ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
(Ν. 4412/2016)

ΑΝΑΘΕΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ
Οδηγόσ Ενεργειών
1) Εγγραφι ειδικισ πίςτωςθσ ςτον προχπολογιςμό εξόδων (άρκρο 155 και
παρ. 6 του άρκρου 158 του Ν. 3463/2006, Β.Δ. τθσ 17-5/15-6-1959,
άρκρα 25, 26, 49 του Ν. 4270/2014).
2) Τεχνικι περιγραφι, ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ (παρ. 4 του άρκρου
209 του Ν. 3463/2006, άρκρο 54 του Ν. 4412/2016).
3) Ανάρτθςθ πρωτογενοφσ αιτιματοσ ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. (παρ. 3 του άρκρου
38 του Ν. 4412/2016).
4) Πρόταςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ (αρικμ. 19664/30/20-4-2011 εγκφκλιοσ
Υπουργείων Οικονομικϊν και Εςωτερικϊν, 193, 205/2011 πράξεισ VII
Τμιματοσ, 49, 95, 185/2013 πράξεισ Κλιμακίου Π.Ε.Δ. ςτο VII Τμιμα).
5) Απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ για ζγκριςθ διάκεςθ πίςτωςθσ (άρκρο
72 του Ν. 3852/2010, ωσ άνω νομολογία Ελεγκτικοφ Συνεδρίου).

Θανάςθσ Παηαρλόγλου
1|Σελίδα

Ανάρτθςθ ςτο πρόγραμμα «διαφγεια», μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ Κ.Υ.Α. τθσ
παρ. 6 του άρκρου 38 του Ν. 4412/2016.
6) Καταχϊριςθ τθσ ανωτζρω απόφαςθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, που
αποτελεί το εγκεκριμζνο αίτθμα, ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. (παρ. 3 του άρκρου 38
του Ν. 4412/2016).
7) Σφνταξθ και αποςτολι πρόςκλθςθσ προσ τουσ προμθκευτζσ ι παρόχουσ
για να υποβάλλουν προςφορά (παρ. 3 του άρκρου 120 του Ν.
4412/2016).
8) Υποβολι

προςφοράσ/ϊν.

Μεταξφ

των

δικαιολογθτικϊν,

που

ενδεχόμενα απαιτιςει ο διμοσ, δεν περιλαμβάνεται θ εγγφθςθ καλισ
εκτζλεςθσ (περίπτωςθ βϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 72 του Ν. 4412/2016).
9) Ζκδοςθ απόφαςθσ Δθμάρχου για:
- τθν ζγκριςθ τθσ προμικειασ ι τθσ παροχισ υπθρεςίασ (παρ. 9 του
άρκρου 209 του Ν. 3463/2006),
- των τεχνικϊν προδιαγραφϊν (παρ. 4 και 9 του άρκρου 209 του Ν.
3463/2006, παρ. 7 του άρκρου 54 του Ν. 4412/2016, 288/2011 πράξθ
VII Τμιματοσ, 44, 66/2014 πράξεισ Κλιμακίου Π.Ε.Δ. ςτο VII Τμιμα),
- τθν ανάκεςθ τθσ προμικειασ ι τθσ παροχισ υπθρεςίασ ςε
ςυγκεκριμζνο οικονομικό φορζα, ζναντι οριςμζνου ποςοφ.
10)

Ανάρτθςθ τθσ ανωτζρω απόφαςθσ ςτο πρόγραμμα «διαφγεια»,

μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ Κ.Υ.Α. τθσ παρ. 6 του άρκρου 38 του Ν. 4412/2016
και ςτθ ςυνζχεια μόνο ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. (παρ. 3 του άρκρου 38 και παρ.
3 του άρκρου 118 του Ν. 4412/2016).
11)

Σφναψθ ςφμβαςθσ (ςυμφωνθτικό) για μεγαλφτερθσ των 2.500,00

ευρϊ, χωρίσ Φ.Π.Α., αξίασ, πλθν των τμθματικϊν παραδόςεων (άρκρο
105 του Ν. 4412/2016, άρκρο 130 του Ν. 4270/2014).
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12)

Καταχϊριςθ του ςυμφωνθτικοφ ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. (παρ. 3 του

άρκρου 38 του Ν. 4412/2016).
13)

Πρωτόκολλο παραλαβισ (άρκρο 208 του Ν. 4412/2016 για

προμικειεσ, άρκρο 219 του Ν. 4412/2016 για παροχι υπθρεςιϊν).
14)

Δικαιολογθτικά Χ.Ε.Π. (άρκρο 200 του Ν. 4412/2016) - Κρατιςεισ.

15)

Ζκδοςθ Χ.Ε.Π. Ανάρτθςθ του Χ.Ε.Π. ςτο πρόγραμμα «διαφγεια»,

μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ Κ.Υ.Α. τθσ παρ. 6 του άρκρου 38 του Ν. 4412/2016
και ςτθ ςυνζχεια μόνο ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. (παρ. 3 του άρκρου 38 του Ν.
4412/2016).
16)

Πλθρωμι - εξόφλθςθ Χ.Ε.Π.

Νομοθετικό πλαίςιο
1) Άρκρα 58, 72 του Ν. 3852/2010.
2) Άρκρα 158, 209 του Ν. 3463/2006.
3) Άρκρο 38, 72, 116, 118, παρ. 3 του άρκρου 120 του Ν. 4412/2016.
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ΑΝΑΘΕΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ
Οδηγόσ Ενεργειών
1) Εγγραφι ειδικισ πίςτωςθσ ςτον προχπολογιςμό εξόδων (άρκρο
155 και παρ. 6 του άρκρου 158 του Ν. 3463/2006, Β.Δ. τθσ 175/15-6-1959, άρκρα 25, 26, 49 του Ν. 4270/2014).
2) Σφνταξθ εγγράφων ςφμβαςθσ (μελζτθ, ςυγγραφζσ υποχρεϊςεων,
ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ, τυχόν ςχζδια, κλπ). Εφόςον
πρόκειται για ςφμβαςθ, που απαιτεί τεχνικι γνϊςθ ι εμπειρία
ςυντάςςεται και κεωρείται από τθν τεχνικι υπθρεςία (παρ. 4 του
άρκρου 209 του Ν. 3463/2006, άρκρα 53, 54 του Ν. 4412/2016).
3) Ανάρτθςθ πρωτογενοφσ αιτιματοσ ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. (παρ. 3 του
άρκρου 38 του Ν. 4412/2016).
4) Πρόταςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ (αρικμ. 19664/30/20-4-2011
εγκφκλιοσ Υπουργείων Οικονομικϊν και Εςωτερικϊν, 193,
205/2011 πράξεισ VII Τμιματοσ, 49, 95, 185/2013 πράξεισ
Κλιμακίου Π.Ε.Δ. ςτο VII Τμιμα).
5) Απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ για ζγκριςθ διάκεςθ πίςτωςθσ
(άρκρο 72 του Ν. 3852/2010, ωσ άνω νομολογία Ελεγκτικοφ
Συνεδρίου). Ανάρτθςθ ςτο πρόγραμμα «διαφγεια», μζχρι τθν
ζκδοςθ τθσ Κ.Υ.Α. τθσ παρ. 6 του άρκρου 38 του Ν. 4412/2016.
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6) Καταχϊριςθ τθσ ανωτζρω απόφαςθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, που
αποτελεί το εγκεκριμζνο αίτθμα, ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. (παρ. 3 του
άρκρου 38 του Ν. 4412/2016).
7) Με τθν ίδια απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ:
- Εγκρίνεται θ προμικεια ι θ παροχι υπθρεςίασ (παρ. 9 του
άρκρου 209 του Ν. 4412/2016).
- Επιλζγεται ο τρόποσ εκτζλεςθσ.
- Εγκρίνονται τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ (μελζτθ - παρ. 7 του
άρκρου 54 του Ν. 4412/2016).
- Κακορίηονται οι όροι του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ (άρκρο 72
του Ν. 3852/2010, παρ. 5 του άρκρου 117 του Ν. 4412/2016).
- Επιλζγεται το κριτιριο ανάκεςθσ (πλζον ςυμφζρουςα από
οικονομικι άποψθ προςφορά ι πλζον ςυμφζρουςα από
οικονομικι άποψθ προςφορά, μόνο βάςει τιμισ – άρκρο 86
του Ν. 4412/2016).
8) Με βάςθ τουσ εγκρικζντεσ από τθν Οικονομικι Επιτροπι όρουσ,
ο/θ Διμαρχοσ εκδίδει προκιρυξθ του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ
(παρ. 2 του άρκρου 117 του Ν. 4412/2016).
9) Καταχϊριςθ τθσ ανωτζρω προκιρυξθσ ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. δϊδεκα
(12) θμερολογιακζσ θμζρεσ πριν τθ διενζργεια του ςυνοπτικοφ
διαγωνιςμοφ (περίπτωςθ γϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 121 του Ν.
4412/2016).
10) Δεν προβλζπεται δθμοςίευςθ τθσ προκιρυξθσ ςτον τοπικό τφπο
(περίπτ. γϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 121, περίπτ. 68 και 82 τθσ παρ. 1
του άρκρου 377 του Ν. 4412/2016).
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11) Περίλθψθ τθσ διακιρυξθσ αναρτάται ςτο πρόγραμμα «διαφγεια»,
μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ Κ.Υ.Α. τθσ παρ. 6 του άρκρου 38 του Ν.
4412/2016 και ςτθ ςυνζχεια μόνο ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. (παρ. 3 του
άρκρου 38, άρκρο 66, παρ. 2 του άρκρου 117 και περίπτ. γϋ τθσ
παρ. 1 του άρκρου 121 του Ν. 4412/2016).
12) Διενζργεια ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ με υποβολι ςφραγιςμζνων
προςφορϊν, ενϊπιον τθσ Επιτροπισ διαγωνιςμοφ, θ οποία
ςυγκροτείται με απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, χωρίσ τθν
υποχρζωςθ δθμόςιασ κλιρωςθσ (παρ. 1ε του άρκρου 72 του Ν.
3852/2010, άρκρο 221 του Ν. 4412/2016).
13) Για τθ ςυμμετοχι ςτο ςυνοπτικό διαγωνιςμό δεν απαιτείται
εγγφθςθ ςυμμετοχισ (περίπτωςθ αϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 72 του
Ν. 4412/2016).
14) Οι διαγωνιηόμενοι για τθ ςυμμετοχι τουσ υποβάλλουν υπεφκυνθ
διλωςθ, περί μθ ςυνδρομισ λόγων αποκλειςμοφ και πλιρωςθσ
των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ (παρ. 4 του άρκρου 79 του Ν.
4412/2016).
15) Θ

επιτροπι

του

διαγωνιςμοφ

αποςφραγίηει

πρϊτα

τα

δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ, ςτθ ςυνζχεια τισ τεχνικζσ προςφορζσ
και τζλοσ τισ οικονομικζσ προςφορζσ ςε μια ι περιςςότερεσ
δθμόςιεσ ςυνεδριάςεισ, κατά τθν κρίςθ τθσ (άρκρο 100 και παρ. 4
του άρκρου 117 του Ν. 4412/2016).
16) Θ υποβολι μιασ προςφοράσ δεν κωλφει τθ ςυνζχιςθ του
διαγωνιςμοφ και τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ (παρ. 3 του άρκρου
117 του Ν. 4412/2016).
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17) Ακολοφκωσ, θ Επιτροπι αξιολογεί ι βακμολογεί τισ προςφορζσ
και ςυντάςςει ςχετικό πρακτικό (παρ. 1 του άρκρου 221 του Ν.
4412/2016).
18) Θ Επιτροπι προςκαλεί εγγράφωσ τον προςωρινό μειοδότθ να
προςκομίςει τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ, με βάςθ τθ
διακιρυξθ (άρκρο 103 του Ν. 4412/2016).
19) Θ Οικονομικι Επιτροπι εκδίδει τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ,
αποδεχόμενθ ι μθ τθν γνωμοδότθςθ τθσ επιτροπισ του
διαγωνιςμοφ (άρκρο 72 του Ν. 3852/2010, άρκρο 105 του Ν.
4412/2016, 39, 316/2011 πράξεισ VII Τμιματοσ και 289/2014,
54/2015 πράξεισ Κλιμακίου Π.Ε.Δ. ςτο VII Τμιμα).
20) Θ κατακυρωτικι απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ αναρτάται
ςτο πρόγραμμα «διαφγεια», μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ Κ.Υ.Α. τθσ παρ. 6
του άρκρου 38 του Ν. 4412/2016 και ςτθ ςυνζχεια μόνο ςτο
Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. (παρ. 3 του άρκρου 38 του Ν. 4412/2016).
21) Σφναψθ ςφμβαςθσ (άρκρο 105 του Ν. 4412/2016, άρκρο 130 του
Ν. 4270/2014).
22) Καταχϊριςθ του ςυμφωνθτικοφ ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. (παρ. 3 του
άρκρου 38 του Ν. 4412/2016).
23) Πρωτόκολλο παραλαβισ (άρκρο 208 του Ν. 4412/2016 για
προμικειεσ, άρκρο 219 του Ν. 4412/2016 για παροχι υπθρεςιϊν).
24) Δικαιολογθτικά Χ.Ε.Π. (άρκρο 200 του Ν. 4412/2016) - Κρατιςεισ.
25) Ζκδοςθ Χ.Ε.Π. Ανάρτθςθ του Χ.Ε.Π. ςτο πρόγραμμα «διαφγεια»,
μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ Κ.Υ.Α. τθσ παρ. 6 του άρκρου 38 του Ν.
4412/2016 και ςτθ ςυνζχεια μόνο ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. (παρ. 3 του
άρκρου 38 του Ν. 4412/2016).
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26) Πλθρωμι - εξόφλθςθ Χ.Ε.Π.

Νομοθετικό πλαίςιο
1) Άρκρο 72 του Ν. 3852/2010.
2) Άρκρα 158, 209 του Ν. 3463/2006.
3) Άρκρο 38, 72, 116, 117, παρ. 3 του άρκρου 120 του Ν. 4412/2016.
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ΑΝΑΘΕΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ
Οδηγόσ Ενεργειών
1) Εγγραφι ειδικισ πίςτωςθσ ςτον προχπολογιςμό εξόδων (άρκρο
155 και παρ. 6 του άρκρου 158 του Ν. 3463/2006, Β.Δ. τθσ 175/15-6-1959, άρκρα 25, 26, 49 του Ν. 4270/2014).
2) Σφνταξθ εγγράφων ςφμβαςθσ (μελζτθ, ςυγγραφζσ υποχρεϊςεων,
ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ, τυχόν ςχζδια, κλπ). Εφόςον
πρόκειται για ςφμβαςθ, που απαιτεί τεχνικι γνϊςθ ι εμπειρία
ςυντάςςεται και κεωρείται από τθν τεχνικι υπθρεςία (παρ. 4 του
άρκρου 209 του Ν. 3463/2006, άρκρα 53, 54 του Ν. 4412/2016).
3) Ανάρτθςθ πρωτογενοφσ αιτιματοσ ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. (παρ. 3 του
άρκρου 38 του Ν. 4412/2016).
4) Πρόταςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ (αρικμ. 19664/30/20-4-2011
εγκφκλιοσ Υπουργείων Οικονομικϊν και Εςωτερικϊν, 193,
205/2011 πράξεισ VII Τμιματοσ, 49, 95, 185/2013 πράξεισ
Κλιμακίου Π.Ε.Δ. ςτο VII Τμιμα).
5) Απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ για ζγκριςθ διάκεςθ πίςτωςθσ
(άρκρο 72 του Ν. 3852/2010, ωσ άνω νομολογία Ελεγκτικοφ
Συνεδρίου). Ανάρτθςθ ςτο πρόγραμμα «διαφγεια», μζχρι τθν
ζκδοςθ τθσ Κ.Υ.Α. τθσ παρ. 6 του άρκρου 38 του Ν. 4412/2016.
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6) Καταχϊριςθ τθσ ανωτζρω απόφαςθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, που
αποτελεί το εγκεκριμζνο αίτθμα, ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. (παρ. 3 του
άρκρου 38 του Ν. 4412/2016).
7) Απόφαςθ Δθμοτικοφ Συμβουλίου για τθν ζγκριςθ διενζργειασ τθσ
ςφμβαςθσ (33/2012 πράξθ VII Τμιματοσ, 178, 326/2013 πράξεισ
του Κλιμακίου Π.Ε.Δ. ςτο VII Τμιμα και 2276/2014 απόφαςθ VI
Τμιματοσ).
8) Με απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ:
- Επιλζγεται ο τρόποσ εκτζλεςθσ.
- Εγκρίνονται τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ (μελζτθ - παρ. 7 του
άρκρου 54 του Ν. 4412/2016).
- Κακορίηονται οι όροι του ανοικτοφ διαγωνιςμοφ (άρκρο 72
του Ν. 3852/2010, άρκρα 53, 54 του Ν. 4412/2016).
- Επιλζγεται το κριτιριο ανάκεςθσ (πλζον ςυμφζρουςα από
οικονομικι άποψθ προςφορά ι πλζον ςυμφζρουςα από
οικονομικι άποψθ προςφορά, μόνο βάςει τιμισ - άρκρο 86
του Ν. 4412/2016).
9) Με βάςθ τουσ εγκρικζντεσ από τθν Οικονομικι Επιτροπι όρουσ,
ο/θ Διμαρχοσ εκδίδει προκιρυξθ του ανοικτοφ διαγωνιςμοφ.
10)

Καταχϊριςθ τθσ ανωτζρω προκιρυξθσ ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ.

είκοςι δυο (22) θμερολογιακζσ θμζρεσ πριν τθ διενζργεια του
ανοικτοφ διαγωνιςμοφ (περίπτωςθ αϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 121
του Ν. 4412/2016).
11)

Περίλθψθ τθσ διακιρυξθσ αναρτάται ςτο πρόγραμμα

«διαφγεια», μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ Κ.Υ.Α. τθσ παρ. 6 του άρκρου 38
του Ν. 4412/2016 και ςτθ ςυνζχεια μόνο ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. (παρ. 3
Θανάςθσ Παηαρλόγλου
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του άρκρου 38, άρκρο 66 και περίπτ. αϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου
121 του Ν. 4412/2016).
12)

Διενζργεια

ςφραγιςμζνων

ανοικτοφ
προςφορϊν,

διαγωνιςμοφ
αφοφ

με

προθγθκεί

υποβολι
δθμοςίευςθ

περίλθψθσ τθσ διακιρυξθσ ςτο Φ.Ε.Κ., (μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ
Κ.Υ.Α. τθσ παρ. 6 του άρκρου 38 του Ν. 4412/2016), ςε δυο
οικονομικζσ εφθμερίδεσ (μζχρι 31-12-2017) και ςε δυο ι τρεισ
τοπικζσ εφθμερίδεσ (μζχρι 31-12-2020 - άρκρο 5 του Ν.
3469/2006, παρ. 1 του άρκρου 5 του ΕΚΠΟΤΑ, άρκρο 3 του Ν.
3548/2007 και περίπτ. 68 και 82 τθσ παρ. 1 του άρκρου 377 του
Ν. 4412/2016). Ειδικά για τισ ςυμβάςεισ παροχισ υπθρεςιϊν,
λόγω ολικισ κατάργθςθσ του Π.Δ. 28/1980, δεν προβλζπεται θ
δθμοςίευςθ τθσ προκιρυξθσ του ανοικτοφ διαγωνιςμοφ ςε καμία
- πλθν του ΦΕΚ - εφθμερίδα).
13)

Ο διαγωνιςμόσ διενεργείται μζςω τθσ θλεκτρονικισ

πλατφόρμασ του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. (Ν. 4155/2013, Π1/2390/16-10-2013
ΥΑ, άρκρα 36, 37 του Ν. 4412/2016) από τριμελι επιτροπι
υπαλλιλων, θ οποία ςυγκροτείται με απόφαςθ τθσ Οικονομικισ
Επιτροπισ, χωρίσ τθν υποχρζωςθ προθγοφμενθσ δθμόςιασ
κλιρωςθσ (παρ. 1ε του άρκρου 72 του Ν. 3852/2010, περίπτ. εϋ
τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του Ν. 4412/2016).
14)

Οι διαγωνιηόμενοι για τθ ςυμμετοχι τουσ υποβάλλουν

υπεφκυνθ διλωςθ, περί μθ ςυνδρομισ λόγων αποκλειςμοφ και
πλιρωςθσ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ (παρ. 4 του άρκρου
79 του Ν. 4412/2016).

Θανάςθσ Παηαρλόγλου
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15)

Θ επιτροπι του διαγωνιςμοφ ςε διακριτά και διαφορετικά

ςτάδια αποςφραγίηει τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ, τισ τεχνικζσ
προςφορζσ και τζλοσ τισ οικονομικζσ προςφορζσ (άρκρο 100 του
Ν. 4412/2016).
16)

Θ Επιτροπι αξιολογεί ι βακμολογεί τισ προςφορζσ και

ςυντάςςει ςχετικό πρακτικό (παρ. 1 του άρκρου 221 του Ν.
4412/2016).
17)

Για κάκε ςτάδιο θ Επιτροπι ςυντάςςει αντίςτοιχο

πρακτικό. Τα αποτελζςματα του κάκε ςταδίου επικυρϊνονται με
απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (άρκρο 100 του Ν.
4412/2016, περίπτ. 1ε τθσ παρ. 1 του άρκρου 72 του Ν.
3852/2010).
18)

Θ Επιτροπι προςκαλεί εγγράφωσ τον προςωρινό μειοδότθ

να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ, με βάςθ τθ
διακιρυξθ (άρκρο 103 του Ν. 4412/2016).
19)

Θ

Οικονομικι

Επιτροπι

εκδίδει

τθν

απόφαςθ

κατακφρωςθσ, αποδεχόμενθ ι μθ τθν γνωμοδότθςθ τθσ
επιτροπισ του διαγωνιςμοφ (άρκρο 72 του Ν. 3852/2010, άρκρο
105 του Ν. 4412/2016, 39, 316/2011 πράξεισ VII Τμιματοσ και
289/2014, 54/2015 πράξεισ Κλιμακίου Π.Ε.Δ. ςτο VII Τμιμα).
20)

Θ κατακυρωτικι απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

αναρτάται ςτο πρόγραμμα «διαφγεια», μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ
Κ.Υ.Α. τθσ παρ. 6 του άρκρου 38 του Ν. 4412/2016 και ςτθ
ςυνζχεια μόνο ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. (παρ. 3 του άρκρου 38 του Ν.
4412/2016).

Θανάςθσ Παηαρλόγλου
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21)

Αποςτολι του φακζλου τθσ ςφμβαςθσ, μαηί με ςχζδιο

ςυμφωνθτικοφ προσ το Ελεγκτικό Συνζδριο για τον προςυμβατικό
ζλεγχο, εφόςον απαιτείται (άρκρο 278 του Ν. 3852/2010, άρκρα
35, 36 του Ν. 4129/2013).
22)

Σφναψθ ςφμβαςθσ (άρκρο 105 του Ν. 4412/2016, άρκρο

130 του Ν. 4270/2014).
23)

Καταχϊριςθ του ςυμφωνθτικοφ ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. (παρ. 3

του άρκρου 38 του Ν. 4412/2016).
24)

Πρωτόκολλο παραλαβισ (άρκρο 208 του Ν. 4412/2016 για

προμικειεσ, άρκρο 219 του Ν. 4412/2016 για παροχι
υπθρεςιϊν).
25)

Δικαιολογθτικά Χ.Ε.Π. (άρκρο 200 του Ν. 4412/2016) -

Κρατιςεισ.
26)

Ζκδοςθ Χ.Ε.Π. Ανάρτθςθ του Χ.Ε.Π. ςτο πρόγραμμα

«διαφγεια», μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ Κ.Υ.Α. τθσ παρ. 6 του άρκρου 38
του Ν. 4412/2016 και ςτθ ςυνζχεια μόνο ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. (παρ. 3
του άρκρου 38 του Ν. 4412/2016).
27)

Πλθρωμι - εξόφλθςθ Χ.Ε.Π.

Νομοθετικό πλαίςιο
1)
2)
3)
4)

Άρκρα 65, 72 του Ν. 3852/2010.
Άρκρα 158, 209 του Ν. 3463/2006.
Ν. 4155/2013.
Π1/2390/16-10-2013 απόφαςθ Υπουργοφ Ανάπτυξθσ (ΦΕΚ Βϋ
2677).
5) Ν. 4412/2016.
Θανάςθσ Παηαρλόγλου
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ΑΝΑΘΕΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ
Οδηγόσ Ενεργειών
1) Εγγραφι ειδικισ πίςτωςθσ ςτον προχπολογιςμό εξόδων (άρκρο
155 και παρ. 6 του άρκρου 158 του Ν. 3463/2006, Β.Δ. τθσ 175/15-6-1959, άρκρα 25, 26, 49 του Ν. 4270/2014).
2) Σφνταξθ εγγράφων ςφμβαςθσ (μελζτθ, ςυγγραφζσ υποχρεϊςεων,
ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ, τυχόν ςχζδια, κλπ). Εφόςον
πρόκειται για ςφμβαςθ, που απαιτεί τεχνικι γνϊςθ ι εμπειρία
ςυντάςςεται και κεωρείται από τθν τεχνικι υπθρεςία (παρ. 4 του
άρκρου 209 του Ν. 3463/2006, άρκρα 53, 54 του Ν. 4412/2016).
3) Ανάρτθςθ πρωτογενοφσ αιτιματοσ ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. (παρ. 3 του
άρκρου 38 του Ν. 4412/2016).
4) Πρόταςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ (αρικμ. 19664/30/20-4-2011
εγκφκλιοσ Υπουργείων Οικονομικϊν και Εςωτερικϊν, 193,
205/2011 πράξεισ VII Τμιματοσ, 49, 95, 185/2013 πράξεισ
Κλιμακίου Π.Ε.Δ. ςτο VII Τμιμα).
5) Απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ για ζγκριςθ διάκεςθ πίςτωςθσ
(άρκρο 72 του Ν. 3852/2010, ωσ άνω νομολογία Ελεγκτικοφ
Συνεδρίου). Ανάρτθςθ ςτο πρόγραμμα «διαφγεια», μζχρι τθν
ζκδοςθ τθσ Κ.Υ.Α. τθσ παρ. 6 του άρκρου 38 του Ν. 4412/2016.
Θανάςθσ Παηαρλόγλου
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6) Καταχϊριςθ τθσ ανωτζρω απόφαςθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, που
αποτελεί το εγκεκριμζνο αίτθμα, ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. (παρ. 3 του
άρκρου 38 του Ν. 4412/2016).
7) Απόφαςθ Δθμοτικοφ Συμβουλίου για τθν ζγκριςθ διενζργειασ τθσ
ςφμβαςθσ (33/2012 πράξθ VII Τμιματοσ, 178, 326/2013 πράξεισ
του Κλιμακίου Π.Ε.Δ. ςτο VII Τμιμα και 2276/2014 απόφαςθ VI
Τμιματοσ).
8) Με απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ:
- Επιλζγεται ο τρόποσ εκτζλεςθσ.
- Εγκρίνονται τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ (μελζτθ - παρ. 7 του
άρκρου 54 του Ν. 4412/2016).
- Κακορίηονται οι όροι του ανοικτοφ διαγωνιςμοφ (άρκρο 72
του Ν. 3852/2010, άρκρα 53, 54 του Ν. 4412/2016).
- Επιλζγεται το κριτιριο ανάκεςθσ (πλζον ςυμφζρουςα από
οικονομικι άποψθ προςφορά ι πλζον ςυμφζρουςα από
οικονομικι άποψθ προςφορά, μόνο βάςει τιμισ - άρκρο 86
του Ν. 4412/2016).
9) Με βάςθ τουσ εγκρικζντεσ από τθν Οικονομικι Επιτροπι όρουσ,
ο/θ Διμαρχοσ εκδίδει προκιρυξθ του διεκνοφσ ανοικτοφ
διαγωνιςμοφ.
10)

Αποςτολι τθσ προκιρυξθσ ςφμβαςθσ ςτθν Υπθρεςία

Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 35 θμερολογιακζσ θμζρεσ πριν
τθ διενζργεια του διεκνοφσ ανοικτοφ διαγωνιςμοφ (άρκρο 27 του
Ν. 4412/2016). Εφόςον για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ, γίνεται
χριςθ τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ., θ
ανακζτουςα αρχι μπορεί να προβλζψει περιοριςμό τθσ
Θανάςθσ Παηαρλόγλου
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παραπάνω προκεςμίασ ςε 30 θμερολογιακζσ θμζρεσ (παρ. 4 του
άρκρου 27 του Ν. 4412/2016).
11)

Καταχϊριςθ τθσ ανωτζρω προκιρυξθσ ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ.

(άρκρα 38, 66 του Ν. 4412/2016).
12)

Περίλθψθ τθσ διακιρυξθσ αναρτάται ςτο πρόγραμμα

«διαφγεια», μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ Κ.Υ.Α. τθσ παρ. 6 του άρκρου 38
του Ν. 4412/2016 και ςτθ ςυνζχεια μόνο ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. (παρ. 3
του άρκρου 38, άρκρο 66 του Ν. 4412/2016).
13)

Διενζργεια

ςφραγιςμζνων

ανοικτοφ
προςφορϊν,

διαγωνιςμοφ
αφοφ

με

προθγθκεί

υποβολι
δθμοςίευςθ

περίλθψθσ τθσ διακιρυξθσ ςτο Φ.Ε.Κ., (μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ
Κ.Υ.Α. τθσ παρ. 6 του άρκρου 38 του Ν. 4412/2016), ςε δυο
οικονομικζσ εφθμερίδεσ (μζχρι 31-12-2017) και ςε δυο ι τρεισ
τοπικζσ εφθμερίδεσ (μζχρι 31-12-2020 - άρκρο 5 του Ν.
3469/2006, άρκρο 4 του Π.Δ. 118/2007, παρ. 1 του άρκρου 5 του
ΕΚΠΟΤΑ, άρκρο 3 του Ν. 3548/2007 και περίπτ. 59, 68 και 82 τθσ
παρ. 1 του άρκρου 377 του Ν. 4412/2016). Ειδικά για τισ
ςυμβάςεισ παροχισ υπθρεςιϊν των Ο.Τ.Α. αϋ βακμοφ, λόγω
ολικισ κατάργθςθσ του Π.Δ. 28/1980, δεν προβλζπεται θ
δθμοςίευςθ τθσ προκιρυξθσ του ανοικτοφ διαγωνιςμοφ ςε καμία
- πλθν του ΦΕΚ - εφθμερίδα).
14)

Ο διαγωνιςμόσ διενεργείται μζςω τθσ θλεκτρονικισ

πλατφόρμασ του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. (Ν. 4155/2013, Π1/2390/16-10-2013
ΥΑ, άρκρα 36, 37 του Ν. 4412/2016) από τριμελι επιτροπι
υπαλλιλων, θ οποία ςυγκροτείται με απόφαςθ τθσ Οικονομικισ
Επιτροπισ, χωρίσ τθν υποχρζωςθ προθγοφμενθσ δθμόςιασ
Θανάςθσ Παηαρλόγλου
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κλιρωςθσ (παρ. 1ε του άρκρου 72 του Ν. 3852/2010, περίπτ. εϋ
τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του Ν. 4412/2016).
15)

Οι διαγωνιηόμενοι για τθ ςυμμετοχι τουσ υποβάλλουν

ςυμπλθρωμζνο το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ, περί μθ
ςυνδρομισ λόγων αποκλειςμοφ και πλιρωςθσ των κριτθρίων
ποιοτικισ επιλογισ (παρ. 1 του άρκρου 79 του Ν. 4412/2016).
16)

Θ Επιτροπι του διαγωνιςμοφ ςε διακριτά και διαφορετικά

ςτάδια αποςφραγίηει τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ, τισ τεχνικζσ
προςφορζσ και τζλοσ τισ οικονομικζσ προςφορζσ (άρκρο 100 του
Ν. 4412/2016).
17)

Θ Επιτροπι αξιολογεί ι βακμολογεί τισ προςφορζσ και

ςυντάςςει ςχετικό πρακτικό (παρ. 1 του άρκρου 221 του Ν.
4412/2016).
18)

Για κάκε ςτάδιο θ Επιτροπι ςυντάςςει αντίςτοιχο

πρακτικό. Τα αποτελζςματα του κάκε ςταδίου επικυρϊνονται με
απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (άρκρο 100 του Ν.
4412/2016, περίπτ. 1ε τθσ παρ. 1 του άρκρου 72 του Ν.
3852/2010).
19)

Θ Επιτροπι προςκαλεί εγγράφωσ τον προςωρινό μειοδότθ

να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ, με βάςθ τθ
διακιρυξθ (άρκρο 103 του Ν. 4412/2016).
20)

Θ

Οικονομικι

Επιτροπι

εκδίδει

τθν

απόφαςθ

κατακφρωςθσ, αποδεχόμενθ ι μθ τθ γνωμοδότθςθ τθσ επιτροπισ
του διαγωνιςμοφ (άρκρο 72 του Ν. 3852/2010, άρκρο 105 του Ν.
4412/2016, 39, 316/2011 πράξεισ VII Τμιματοσ και 289/2014,
54/2015 πράξεισ Κλιμακίου Π.Ε.Δ. ςτο VII Τμιμα).
Θανάςθσ Παηαρλόγλου
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21)

Θ κατακυρωτικι απόφαςθ αναρτάται ςτο πρόγραμμα

«διαφγεια», μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ Κ.Υ.Α. τθσ παρ. 6 του άρκρου 38
του Ν. 4412/2016 και ςτθ ςυνζχεια μόνο ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. (παρ. 3
του άρκρου 38 του Ν. 4412/2016).
22)

Αποςτολι του φακζλου τθσ ςφμβαςθσ μαηί με ςχζδιο

ςυμφωνθτικοφ προσ το Ελεγκτικό Συνζδριο για τον προςυμβατικό
ζλεγχο, εφόςον απαιτείται (άρκρο 278 του Ν. 3852/2010, άρκρα
35, 36 του Ν. 4129/2013).
23)

Σφναψθ ςφμβαςθσ (άρκρο 105 του Ν. 4412/2016, άρκρο

130 του Ν. 4270/2014).
24)

Καταχϊριςθ του ςυμφωνθτικοφ ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. (παρ. 3

του άρκρου 38 του Ν. 4412/2016).
25)

Πρωτόκολλο παραλαβισ (άρκρο 208 του Ν. 4412/2016 για

προμικειεσ, άρκρο 219 του Ν. 4412/2016 για παροχι
υπθρεςιϊν).
26)

Δικαιολογθτικά Χ.Ε.Π. (άρκρο 200 του Ν. 4412/2016).

27)

Ζκδοςθ Χ.Ε.Π. Ανάρτθςθ του Χ.Ε.Π. ςτο πρόγραμμα

«διαφγεια», μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ Κ.Υ.Α. τθσ παρ. 6 του άρκρου 38
του Ν. 4412/2016 και ςτθ ςυνζχεια μόνο ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. (παρ. 3
του άρκρου 38 του Ν. 4412/2016).
28)

Πλθρωμι - εξόφλθςθ Χ.Ε.Π.

Νομοκετικό πλαίςιο
1)
2)
3)
4)
5)

Άρκρα 65, 72 του Ν. 3852/2010 (Αφορά Ο.Τ.Α. αϋ βακμοφ).
Άρκρα 158, 209 του Ν. 3463/2006 (Αφορά Ο.Τ.Α. αϋ βακμοφ).
Ν. 4155/2013.
Π1/2390/16-10-2013 απόφαςθ Υπουργοφ Ανάπτυξθσ (ΦΕΚ Βϋ 2677).
Ν. 4412/2016.
Θανάςθσ Παηαρλόγλου
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ΑΝΑΘΕΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΣΕΤΗ
Οδηγόσ Ενεργειών
1) Διενζργεια διαγωνιςμοφ, ςτον οποίο δεν υποβλικθκε καμία
προςφορά ι υποβλικθκαν ακατάλλθλεσ προςφορζσ1 (περίπτωςθ
αϋ τθσ παρ. 2 του άρκρου 32 του Ν. 4412/2016).

1 Σύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Ν. 4412/2016 κε θαηάιιειε
ζεσξείηαη κία πξνζθνξά ζε αλνηθηό δηαγσληζκό όηαλ είλαη άζρεηε κε ηε ζύκβαζε θαη
αδπλαηεί πξνδήισο, ρσξίο λα ηξνπνπνηεζεί νπζηαζηηθά, λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο θαη ηηο
απαηηήζεηο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, όπσο πξνζδηνξίδνληαη ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο.
Καηά ηε λνκνινγία ηνπ Ειεγθηηθνύ Σπλεδξίνπ, σο «αθαηάιιειεο» ζεσξνύληαη νη πξνζθνξέο
πνπ δελ πιεξνύλ θαη παξαβαίλνπλ ηνπο ηερληθνύο όξνπο ηεο πξνθήξπμεο, δειαδή όηαλ ην
πεξηερόκελό ηνπο δελ έρεη θακία ζρέζε κε ηηο δεηνύκελεο από ηε κειέηε πξνδηαγξαθέο θαη γη’
απηό ε ππνβνιή αθαηάιιειεο πξνζθνξάο εμνκνηώλεηαη κε ηε κε ππνβνιή πξνζθνξάο.
Αληίζεηα, νη πξνζθνξέο πνπ απνθιείνληαη ιόγσ έιιεηςεο δηθαηνινγεηηθώλ πνπ απαηηνύληαη
από ηε δηαθήξπμε επί πνηλή απνθιεηζκνύ είλαη «απαξάδεθηεο». Η έλλνηα ηεο «κε θαλνληθήο»
πξνζθνξάο εμνκνηώλεηαη κε ηελ ππνβνιή απαξάδεθηεο πξνζθνξάο. Πξνζθνξά πνπ
ππεξβαίλεη ηελ πξνϋπνινγηδόκελε δαπάλε ζεσξείηαη νηθνλνκηθά «κε ζπκθέξνπζα» γηα ηελ
αλαζέηνπζα αξρή πξνζθνξά, ε νπνία δελ εληάζζεηαη ζηηο «αθαηάιιειεο» πξνζθνξέο (34,
67/2011, 78/2012, 38/2014 πξάμεηο ΣΤ΄ Κιηκαθίνπ θαη 189, 215/2012 πξάμεηο ηνπ Ζ΄
Κιηκαθίνπ).

Θανάςθσ Παηαρλόγλου
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2) Απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ για τθν ζγκριςθ του πρακτικοφ
και κιρυξθ του διαγωνιςμοφ ωσ άγονου (άρκρο 72 του Ν.
3852/2010).
3) Υποβολι του φακζλου για ζγκριςθ ςτθν Ενιαία Ανεξάρτθτθ Αρχι
Δθμοςίων Συμβάςεων, εφόςον θ εκτιμϊμενθ αξία υπερβαίνει τισ
209.000 ευρϊ, χωρίσ Φ.Π.Α. (παρ. 2δδ του άρκρου 2 του Ν.
4013/2011, παρ. 1 του άρκρου 61 του Ν. 4146/2013, παρ. 2 του
άρκρου 116 του Ν. 4412/2016). Επιςυνάπτεται ςχζδιο απόφαςθσ
του Δθμοτικοφ Συμβουλίου. Θ Αρχι υποχρεοφται να απαντιςει
εντόσ 15+15 εργαςίμων θμερϊν από τθν παραλαβι του φακζλου.
4) Συλλογι προςφορϊν, μετά από ςχετικι ανακοίνωςθ. Οι
υποβαλλόμενεσ προςφορζσ πρζπει να ςυνοδεφονται από όλα τα
δικαιολογθτικά

που

αναφζρονταν

ςτθ

διακιρυξθ

του

διαγωνιςμοφ (156/2012, 87, 98/2013, 22, 41, 92/2014 πράξεισ ΣΤϋ
Κλιμακίου και 395/2012 πράξθ Ηϋ Κλιμακίου).
5) Θ Επιτροπι αξιολόγθςθσ με πρακτικό τθσ, γνωμοδοτεί προσ το
Δθμοτικό Συμβοφλιο για τθν πλθρότθτα των δικαιολογθτικϊν, τθν
αποδοχι τθσ τεχνικισ προςφοράσ και τθν ανάκεςθ ςε
προςφζροντα, ςφμφωνα με το κριτιριο κατακφρωςθσ που
αναφζρεται ςτθ διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ.
6) Μετά τθν ζγκριςθ τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ., εκδίδεται απόφαςθ του
Δθμοτικοφ Συμβουλίου για τθν ανάκεςθ τθσ προμικειασ ι τθσ
υπθρεςίασ ςε ςυγκεκριμζνο προςφζροντα (αρικμ. 3699/2012
απόφαςθ VI Τμιματοσ και 42/2013 πράξθ ΣΤϋ Κλιμακίου του
Ελεγκτικοφ Συνεδρίου).
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Νομοθετικό πλαίςιο
1) Άρκρα 65 και 72 του Ν. 3852/2010.
2) Άρκρο 209 του Ν. 3463/2006.
3) Ν. 4155/2013.
4) Ν. 4013/2011, όπωσ ιςχφει.
5) Π1/2390/16-10-2013 απόφαςθ Υπουργοφ Ανάπτυξθσ (ΦΕΚ Βϋ
2677).
6) Άρκρο 32 του Ν. 4412/2016.

Θανάςθσ Παηαρλόγλου
21 | Σ ε λ ί δ α

ΑΝΑΘΕΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
ΑΝΑΘΕΗ ΛΟΓΩ ΚΑΣΕΠΕΙΓΟΤΩΝ
ΑΝΑΓΚΩΝ Ή ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΟΣΗΣΑ

Οδηγόσ Ενεργειών
1) Απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ για τθν ζγκριςθ διενζργειασ τθσ
προμικειασ

ι

διαπραγμάτευςθσ,

τθσ

υπθρεςίασ

επειδι

με

τθ

ςυντρζχει λόγοσ

διαδικαςία

τθσ

κατεπείγουςασ

ανάγκθσ που δεν οφείλεται ςε αμζλεια ι αδράνεια τθσ
υπθρεςίασ2 (παρ. 1δ του άρκρου 72 του Ν. 3852/2010 και
περίπτωςθ γϋ τθσ παρ. 2 του άρκρου 32 του Ν. 4412/2016).
2) Απόφαςθ Δθμάρχου για τθν ζγκριςθ διενζργειασ τθσ προμικειασ
ι τθσ υπθρεςίασ με τθ διαδικαςία τθσ διαπραγμάτευςθσ, επειδι
ςυντρζχουν λόγοι κατεπειγουςϊν αναγκϊν, όταν θ αναβολι
λιψθσ απόφαςθσ απειλεί άμεςα τα ςυμφζροντα του Διμου, υπό
τθν προχπόκεςθ ότι αυτι κα υποβλθκεί προσ ζγκριςθ ςτθν
επόμενθ ςυνεδρίαςθ τθσ οικονομικισ επιτροπισ (παρ. 2 του

2 Ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη ε 120/2010 πξάμε VII Τκήκαηνο, 270/2013, 103, 133, 267/2015
πξάμεηο ηνπ Κιηκαθίνπ Π.Ε.Δ. ζην VII Τκήκα, 177/2015 πξάμε ΣΤ΄ Κιηκαθίνπ ηνπ Ειεγθηηθνύ
Σπλεδξίνπ.
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άρκρου 58 του Ν. 3852/2010 και αρικμ. 241/2012 πράξθ
Κλιμακίου Π.Ε.Δ. ςτο VII Τμιμα του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου).
3) Απόφαςθ Δθμοτικοφ Συμβουλίου για τθν ζγκριςθ διενζργειασ τθσ
προμικειασ

ι

τθσ

υπθρεςίασ

με

τθ

διαδικαςία

τθσ

διαπραγμάτευςθσ, επειδι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςτικότθτασ
(περίπτωςθ βϋ τθσ παρ. 2 του άρκρου 32 του Ν. 4412/2016, Ν.
2121/1993).
4) Υποβολι του φακζλου για ζγκριςθ ςτθν Ενιαία Ανεξάρτθτθ Αρχι
Δθμοςίων Συμβάςεων, εφόςον θ εκτιμϊμενθ αξία υπερβαίνει τισ
209.000 ευρϊ, χωρίσ Φ.Π.Α. (παρ. 2δδ του άρκρου 2 του Ν.
4013/2011, παρ. 1 του άρκρου 61 του Ν. 4146/2013, παρ. 2 του
άρκρου 116 του Ν. 4412/2016). Θ Αρχι υποχρεοφται να
απαντιςει εντόσ 15+15 εργαςίμων θμερϊν από τθν παραλαβι
του φακζλου. Δεν ιςχφει όταν ςυντρζχουν λόγοι κατεπειγουςϊν
αναγκϊν. Στθν περίπτωςθ αυτι θ απόφαςθ αποςτζλλεται εκ των
υςτζρων.
5) Συλλογι προςφορϊν, εφόςον αυτό είναι δυνατό.
6) Θ Επιτροπι αξιολόγθςθσ με πρακτικό τθσ, γνωμοδοτεί κατά
περίπτωςθ προσ τθν Οικονομικι Επιτροπι ι το Δθμοτικό
Συμβοφλιο για τθν πλθρότθτα των δικαιολογθτικϊν, τθν αποδοχι
τθσ τεχνικισ προςφοράσ και τθν ανάκεςθ τθσ προμικειασ ι τθσ
υπθρεςίασ.
7) Μετά τθν ζγκριςθ τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ., εφόςον απαιτείται, εκδίδεται
απόφαςθ

τθσ

Οικονομικισ

Επιτροπισ

ι

του

Δθμοτικοφ

Συμβουλίου για τθν ανάκεςθ τθσ προμικειασ ι τθσ υπθρεςίασ ςε
ςυγκεκριμζνο προμθκευτι ι πάροχο.
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Νομοθετικό πλαίςιο
1) Περ. δϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 72 του Ν. 3852/20103.
2) Άρκρο 209 του Ν. 3463/2006.
3) Άρκρο 32 του Ν. 4412/2016.
4) Ν. 4155/2013.
5) Ν. 4013/2011, όπωσ ιςχφει.
6) Π1/2390/16-10-2013 απόφαςθ Υπουργοφ Ανάπτυξθσ (ΦΕΚ Βϋ
2677).

3Όηαλ ε αλάζεζε, αλεμαξηήησο πνζνύ, γίλεηαη θαη’ επίθιεζε ηεο απνθιεηζηηθόηεηαο, ηζρύνπλ
νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Ν. 3852/2010.
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