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Προθεσμίες διαδικασιών σύναψης ΔΣ κάτω των ορίων
Διαδικασία Τύπος προθεσμίας Χρόνος Νομοθεσία

 ανοικτή
ελάχιστη προθεσμία 

παραλαβής προσφορών

15) ημέρες από την ημερομηνία 

δημοσίευσης της προκήρυξης της 

σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ

παρ. 1α Άρθ. 121 Ν. 4412/2016

ελάχιστη προθεσμία 

παραλαβής προσφορών

δέκα (10) ημέρες από την 

ημερομηνία δημοσίευσης της 

προκήρυξης της σύμβασης στο 

ΚΗΜΔΗΣ

ελάχιστη προθεσμία 

παραλαβής των 

προσφορών των 

οικονομικών φορέων 

που έχουν προεπιλεγεί

(7) ημέρες από την ημερομηνία 

αποστολής της πρόσκλησης 

υποβολής προσφοράς προς τους 

προεπιλεγέντες.

παρ. 1β Άρθ. 121 Ν. 4412/2016

κλειστή 

διαδικασία & 

ανταγωνιστική 

διαδικασία με 

διαπραγμάτευση



ΒΗΜΑΤΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) 

Α. Προκαταρκτικές Ενέργειες

Α/Α Στάδιο Νομοθεσία

1.
Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος με εγγραφή του έργου και πρόβλεψη 

ειδικής πίστωσης στον προϋπολογισμό εξόδων

Ν. 3463/2006 (άρ.155 - άρ. 158 παρ. 6 )

Ν.4172/2013 (άρ. 77)

Ν. 4270/2014 (άρθρο 25 και άρθρο 26 και άρθρο 49)

άρ. 49 του Ν.4412/2016 (παρ. 2.α)

2. 
Έλεγχος επάρκειας αρμόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας ("Κρίνεται από την ίδια 

την ΑΑ") άρθρο 44 παρ.1 του Ν.4412/2016,

3. Σύνταξη μελέτης και ωρίμανση της σύμβασης (έγγραφα της σύμβασης)

Ν.4412/2016(άρθρα 49, 53 και 54 )

Εγκ. 11/2018 ("Οδηγός εκπόνησης μελετών Δημοσίων

Έργων")

4. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης

Ν.4412/2016 (παρ. 9 Άρθρου 86)
4Α.

Κριτήριο 1 : Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

4Β.
Κριτήριο 2 : Η βέλτιστη σχέση κόστους – ποιότητας κριτήριο ως κριτήριο

ανάθεσης

5. Συγκρότηση των Επιτροπών διαγωνισμού Άρθ. 221 Ν. 4412/2016



Β. Ενέργειες προς την Ανάθεση (1/5)

Α/Α Στάδιο Νομοθεσία

1. Πρωτογενές αίτημα (για συμβάσεις άνω των 2.500  ευρώ)

άρθρο 38 παρ.1 του Ν.4412/2016,

Απόφαση Υπ. Οικ. 57654/22.05.2017

2. Συγκρότηση και τήρηση φακέλου δημόσιας σύμβασης άρθρο 45 του Ν.4412/2016,

3. 
Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την έγκριση της δαπάνης και 

τη διάθεση της πίστωσης 
(περίπτωση ε' της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010

4. Ανάρτηση της ανωτέρω απόφασης (εγκεκριμένου αιτήματος) 

4Α. στο ΚΗΜΔΗΣ (για συμβάσεις άνω των 2.500 ευρώ) άρθρο 38 παρ.1 του Ν.4412/2016

4Β. στη "ΔΙΑΥΓΕΙΑ"  Ν. 4727/2020 (άρθρο 76 παρ. 4 & άρθρο 77 παρ. 6)

5. Έκδοση Απόφασης έγκρισης Μελέτης ή Σύνταξη Μελέτης εφαρμογής Τεχνική Έκθεση

6. Έκδοση προκήρυξης Άρθρο 63 Ν. 4412/2016 (" Προκηρύξεις σύμβασης")



Β. Ενέργειες προς την Ανάθεση (2/5)

Α/Α Στάδιο Νομοθεσία

7. 

7Α.
Δημοσίευση προκήρυξης στην ΕΕΕΕ (για 

συμβάσεις άνω των ορίων) 
άρθρο 65 του Ν.4412/2016

7Β.
Ανάρτηση προκήρυξης και διακήρυξης 

στο ΚΗΜΔΗΣ 
άρθρο 38 παρ.1 του Ν.4412/2016

7Γ. Ανάρτηση προκήρυξης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ άρθρο 76 παρ. 3 Ν.4727/2020

7Δ. Δημοσίευση προκήρυξης στην ΕτΚ Ν.4412/2016(παρ.4  άρ. 376 και παρ.2 άρ. 379 )

άρθρο 1 παρ.3 περιπτ.α του Ν.3548/2007) 

(άρθρο 379 παρ.12 του Ν.4412/2016

7ΣΤ. Ανάρτηση διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ  άρθρο 36 παρ.1 Ν.4412/2016

7Ζ. Ανάρτηση στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Φορέα 

Δημοσιεύσεις

Δημοσίευση προκήρυξης στον ελληνικό τύπο 7Ε.



Β. Ενέργειες προς την Ανάθεση (3/5)
Α/Α Στάδιο Νομοθεσία

8. 

9.

Παραλαβή προσφορών και καταχώρηση κατά 

σειρά κατάθεσης τους στο πρακτικό της 

επιτροπής διαγωνισμού 

άρθρο 98 παρ.1β του Ν.4412/2016

Αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών και 

ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων τους
άρθρο 98 παρ.1γ του Ν.4412/2016

Έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής άρθρο 98 παρ.1γ του Ν.4412/2016

Έλεγχος  αναγραφής επιμέρους ποσοστών 

έκπτωσης της ομαλότητας

άρθρο 98 παρ.1γ.αα του Ν.4412/2016 (προσφορά με 

ποσοστά έκπτωσης) 

έλεγχος  προϋπολογισμού της οικονομικής 

προσφοράς και τιμών τιμολογίου 

άρθρο 98 παρ.1γ.ββ του Ν.4412/2016 (προσφορά με 

συμπλήρωση ανοικτού τιμολογίου) 

έλεγχος των οικονομικών προφορών άρθρο 125 (εφαρμογή ενιαίου ποσοστού έκπτωσης)

Έλεγχος εγγυήσεων συμμετοχής άρθρο 72 παρ.1 του Ν.4412/2016

Έλεγχος οικονομικών προσφορών
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Σύνταξη Πρακτικού ΙΙ

Υποβολή προσφορών

 Με 

Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών



Β. Ενέργειες προς την Ανάθεση (4/5)
Α/Α Στάδιο Νομοθεσία

10Α.
Απόφαση Προϊσταμένης Αρχής έγκρισης 

Πρακτικού ΙΙ 
άρθρο 98 παρ. 1ε του Ν.4412/2016

10Β. . Κοινοποίηση της απόφασης μέσω ΕΣΗΔΗΣ άρθρο 98 παρ. 1ε του Ν.4412/2016

11.

Αποστολή έγγραφης πρόσκλησης στον 

προσωρινό ανάδοχο για την προσκόμιση των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης (και στους εν 

εξελίξει διαγωνισμούς) 

άρθρο 103 παρ.1 του Ν.4412/2016

12. Έλεγχος δικαιολογητικών από την ΕΔ άρθρο 103 παρ.6 του Ν.4412/2016

άρθρο 103 παρ.6 του Ν.4412/2016

 άρθρο 105 του Ν.4412/2016

13Β.
Κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης (μαζί 

με όλα τα Πρακτικά), σε κάθε προσφέροντα
άρθρο 105 παρ. 2 του Ν.4412/2016

14.

14Α.  στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. άρθρο 38 παρ.1 του Ν.4412/2016

14Β. στη "ΔΙΑΥΓΕΙΑ"  Ν. 4727/2020 (άρ. 76 παρ. 4 και άρ. 77 παρ. 6)

Απόφαση ΠΑ για επικύρωση Πρακτικού και 

κατακύρωση στον ανάδοχο 
13Α.

Ανάρτηση της απόφασης κατακύρωσης



Β. Ενέργειες προς την Ανάθεση (5/5)
Α/Α Στάδιο Νομοθεσία

15.

15Α.
Άσκηση αίτησης αναστολής κατά της απόφασης 

της Α.Ε.Π.Π
παρ. 4 άρθρου 372 Ν. 4412/2016 

15Β. Ελεγκτικό Συνέδριο άρθρο 105 παρ.3 του Ν.4412/2016

16.
Αποστολή πρόσκλησης για προσκόμιση ΥΔ 

οψιγενών μεταβολών 
άρθρο 105 παρ.3 του Ν.4412/2016

17. Υποβολή και έλεγχος ΥΔ άρθρο 105 παρ.3 του Ν.4412/2016

18. Υπογραφή Σύμβασης άρθρο 105 παρ.4 του Ν.4412/2016

19.
Γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης 

(συμβάσεις άνω των ορίων)
άρθρο 64 παρ.1 Ν.4412/2016

20. Ανάρτηση Σύμβασης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. άρθρο 38 παρ.1 του Ν.4412/2016

21. Σύνταξη έκθεσης (συμβάσεις άνω των ορίων) άρθρο 341 παρ.1 Ν.4412/2016

Παρέλευση προθεσμιών αναστολής της σύναψης της σύμβασης


