται από την ΑΑ
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 221
και

➢εισηγείται προς το αποφαινόμενο
όργανο για κάθε θέμα που
ανακύπτει κατά την ανάθεση της
σύμβασης



Νέα παράταση της κατάργησης δημοσιεύσεων στον 

περιφερειακό και τοπικό τύπο 

Τροποποιείται η παρ.12 του άρθρου 379 του Ν.4412/2016

(με το άρθρο 245 του Ν.4782/2021) και ορίζεται η 1.1.2024 ως νέα

ημερομηνία για την κατάργηση της υποχρέωσης

δημοσίευσης περίληψης διακηρύξεων στον περιφερειακό

και τοπικό τύπο

➢αντί της 1.1.2022 που ίσχυε μέχρι 9ης/03/2021



Τεχνική επάρκεια ΑΑ στις ΔΣ

έργων και μελετών (Άρ. 44)



Τροποποιήσεις

απαλείφεται η προϋφιστάμενη παρ. 1, με την οποία

➢τίθεται ο κανόνας ότι η ΑΑ που προτίθεται να προβεί σε σύναψη ΔΣ

έργου ή μελέτης οφείλει η ίδια να διαθέτει την ελάχιστη κατά

περίπτωση τεχνική επάρκεια,

✓προσδιοριζόμενη κατ’ αρχήν από την ύπαρξη τεχνικής υπηρεσίας που «διαθέτει

ελάχιστη στελέχωση

✓ ιδίως, τον ελάχιστο αριθμό προσωπικού της και τα προσόντα αυτών (ειδικότητες,

εμπειρία κ.λ.π.)

➢απαιτείται η έκδοση ΚΥΑ του ΥΠΟΜΕ & του κατά περίπτωση αρμόδιου

Υπουργού



Προσδιορισμός έλλειψης από την ίδια την ΑΑ

• Η έλλειψη τεχνικής επάρκειας κρίνεται από την ίδια την ΑΑ

• προβλέπεται η δυνατότητά της να συνάπτει :

• α) Προγραμματικές Συμβάσεις, κατά την έννοια του άρθρου 12 παρ. 4

του παρόντος νόμου, για τη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης, την

εποπτεία και την επίβλεψη ΔΣ έργου ή μελέτης

– Διενέργεια “εποπτείας και επίβλεψης ΔΣ” με προγραμματική

σύμβαση από την τεχνική υπηρεσία του εποπτεύοντος την ΑΑ φορέα

ή της οικείας περιφέρειας ή από άλλη τεχνική υπηρεσία φορέων της

Γενικής Κυβέρνησης (άρ. 14 του Ν. 4270/2014 (Α` 143)

• β) συμβάσεις παροχής τεχνικών υπηρεσιών (άρ. 52) και

• γ) να υποστηρίζονται από την ΕΚΑΑ της παρ. 1α του άρθρου 41 ως

προς την άσκηση επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών



Ειδική ρύθμιση για τους ΟΤΑ 

Ήδη προστέθηκε στο άρθρο 44 (με το άρ. 3 του ν. 4674/2020) ειδική ρύθμιση για 

τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού 

➢ΠΣ κατά τις διατάξεις των άρθρων 12 και 44 του ν. 4412/2016,

➢με την ΕΕΤΑΑ,

➢ τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης,

➢ τα Δίκτυα Δήμων,

➢ τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης ΑΕ και

➢ τη ΜΟΔ ΑΕ

Για την προσφυγή στην ανωτέρω διαδικασία απαιτείται

➢Βεβαίωση του Προϊσταμένου ή σε περίπτωση έλλειψης αυτού,

➢Βεβαίωση Δημάρχου



Κατάργηση (παρ. 2) ελάχιστου περιεχομένου ΠΣ

Προβλήματα

• Π.χ. ΕΕΤΑΑ ΑΕ

➢ Ισχύουσα διάταξη : Για το

Περιεχόμενο μεταξύ ΟΤΑ και

ΕΕΤΑΑ εφαρμόζονται οι

διατάξεις της καταργημένης

διάταξης

➢ η ΕΕΤΑΑ ΑΕ μπορεί να

συνάπτει συμβάσεις έργου με

μηχανικούς κατά παρέκκλιση

του άρθρου 6 του ν. 2527/97

μέσω μητρώου μηχανικών που

διατηρεί η ίδια

ΕλΣυν

• το περιεχόμενο των ΠΣ και η

βάσει αυτού διάκρισή τους από

συμβάσεις έμμεσης απευθείας

και με αμοιβή ανάθεσης έργων,

υπηρεσιών κλπ έχει

απασχολήσει επί σειρά ετών το

ΕλΣυν,

• το οποίο έχει παγιώσει τα

σχετικά κριτήρια, τα οποία όμως

ήδη αντιστοιχούν στις

καταργούμενες διατάξεις



Απορριπτική Απόφαση ΕλΣυν

• Πράξη 143 / 2021 του Ζ Κλιμακίου ΕλΣυν

δεν προκύπτει κατά τρόπο συγκεκριμένο, ειδικό και σαφή το αντικείμενο της ελεγχόμενης
σύμβασης, δηλαδή οι επιμέρους υπηρεσίες που θα παρασχεθούν και το περιεχόμενο αυτών,

• σε συνάρτηση με τα - ειδικώς καθοριζόμενα - έργα και μελέτες που βρίσκονται σε εξέλιξη ή
πρόκειται να εκτελεσθούν, τις δημοπρατήσεις, τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ή

• οποιαδήποτε άλλη εντοπισμένη δράση του Δήμου,

για την εκτέλεση των οποίων οι Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών και Τεχνικών Υπηρεσιών
αδυνατούν να ανταποκριθούν με το προσωπικό που τις στελεχώνει, ώστε να καθίσταται
αναγκαία η συνδρομή στις τεχνικές και εξειδικευμένες γνώσεις του”



Επιτροπές έργων και μελετών 

(Άρ. 221, παρ. 8-10)



Τα εν λόγω ισχύουν για Διαγωνισμούς των οποίων 

μετά την 09η/03/2021 : 

Άνω των ορίων

• Απεστάλη η σχετική

προκήρυξης σύμβασης

στην ΕΕΕΕ όταν η τελευταία

χρησιμοποιείται ως μέσο

προκήρυξης διαγωνισμού (Άρ.

61 Ν. 4412/2016)

Κάτω των ορίων

• δημοσιεύθηκε η Διακήρυξή

τους στο ΚΗΜΔΗΣ (Άρθρο

120 Ν. 4412/2016)



8α) Έργα με την πλέον συμφέρουσα προσφορά

Ορισμός 3 τεχνικών υπαλλήλων ΠΕ ή ΤΕ της ΑΑ (που πλέον δεν

επιλέγονται με κλήρωση) ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΑΞΙΑΣ

Προστίθενται :

• Κατ` εξαίρεση, αν δεν επαρκούν οι υπάλληλοι της ΑΑ, τούτη δύναται
– είτε να αιτηθεί την υπόδειξη ορισμού μελών από το Δημόσιο (ΜηΜΕΔ)

– είτε να προσφύγει στην κλήρωση

Α-45 ΕΑΑΔΗΣΥ

➢ θα πρέπει να διευκρινισθεί η διαδικασία με την οποία ορίζονται μέλη από το δημόσιο ή

φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα (τρόπος αιτήματος από ΑΑ, τρόπος επιλογής των

φορέων από τους οποίους ζητείται ο ορισμός μελών, ο αριθμός αυτών, ο χρόνος

απόκρισής τους κλπ).



Προστίθενται :

• Σε διαγωνισμούς Π/Υ < 1.000.000 ευρώ δύναται να αποτελείται από

υπαλλήλους της ΑΑ, ένας εκ των οποίων είναι υποχρεωτικά

τεχνικός εγγεγραμμένος στο ΜηΜΕΔ (ΥΑ ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466

(ΦΕΚ Β 4841/29.12.2017) (Εγκ. 6 / 2018)

• μπορεί να παρίσταται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκπρόσωπος των

εργοληπτών

• ΔΕΝ δύναται να συμμετέχει εκπρόσωπος του ΚτΕ



Δημόσιο (περ. (στ’) Άρ. 14 Ν.4270/2014)

στ. Κεντρική Διοίκηση ή Δημόσιο ή Κράτος: περιλαμβάνει

➢την ΠτΔ,

➢τα Υπουργεία και

➢τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, καθώς και

➢τις Ανεξάρτητες Αρχές που δεν έχουν νομική

προσωπικότητα



8β) Έργα με πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει 

βέλτιστης σχέσης τιμής - ποιότητας

• Για τα μέλη των φορέων μη

απαίτηση εγγραφής στο ΜηΜΕΔ

• ΕΑΑΔΗΣΥ - Γνώμη Α45/2020 : Ως

βέλτιστη πρακτική, να ζητείται από

όλα τα μέλη των γνωμοδοτικών

οργάνων, η υπογραφή δήλωσης

απουσίας σύγκρουσης

συμφερόντων και

εμπιστευτικότητας/ακεραιότητας

• Η μη υπόδειξη των μελών δεν

κωλύει τη συγκρότηση της ΕΔ.

• η απαρτία υπολογίζεται βάσει

του αριθμού των μελών που

ορίστηκαν και υποδείχθηκαν.

• Ακόμα και στην περίπτωση

έργων ΜΚ του άρθρου 50, η

ΕΔ από μέλη της ΑΑ



9α) ΕΔ Μελετών

• η ΑΑ συγκροτεί, με Απόφασή της, ΕΔ από 3 μέλη.

➢2 είναι τεχνικοί υπάλληλοι ΠΕ-ΤΕ της ΑΑ, εγγεγραμμένοι

στο μητρώο της ΜηΜΕΔ

• που έχουν εμπειρία και προσόντα σχετικά με το αντικείμενο

της υπό ανάθεση σύμβασης και

• ένας εξ αυτών ορίζεται ως πρόεδρος με τον αναπληρωτή

του.



β) ΕΔ Μελετών με χαμηλότερη τιμή (παρ. 6 άρ. 86)

• ορίζονται ως μέλη της επιτροπής υπάλληλοι της ΑΑ,

κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ

• Μόνο κατ` εξαίρεση, αν δεν επαρκούν οι υπάλληλοι της ΑΑ,

αυτή δύναται

➢είτε να αιτηθεί την υπόδειξη ορισμού μελών εγγεγραμμένων στο

μητρώο της περ. ζ` της παρ. 8 που απασχολούνται στο Δημόσιο,

όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014

➢είτε να προσφύγει στη διενέργεια κλήρωσης μεταξύ των

εγγεγραμμένων στο Μη.Μ.Ε.Δ.



9γ) Συμβάσεις πολύπλοκες (Συμπράξεις γρ. Μελετών)

• Κατ` εξαίρεση η ΕΔ μπορεί να

συγκροτείται από πέντε (5)

μέλη, αν κατά την κρίση της

αναθέτουσας αρχής η προς

ανάθεση σύμβαση είναι

πολύπλοκη και απαιτεί

εξειδικευμένη εμπειρία.

• Στην περίπτωση του

προηγούμενου εδαφίου, 4 από

τα μέλη είναι τεχνικοί υπάλληλοι

εγγεγραμμένοι στο MηΜΕΔ και

με εμπειρία και προσόντα

σχετικά με το αντικείμενο της

υπό ανάθεση σύμβασης, εκ

των οποίων ένας ορίζεται ως

πρόεδρος με τον αναπληρωτή

του



9δ) Μέλος ΤΕΕ

• 1 από τα μέλη της ΕΔ

υποδεικνύεται σε κάθε

περίπτωση από το ΤΕΕ,

μετά από σχετικό

αίτημα της ΑΑ.

• Αν το ΤΕΕ δεν ανταποκριθεί μέσα σε

προθεσμία 15 ημερών από την

κοινοποίηση της πρόσκλησης,

• επιλέγεται από την ΑΑ υπάλληλος της

ΑΑ ή υπάλληλος που υπηρετεί στο

Δημόσιο, ως τούτο καθορίζεται στο

άρθρο 14 του ν. 4270/2014 ,

εγγεγραμμένος στο ΜηΜΕΔ



ΕΔ άρθρου 221 αποτελούν επίσης : 

Νέα διάταξη

• Τα γνωμοδοτικά όργανα που

συγκροτούνται

από την AA και διενεργούν την

διαδικασία της διαπραγμάτευσης

(Άρ. 32Α) και

• εισηγούνται προς

το αποφαινόμενο όργανο για κάθε

θέμα που ανακύπτει
κατά την ανάθεση της σύμβασης

Παλαιά διάταξη

• στις ορισθείσες

περιπτώσεις α-γ, η διαδικασία

ανάθεσης εξαιρείται, μεταξύ

άλλων, από την υποχρεωτική

εφαρμογή των παρ. 8 και 9 του

άρθρου 221 (συλλογικά όργανα -

διαγωνισμοί ΔΣ

έργων, μελετών κλπ.) (Εγκ.

23/2017 κλπ.)



Ειδικοί Διαγωνισμοί (απονομή βραβείων κλπ.)

Γνώμη 8 /2017 ΕΑΑΔΗΣΥ

➢Υ.Α. 26804/2011 (Β/1427) “Νέο

πλαίσιο διενέργειας των

αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και

γενικά διαγωνισμών μελετών με

απονομή βραβείων”, (κατ'

εξουσιοδότηση του ν.

3316/2005 (άρ. 5 παρ. 6)

➢ εξακολουθεί να ισχύει στο βαθμό

που οι διατάξεις της δεν αντίκεινται

στις σχετικές διατάξεις του ν.

4412/2016που ρυθμίζουν τους

διαγωνισμούς μελετών (άρ. 2 Ν.

4412/2016)

➢ (ΜΗΜΕΔ της παρ. 9 του Άρθρου

221)



Κανόνες που διέπουν τις ΕΔ

Ν.2690/1999«ΚΔΔ»

• Άρθρο 14 (“Σύνθεση -

Συνεδριάσεις - Λειτουργία”)

• παρ. 1 του Άρ. 15 («Τρόπος

λήψης Αποφάσεων»)

ΑΑ σε ΟΤΑ

• η Οικονομική Επιτροπή ή

• ο Πρ/νος της ΔΤΥ (σε

περίπτωση μεταβίβασης

σχετικής αρμοδιότητας απ’
αυτήν)



Σημαντικές Αποφάσεις

2653/2005 ΣΤΕ

• κατά γενική αρχή του διοικητικού δικαίου,
για τη νόμιμη σύνθεση συλλογικού οργάνου
της Διοικήσεως δεν αρκεί η παρουσία στη
συνεδρίαση των μελών που αποτελούν τη
νόμιμη απαρτία, αλλ’ απαιτείται να
εξασφαλίζεται η δυνατότητα συμμετοχής
όλων των μελών του οργάνου, τακτικών και
αναπληρωματικών,

• για την περίπτωση κωλύματος ή αδυναμίας
συμμετοχής των πρώτων, με την έγκαιρη και
έγγραφη πρόσκλησή τους, αποδεικνυόμενη
με στοιχεία προγενέστερα της
συνεδριάσεως (Σ.τ.Ε. 1383/2000, 740/1998,
1439/1996, 1023, 2370/1992, 4356/1987).

407/2017 Απόφαση Τμήμα VI  ΕλΣυν

• παράτυπη τυχόν συγκρότηση της
Επιτροπής του Διαγωνισμού χωρίς
κλήρωση , συνιστά πλημμέλεια της
διαδικασίας, η οποία, ωστόσο, μπορεί
να χαρακτηρισθεί τυπική , και δεν είναι
ουσιώδης.

• Γίνεται όμως ουσιώδης , αν η Επιτροπή
που συγκροτήθηκε με αυτόν τον τρόπο ,
πραγματοποιήσει την διαδικασία με
ουσιώδεις παραλείψεις , που
δικαιολογούν την ακύρωση.



1250/2019 Απόφ. ΕλΣυν 6ο Τμ.

Α΄. Ορισμός αναπληρωματικών μελών:

Στα τριμελή συλλογικά όργανα, όπως η ΕΔ,
• για τον σχηματισμό απαρτίας απαιτείται η

παρουσία και των τριών μελών.
• Συνεπώς για τη νόμιμη συγκρότηση της

Επιτροπής απαιτείται ο ορισμός όλων των
μελών της, τακτικών και αναπληρωματικών,
ενώ δεν επιτρέπεται ο ορισμός του ιδίου
προσώπου με περισσότερες από μία
ιδιότητες και συνακόλουθα,

• ο ορισμός του ίδιου προσώπου ως τακτικού
μέλους και συγχρόνως αναπληρωματικού
άλλου τακτικού μέλους της ίδιας Επιτροπής
είναι μη νόμιμος

Β΄. Έλλειψη μέλους:

• Όταν σε ένα μέλος της Επιτροπής επέλθει
υπηρεσιακή μεταβολή που αποκλείει την
άσκηση των καθηκόντων της κυρίας θέσης
(συμπεριλαμβανομένης και υποβολής
παραίτησης λόγω συνταξιοδότησης) και κατά
συνέπεια αυτό απωλέσει την εν λόγω ιδιότητα,

• η συγκρότηση της οικείας Επιτροπής θεωρείται
μη νόμιμη και κατά συνέπεια συνεπάγεται
την ακυρότητα των γνωμοδοτήσεων που
αυτή διατυπώνει. Συνεπώς,

– πάσχουν ακυρότητα όλες οι γνωμοδοτήσεις της
ΕΔ, καθώς και οι εκδοθείσες βάσει αυτών
αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας και

– η σχετική διαδικασία ανάδειξης αναδόχου στο
σύνολό της να καθίσταται νομικά
πλημμελής.



Έκδοση απόφασης ΟΕ χωρίς προηγούμενη γνωμοδότηση ΕΔ (373/2021 ΑΕΠΠ) 

• όταν προσβάλλεται διοικητική πράξη που
έχει εκδοθεί κατά δεσμία αρμοδιότητα, η
πράξη αυτή βάλλεται αβασίμως, τότε,

παρέλκει ως αλυσιτελής η έρευνα τυπικών
λόγων, όπως είναι

• οι λόγοι περί αναρμοδιότητας του
συλλογικού οργάνου που εξέδωσε την
πράξη, ή

• οργάνου που γνωμοδότησε κατά την
διαδικασία εκδόσεώς της, καθώς και

• οι λόγοι περί μη τηρήσεως των ουσιωδών
τύπων που έχουν ταχθεί από το νόμο νια
την έκδοσή της

Το διοικητικό όργανο

• ακόμη και αν δεν είχε συντελεσθεί η
προβαλλόμενη παραβίαση
ουσιώδους τύπου της διαδικασίας,
θα όφειλε να εκδώσει την πράξη με
το ίδιο ακριβώς περιεχόμενο



Συγκρούσεις συμφερόντων Άρθρο 24 (άρθρο 24 της 
Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

• Απαίτηση :

• 1. Οι αναθέτουσες αρχές λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα, κατά τις
επόμενες παραγράφους, για:

• α) την αποτελεσματική πρόληψη,

• β) τον εντοπισμό και

• γ) την επανόρθωση συγκρούσεων συμφερόντων που προκύπτουν
κατά τη διεξαγωγή διαδικασιών σύναψης σύμβασης,

• συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού και της προετοιμασίας της
διαδικασίας, καθώς και της κατάρτισης των εγγράφων της
σύμβασης



• 3. Η σύγκρουση συμφερόντων αφορά ιδίως τα ακόλουθα 
πρόσωπα:….

• 4. ως «συμφέροντα» νοούνται …… όπως ιδίως:



ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΕΡΟΥΣ Ι. 

Τα ερωτήματά σας στο

zpapastamatis@gmail.com

ΖΗΣΗΣ ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ

mailto:zpapastamatis@gmail.com

