
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΓΝΩΜΗ  
21/2017

(άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ (γγ) του ν. 4013/2011)

Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Στην Αθήνα, σήμερα, την 22α Μαΐου του έτους δύο χιλιάδες δέκα επτά (2017), ημέρα Δευτέρα και
ώρα 09:30 και επί της οδού Κηφισίας 7 (5ος όροφος) στους Αμπελόκηπους, όπου και τα γραφεία
της,  συνήλθε  η  ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  σε  συνεδρίαση μετά από
σχετική  πρόσκληση του Προέδρου της,  η  οποία γνωστοποιήθηκε  νομίμως σε  όλα τα  μέλη της
Αρχής. 

Από τα προσκληθέντα μέλη της Αρχής παρέστησαν κατά τη συνεδρίαση τα ακόλουθα:
Πρόεδρος: Γεώργιος Καταπόδης
Αντιπρόεδρος: Χριστίνα Μπουσουλέγκα
Μέλη: Δημήτριος Σταθακόπουλος
             Μαρία Στυλιανίδου

Ερωφίλη Χριστοβασίλη

Τα  λοιπά  τακτικά  και  αναπληρωματικά  μέλη,  καίτοι  προσκληθέντα,  δεν  προσήλθαν  λόγω
δικαιολογημένου κωλύματος.

Γραμματέας: Μαρία Αντωνοπούλου, Π.Ε. Διοικητικού - Οικονομικού

Εισηγητές:  Φωτεινή  Τοπάλη,  Κωνσταντία  Πατελοδήμου,  Ειδικό  Επιστημονικό  Προσωπικό  της
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

Σχετ:  Το με αριθμό πρωτ. 57184/216/22.5.2017  έγγραφο του Τμήματος Νομικής Υποστήριξης της
Γενικής  Διεύθυνσης  Δημοσίων  Συμβάσεων  και  Προμηθειών  του  Υπουργείου  Οικονομίας  και
Ανάπτυξης, το οποίο υποβλήθηκε στην Αρχή στις 22.5.2017 και έλαβε αρ. πρωτ. εισερχ. 3288 με το
οποίο διαβιβάζεται  συμπληρωμένο σχέδιο Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και  Ανάπτυξης,
κατόπιν της αποστολής εκ μέρους της Αρχής της από 19.5.2017  εισήγησης – παρατηρήσεων και του
με  αριθμ.  2269/11.4.2017  εγγράφου  παροχής  διευκρινήσεων  και  περαιτέρω  επεξεργασίας  του
αρχικώς  υποβληθέντος  σχεδίου  απόφασης,  με  αρ.πρ.  38084/167/30.03.2017  και  έλαβε  αριθμό
εισερχομένου 2269.
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Θέμα:  Διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Αρχής σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ υποπερ.
(γγ) του ν.4013/2011, όπως ισχύει, επί σχεδίου απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

I. Η υπό εξέταση ρύθμιση:

Με το με αριθμό πρωτ. 57184/216/22.5.2017 έγγραφο του Τμήματος Νομικής Υποστήριξης της Γενι-
κής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και
Τουρισμού, το οποίο υποβλήθηκε στην Αρχή την 22.5.2017 και έλαβε αρ. πρωτ. εισερχ. 3288  διαβι-
βάζεται συμπληρωμένο σχέδιο Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα  «Ρύθ-
μιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δη-
μοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

Με το εν λόγω σχέδιο απόφασης ο Υπουργός  Οικονομίας και Ανάπτυξης, κατ' εξουσιοδότηση της
παρ. 6 του άρθρου 38 του ν. 4412/2016 (Α 147), προβαίνει στη ρύθμιση  τεχνικών ζητημάτων που
αφορούν στη λειτουργία του ΚΗΜΔΗΣ.

ΙΙ. Αρμοδιότητα Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

Σύμφωνα με το αρ. 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. γγ'  του ν. 4013/2011, όπως ισχύει, ορίζεται ότι: «..γγ)
Οι λοιπές κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση νόμου, εξαιρουμένων των προ-
κηρύξεων, καθώς και οι κανονισμοί άλλων δημοσίων οργάνων και αναθετουσών αρχών, όπως ιδίως
οι κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 2286/1995, συμπεριλαμβανο-
μένων των κανονισμών εσωτερικής λειτουργίας των κατά περίπτωση αρμόδιων ελεγκτικών διοικητι-
κών οργάνων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, κατά το μέρος που οι εν λόγω πράξεις και κα-
νονισμοί ρυθμίζουν θέματα δημοσίων συμβάσεων, εκδίδονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Αρ-
χής.
Η γνωμοδοτική αρμοδιότητα της παρούσας περίπτωσης ασκείται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30)
ημερών από την περιέλευση των ανωτέρω σχεδίων διατάξεων στην Αρχή, με μέριμνα του οικείου
οργάνου. Με την άπρακτη παρέλευση\ της άνω προθεσμίας τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη της Αρ-
χής».
Στο βαθμό που το ως άνω σχέδιο Υπουργικής Απόφασης, ως παρατίθεται κατωτέρω, περιλαμβάνει
ρυθμίσεις  που  αφορούν,  όπως προαναφέρθηκε,  σε  ζητήματα  ανάθεσης  δημοσίων  συμβάσεων,
εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Αρχής για παροχή σύμφωνης γνώμης κατ’ άρθρο  2 παρ. 2 περ. γ
υποπερ. γγ  του ν. 4013/2011.

ΙΙΙ. Το υποβληθέν στην Αρχή σχέδιο Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και  διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μη-
τρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,  έχει ως
εξής:

ΑΠΟΦΑΣΗ
Θέμα:  «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και  διαχείρισης  του Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις, ως ισχύουν:
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1.
1.1 Του ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπη-
ρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ιδίως του άρθρου 38, παρ. 6.  
1.2 Του ν. 2472/1997 (Φ.Ε.Κ. 50/Α/97) «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα».
1.3 Του ν. 2690/1999 (Φ.Ε.Κ. 45/Α/9-03-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλ-
λες διατάξεις»  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.4 Του ν. 3471/2006 (Φ.Ε.Κ. 133/Α/06) «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της 
ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών»
1.5 Του ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο ¨Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ¨ και άλλες διατάξεις».
1.6 Του ν. 3979/2011 (ΦΕΚ Α' 138/16-06-2011) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές δια-
τάξεις.» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.7 Του ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204/15-09-2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμ-
βάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου 
κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και 
άλλες διατάξεις».
1.8 Του ν.4250/2014 (Φ.Ε.Κ. 74/Α/26.03.2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχω-
νεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ.
318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις».
1.9 Του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α/22-04-2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 
και τα Κυβερνητικά όργανα».
1.10 ΤουΠ.Δ. 25/2014 (Α ́ 44) “Ηλεκτρονικό Αρχείο και Ψηφιοποίηση εγγράφων”.
1.11 Του Π.Δ. 116/2014 (ΦΕΚ Α´ 185) «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότη-
τας».
1.12 Του Π.Δ. 69/2015 ( ΦΕΚ Α' 113) «Διορισμός του Αλέξιου Τσίπρα του Παύλου, Αρχηγού του Κόμ-
ματος «Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς» (ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ), ως Πρωθυπουργού».
1.13 Του Π.Δ. 28/2015 (Φ.Ε.Κ. 34/Α/23.03.2015) «Κωδικοποίηση των διατάξεων για την πρόσβαση 
σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία».
1.14 Του Π.Δ.  123/2016  (ΦΕΚ Α΄208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύστα-
ση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών 
και Ενημέρωσης, μετονομασίαΥπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομί-
ας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
1.15 Του Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α´ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουρ-
γών».
1.16 Της υπ’αριθμ. ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 (Φ.Ε.Κ 1301/Β/12-04-2012) «Κύρωση Πλαισίου Παρο-
χής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».
1.17 Της υπ’αριθμ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 (Φ.Ε.Κ 1317/Β/2012) «Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό 
Δημόσιο Έγγραφο».
1.18 Της υπ’αριθμ. ΥΑΠ/Φ.60/86/1435/2012 (Φ.Ε.Κ 1876/Β/13.06.2012) «Καθορισμός διαδικασιών 
υποβολής αιτήσεων έκδοσης, ανάκλησης, ανανέωσης ψηφιακών πιστοποιητικών καθώς και ανάκτη-
σης του ψηφιακού πιστοποιητικού κρυπτογράφησης μέσω των ΚΕΠ (Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολι-
τών) ως Εντεταλμένων Γραφείων».
1.19 Της υπ’αριθμ. ΥΑΠ/Φ.40.4/163/2013 (ΦΕΚ 401/Β/2013) «Ρυθμίσεις για α) τη διαδικασία και 
τον τρόπο ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης της λήψης και της ασφαλούς χρονοσήμανσης, β) τις προδια-
γραφές και τα πρότυπα του συστήματος για τη γνωστοποίηση εγγράφων σε φυσικά πρόσωπα ή 
ΝΠΙΔ με χρήση ΤΠΕ και γ) την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων μεταξύ φορέων του δημοσίου το-
μέα και των φυσικών προσώπων ή ΝΠΙΔ».
1.20  Την  υπ´ αριθμ. 25228/06.03.2015 Κ.Υ.Α του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, 
Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού «Διορισμός μετακλητού Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμ-
ματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας 
και Τουρισμού», (ΦΕΚ ΥΟΔΔ´ 105). 
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1.21 Του άρθρου 38 παρ. 6του ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α/08.08.2016) με το οποίο χορηγείται εξου-
σιοδότηση για την έκδοση της παρούσας.
2. Της υπ’ αριθμ. ………………σύμφωνης γνώμης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσε-
ων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1
Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί η ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων που αφορούν στη λειτουργία
και διαχείριση του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξής ΚΗΜΔΗΣ)
του αρ. 38 ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α/147),το δικτυακό τόπο τήρησής του, τη δομή, το περιεχόμενο και
την πρόσβαση σε αυτό, και τα επίπεδα διαβάθμισης, τη διαδικασία έκδοσης κωδικών ηλεκτρονικής
καταχώρισης, τα κατά περίπτωση καταχωριζόμενα στοιχεία, το χρόνο καταχώρισης αυτών, τα κατά
περίπτωση υπόχρεα πρόσωπα για την καταχώριση και τα αρμόδια όργανα για τον έλεγχο της προ-
σήκουσας τήρησής του.

Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής

Οι ρυθμίσεις  της  παρούσας απόφασης εφαρμόζονται  σε όλες τις  δημόσιες  συμβάσεις  και  συμ-
βάσεις που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α/147), εκτιμώμενης αξίας ίσης
ή ανώτερης του ποσού των χιλίων (1.000) ευρώ (άνευ ΦΠΑ), οι οποίες συνάπτονται γραπτώς, με
ηλεκτρονικό μέσο ή προφορικώς από αναθέτουσες αρχές/ αναθέτοντες φορείς και Κεντρικές Αρχές
Αγορών, σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 260, αναλόγως της διαδικασίας ανάθεσης με την επιφύλαξη
των οριζόμενων στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1, καθώς και στην παρ. 5 του άρθρου 38
του ν. 4412/16.

Άρθρο 3
Αρμοδιότητα -Δικτυακός τόπος τήρησης ΚΗΜΔΗΣ

1. Αρμόδια για την λειτουργία του ΚΗΜΔΗΣ και την τεχνική υποστήριξη των χρηστών του είναι η
Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσε-
ων (ΕΣΗΔΗΣ), της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών, της Γενικής Γραμμα-
τείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.
2. Ο διαδικτυακός τόπος τήρησης του ΚΗΜΔΗΣ είναι προσβάσιμος μέσω της Διαδικτυακής Πύλης
του ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση (URL)www.promitheus.gov.gr.

Άρθρο 4
Επίπεδα διαβάθμισης και έκδοση κωδικών ηλεκτρονικής καταχώρισης

1) Το ΚΗΜΔΗΣ υποστηρίζει διαβαθμισμένη πρόσβαση με την απόδοση διαφορετικών δικαιωμάτων
χρήσης στις αντίστοιχες κατηγορίες χρηστών από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης
ΕΣΗΔΗΣ της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών της Γενικής Γραμματείας
Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΓΓΕκΠΚ) ως κατωτέρω:
α) Απλοί Χρήστες του ΚΗΜΔΗΣ: Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει ιδιώτες, επιχειρήσεις, οικονομικούς και
άλλους φορείς που επιθυμούν να ενημερωθούν για το ΚΗΜΔΗΣ και να επικοινωνήσουν με τα αρ-
μόδια στελέχη της αρμόδιας Διεύθυνσης της ΓΓΕκΠΚ. Η πρόσβαση τους στο ΚΗΜΔΗΣ πραγματο-
ποιείται μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του ΕΣΗΔΗΣ και δεν απαιτεί ειδικές διαδικασίες εγγραφής,
ταυτοποίησης και αναγνώρισής τους. Οι ανωτέρω χρήστες έχουν πρόσβαση αποκλειστικά και μόνο
στον ελεύθερα προσβάσιμο χώρο, όπως ορίζεται κάτωθι.
Ελεύθερα προσβάσιμος χώρος: πρόκειται για τις σελίδες της Διαδικτυακής Πύλης του ΕΣΗΔΗΣ στις
οποίες η πρόσβαση επιτρέπεται ελεύθερα στο ενδιαφερόμενο κοινό. Στο χώρο αυτόν δημοσιεύο-
νται, μεταξύ άλλων, γενικές πληροφορίες σχετικά με δημόσιες συμβάσεις, και ειδικότερα όσον αφο-
ρά το ΚΗΜΔΗΣ στοιχεία δημοσίων συμβάσεων των αναθετουσών αρχών/αναθετόντων φορέων που
σχετίζονται με πρωτογενή και εγκεκριμένα αιτήματα, προκηρύξεις και διακηρύξεις, αναθέσεις και
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κατακυρώσεις, συμφωνητικά (συμβάσεις) και εντολές πληρωμών για την προμήθεια αγαθών, υπη-
ρεσιών και δημοσίων έργων.
β) Πιστοποιημένοι χρήστες των αναθετουσών αρχών/ αναθετόντων φορέων και Κεντρικών Αρχών
Αγορών: η ομάδα αυτή περιλαμβάνει στελέχη των αναθετουσών αρχών/ αναθετόντων φορέων και
Κεντρικών Αρχών Αγορών που πραγματοποιούν καταχωρίσεις πράξεων σχετικά με δημόσιες συμ-
βάσεις στο ΚΗΜΔΗΣ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, με τα σχετικά δικαιώματα πρόσβασης
που έχουν αιτηθεί και τους έχουν αποδοθεί από την Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης
ΕΣΗΔΗΣ.
 γ)  Πιστοποιημένοι  χρήστες  της  ΓΓΕκΠΚ:  η  ομάδα  αυτή  περιλαμβάνει  στελέχη  της  Διεύθυνσης
Ανάπτυξης και Τεχνικής Υποστήριξης ΕΣΗΔΗΣ που πραγματοποιούν λειτουργίες σχετικά με την επι-
χειρησιακή υποστήριξη και διαχείριση του ΚΗΜΔΗΣ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.
δ) Διαχειριστές ΚΗΜΔΗΣ: η ομάδα αυτή περιλαμβάνει στελέχη της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Τε-
χνικής Υποστήριξης ΕΣΗΔΗΣ που έχουν αυξημένα δικαιώματα πρόσβασης και  διαχείρισης στους
σχετικούς πόρους και υποδομές του ΚΗΜΔΗΣ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, ανάλογα με τα
δικαιώματα πρόσβασης τους.
2) Τα στοιχεία αναφοράς (φορείς, μονάδες φορέων, υπογράφοντες, χρήστες) των υπόχρεων φο-
ρέων του ΚΗΜΔΗΣ αντλούνται από το Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 
Ως πιστοποιημένοι χρήστες των αναθετουσών αρχών/ αναθετόντων φορέων και Κεντρικών Αρχών
Αγορών του ΚΗΜΔΗΣ ορίζονται οι υφιστάμενοι χρήστες του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ, οι οποίοι μπο-
ρούν να προβούν σε εγγραφή τους στο ΚΗΜΔΗΣ, μέσω του διαδικτυακού τόπου τήρησής του, χρη-
σιμοποιώντας το όνομα χρήστη που διατηρούν στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 
Ο αρχικός ορισμός των ανωτέρω χρηστών, όπως και η διαχείριση των στοιχείων αναφοράς κάθε φο-
ρέα, πραγματοποιείται από τους αρμόδιους - ανά φορέα - διαχειριστές του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ
στο ηλεκτρονικό σύστημα του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Στη συνέχεια οι ανωτέρω χρήστες προβαί-
νουν σε αίτημα εγγραφής τους στο ΚΗΜΔΗΣ μέσω του διαδικτυακού τόπου τήρησής του χρησιμο-
ποιώντας τα στοιχεία χρήστη που διατηρούν στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Οι αιτήσεις εγγραφής στο ΚΗΜΔΗΣ πραγματοποιούνται με τα στοιχεία χρήστη του τρέχοντος φορέα
στον οποίο ανήκει ο αιτών.

Άρθρο 5
Καταχωριστέα στοιχεία

1. Στο ΚΗΜΔΗΣ καταχωρίζονται μέσω ηλεκτρονικής διαδικτυακής φόρμας ή διασύνδεσης πληροφο-
ριακών συστημάτων, ηλεκτρονικά στοιχεία των συμβάσεων του άρθρου 2 των ακόλουθων σταδίων :
α) των πρωτογενών και εγκεκριμένων αιτημάτων. Τα ελάχιστα στοιχεία που καταχωρίζονται είναι:
αα) πρωτογενή αιτήματα
- o προϋπολογισμός,
- ο κωδικός των αγαθών ή υπηρεσιών κατά το Κοινό Λεξιλόγιο Δημοσίων Συμβάσεων  (Common 
Procurement Vocabulary - CPV) του άρθρου 23 του ν.4412/16 και
- το είδος της σύμβασης, δηλαδή προμήθεια, υπηρεσία, έργο, μελέτη ή τεχνική ή λοιπή συναφή επι-
στημονική υπηρεσία.
αβ) εγκεκριμένα αιτήματα
- o προϋπολογισμός,
- ο κωδικός των αγαθών ή υπηρεσιών κατά το Κοινό Λεξιλόγιο Δημοσίων Συμβάσεων (Common 
Procurement Vocabulary - CPV) του άρθρου 23 του ν.4412/16,
- το είδος της σύμβασης, δηλαδή προμήθεια, υπηρεσία, έργο, μελέτη ή τεχνική ή λοιπή συναφή επι-
στημονική υπηρεσία, 
- Ο Αριθμός Ανάληψης Υποχρέωσης, εφόσον η δαπάνη υπάγεται στις διατάξεις του π.δ. 80/2016  
(Α΄ 145) η ο αριθμός της Απόφασης δέσμευσης πίστωσης αρμοδίου οργάνου εφόσον η δαπάνη δε-
σμεύεται με άλλη ανάλογη διαδικασία. 

β) των προκηρύξεων και διακηρύξεων με την επιφύλαξη των παρ. 6 και 3 των άρθρων  26 και 263 
αντίστοιχα και των άρθρων 118 και 328,  του ν.4412/16 Στην ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγ-
μάτευση, στον ανταγωνιστικό διάλογο και στον συνοπτικό διαγωνισμό των άρθρων 26 παρ. 2 β) και 
117 του ν. 4412/16 αντίστοιχα, καταχωρίζονται μόνον οι διακηρύξεις των διαδικασιών σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στα άρθρα 7 έως 11 της παρούσης. Τα ελάχιστα στοιχεία που καταχωρίζονται είναι:
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- o προϋπολογισμός,
- ο κωδικός των αγαθών ή υπηρεσιών κατά το Κοινό Λεξιλόγιο Δημοσίων Συμβάσεων (Common 
Procurement Vocabulary - CPV) του άρθρου 23 του ν.4412/16,
- το είδος της σύμβασης, δηλαδή προμήθεια, υπηρεσία, έργο, μελέτη ή τεχνική ή λοιπή συναφή επι-
στημονική υπηρεσία, 
- η γεωγραφική περιοχή βάσει της Κοινής Ονοματολογίας των Εδαφικών Στατιστικών Μονάδων 
(Nomenclature of territorialunits for statistics - NUTS) του τόπου εκτέλεσης της σύμβασης,
- η γεωγραφική περιοχή βάσει της Κοινής Ονοματολογίας των Εδαφικών Στατιστικών Μονάδων 
(Nomenclature of territorialunits for statistics - NUTS) της αναθέτουσας αρχής/ αναθέτοντα φορέα ή
τον ταχυδρομικό κώδικα αυτών. 
- Αριθμός Ανάληψης Υποχρέωσης, εφόσον η δαπάνη υπάγεται στις διατάξεις του π.δ. 80/2016  (Α΄ 
145) η ο αριθμός της Απόφασης δέσμευσης πίστωσης αρμοδίου οργάνου εφόσον η δαπάνη δεσμεύ-
εται με άλλη ανάλογη διαδικασία. 
- η διαδικασία ανάθεσης σύμβασης και σε περίπτωση ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγ-
μάτευση και ανταγωνιστικού διαλόγου τις ειδικότερες περιστάσεις εκ των οριζόμενων στα άρθρα 26
και 266 που δικαιολογούν τη χρήση των διαδικασιών αυτών.
- το είδος της αναθέτουσας αρχής/ αναθέτοντος φορέα, 
- το κριτήριο ανάθεσης ή κατακύρωσης, 
- την σχετική ένδειξη αν αφορά συμφωνία πλαίσιο, δυναμικό σύστημα αγορών, ηλεκτρονικό κα-
τάλογο ή ηλεκτρονικό πλειστηριασμό,
- την πηγή χρηματοδότησης, 
- αν η σύμβαση είναι  άνω ή κάτω των ορίων των άρθρων 5 και 535, ανά περίπτωση του ν.4412/16,
- αν η σύμβαση αφορά το βιβλίο Ι ή ΙΙ του ν.4412/16.
Στην περίπτωση καταχώρησης των τροποποιήσεων των προκηρύξεων και διακηρύξεων που καταχω-
ρήθηκαν πέραν των ανωτέρω,ο ΑΔΑΜ της προκήρυξης και διακήρυξης που τροποποιείται.

γ) των αποφάσεων ανάθεσης ή κατακύρωσης. Τα ελάχιστα στοιχεία που καταχωρίζονται είναι: 
- o προϋπολογισμός,
- η αξία της σύμβασης,
- ο κωδικός των αγαθών ή υπηρεσιών κατά το Κοινό Λεξιλόγιο Δημοσίων Συμβάσεων  (Common 
Procurement Vocabulary - CPV) του άρθρου 23 του ν.4412/16,
- το είδος της σύμβασης, δηλαδή προμήθεια, υπηρεσία, έργο, μελέτη ή τεχνική ή λοιπή συναφή επι-
στημονική υπηρεσία, 
- η γεωγραφική περιοχή βάσει της Κοινής Ονοματολογίας των Εδαφικών Στατιστικών Μονάδων 
(Nomenclature of territorialunits for statistics - NUTS) του τόπου εκτέλεσης της σύμβασης,
- η γεωγραφική περιοχή βάσει της Κοινής Ονοματολογίας των Εδαφικών Στατιστικών Μονάδων 
(Nomenclature of territorialunits for statistics - NUTS) της αναθέτουσας αρχής/ αναθέτοντα φορέα ή
τον ταχυδρομικό κώδικα αυτών. 
- Αριθμός Ανάληψης Υποχρέωσης, εφόσον η δαπάνη υπάγεται στις διατάξεις του π.δ. 80/2016  (Α΄ 
145) η ο αριθμός της Απόφασης δέσμευσης πίστωσης αρμοδίου οργάνου εφόσον η δαπάνη δεσμεύ-
εται με άλλη ανάλογη διαδικασία. 
- η διαδικασία ανάθεσης σύμβασης και σε περίπτωση ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγ-
μάτευση, ανταγωνιστικού διαλόγου και διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσί-
ευση τις ειδικότερες περιστάσεις εκ των οριζόμενων στα άρθρα 26, 32, 266 και 267 που δικαιολο-
γούν τη χρήση των διαδικασιών αυτών.
- το είδος της αναθέτουσας αρχής/ αναθέτοντος φορέα, 
- το κριτήριο ανάθεσης ή  κατακύρωσης, 
- την σχετική ένδειξη αν αφορά συμφωνία πλαίσιο, δυναμικό σύστημα αγορών, ηλεκτρονικό κα-
τάλογο ή ηλεκτρονικό πλειστηριασμό,
- την πηγή χρηματοδότησης, 
- αν η σύμβαση είναι  άνω ή κάτω των ορίων των άρθρων 5 και 535, ανά περίπτωση του ν.4412/16, 
- αν η σύμβαση αφορά το βιβλίο Ι ή ΙΙ του ν.4412/16,
- η επωνυμία του οικονομικού φορέα,
- ο ΑΦΜ του οικονομικού φορέα,
- η χώρα καταγωγής/ εγκατάστασης του οικονομικού φορέα στον οποίον ανατέθηκε η σύμβαση.
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Στη περίπτωση καταχώρησης των τροποποιήσεων των αποφάσεων ανάθεσης ή κατακύρωσης  που 
καταχωρήθηκαν,  πέραν των ανωτέρω ο ΑΔΑΜ της απόφασης ανάθεσης ή κατακύρωσης που τροπο-
ποιείται.

δ) των συμφωνητικών. 
Τα ελάχιστα στοιχεία που καταχωρίζονται είναι αυτά που καταχωρίζονται στην καταχώριση της 
Απόφασης ανάθεσης ή κατακύρωσης (περ. 1 γ).
Στην περίπτωση καταχώρησης των τροποποιήσεωντων συμφωνητικών που καταχωρήθηκαν,  πέραν 
των ανωτέρω ο ΑΔΑΜ του συμφωνητικού που τροποποιείται.

ε) των εντολών πληρωμής. Τα ελάχιστα στοιχεία που καταχωρίζονται είναι :
- η αξία της σύμβασης,
- τα στοιχεία των σχετικών τιμολογίων (ιδίως αριθμός τιμολογίου, ημερομηνία, εκδών οικονομικός 
φορέας).
- ο κωδικός των αγαθών ή υπηρεσιών κατά το Κοινό Λεξιλόγιο Δημοσίων Συμβάσεων  (Common 
ProcurementVocabulary - CPV) του άρθρου 23 του ν.4412/16,
- το είδος της σύμβασης, δηλαδή προμήθεια, υπηρεσία, έργο, μελέτη ή τεχνική ή λοιπή συναφή επι-
στημονική υπηρεσία, 
- η γεωγραφική περιοχή βάσει της Κοινής Ονοματολογίας των Εδαφικών Στατιστικών Μονάδων 
(Nomenclature of territorialunits for statistics - NUTS) του τόπου εκτέλεσης της σύμβασης,
- η γεωγραφική περιοχή βάσει της Κοινής Ονοματολογίας των Εδαφικών Στατιστικών Μονάδων 
(Nomenclature of territorialunits for statistics - NUTS) της αναθέτουσας αρχής/ αναθέτοντα φορέα ή
τον ταχυδρομικό κώδικα αυτών. 
-  ο Αριθμός Ανάληψης Υποχρέωσης, εφόσον η δαπάνη υπάγεται στις διατάξεις του π.δ. 80/2016  
(Α΄ 145) η ο αριθμός της Απόφασης δέσμευσης πίστωσης αρμοδίου οργάνου εφόσον η δαπάνη δε-
σμεύεται με άλλη ανάλογη διαδικασία. 
- το είδος της αναθέτουσας αρχής/ αναθέτοντος φορέα, 
- την σχετική ένδειξη αν αφορά συμφωνία πλαίσιο, δυναμικό σύστημα αγορών, ηλεκτρονικό κα-
τάλογο ή ηλεκτρονικό πλειστηριασμό,
- την πηγή χρηματοδότησης, 
- αν η σύμβαση είναι  άνω ή κάτω των ορίων των άρθρων 5 και 535, ανά περίπτωση του ν.4412/16, 
- αν η σύμβαση αφορά το βιβλίο Ι ή ΙΙ του ν.4412/16,
- η επωνυμία του οικονομικού φορέα,
- ο ΑΦΜ του οικονομικού φορέα,
- η χώρα καταγωγής/ εγκατάστασης του οικονομικού φορέα στον οποίον ανατέθηκε η σύμβαση. 

2. Οι καταχωρίσεις περιλαμβάνουν κατά περίπτωση, τα ελάχιστα απαραίτητα στοιχεία/μεταδεδο-
μένα που προσδιορίζουν με σαφήνεια την ταυτότητα των εγγράφων του άρθρου 4, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989 (ΦΕΚ 1301 Β΄/12-4-2012) «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπη-
ρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».
3. Τα ελάχιστα καταχωριστέα στοιχεία φέρουν σήμανση υποχρεωτικής καταχώρισης στις φόρμες
καταχώρισης του ΚΗΜΔΗΣ. 
4. Σε οποιαδήποτε καταχώριση απαιτείται η επισύναψη του σχετικού ηλεκτρονικού αρχείου των εγ-
γράφων του άρθρου 6.

Άρθρο 6
Καταχωριστέα έγγραφα

1. Στο ΚΗΜΔΗΣ καταχωρίζονται :
α) Ως πρωτογενή αιτήματα, τα αιτήματα των υπηρεσιών των αναθετουσών αρχών/αναθετόντων
φορέων με τα οποία θεμελιώνεται η ανάγκη για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης έργων, υπηρεσιών
και προμηθειών πριν από τη σχετική ανάληψη δέσμευσης πίστωσης. 
Στην περίπτωση των δημοσίων συμβάσεων έργων και δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών
και  παροχής  τεχνικών και  λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του ν.4412/16,  τα οποία
εντάσσονται σε πρόγραμμα, ως πρωτογενές αίτημα καταχωρίζεται το έγγραφο από το οποίο με
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οποιοδήποτε τρόπο προκύπτει η πρωτοβουλία για την υλοποίηση ή διερεύνηση υλοποίησης του συ-
γκεκριμένου έργου.
β) Ως εγκεκριμένα αιτήματα, οι αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης, εφόσον η δαπάνη υπάγεται στη
διαδικασία του Π.Δ. 80/2016 (Α΄ 145), οι αποφάσεις αρμοδίου οργάνου για την δέσμευση πίστωσης
με την ένταξή τους σε αντίστοιχο προϋπολογισμό (άρθρο 5 Π.Δ. 80/2016 ) ή ΣΑΕ ή ανάλογη διαδικα-
σία, με τις οποίες εγκρίνεται η δαπάνη των πρωτογενών αιτημάτων.
γ) Οι προκαταρκτικές προκηρύξεις του άρθρου 62 παρ. 2, οι προκηρύξεις των άρθρων 63, 108, 112,
122, 293, 319, 323 και 332 του ν. 4412/16, και οι διακηρύξεις αυτών. Στους συνοπτικούς διαγωνι-
σμούς του άρθρου 117 και 327, και στην ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση ή στον
ανταγωνιστικό διάλογο του άρθρου 26 παρ. 2 β) η διακήρυξη. Στο ΚΗΜΔΗΣ καταχωρίζονται και οι
τροποποιήσεις των εν λόγω εγγράφων.
δ)Οι αποφάσεις ανάθεσης ή κατακύρωσης και οι τροποποιήσεις αυτών. 
ε) Τα συμφωνητικά και οι τροποποιήσεις/επεκτάσεις αυτών. 
στ) Η εντολή πληρωμής ήτοι η πράξη (το χρηματικό ένταλμά ή άλλο παραστατικό στοιχείο) με την
οποία, το αρμόδιο κατά νόμο όργανο, εντέλλεται την πληρωμή συγκεκριμένης δαπάνης στο δικαιού-
χο της σύμφωνα με τις ισχύουσες κείμενες κατά περίπτωση διατάξεις .

2.Τα  έγγραφα  της  παρ.  1  καταχωρίζονται  ως  ηλεκτρονικά  αρχεία  σε  μορφή
PortableDocumentFormat (PDF), τα οποία φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή-
σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 3 και 5 της Αριθ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031 «Ρυθμίσεις για το Ηλε-
κτρονικό Δημόσιο Έγγραφο» (ΦΕΚ Β 1317/2012) με την επιφύλαξη του άρθρου 24 του ν. 4440/2016
(ΦΕΚ Α/224).

Άρθρο 7
Διαδικασία καταχώρισης 

1.Τα καταχωριστέα στοιχεία και έγγραφα των άρθρων 5, 6 και των τροποποιήσεων του άρθρου 8
αναρτώνται στον δικτυακό τόπο τήρησης του ΚΗΜΔΗΣ. Για το σκοπό αυτό, αναγράφεται επί του
σχετικού σχεδίου εγγράφου ο χαρακτηρισμός «Καταχωριστέο στο ΚΗΜΔΗΣ ». 
2.  Οι  καταχωρίσεις  στο  ΚΗΜΔΗΣ  τελούν  υπό  την  επιφύλαξη  της  παρ.2  του  άρθρου  38  του  ν.
4412/16.
3. Μετά την ολοκλήρωση κάθε καταχώρισης, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων, το σύ-
στημα αποστέλλει αυτόματα ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του συντάκτη που
έχει δηλωθεί κατά τη διάρκεια της καταχώρισης. Στο μήνυμα αναφέρονται τα βασικά στοιχεία και ο
μοναδικός αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης μητρώου (ΑΔΑΜ). Ο ΑΔΑΜ οφείλει να αναγράφεται
πάνω στο σχέδιο του κάθε καταχωριστέου εγγράφου καθώς και στα ακριβή αντίγραφα, και αποτε-
λεί στοιχείο κανονικότητας της δαπάνης κατά την έννοια του άρθρου 91 του ν. 4270/14.

Άρθρο 8
Καταχώριση τροποποιήσεων των εγγράφων της  σύμβασης

Οι τροποποιήσειςτων προκηρύξεων και διακηρύξεων, καθώς και οι αποφάσεις μετάθεσης της κατα-
ληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και της επακόλουθης αποσφράγισης της παρ.1 α) του
άρθρου 98 του ν.4412/16, των αποφάσεων κατακύρωσης ή ανάθεσης και των συμφωνητικών κατα-
χωρίζονται στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6 και λαμβάνουν νέο ΑΔΑΜ σύμφωνα με το
άρθρο 7.

Άρθρο 9
Ματαιώσεις

Σε περίπτωση ματαίωσης της διαδικασίας ή κατάργησης της διοικητικής πράξης που έχει καταχωρι-
στεί, απαιτείται η συστημική ματαίωση της καταχώρισης και η συμπλήρωση των σχετικών πεδίων
της ηλεκτρονικής διαδικτυακής φόρμας. 

Άρθρο 10
Υπόχρεα πρόσωπα - χρόνος καταχώρισης -έλεγχος προσήκουσας τήρησης

1. Τα καταχωριστέα στοιχεία του άρθρου 5 και τα έγγραφα του άρθρου 6 καταχωρίζονται αμελλητί
στο δικτυακό τόπο του ΚΗΜΔΗΣ, με μέριμνα του εισηγητή / συντάκτηως εξής:

8



α) Τα πρωτογενή αιτήματα μετά την υπογραφή τους.
β) Τα εγκεκριμένα αιτήματα μετά την έγκριση της σχετικής ανάληψης δαπάνης ή της απαιτούμενης
ανάλογης ενέργειας.
γ)  Οι προκηρύξεις που αφορούν διαγωνισμούς άνω των κοινοτικών ορίων μετά την δημοσίευσή
τους σύμφωνα με την παρ 3. του άρθρου 66 και την παρ. 2 του άρθρου 296 του ν. 4412/16 από την
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης.
δ) Οι προκηρύξεις που αφορούν διαγωνισμούς κάτω των κοινοτικών ορίων μετά την υπογραφή
τους.
ε) Οι διακηρύξεις που αφορούν διαγωνισμούς άνω των κοινοτικών ορίων καταχωρίζονταιως εξής :
i. Στην ανοιχτή διαδικασία αμέσως μετά την δημοσίευση της προκήρυξης τους σύμφωνα
με την παρ 3. του άρθρου 66 και την παρ. 2 του άρθρου 296 του ν. 4412/16 από την Υπηρεσία Εκ-
δόσεων της Ένωσης και την καταχώριση της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με την παρ. γ).
ii. Στην  κλειστή  διαδικασία,  στην  ανταγωνιστική  διαδικασία  με  διαπραγμάτευση,  στον
ανταγωνιστικό διάλογο και στην σύμπραξη καινοτομίας διαδικασία με την αποστολή πρόσκλησης
προς τους επιλεγέντες για υποβολή προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 69 και 299 του ν. 4412/16 ή
στην περίπτωση ανταγωνιστικού διαλόγου για συμμετοχή στο διάλογο.
στ)  Οι  διακηρύξεις  που αφορούν διαγωνισμούς  κάτω των κοινοτικών ορίων καταχωρίζονται  ως
εξής :
i. Στην ανοιχτή διαδικασία αμέσως μετά την καταχώρηση της προκήρυξης τους στο ΚΗΜ-
ΔΗΣ σύμφωνα με την περιπτ. δ).
ii. Στην  κλειστή  διαδικασία,  στην  ανταγωνιστική  διαδικασία  με  διαπραγμάτευση,  στον
ανταγωνιστικό διάλογο και στην σύμπραξη καινοτομίας διαδικασία με την αποστολή πρόσκλησης
προς τους επιλεγέντες για υποβολή προσφοράς  σύμφωνα με το άρθρο 123 και 333 του ν. 4412/16
ή στην περίπτωση ανταγωνιστικού διαλόγου για συμμετοχή στο διάλογο.
iii. Στους συνοπτικούς διαγωνισμούς του άρθρου 117 και 327 του ν. 4412/16, αμέσως μετά
την υπογραφή τους.
ζ) Οι αποφάσεις κατακύρωσης ή ανάθεσης καταχωρίζονται στο ΚΗΜΔΗΣ αμέσως μετά την έλευση
των έννομων αποτελεσμάτων αυτών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 4412/16.Οι
αποφάσεις κατακύρωσης ή ανάθεσης των διαδικασιών του άρθρου 32 και 118 του ν.4412/16.κατα-
χωρίζονται στο ΚΗΜΔΗΣ αμέσως μετά την υπογραφή τους. 
η) Τα συμφωνητικά που αφορούν διαγωνισμούς άνω των κοινοτικών ορίων,  καταχωρίζονται στο
ΚΗΜΔΗΣ αμέσως μετά την δημοσίευση της γνωστοποιήσεως του άρθρου 64 και 294 σύμφωνα με
την παρ 3. του άρθρου 66 και την παρ. 2 του άρθρου 296 του ν. 4412/16,  και πριν την εκτέλεση
οποιασδήποτε δαπάνης.
Τα συμφωνητικά που αφορούν διαγωνισμούς κάτω των κοινοτικών ορίων καταχωρίζονται στο ΚΗΜ-
ΔΗΣ αμέσως μετά την υπογραφή τους,  με μέριμνα του εισηγητή/ συντάκτη αυτών και  πριν  την
εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης.
Τα συμφωνητικά για κάθε σύμβαση που βασίζεται σε συμφωνία πλαίσιο καταχωρίζονται στο ΚΗΜ-
ΔΗΣ αμέσως μετά την υπογραφή τους, και πριν την εκτέλεση κάθε δαπάνης. 
θ) Οι εντολές πληρωμών καταχωρίζονται με μέριμνα του εισηγητή/ συντάκτη αυτών.
2. Κατά την καταχώριση λαμβάνεται μέριμνα ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης και ορθή συμπλήρω-
ση των απαραίτητων στοιχείων με σκοπό να είναι δυνατή η αναζήτηση πληροφοριών και να είναι
όλα τα στοιχεία των αναρτημένων εγγράφων ευχερώς προσβάσιμα στο μέσο χρήστη. Οι αρμόδιοι
για την καταχώριση φορείς λαμβάνουν όλα τα αναγκαία και κατάλληλα τεχνικά, διαδικαστικά και
οργανωτικά μέτρα για να εξασφαλίζεται η ορθότητα, προσβασιμότητα, ακεραιότητα και διαθεσι-
μότητα των στοιχείων που καταχωρίζονται. 
3. Η καταχώριση στο ΚΗΜΔΗΣ των εγγράφων του παρόντος άρθρου προηγείται κάθε άλλης δημοσί-
ευσης σε εθνικό επίπεδο που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις. 

Άρθρο 11
Ισχύς πράξεων – διορθώσεις

1. Οι πράξεις που καταχωρίζονται στο ΚΗΜΔΗΣ ισχύουν από την καταχώρισή τους σε αυτό
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου του 38 του ν. 4412/16.
Με ευθύνη του προσώπου ή του οργάνου που έχει εκδώσει την πράξη γίνονται αμελλητί οι ανα-
γκαίες διορθώσεις στα στοιχεία καταχώρισης ή στο κείμενο που έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ.
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Ειδικότερα :
α) Σε περίπτωση λανθασμένης καταχώρισης και εφόσον απαιτείται τροποποίηση των σχετικών στοι-
χείων που συμπληρώνονται στα πεδία της ηλεκτρονικής φόρμας (μεταδεδομένα), αυτή πραγματο-
ποιείται εντός χρονικού διαστήματος εβδομήντα δύο (72) ωρών από την καταχώριση, πλην του ηλε-
κτρονικού αρχείου του εγγράφου, με μέριμνα του εισηγητή/συντάκτη του.
β) Σε περίπτωση λανθασμένης καταχώρισης που αφορά στο κείμενο (ηλεκτρονικό αρχείο του εγ-
γράφου της σχετικής διοικητικής πράξης) που έχει καταχωριστεί στο ΚΗΜΔΗΣ, απαιτείται η συστη-
μική ακύρωση της αρχικής καταχώρισης και επανακαταχώρισή της, που πραγματοποιείται με μέρι-
μνα του εισηγητή/συντάκτη του.

Άρθρο 12
 Συμφωνίες-πλαίσιο και Δυναμικά Συστήματα Αγορών

Στις περιπτώσεις πολυετών ή περιοδικά επαναλαμβανόμενων  συμβάσεων, όπως οι  περιπτώσεις
των συμφωνιών – πλαίσιο και των δυναμικών συστημάτων αγορών των άρθρων 39, και 33 του Βι-
βλίου I του ν. 4412/16και 270 και 273 του Βιβλίου ΙΙ αντίστοιχα, όταν δεν υφίσταται δέσμευση πί-
στωσης σύμφωνα με την περίπτωση β) της παρ. 1 των άρθρων 5 και 6 (εγκεκριμένο αίτημα)για την
κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών (πρωτογενές αίτημα), οι καταχωρήσεις στο ΚΗΜΔΗΣ γίνονται ως
εξής :
α) Συμφωνίες πλαίσιο
Kαταχωρίζονται η προκήρυξη της συμφωνίας πλαίσιο, η διακήρυξη, η απόφαση κατακύρωσης των 
αποτελεσμάτων της προκήρυξης και το σχετικό συμφωνητικό. 
Για την σύναψη κάθε εκτελεστικής σύμβασης που βασίζεται στο συμφωνητικό της συμφωνίας πλαί-
σιο, καταχωρίζονται :
- Κάθε συγκεκριμένο πρωτογενές και εγκεκριμένο αίτημα εκτελεστικής σύμβασης.  
- Κάθε απόφαση ανάθεσης εκτελεστικής σύμβασης,  
- Κάθε συμφωνητικό εκτελεστικής σύμβασης και 
- Κάθε εντολή πληρωμής εκτελεστικής σύμβασης.  
Οι ανωτέρω πράξεις καταχωρίζονται σύμφωνα με τα κατά περίπτωση οριζόμενα  στα άρθρα 5 ως 11
της παρούσης.

β) Δυναμικά Συστήματα Αγορών
Καταχωρίζονται η προκήρυξη του δυναμικού συστήματος αγορών, η διακήρυξη, η απόφαση κατακύ-
ρωσης των αποτελεσμάτων της προκήρυξης και το σχετικό συμφωνητικό αν υφίσταται. 
Για την σύναψη κάθε εκτελεστικής σύμβασης που βασίζεται στο δυναμικό σύστημα αγορών  κατα-
χωρίζονται :
- Κάθε συγκεκριμένο πρωτογενές και εγκεκριμένο αίτημα εκτελεστικής σύμβασης.  
- Κάθε απόφαση ανάθεσης εκτελεστικής σύμβασης,  
- Κάθε συμφωνητικό εκτελεστικής σύμβασης και 
- Κάθε εντολή πληρωμής εκτελεστικής σύμβασης.  
Οι ανωτέρω πράξεις  καταχωρίζονται σύμφωνα με τα κατά περίπτωση οριζόμενα  στα άρθρα 5 ως
11 της παρούσης.

Άρθρο 13
Υποστήριξη

Τα  αιτήματα  των  χρηστών  του  ΚΗΜΔΗΣ  για  παροχή  τεχνικής  υποστήριξης  από  τη  Διεύθυνση
Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης ΕΣΗΔΗΣ υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας, η
οποία είναι προσβάσιμη στο διαδικτυακό τόπο τήρησης του ΚΗΜΔΗΣ του αρ. 3 της παρούσας.

Άρθρο 14
Μεταβατικές Διατάξεις

Στις δημόσιες συμβάσεις η έναρξη σύναψης των οποίων, σύμφωνα με τα αρ. 61, 120, 290 και 330
του ν. 4412/16 αντίστοιχα, έλαβε χώρα πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας, οι διατάξεις της πα-
ρούσας εφαρμόζονται από το στάδιο, στο οποίο καταλαμβάνουν τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
και σε κάθε επόμενο στάδιο.
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Άρθρο 15
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

IV. Συναφείς διατάξεις
Α. Στο ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16-Διορθ.Σφαλμ. στα ΦΕΚ-200 Α/24-10-16 και ΦΕΚ-206 Α/3-11-
16):  “Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  (προσαρμογή  στις  Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προβλέπονται σχετικώς τα κάτωθι:

“Άρθρο 2 – Ορισμοί (άρθρο 2 και άρθρο 33 παρ. 1 εδάφιο 6' της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και άρθρο
2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Για τους σκοπούς του παρόντος εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί: [...]
34)  ως  «Κεντρικό  Ηλεκτρονικό  Μητρώο  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΚΗΜΔΗΣ)»  νοείται  το
πληροφοριακό  σύστημα,  που  αποτελεί  μέρος  του  Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.  και  έχει  ως  σκοπό  τη  συλλογή,
επεξεργασία  και  δημοσιοποίηση  στοιχείων  που  αφορούν  στις  δημόσιες  συμβάσεις  και  στις
συμβάσεις, κατά την έννοια της διάταξης της περίπτωσης 5 της παρούσας παραγράφου, σύμφωνα
με το άρθρο 11 του ν. 4013/2011 (Α΄ 204) και το άρθρο 38,

Άρθρο 38 - Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.)
1.  Το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων («ΚΗΜΔΗΣ»),  που συστάθηκε με  το
άρθρο  11  του  ν.  4013/2011  στο  Υπουργείο  Οικονομίας,  Ανάπτυξης  και  Τουρισμού  (Γενική
Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή), έχει ως σκοπό τη συλλογή, την επεξεργασία και
τη  δημοσιοποίηση  στοιχείων  αναφορικά  με  τις  συμβάσεις  του  παρόντος  Βιβλίου,  οι  οποίες
συνάπτονται  γραπτώς,  προφορικώς  ή  με  ηλεκτρονικά  μέσα  από  αναθέτουσες  αρχές  και  ΚΑΑ,
εκτιμώμενης  αξίας  ίσης  ή  ανώτερης  του  ποσού  των  χιλίων  (1.000)  ευρώ  (άνευ  ΦΠΑ)  και
ανεξαρτήτως διαδικασίας ανάθεσης.
Με  κοινή  απόφαση  των  Υπουργών  Εσωτερικών  και  Διοικητικής  Ανασυγκρότησης,  Οικονομίας,
Ανάπτυξης  και  Τουρισμού  και  του  καθ’  ύλην  συναρμόδιου  Υπουργού  μπορούν  να  ορίζονται
ειδικότερα οι συμβάσεις που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου. 
2. Η λειτουργία του ΚΗΜΔΗΣ τελεί υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2472/1997 (Α΄50) και
των  άρθρων  21  και  257.  Η  πρόσβαση  στα  στοιχεία  του  ΚΗΜΔΗΣ  πραγματοποιείται  με  την
επιφύλαξη  των  διατάξεων  για  την  προστασία  του  ατόμου  από  την  επεξεργασία  ευαίσθητων
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των κρατικών απορρήτων που προβλέπονται στην κείμενη
νομοθεσία, των κανόνων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας,  καθώς και του εταιρικού ή
άλλου απορρήτου που προβλέπεται σε ειδικότερες διατάξεις. 
3.  Στο  ΚΗΜΔΗΣ  καταχωρίζονται  από  τις  αναθέτουσες  αρχές/  αναθέτοντες  φορείς  και  τις  ΚΑΑ
ηλεκτρονικά στοιχεία των ακόλουθων σταδίων για όλες τις συμβάσεις της παραγράφου 1: α) των
πρωτογενών και  των εγκεκριμένων αιτημάτων,  δηλαδή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης
ή/και των αποφάσεων αρμοδίου οργάνου για τη δέσμευση πίστωσης, β) της προκήρυξης και της
διακήρυξης, γ) της απόφασης ανάθεσης ή κατακύρωσης, δ) του συμφωνητικού και  ε) κάθε εντολής
πληρωμής. 
4. Η καταχώριση περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, τουλάχιστον τα ακόλουθα επιμέρους στοιχεία: α)
τον  προϋπολογισμό,  β)  τον  Αριθμό  Ανάληψης  Υποχρέωσης,  εφόσον  η  δαπάνη  υπάγεται  στις
διατάξεις του π.δ. 113/2010 (Α΄ 94), 
γ) τον κωδικό των αγαθών ή υπηρεσιών κατά το Κοινό Λεξιλόγιο Δημοσίων Συμβάσεων (Common
Procurement Vocabulary - CPV) του άρθρου 23, 
δ) το είδος της σύμβασης, δηλαδή προμήθεια, υπηρεσία, έργο, μελέτη ή τεχνική ή λοιπή συναφή
επιστημονική υπηρεσία, ε) τη γεωγραφική περιοχή βάσει της Κοινής Ονοματολογίας των Εδαφικών
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Στατιστικών Μονάδων (Nomenclature of territorial units for statistics - NUTS) του τόπου εκτέλεσης,
στ)  την επωνυμία του οικονομικού φορέα, ζ)  τον ΑΦΜ του οικονομικού φορέα,  η) την αξία της
σύμβασης, 
θ) τη χώρα καταγωγής/ εγκατάστασης του οικονομικού φορέα στον οποίον ανατέθηκε η σύμβαση, ι)
τη  διαδικασία  ανάθεσης  σύμβασης  και  σε  περίπτωση  ανταγωνιστικής  διαδικασίας  με
διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού διαλόγου και διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση τις ειδικότερες περιστάσεις εκ των οριζόμενων στα άρθρα 26, 32, 266 και 267 που
δικαιολογούν τη χρήση των διαδικασιών αυτών. 
Όσα από τα παραπάνω στοιχεία και έγγραφα αποτελούν αντικείμενο ανάρτησης στο «Πρόγραμμα
ΔΙΑΥΓΕΙΑ», σύμφωνα με το ν. 3861/2010 (Α΄112), όπως ισχύει, δεν καταχωρίζονται πρωτογενώς στο
«Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ», αλλά αντλούνται αυτόματα από το ΚΗΜΔΗΣ.
5.  Για λόγους εθνικής ασφάλειας,  τα στοιχεία των παραγράφων 3 και 4,  καθώς και  κάθε άλλο
στοιχείο  που  ορίζεται  από  την  απόφαση  της  παρ.  6,  που  αφορούν  στις  ένοπλες  δυνάμεις,
καταχωρίζονται  σε  διαβαθμισμένο πληροφοριακό σύστημα,  με  την επιφύλαξη  της  τήρησης  των
κανονισμών ασφάλειας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
Για λόγους εθνικής ασφάλειας, τα στοιχεία των παραγράφων 3 και 4, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο
που  ορίζεται  από  την  υπουργική  απόφαση  της  παρ.  6,  που  αφορούν  στην  Εθνική  Υπηρεσία
Πληροφοριών (ΕΥΠ), καταχωρίζονται σε διαβαθμισμένο πληροφοριακό σύστημα, με την επιφύλαξη
της  τήρησης  των  κανονισμών  ασφάλειας  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  και  Διοικητικής
Ανασυγκρότησης.
Για λόγους εθνικής ασφάλειας, τα στοιχεία των παραγράφων 3 και 4, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο
που ορίζεται από την υπουργική απόφαση της παρ. 6, που αφορούν σε συμβάσεις που συνάπτονται
από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών και χαρακτηρίζονται ως απόρρητες ή η σύναψη και
εκτέλεσή  τους  πρέπει  να  συνοδεύονται  από  ιδιαίτερα  μέτρα  ασφαλείας  καταχωρίζονται  σε
διαβαθμισμένο πληροφοριακό σύστημα, με την επιφύλαξη της τήρησης των κανονισμών ασφάλειας
του Υπουργείου Εξωτερικών.
Με κοινή απόφαση του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού, ρυθμίζονται ο τρόπος υποβολής των στοιχείων, η πρόσβαση σε αυτά, καθώς και κάθε
άλλο αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου. 
6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και με κοινή απόφαση του
Υπουργού  Οικονομίας,  Ανάπτυξης  και  Τουρισμού  και  του  καθ΄ύλην  αρμόδιου  Υπουργού  στις
περιπτώσεις  της  παρ.  5,  ρυθμίζονται  ειδικότερα  θέματα  που  αφορούν  στη  λειτουργία  και
διαχείριση του ΚΗΜΔΗΣ, το δικτυακό τόπο τήρησής του, τη δομή, το περιεχόμενο και την πρόσβαση
σε αυτό, και τα επίπεδα διαβάθμισης, τη διαδικασία έκδοσης κωδικών ηλεκτρονικής καταχώρισης,
τα κατά περίπτωση καταχωριζόμενα στοιχεία, το χρόνο καταχώρισης αυτών, τα κατά περίπτωση
υπόχρεα πρόσωπα για την καταχώριση και τα αρμόδια όργανα για τον έλεγχο της προσήκουσας
τήρησής του, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με όμοια απόφαση μπορούν να καθορίζονται
ειδικότερα ζητήματα που αφορούν στον καθορισμό του τρόπου,  του χρόνου και των επιμέρους
διαδικασιών καταχώρισης των στοιχείων των εκκρεμών, κατά την έναρξη ισχύος του άρθρου 11 του
ν. 4013/2011 (Α΄ 204), και του παρόντος άρθρου, δημοσίων συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής του παρόντος νόμου. 
7. Οι πράξεις που καταχωρίζονται στο ΚΗΜΔΗΣ ισχύουν από την καταχώριση τους σε αυτό, με την
επιφύλαξη του άρθρου 66 και 296. Οι ρυθμίσεις του προηγούμενου εδαφίου δεν θίγουν τις σχετικές
δικονομικές ρυθμίσεις ως προς την άσκηση ενδίκων μέσων και βοηθημάτων, ούτε τις ρυθμίσεις των
άρθρων  345  έως  374  ως  προς  την  άσκηση  των  προσφυγών.  Αν  υπάρχει  διαφορά  μεταξύ  των
στοιχείων (μεταδιδομένων) που καταχωρίστηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ και του κειμένου της πράξης που
αναρτήθηκε  στο  ΚΗΜΔΗΣ,  κατισχύει  το  κείμενο  της  πράξης.  Αν  υπάρχει  διαφορά  μεταξύ  του
κειμένου της πράξης που αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και του κειμένου του πρωτοτύπου εγγράφου
της πράξης κατισχύει το κείμενο του πρωτοτύπου εγγράφου της πράξης. Με ευθύνη του προσώπου
ή του οργάνου που έχει εκδώσει την πράξη γίνονται αμελλητί οι αναγκαίες διορθώσεις στα στοιχεία
καταχώρισης (μεταδεδομένα) ή στο κείμενο που έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ. 
8.  Η  καταχώριση  δημοσίων  συμβάσεων  στο  ΚΗΜΔΗΣ,  καθώς  και  η  αναφορά  του  Αριθμού
Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ), αποτελούν στοιχεία της κανονικότητας της δαπάνης, με
την έννοια ότι η ύπαρξη ΑΔΑΜ εξομοιώνεται με δικαιολογητικό που απαιτείται κατά την παρ. 2 του
άρθρου 91 του ν. 4270/2014 (Α’ 143). Αρκεί η επίκληση του ΑΔΑΜ για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση
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των πράξεων που καταχωρίζονται τόσο κατά τη διεκπεραίωση υποθέσεων των διοικούμενων όσο
και κατά την επικοινωνία μεταξύ φορέων του Δημοσίου. Η έκδοση ξεχωριστών ΑΔΑΜ αφορά στα
έγγραφα που καταχωρίζονται στο ΚΗΜΔΗΣ. 
9.  Η  δημοσίευση  της  προκήρυξης  στο  ΚΗΜΔΗΣ  αντικαθιστά  την  υποχρέωση  δημοσίευσης  στο
Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, υπό την επιφύλαξη
της παρ. 4 του άρθρου 376. 
10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του
κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού,  που εκδίδεται  ύστερα από γνώμη της Αρχής Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα δύνανται να ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη διασύνδεση
και τη διαλειτουργικότητα του ΚΗΜΔΗΣ με το Μητρώο Δεσμεύσεων του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους,  το  Ολοκληρωμένο  Πληροφοριακό  Σύστημα  παρακολούθησης  συγχρηματοδοτούμενων
έργων,  καθώς  και  με  κάθε  άλλο  πληροφοριακό  σύστημα  που  κρίνεται  απαραίτητο  για  την
παρακολούθηση  από  τις  υπηρεσίες  του  Δημοσίου  των  δημοσίων  συμβάσεων  για  ελεγκτικούς,
δημοσιονομικούς, στατιστικούς και λοιπούς σκοπούς. 

Άρθρο 61 - Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης
1.  Για  συμβάσεις  άνω  των  ορίων,  ως  χρόνος  έναρξης  της  ανοικτής  διαδικασίας,  της  κλειστής
διαδικασίας, της ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, του ανταγωνιστικού διαλόγου
και  της  σύμπραξης  καινοτομίας,  νοείται  η  ημερομηνία  αποστολής  της  σχετικής  προκήρυξης
σύμβασης  στην  Επίσημη  Εφημερίδα  της  Ένωσης  ή  της  προκαταρκτικής  προκήρυξης,  όταν  η
τελευταία χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης διαγωνισμού, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου
26.
2. Ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, νοείται η
ημερομηνία αποστολής προς τους οικονομικούς φορείς  της  πρώτης  πρόσκλησης συμμετοχής  σε
διαπραγμάτευση.
Η πρόσκληση του προηγούμενου εδαφίου δεν απαιτείται να αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ.
3. Ως χρόνος έναρξης ενός διαγωνισμού μελετών, νοείται η ημερομηνία αποστολής της σχετικής
προκήρυξης διαγωνισμού μελετών στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4. Για συμβάσεις κάτω των ορίων αντί των παραγράφων 1 έως 3, εφαρμόζονται οι διατάξεις του
άρθρου 120.

Άρθρο 66 - Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο (άρθρο 52 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1.  Οι  αναθέτουσες  αρχές  δημοσιεύουν  τις  διακηρύξεις  και  τις  προκηρύξεις,  ανάλογα  με  τη
διαδικασία ανάθεσης αυτών, με την επιφύλαξη εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 38, στο ΚΗΜΔΗΣ.
Οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύουν την ημερομηνία ανάρτησης των ως
άνω στοιχείων στο ΚΗΜΔΗΣ.
2.  Οι προκηρύξεις  και  διακηρύξεις δημοσίων συμβάσεων της παραγράφου 1 πρέπει να φέρουν
Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης  Μητρώου (ΑΔΑΜ) στο  ΚΗΜΔΗΣ,  σύμφωνα με  την  παρ.  8  του
άρθρου 38.
3. Οι προκηρύξεις και οι γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στα άρθρα 62, 63 και 64, καθώς και οι
πληροφορίες  που  περιέχονται  σε  αυτές  δεν  δημοσιεύονται  σε  εθνικό  επίπεδο  πριν  από  την
ημερομηνία  δημοσίευσης,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  65.  Ωστόσο,  η  δημοσίευση  μπορεί  να
πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση σε εθνικό επίπεδο, όταν οι αναθέτουσες αρχές δεν έχουν
ενημερωθεί  σχετικά  με  τη  δημοσίευση  εντός  48  ωρών  από  τη  βεβαίωση  παραλαβής  της
προκήρυξης/ γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 65.
4. Οι προκηρύξεις και οι γνωστοποιήσεις που δημοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο δεν περιλαμβάνουν
πληροφορίες  άλλες  από  εκείνες  που  περιέχονται  στις  προκηρύξεις  και  γνωστοποιήσεις  που
αποστέλλονται  στην Υπηρεσία  Εκδόσεων της  Ένωσης  ή  δημοσιεύονται  στο  «προφίλ  αγοραστή»
αλλά αναφέρουν  την  ημερομηνία  αποστολής  της  προκήρυξης/γνωστοποίησης  που  εστάλη  στην
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης ή της δημοσίευσης στο «προφίλ αγοραστή».
5.  Οι  προκαταρκτικές  προκηρύξεις  δεν  δημοσιεύονται  στο  «προφίλ  αγοραστή»  πριν  από  την
αποστολή  στην  Υπηρεσία  Εκδόσεων της  Ένωσης  της προκήρυξης/  γνωστοποίησης  με  την οποία
ανακοινώνεται η δημοσίευσή τους υπό τη μορφή αυτή. Επίσης αναφέρουν την ημερομηνία αυτής
της αποστολής.
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6. Το Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. μπορεί να λειτουργεί ως το επίσημο εθνικό πληροφοριακό σύστημα eSender για
την απευθείας ηλεκτρονική υποβολή των προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων που αποστέλλονται
στην  Υπηρεσία  Εκδόσεων  της  Ένωσης,  στο  Tenders  Electronic  Daily  (TED).  Με  απόφαση  του
Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού καθορίζονται οι αναγκαίες τεχνικές λεπτομέρειες
για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

Άρθρο 98 - Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής στις δημόσιες
συμβάσεις έργων
1.  Τα στάδια στην ανοικτή διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων,  όταν  οι  εν  λόγω
διαδικασίες δεν διενεργούνται με ηλεκτρονικό τρόπο, έχουν ως εξής:
α) Στην ανοικτή διαδικασία η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, όπως ορίζεται στα
έγγραφα της σύμβασης, είναι σε κάθε περίπτωση ημέρα Τρίτη ή Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.. Την
ίδια ημέρα και μετά το πέρας της ως άνω ώρας, διενεργείται η αποσφράγιση των προσφορών. Αν,
για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη
μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία
αντίστοιχα  μετατίθενται  σε  οποιαδήποτε  άλλη  ημέρα,  με  απόφαση της  αναθέτουσας  αρχής.  Η
απόφαση  αυτή  κοινοποιείται  εγγράφως,  πέντε  (5)  τουλάχιστον  εργάσιμες  ημέρες  πριν  τη  νέα
ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης, και αναρτάται, κατά
περίπτωση, στην ΕΕΕΕ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει.
Αν  και  στη  νέα αυτή  ημερομηνία  δεν  καταστεί  δυνατή  η  αποσφράγιση  των προσφορών ή  δεν
υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά
των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων. Σε περίπτωση που και στη νέα αυτή ημερομηνία
δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, διεξάγεται
νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για το εν λόγω έργο με την εκ νέου τήρηση όλων των
διατυπώσεων  δημοσιότητας  που  προβλέπονται  στις  διατάξεις  του  παρόντος  (επαναληπτικός
διαγωνισμός). Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία αρχίζει αν
ισχύει ένα (1) μήνα μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί,  για τις
δημόσιες  συμβάσεις  έργων  που  κριτήριο  ανάθεσης  έχει  οριστεί  η  πλέον  συμφέρουσα  από
οικονομική  άποψη προσφορά βάσει  βέλτιστης  σχέσης  ποιότητας  –  τιμής,  να  ορίζεται,  και  άλλη
καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  των  προσφορών..  Με  αποφάσεις  των  κατά  τόπους
Περιφερειαρχών και για διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργου, που διεξάγονται σε
νησιά,  μπορεί  να  καθορίζεται  μία  (1)  επιπλέον  ημέρα  της  εβδομάδας  για  τη  διεξαγωγή  των
διαδικασιών σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου των αναθετουσών αρχών με έδρα στον οικείο
νομό.
β) Οι προσφορές που παραλαμβάνονται, καταχωρίζονται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό
πρακτικό  του  αρμόδιου  γνωμοδοτικού  οργάνου,  στο  οποίο  ειδικότερα  αναφέρονται  η  σειρά
προσέλευσης, η επωνυμία του οικονομικού φορέα, η τάξη και κατηγορία του, ο εξουσιοδοτημένος
εκπρόσωπος, καθώς και η εκπλήρωση άλλων τυπικών προϋποθέσεων που απαιτούν τα έγγραφα της
σύμβασης.  Όλοι  οι  φάκελοι  αριθμούνται  με  τον  αύξοντα  αριθμό  κατάθεσής  τους,  όπως
καταχωρίσθηκαν στο πρακτικό και μονογράφονται από τα μέλη του ως άνω οργάνου.
γ) Αν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει
τιμής,  αμέσως  μετά  την  κατά  τα  ανωτέρω  ολοκλήρωση  της  παραλαβής  των  προσφορών  και
καταγραφής  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής,  ακολουθεί  η  αποσφράγιση  των  οικονομικών
προσφορών και η ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων τους, τα οποία επίσης καταχωρίζονται στο
ίδιο  ως  άνω  πρακτικό.  Στη  συνέχεια  αν  η  αναθέτουσα  αρχή  εφαρμόζει  την  παράγραφος  1του
άρθρου 101:
αα) Στην περίπτωση εφαρμογής της περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 95, το αρμόδιο
γνωμοδοτικό  όργανο  προβαίνει  σε  έλεγχο  της  ομαλότητας  των  οικονομικών  προσφορών
υπολογίζοντας,  το  συνολικό  ύψος  της  οικονομικής  προσφοράς  που  διαμορφώνεται  μετά  την
αφαίρεση από κάθε ομάδα εργασιών ποσού που αντιστοιχεί στην έκπτωση που προσφέρθηκε. Από
τη σύγκριση της οικονομικής προσφοράς προς τον αρχικό προϋπολογισμό της αναθέτουσας αρχής,
χωρίς  να λαμβάνεται  υπόψη το κονδύλιο για τα απρόβλεπτα της περίπτωση α΄  της παρ.  3 του
άρθρου 156, προκύπτει η μέση έκπτωση επί τοις εκατό (Εμ) του υπόψη μειοδότη. Κατ` εξαίρεση, αν
οι αποκλίσεις των ποσοστών έκπτωσης προς τα άνω ή προς τα κάτω δεν υπερβαίνουν το 0,10 (1Εμ)
και  αφορούν  ομάδα  ή  ομάδες  εργασιών  που  αθροιστικά  η  αξία  τους  στον  προϋπολογισμό  της
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υπηρεσίας δεν ξεπερνά το πέντε τοις εκατό (5%) η οικονομική προσφορά ομαλοποιείται με αύξηση
στο κατώτατο όριο ομαλότητας που ορίζεται στην περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 95, όλων
των ποσοστών έκπτωσης που υπολείπονται από αυτό και η σύμβαση θεωρείται καταρτισμένη με τα
ποσοστά αυτά και τα αντίστοιχα ποσά, όπως διορθώνονται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο.
Τα επιμέρους ποσοστά που είναι μεγαλύτερα από το ανώτατο όριο ομαλότητας, που ορίζεται στην
περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 95, δεν αποτελούν αντικείμενο διόρθωσης και δεν αλλάζουν
στην καταρτιζόμενη σύμβαση.
ββ)  Στην  περίπτωση  που  εφαρμόζεται  η  περίπτωση  β΄  της  παραγράφου 2  του  άρθρου  95,  αν
υπάρχει διαφορά μεταξύ των αριθμητικών τιμών του συμπληρωμένου εντύπου προϋπολογισμού
της  οικονομικής  προσφοράς  και  των  τιμών  του  τιμολογίου,  το  συμπληρωμένο  έντυπο
προϋπολογισμού διορθώνεται με βάση τις ολόγραφες τιμές του συμπληρωμένου τιμολογίου της
οικονομικής προσφοράς.  Επίσης,  διορθώνονται  σφάλματα στα γινόμενα και τα αθροίσματα του
συμπληρωμένου  εντύπου  προϋπολογισμού  της  οικονομικής  προσφοράς,  ο  οποίος  ισχύει  όπως
διορθώθηκε.
Στη  συνέχεια,  στις  περιπτώσεις  γα΄  και  γβ΄,  τα  δικαιολογητικά  συμμετοχής  ελέγχονται  την  ίδια
ημέρα κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. Αν η ολοκλήρωση του
ελέγχου αυτού δεν είναι δυνατή την ίδια μέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των προσφορών και του
ελέγχου  των  εγγυητικών  επιστολών,  ελέγχονται  τουλάχιστον  οι  δέκα  (10)  πρώτες  κατά  σειρά
μειοδοσίας προσφορές.  Στην περίπτωση αυτή η  διαδικασία συνεχίζεται  τις  επόμενες  εργάσιμες
ημέρες,  εκτός  αν  υφίσταται  σπουδαίος  λόγος  για  την  αναβολή  της  σε  ημέρα  και  ώρα  που
κοινοποιείται  εγγράφως  στους  προσφέροντες,  ανακοινώνεται  με  τοιχοκόλληση  στον  πίνακα
ανακοινώσεων  της  υπηρεσίας  και  αναρτάται  στην  ιστοσελίδα  της  αναθέτουσας  αρχής,  εφόσον
διαθέτει. Αν η αναθέτουσα αρχή δεν εφαρμόζει την παράγραφο 1 του άρθρου 100, ελέγχονται τα
δικαιολογητικά  συμμετοχής  την  ίδια  ημέρα  κατά  τη  σειρά  κατάθεσης  των  προσφορών.  Αν  η
ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού δεν είναι δυνατή την ίδια μέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των
προσφορών και του ελέγχου των εγγυητικών επιστολών, ελέγχονται τα δικαιολογητικά συμμετοχής
τουλάχιστον των δέκα (10) πρώτων κατά τη σειρά κατάθεσής τους.
Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες εργάσιμες ημέρες, εκτός αν υφίσταται
σπουδαίος  λόγος  για  την  αναβολή  της  σε  ημέρα  και  ώρα  που  κοινοποιείται  εγγράφως  στους
προσφέροντες,  ανακοινώνεται  με  τοιχοκόλληση  στον  πίνακα  ανακοινώσεων  της  υπηρεσίας  και
αναρτάται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει. Στη συνέχεια διενεργούνται
τα προβλεπόμενα στις περιπτώσεις γα΄ και γβ΄ κατά τη σειρά κατάθεσης των προσφορών. 
γγ) Στην περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 50 το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο μετά τον έλεγχο
των δικαιολογητικών συμμετοχής και  των οικονομικών προσφορών,  ελέγχει,  με  βάση την σειρά
μειοδοσίας,  για  τους  πέντε  (5)  πρώτους,  την  πληρότητα  και  συμφωνία  των  μελετών  που
υποβλήθηκαν  με  βάση  τα  οριζόμενα  στα  έγγραφα  της  σύμβασης  και  ιδίως  στον  «Κανονισμό
Μελετών  Έργου»,  διαπιστώνοντας  τη  συμμόρφωση  ή  μη  των  μελετών  σε  αυτά  (πίνακας
συμμόρφωσης), χωρίς βαθμολόγηση και καταγράφει το αποτέλεσμα στο ίδιο ως άνω πρακτικό.
δ) Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, πριν την ολοκλήρωση της
σύνταξης και έκδοσης του ως άνω πρακτικού του επικοινωνεί με τους εκδότες που αναγράφονται
στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 72.
ε) Η διαδικασία της παραγράφου αυτής καταχωρείται στο πρακτικό του αρμόδιου γνωμοδοτικού
οργάνου ή σε παράρτημά του που υπογράφεται από τον πρόεδρο και τα μέλη της.  Το αρμόδιο
γνωμοδοτικό όργανο ολοκληρώνει τη σύνταξη και έκδοση του σχετικού πρακτικού με το αποτέλεσμα
της διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης βάσει των κριτηρίων ανάθεσης
όπως ορίστηκαν στα έγγραφα της σύμβασης, και το υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή, η οποία
εγκρίνει το αποτέλεσμα, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 106.
στ) Κατά της απόφασης έγκρισης του αποτελέσματος της διαδικασίας χωρεί ένσταση, σύμφωνα με
το άρθρο 127 για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία έως εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (προ ΦΠΑ) ή η
προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με το άρθρο 360 για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ανώτερη
των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (προ ΦΠΑ).
ζ) Σε κάθε περίπτωση που κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, πραγματοποιείται πρώτα σε ένα στάδιο η
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αποσφράγιση του φακέλου Δικαιολογητικών και του φακέλου τεχνικών προσφορών, και μετέπειτα,
σε διακριτό στάδιο η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών. 
2. Τα παραπάνω οριζόμενα στην παράγραφο 1 εφαρμόζονται αναλόγως και στο δεύτερο στάδιο της
κλειστής  διαδικασίας,  στην  ανταγωνιστική  διαδικασία  με  διαπραγμάτευση,  στον  ανταγωνιστικό
διάλογο και στη σύμπραξη καινοτομίας σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου.
3.  Η  αναθέτουσα  αρχή  αναφέρει  στα  έγγραφα  της  σύμβασης  τον  τρόπο  αποσφράγισης  και
αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής κατά το πρώτο στάδιο της κλειστής διαδικασίας.
4. Τα παραπάνω οριζόμενα στις παραγράφους 1 και 2 προσαρμόζονται για τις διαδικασίες σύναψης
δημοσίων συμβάσεων έργων που διενεργούνται με ηλεκτρονικό τρόπο, σύμφωνα με τα άρθρα 22
και 36, με την απόφαση της παρ. 4 του άρθρου 36.

Άρθρο 105 - Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης
1.  Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται  υποχρεωτικά οι  προθεσμίες  για την αναστολή της
σύναψης της σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 επόμενα. Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας
σύμβασης προμηθειών ή γενικών υπηρεσιών, το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογημένη
εισήγησή του, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή
μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, που θα καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης,
2. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός
από  τον  προσωρινό  ανάδοχο  με  κάθε  πρόσφορο  τρόπο,  όπως με  τηλεομοιοτυπία,  ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει.
3. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή
δεν  την  κοινοποίησε  σε  όλους  τους  προσφέροντες.  Τα  έννομα  αποτελέσματα  της  απόφασης
κατακύρωσης  και  ιδίως  η  σύναψη  της  σύμβασης  επέρχονται  εφόσον  και  όταν  συντρέξουν
σωρευτικά τα εξής:
α)  άπρακτη  πάροδος  των  προθεσμιών  άσκησης  των  προβλεπόμενων  στις  κείμενες  διατάξεις
βοηθημάτων  και  μέσων  στο  στάδιο  της  προδικαστικής  και  δικαστικής  προστασίας  και  από  τις
αποφάσεις αναστολών επί αυτών,
β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35
και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και
γ)  κοινοποίησή  της  απόφασης  κατακύρωσης  στον  προσωρινό  ανάδοχο,  εφόσον  ο  τελευταίος
υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80, έπειτα από σχετική πρόσκληση.
4. Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα
αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20)
ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.
5. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να
υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται
έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμ-
φωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 106.

Άρθρο 117 - Συνοπτικός διαγωνισμός
1. Προσφυγή στη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της
σύμβασης  είναι  ίση  ή  κατώτερη  από  το  ποσό  των  εξήντα  χιλιάδων  (60.000)  ευρώ,  χωρίς  να
συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 
2.  Για  τη  διενέργεια  συνοπτικού  διαγωνισμού,  η  αναθέτουσα  αρχή  δημοσιεύει  διακήρυξη,
σύμφωνα  με  το  άρθρο  66.  Επιπρόσθετα,  μπορεί  να  προσκαλεί  επιπλέον  και  συγκεκριμένους
οικονομικούς φορείς, τρεις (3) τουλάχιστον εφόσον δραστηριοποιούνται τόσοι στη σχετική αγορά. 
3.  Οι  προσφορές  των  οικονομικών  φορέων  υποβάλλονται  εγγράφως.  Η  υποβολή  μόνο  μίας
προσφοράς  δεν  αποτελεί  κώλυμα  για  τη  συνέχιση  της  διαδικασίας  του  διαγωνισμού  και  την
ανάθεση της σύμβασης.
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4. Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και
των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της
επιτροπής.
5.  Οι  λεπτομέρειες  διενέργειας  του  συνοπτικού  διαγωνισμού  καθορίζονται  στα  έγγραφα  της
σύμβασης.

Άρθρο 118 - Απευθείας ανάθεση
1.  Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται  όταν η εκτιμώμενη αξία της
σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.
2. Η απευθείας ανάθεση διενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της αναθέτουσας αρχής, χωρίς
να απαιτείται η συγκρότηση συλλογικού οργάνου για το σκοπό αυτόν.
3. Μετά την έκδοση της απόφασης απευθείας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει αυτή στο
ΚΗΜΔΗΣ,  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  3  του  άρθρου  38,  με  την  επιφύλαξη  του  άρθρου  379
παράγραφος 3.
Η απόφαση ανάθεσης περιέχει κατ’ ελάχιστο:
α) την επωνυμία και τα στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής,
β) περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης και της αξίας της,
γ) όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση,
δ) κάθε άλλη πληροφορία που η αναθέτουσα αρχή κρίνει απαραίτητη.
4. Αν παραβιασθεί η υποχρέωση της παρ. 3, η σύμβαση είναι αυτοδίκαια άκυρη.
5.  Για  τις  δημόσιες  συμβάσεις  έργων,  μελετών  και  παροχής  τεχνικών  και  λοιπών  συναφών
επιστημονικών υπηρεσιών, η κάθε αναθέτουσα αρχή προκειμένου να προβεί στη διαδικασία της
απευθείας ανάθεσης της παραγράφου 1 δημοσιεύει, μία φορά κατ΄ έτος και για διάστημα είκοσι
ημερών,  πρόσκληση  για  την  κατάρτιση  καταλόγων  ενδιαφερομένων  ανά  κατηγορίες
έργων/μελετών.
Στην  πρόσκληση,  η  αναθέτουσα αρχή  μπορεί  να  ζητεί  από τους  ενδιαφερόμενους  να  πληρούν
απαιτήσεις ειδικής τεχνικής ικανότητας, για την εγγραφή τους στους καταλόγους. Στους καταλόγους
εγγράφονται τουλάχιστον τρεις (3) ενδιαφερόμενους, διαφορετικά ο κατάλογος δεν ισχύει.
Για  την  επιλογή  του  αναδόχου  διενεργείται  δημόσια  ηλεκτρονική  κλήρωση  από  επιτροπή  που
ορίζεται από την αναθέτουσα αρχή, μεταξύ αυτών που περιλαμβάνονται στον ανωτέρω κατάλογο.
Η σύμβαση υπογράφεται με τον ανάδοχο που αναδεικνύεται με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής
κλήρωσης. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται σχετική αναγγελία του αποτελέσματος της
ηλεκτρονικής κλήρωσης και των στοιχείων της σύμβασης (ποσό σύμβασης, ανάδοχος κ.λπ,), η οποία
αποστέλλεται προς δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ε. δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από
την υπογραφή. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης αποτελεί το ανώτατο όριο της συμβατικής αμοιβής
του αναδόχου. Μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος διαγράφεται υποχρεωτικά από τον
κατάλογο της ηλεκτρονικής κλήρωσης και δεν συμμετέχει στις επόμενες κληρώσεις του έτους. 
Με βάση την παρούσα διάταξη μπορούν να ανατεθούν από κάθε αναθέτουσα αρχή κατ’ έτος, μία ή
περισσότερες συμβάσεις, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) των
πιστώσεων  της  αναθέτουσας  αρχής  κατ΄  έτος,  για  ανάθεση  συμβάσεων  έργων,  μελετών  και
παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών, αντίστοιχα. Συμβάσεις που συνάπτονται
κατά  παράβαση  των διατάξεων της  περίπτωσης  αυτής  είναι  άκυρες  και  δεν  παράγουν  έννομα
αποτελέσματα.
6.  Αναπτύσσεται  στη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων, Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων, μέσω του οποίου διενεργούνται υποχρεωτικά
οι  ηλεκτρονικές  κληρώσεις  της  παραγράφου  5.  Με  κοινή  απόφαση  του  Υπουργού  Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων και των κατά περίπτωση, καθ’ ύλην, αρμοδίων Υπουργών, ρυθμίζονται τα
ειδικότερα  ζητήματα  που  αφορούν  στη  λειτουργία  και  διαχείριση  του  ως  άνω  ηλεκτρονικού
συστήματος,  στις  τεχνικές  προδιαγραφές  της  εφαρμογής  του,  στους  όρους  και  στις  τεχνικές
λεπτομέρειες διασύνδεσής του με άλλες εφαρμογές (ΚΗΜΔΗΣ κ.α.), στους όρους και προϋποθέσεις
πρόσβασης και χρήσης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Άρθρο 120 - Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης
1.  Για  συμβάσεις  κάτω  των  ορίων,  ως  χρόνος  έναρξης  της  ανοικτής  διαδικασίας,  της  κλειστής
διαδικασίας και της ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, του ανταγωνιστικού διαλόγου
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και της σύμπραξης καινοτομίας, νοείται η ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης σύμβασης στο
ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 66, με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου 376.
2.  Ως  χρόνος  έναρξης  της  διαδικασίας  του  συνοπτικού  διαγωνισμού  νοείται  η  ημερομηνία
δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 66.
3. Ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης ή της διαδικασίας διαπραγμάτευσης
χωρίς δημοσίευση προκήρυξης νοείται η ημερομηνία αποστολής προς τους οικονομικούς φορείς της
πρώτης  πρόσκλησης  υποβολής  προσφοράς  ή  της  πρώτης  πρόσκλησης  συμμετοχής  σε
διαπραγμάτευση.  Η  πρόσκληση  του  προηγούμενου  εδαφίου  δεν  απαιτείται  να  αναρτηθεί  στο
ΚΗΜΔΗΣ.

Άρθρο 121 - Προθεσμίες διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων
1.  Στις  διαδικασίες  σύναψης  δημοσίων  συμβάσεων  κάτω  των  ορίων  τηρούνται  οι  ακόλουθες
προθεσμίες:
α) Στην ανοικτή διαδικασία, η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής προσφορών ανέρχεται σε είκοσι δύο
(22) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.
β)  Στην κλειστή διαδικασία και στην ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση,  η ελάχιστη
προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής ανέρχεται  σε δεκαπέντε (15)  ημέρες από την
ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ και η ελάχιστη προθεσμία
παραλαβής των προσφορών των οικονομικών φορέων που έχουν  προεπιλεγεί  για την υποβολή
προσφοράς  ανέρχεται  σε  δέκα  (10)  ημέρες  από  την  ημερομηνία  αποστολής  της  πρόσκλησης
υποβολής προσφοράς προς τους προεπιλεγέντες.
γ) Στο συνοπτικό διαγωνισμό, η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής προσφορών ανέρχεται σε δώδεκα
(12) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ.
2. Κατά τον καθορισμό των προθεσμιών παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών
η αναθέτουσα αρχή λαμβάνει υπόψη, ιδίως, τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της σύμβασης και το χρόνο
που απαιτείται για την προετοιμασία των αιτήσεων συμμετοχής ή προσφορών, με την επιφύλαξη
των ελάχιστων προθεσμιών που καθορίζονται στην παρ. 1.
3.  Οι  προθεσμίες  για  την  παραλαβή των αιτήσεων  συμμετοχής  και  των προσφορών πρέπει  να
καθορίζονται  κατά  τρόπο,  ώστε  να  προκύπτει  η  ακριβής  ημερομηνία  και  ώρα  υποβολής  των
αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών. 
Η πρόσκληση του προηγούμενου εδαφίου δεν απαιτείται να αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ.
4. Εάν οι προσφορές μπορούν να συνταχθούν μόνον έπειτα από επιτόπια επίσκεψη ή από επιτόπια
εξέταση εγγράφων προσαρτημένων στα έγγραφα της σύμβασης, οι  προθεσμίες  παραλαβής των
προσφορών,  οι  οποίες  είναι  υποχρεωτικά  μεγαλύτερες  από  τις  ελάχιστες  προθεσμίες  που
προβλέπονται  στην  παρ.  1,  καθορίζονται  κατά  τρόπο ώστε  όλοι  οι  ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί
φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των
προσφορών.
5. Οι αναθέτουσες αρχές παρατείνουν την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε
όλοι οι  ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων
πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό
φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία
που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.
β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή
των αλλαγών.
Όταν  οι  πρόσθετες  πληροφορίες  δεν  έχουν  ζητηθεί  έγκαιρα  ή  δεν  έχουν  σημασία  για  την
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται από τις αναθέτουσες αρχές να παρατείνουν
τις προθεσμίες.

Άρθρο 122 - Προκηρύξεις σύμβασης
1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 26 παράγραφοι 2, 32, 117 και 118, οι προκηρύξεις σύμβασης για
όλες τις διαδικασίες σύναψης σύμβασης κάτω των ορίων χρησιμοποιούνται ως μέσο προκήρυξης
του διαγωνισμού. Οι προκηρύξεις σύμβασης συντάσσονται, σύμφωνα με τυποποιημένα έντυπα που
εκδίδει  η Αρχή κατά την παρ. 5 του άρθρου 53, περιέχουν κατ’  ελάχιστον τις  πληροφορίες που
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προβλέπονται  στο  Μέρος  Γ΄  του  Παραρτήματος  V  του  Προσαρτήματος  Α΄,  εφόσον  οι  εν  λόγω
πληροφορίες προσιδιάζουν στις συμβάσεις αυτές και δημοσιεύονται, σύμφωνα με το άρθρο 66.
2. Μέχρι την έκδοση των τυποποιημένων εντύπων της παρ.1 οι προκηρύξεις σύμβασης περιέχουν
κατ’  ελάχιστον  τις  πληροφορίες  που  προβλέπονται  στο  Μέρος  Γ’  του  Παραρτήματος  V του
Προσαρτήματος  Α’,  εφόσον  οι  εν  λόγω  πληροφορίες  προσιδιάζουν  στις  συμβάσεις  αυτές  και
δημοσιεύονται, σύμφωνα με το άρθρο 66.

Άρθρο 260 Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)
Για  τη  συλλογή,  επεξεργασία  και  δημοσιοποίηση  στοιχείων  αναφορικά  με  τις  συμβάσεις  του
παρόντος Βιβλίου (άρθρα 222 έως 338) εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 38.

Άρθρο 258 - Κανόνες που εφαρμόζονται στις επικοινωνίες (άρθρο 40 της Οδηγίας2014/25/ΕΕ)
1. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 8 και 11 όλες οι επικοινωνίες, καθώς και όλες οι ανταλλαγές
πληροφοριών δυνάμει του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 222 έως 338), ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή
των προσφορών, εκτελούνται μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. ,  σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος
άρθρου.
Τα εργαλεία και οι  συσκευές που χρησιμοποιούνται  για τις  επικοινωνίες  μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.,
καθώς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, δεν δημιουργούν διακρίσεις, είναι γενικώς διαθέσιμα
και διαλειτουργικά με τις γενικά χρησιμοποιούμενες ΤΠΕ, και δεν περιορίζουν την πρόσβαση των
οικονομικών φορέων στη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Κατά παρέκκλιση των προβλεπομένων στο πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου,
οι αναθέτοντες φορείς δεν υποχρεούνται να απαιτούν τη χρήση του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. κατά τη διαδικασία
υποβολής στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) όταν, λόγω του ειδικού χαρακτήρα της σύμβασης, η χρήση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας θα
απαιτούσε συγκεκριμένα εργαλεία, συσκευές ή μορφότυπους αρχείων που δεν διατίθενται γενικά ή
δεν υποστηρίζονται από γενικά διαθέσιμες εφαρμογές, 
β) όταν οι εφαρμογές που υποστηρίζουν μορφότυπους αρχείων κατάλληλους για την περιγραφή
των  προσφορών,  χρησιμοποιούν  μορφότυπους  αρχείων  που  δεν  μπορούν  να  υποστούν
επεξεργασία από οποιαδήποτε άλλη ανοιχτή ή γενικά διαθέσιμη εφαρμογή ή υπόκεινται σε σχήμα
αποκλειστικών  αδειών  εκμετάλλευσης  και  δεν  μπορούν  να  διατεθούν  για  μεταφόρτωση  ή  εξ
αποστάσεως χρήση από τον αναθέτοντα φορέα, 
γ) όταν η χρήση του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. θα απαιτούσε ειδικό εξοπλισμό γραφείου, ο οποίος δεν διατίθεται
γενικά στους αναθέτοντες φορείς, 
δ) όταν τα έγγραφα της σύμβασης απαιτούν την υποβολή υλικών ή υπό κλίμακα προπλασμάτων τα
οποία δεν είναι δυνατόν να διαβιβασθούν μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ..
Όσον αφορά στις επικοινωνίες για τις οποίες δεν χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας,
σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο, η επικοινωνία γίνεται με το ταχυδρομείο ή με άλλο κατάλληλο μέσο ή
με συνδυασμό ταχυδρομικών ή άλλων καταλλήλων μέσων και ηλεκτρονικών μέσων.
Κατά παρέκκλιση των προβλεπομένων στο πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου,
οι αναθέτοντες φορείς δεν υποχρεούνται να απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς τη χρήση του
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.  κατά  τη  διαδικασία  υποβολής,  στο  μέτρο  που  απαιτείται  η  χρήση  άλλων  μέσων
επικοινωνίας πλην των ηλεκτρονικών είτε 
α) σε περίπτωση παραβίασης της ασφάλειας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. είτε 
β)  αν  για  την  προστασία  του  ιδιαιτέρως  ευαίσθητου  χαρακτήρα  των  πληροφοριών  απαιτείται
υψηλό  επίπεδο  προστασίας  το  οποίο  δεν  μπορεί  να  εξασφαλισθεί  κατάλληλα  με  τη  χρήση
ηλεκτρονικών μέσων και συσκευών που διατίθενται γενικά σε οικονομικούς φορείς ή μπορούν να
διατεθούν σε αυτούς με άλλα μέσα πρόσβασης, κατά την έννοια της παραγράφου 5.
Εναπόκειται  στους  αναθέτοντες  φορείς  που  απαιτούν,  σύμφωνα  με  το  δεύτερο  εδάφιο  της
παρούσας  παραγράφου,  άλλα  μέσα  επικοινωνίας  πλην  των  ηλεκτρονικών  για  τη  διαδικασία
υποβολής, να αναφέρουν, στη χωριστή έκθεση που προβλέπεται στο άρθρο 341 του Βιβλίου ΙΙΙ τους
λόγους για αυτή την απαίτηση. Εφόσον συντρέχει περίπτωση, οι αναθέτοντες φορείς αναφέρουν
στη χωριστή έκθεση τους λόγους για τους οποίους κρίνεται  απαραίτητη η  χρήση άλλων μέσων
επικοινωνίας πλην των ηλεκτρονικών μέσων κατ’ εφαρμογή του πέμπτου εδαφίου της παρούσας
παραγράφου.
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2. Κατά παρέκκλιση της παρ. 1, μπορεί να χρησιμοποιείται προφορική επικοινωνία σε σχέση με
άλλες ανακοινώσεις πλην των βασικών στοιχείων της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, υπό τον όρο
ότι  το  περιεχόμενο  της  προφορικής  επικοινωνίας  τεκμηριώνεται  επαρκώς.  Προς  τούτο,  τα
ουσιαστικά  στοιχεία  της  διαδικασίας  σύναψης  σύμβασης  περιλαμβάνουν  τα  έγγραφα  της
σύμβασης,  τις  αιτήσεις  συμμετοχής  και  τις  επιβεβαιώσεις  ενδιαφέροντος  και  τις  προσφορές.
Ειδικότερα, οι προφορικές επικοινωνίες με τους προσφέροντες, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν
σημαντικό  αντίκτυπο  στο  περιεχόμενο  και  την  αξιολόγηση  των  προσφορών  τεκμηριώνονται
επαρκώς και με ενδεδειγμένα μέσα, όπως με γραπτά ή ηχητικά αρχεία ή συνόψεις των βασικών
στοιχείων της επικοινωνίας. 
3.  Σε  κάθε  επικοινωνία,  ανταλλαγή  και  αποθήκευση  πληροφοριών,  οι  αναθέτοντες  φορείς
μεριμνούν για τη διαφύλαξη της ακεραιότητας των δεδομένων και του απορρήτου των προσφορών
και  των  αιτήσεων  συμμετοχής.  Εξετάζουν  το  περιεχόμενο  των  προσφορών  και  των  αιτήσεων
συμμετοχής μόνο μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τους. 
4.  Όσον  αφορά στις  συμβάσεις  έργων  και  τους  διαγωνισμούς  μελετών,  οι  αναθέτοντες  φορείς
μπορούν  να  απαιτούν  τη  χρήση  συγκεκριμένων  ηλεκτρονικών  μέσων,  όπως  ηλεκτρονικών
εργαλείων  μοντελοποίησης  κτιριοδομικών  πληροφοριών  ή  παρόμοιων  μέσων.  Σε  τέτοιες
περιπτώσεις οι αναθέτοντες φορείς προσφέρουν εναλλακτικά μέσα πρόσβασης, σύμφωνα με την
παρ. 5, έως ότου τα εν λόγω εργαλεία να διατεθούν γενικά, κατά την έννοια του δευτέρου εδαφίου
της παρ. 1. 
5. Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν, όπου κριθεί απαραίτητο, να απαιτούν τη χρήση εργαλείων και
συσκευών που δεν διατίθενται γενικώς, υπό την προϋπόθεση ότι προσφέρουν εναλλακτικά μέσα
πρόσβασης.
Οι  αναθέτοντες  φορείς  θεωρείται  ότι  προσφέρουν  άλλα  κατάλληλα  μέσα  πρόσβασης  σε
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) όταν προσφέρουν ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση με ηλεκτρονικά μέσα στα εν
λόγω εργαλεία και συσκευές από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης/ γνωστοποίησης,
σύμφωνα  με  το  Παράρτημα  IX  του  Προσαρτήματος  Β΄ ή  από  την  ημερομηνία  αποστολής  της
πρόσκλησης  επιβεβαίωσης  ενδιαφέροντος  ή,  σε  οποιαδήποτε άλλη  περίπτωση,  από το χρονικό
σημείο έναρξης της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με το  άρθρο 290. Το κείμενο της
προκήρυξης  ή  η  πρόσκληση  επιβεβαίωσης  ενδιαφέροντος  καθορίζει  τη  διαδικτυακή  διεύθυνση
στην οποία διατίθενται τα εργαλεία και οι συσκευές αυτές 
β) όταν διασφαλίζουν ότι οι προσφέροντες που δεν έχουν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και
συσκευές ή δεν έχουν τη δυνατότητα να τα αποκτήσουν εντός των σχετικών προθεσμιών, μπορούν
να έχουν πρόσβαση στη διαδικασία σύναψης σύμβασης χρησιμοποιώντας προσωρινά διακριτικά
(πρόσβασης) διαθέσιμα δωρεάν στο διαδίκτυο, υπό τον όρο ότι για την αδυναμία πρόσβασης δεν
ευθύνεται ο ίδιος ο προσφέρων ή 
γ) όταν υποστηρίζουν έναν εναλλακτικό δίαυλο για την ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών. 
6.  Το  Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.  οφείλει  να  συμμορφώνεται  με:  α)  Τις  απαιτήσεις  Παραρτήματος  V  του
Προσαρτήματος Β΄ του παρόντος νόμου και β) Τους κανόνες του παρόντος άρθρου και του άρθρου
259. Πέραν των ανωτέρω το Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. οφείλει να τηρεί τα οριζόμενα: α) στο ν. 3979/2011 και
στην  κατ'  εξουσιοδότηση  αυτού  εκδοθείσα  νομοθεσία,  ιδίως  στο  Πλαίσιο  Παροχής  Υπηρεσιών
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΠΗΔ), το οποίο κυρώθηκε με την με αριθμ. ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012
Απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και β) στο
π.δ. 25/2014. 
7. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται στις συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων
(60.000) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
8.  Με  κοινή  απόφαση  των  Υπουργών  Οικονομίας,  Ανάπτυξης  και  Τουρισμού  και  Υποδομών,
Μεταφορών  και  Δικτύων  καθορίζονται  οι  τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  του  παρόντος
άρθρου κατά την ανάθεση και εκτέλεση των συμβάσεων έργων, μελετών και τεχνικών υπηρεσιών
σχετικά με:
α)  τον προσδιορισμό του περιεχομένου,  των κανόνων και  λεπτομερειών χρήσης  των επιμέρους
εργαλείων του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., όπως της διαδικτυακής διαχείρισης αιτημάτων και πληροφοριών, της
χρήσης προτύπων και υποδειγμάτων, της ηλεκτρονικής κοινοποίησης, της διαδικασίας ηλεκτρονικής
σύναψης  των  δημόσιων  συμβάσεων  που  συνάπτονται,  των  ηλεκτρονικών  καταλόγων,  των
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ηλεκτρονικών  πλειστηριασμών,  των  δυναμικών  συστημάτων  αγορών,  των  ηλεκτρονικών
παραγγελιών, της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, των ηλεκτρονικών πληρωμών, 
β) τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υποβολή, τη γνωστοποίηση, τη διακίνηση εγγράφων
μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, τον τύπο και το περιεχόμενό τους, τον προσδιορισμό του χρόνου αποστολής ή
παραλαβής  και  τον  υπολογισμό  των  προθεσμιών,  τεκμήρια  γνωστοποίησης  και  απόκτησης
πρόσβασης  από τον  ενδιαφερόμενο  οικονομικό  φορέα,  καθώς  και  τον  τρόπο  και  την  απόδειξη
πρόσβασης σε έγγραφα μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και χορήγησης αντιγράφων και 
γ)  τον  καθορισμό  και  την  εφαρμογή  μέτρων  εκπαίδευσης  των  χρηστών,  μέσω  σχετικών
προγραμμάτων και σεμιναρίων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης ή της σύνταξης κωδίκων πρακτικής. 
9.  Με  κοινή  απόφαση  των  Υπουργών  Οικονομίας,  Ανάπτυξης  και  Τουρισμού,  Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων και των συναρμόδιων Υπουργών καθορίζονται οι τεχνικές λεπτομέρειες
και διαδικασίες του παρόντος άρθρου κατά την ανάθεση και εκτέλεση των συμβάσεων σχετικά με
τη διαλειτουργική σύνδεση του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. με την Εθνική Βάση Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων
της  Αρχής  και  τα  πληροφοριακά  συστήματα  των  αναθετουσών  αρχών  και  των  πάσης  φύσεως
φορέων  του  δημόσιου  τομέα,  όπως το  Γενικό  Εμπορικό  Μητρώο,  το  Μητρώο Δεσμεύσεων  του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, τα σχετικά Μητρώα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων (ΜΕΚ, ΜΕΕΠ, κ.λπ.), του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ του ν. 3861/2010 (Α΄112), όσον αφορά
στοιχεία και έγγραφα των δημοσίων συμβάσεων που αφορούν στη διαφάνεια και καταχωρίζονται
υποχρεωτικά  στο  ΚΗΜΔΗΣ,  με  το  Ολοκληρωμένο  Πληροφοριακό  Σύστημα  παρακολούθησης
συγχρηματοδοτούμενων έργων, και με κάθε άλλο πληροφοριακό σύστημα που κρίνεται απαραίτητο
για την παρακολούθηση των δημοσίων συμβάσεων για ελεγκτικούς, δημοσιονομικούς, στατιστικούς
και λοιπούς σκοπούς των φορολογικών ασφαλιστικών, δικαστικών και εισαγγελικών αρχών, καθώς
και με τα πληροφοριακά συστήματα της Ένωσης και άλλων κρατών-μελών. 
10.  Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας,  Ανάπτυξης και Τουρισμού καθορίζονται  οι  τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες του παρόντος άρθρου για τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών
του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 222 έως 338) σχετικά με: 
α) τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πύλης Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., τη δομή και το περιεχόμενό της, σύμφωνα με
τις διατάξεις του ν. 3979/ 2011 και του ΠΗΔ, τη διαβάθμιση των χρηστών, τον τρόπο πρόσβασης και
μελέτης των εγγράφων  των διαγωνισμών και τη δημιουργία και χορήγηση αντιγράφων με χρήση
ΤΠΕ,  τα αντίστοιχα αναγνωριστικά και διαπιστευτήρια και τα ειδικότερα θέματα  και μεθόδους
εγγραφής, αυθεντικοποίησης, την πολιτική ασφάλειας του  δικτυακού τόπου και την εφαρμογή της
κείμενης νομοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων των χρηστών του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., 
β)  τον προσδιορισμό του περιεχομένου, των κανόνων και λεπτομερειών  χρήσης των επιμέρους
εργαλείων του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., όπως της διαδικτυακής διαχείρισης αιτημάτων και πληροφοριών, της
χρήσης προτύπων και υποδειγμάτων, της ηλεκτρονικής κοινοποίησης, της διαδικασίας ηλεκτρονικής
σύναψης  των  συμβάσεων  που  συνάπτονται,  των  ηλεκτρονικών  καταλόγων,  των  ηλεκτρονικών
πλειστηριασμών,  των  δυναμικών  συστημάτων  αγορών,  των  ηλεκτρονικών  παραγγελιών,  της
ηλεκτρονικής τιμολόγησης, των ηλεκτρονικών πληρωμών, 
γ) τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υποβολή, τη γνωστοποίηση, τη διακίνηση εγγράφων
μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., τον τύπο και το περιεχόμενό τους, τον προσδιορισμό του χρόνου αποστολής
ή  παραλαβής  και  τον  υπολογισμό  των  προθεσμιών,  τεκμήρια  γνωστοποίησης  και  απόκτησης
πρόσβασης  από τον  ενδιαφερόμενο  οικονομικό  φορέα,  καθώς  και  τον  τρόπο  και  την  απόδειξη
πρόσβασης σε έγγραφα μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και χορήγησης αντιγράφων, 
δ)  τον  καθορισμό  και  την  εφαρμογή  μέτρων  εκπαίδευσης  των  χρηστών,  μέσω  σχετικών
προγραμμάτων και σεμιναρίων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης ή με τη σύνταξη κωδίκων πρακτικής
και 
ε) τους όρους και προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν, σε τεχνικό επίπεδο, την αδιάλειπτη και ορθή
λειτουργία  του  Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.  στη  Γενική  Γραμματεία  Εμπορίου  και  Προστασίας  Καταναλωτή  του
Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. 
11.  Κατ΄εξαίρεση,  εφόσον  οι  αναθέτοντες  φορείς  λειτουργούν  δικά  τους  ηλεκτρονικά  μέσα
επικοινωνίας,  σύμφωνα  με  τις  απαιτήσεις  των  παραγράφων  1έως  6  και  8  και  το  άρθρο  259
αναλογικά  εφαρμοζόμενο,  είναι  δυνατή  η  παρέκκλιση  από  την  υποχρέωση  εκτέλεσης  των
επικοινωνιών, καθώς και των ανταλλαγών πληροφοριών δυνάμει του παρόντος βιβλίου, μέσω του
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, καθώς και
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του αρμόδιου κατά περίπτωση εποπτεύοντος Υπουργού, η οποία εκδίδεται κατόπιν αιτιολογημένου
αιτήματος αναθέτοντος φορέα, παρέχεται η σχετική εξαίρεση. 
12. Στις συμβάσεις της παρ. 7 εφαρμόζεται αναλογικά η παρ. 6 του άρθρου 36.

Άρθρο 260 - Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)
Για  τη  συλλογή,  επεξεργασία  και  δημοσιοποίηση  στοιχείων  αναφορικά  με  τις  συμβάσεις  του
παρόντος Βιβλίου (άρθρα 222 έως 338) εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 38.

Άρθρο 296 - Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο (άρθρο 72 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1.  Οι  αναθέτοντες  φορείς  δημοσιεύουν  τις  διακηρύξεις  και  τις  προκηρύξεις,  ανάλογα  με  τη
διαδικασία ανάθεσης αυτών, με την επιφύλαξη εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 38, στο ΚΗΜΔΗΣ.
Οι αναθέτοντες φορείς πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύουν την ημερομηνία ανάρτησης των
ως άνω στοιχείων στο ΚΗΜΔΗΣ.
Οι  προκηρύξεις  και  διακηρύξεις  της  παρούσας  παραγράφου  πρέπει  να  φέρουν  Αριθμό
Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 38.
2.  Οι  προκηρύξεις  και  γνωστοποιήσεις  των  άρθρων  291,  292,  293  και  294,  καθώς  και  οι
πληροφορίες  που  περιέχονται  σε  αυτές  δεν  δημοσιεύονται  σε  εθνικό  επίπεδο  πριν  από  την
ημερομηνία  δημοσίευσης,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  295.  Ωστόσο,  η  δημοσίευση  μπορεί  να
πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση σε εθνικό επίπεδο, όταν οι αναθέτοντες φορείς δεν έχουν
ενημερωθεί  σχετικά  με  τη  δημοσίευση  εντός  σαράντα  οκτώ  (48)  ωρών  από  την  βεβαίωση
παραλαβής της προκήρυξης και γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 295.
3. Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, που δημοσιεύονται σε
εθνικό επίπεδο δεν περιλαμβάνουν πληροφορίες άλλες από εκείνες που περιέχονται σε αυτές που
αποστέλλονται  στην  Υπηρεσία  Εκδόσεων  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  ή  δημοσιεύονται  στο  προφίλ
αγοραστή  και  αναφέρουν την  ημερομηνία  αποστολής  της  προκήρυξης  και  γνωστοποίησης  στην
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της δημοσίευσης στο προφίλ αγοραστή.
4. Οι περιοδικές ενδεικτικές προκηρύξεις δεν δημοσιεύονται στο προφίλ αγοραστή πριν από την
αποστολή στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης της προκήρυξης/ γνωστοποίησης με
την οποία ανακοινώνεται η δημοσίευσή τους υπό τη μορφή αυτή, αναφέρουν δε την ημερομηνία
αυτής της αποστολής.
5.  Το Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.  μπορεί  να λειτουργεί  ως το επίσημο πληροφοριακό σύστημα eSender για την
απευθείας  ηλεκτρονική  υποβολή  των  προκηρύξεων,  ανακοινώσεων  και  γνωστοποιήσεων  του
παρόντος  άρθρου  στο  Tenders  Electronic  Daily  (TED).  Με  Απόφαση  του  Υπουργού  Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού καθορίζονται οι αναγκαίες τεχνικές λεπτομέρειες για την εφαρμογή της
παρούσας παραγράφου.

Άρθρο 327 - Συνοπτικός διαγωνισμός
1. Προσφυγή στη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της
σύμβασης  είναι  ίση  ή  κατώτερη  από  το  ποσό  των  εξήντα  χιλιάδων  (60.000)  ευρώ,  χωρίς  να
συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.
2.  Για  τη  διενέργεια  συνοπτικού  διαγωνισμού,  ο  αναθέτων  φορέας  δημοσιεύει  διακήρυξη,
σύμφωνα  με  το  άρθρο  296.  Επιπρόσθετα,  μπορεί  να  προσκαλεί  επιπλέον  και  συγκεκριμένους
οικονομικούς φορείς, τρεις (3) τουλάχιστον εφόσον δραστηριοποιούνται τόσοι στη σχετική αγορά.
3.  Οι  προσφορές  των  οικονομικών  φορέων  υποβάλλονται  εγγράφως.  Η  υποβολή  μόνο  μίας
προσφοράς,  δεν  αποτελεί  κώλυμα  για  τη  συνέχιση  της  διαδικασίας  του  διαγωνισμού  και  την
ανάθεση της σύμβασης.
4. Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και
των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της
επιτροπής.
5.  Οι  λεπτομέρειες  διενέργειας  του  συνοπτικού  διαγωνισμού  καθορίζονται  στα  έγγραφα  της
σύμβασης.

Άρθρο 328 - Απευθείας ανάθεση
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1.  Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται  όταν η εκτιμώμενη αξία της
σύμβασης  είναι  ίση  ή  κατώτερη  από  το  ποσό  των  είκοσι  χιλιάδων  (20.000)  ευρώ,  χωρίς  να
συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.
2. Η απευθείας ανάθεση διενεργείται από την αρμόδια υπηρεσία του αναθέτοντος φορέα, χωρίς να
απαιτείται η συγκρότηση γνωμοδοτικού συλλογικού οργάνου για το σκοπό αυτό.
3. Η απευθείας ανάθεση σε συγκεκριμένο οικονομικό φορέα γίνεται με κριτήρια τη δυνατότητα της
καλής και έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης από τον ανάδοχο και την οικονομική του προσφορά.
4. Η απόφαση απευθείας ανάθεσης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου
38 και το άρθρο 260. Η απόφαση ανάθεσης περιέχει κατ’ ελάχιστο:
α) την επωνυμία και τα στοιχεία επικοινωνίας του αναθέτοντος φορέα,
β) περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης και της αξίας της,
γ) όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση,
δ) κάθε άλλη πληροφορία που κρίνει απαραίτητη ο αναθέτων φορέας.
5.  Σε  περίπτωση  παράβασης  της  υποχρέωσης  της  παρ.  4,  η  σύμβαση  καθίσταται  αυτοδικαίως
άκυρη.

Άρθρο 330 - Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης
1. Για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, ως χρόνος έναρξης της ανοικτής διαδικασίας, της κλειστής
διαδικασίας  και  της  διαδικασίας  διαπραγμάτευσης  με δημοσίευση προκήρυξης,  ανταγωνιστικού
διαλόγου  και  της  σύμπραξης  καινοτομίας  νοείται  η  ημερομηνία  δημοσίευσης  της  προκήρυξης
σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 296.
2.  Ως  χρόνος  έναρξης  του  συνοπτικού  διαγωνισμού  νοείται  η  ημερομηνία  δημοσίευσης  της
διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 296.
3.  Ως  χρόνος  έναρξης  της  απευθείας  ανάθεσης  ή  της  διαδικασίας  διαπραγμάτευσης  χωρίς
δημοσίευση  προκήρυξης  νοείται  η  ημερομηνία  αποστολής  προς  τους  οικονομικούς  φορείς  της
πρώτης  πρόσκλησης  υποβολής  προσφοράς  ή  της  πρώτης  πρόσκλησης  συμμετοχής  σε
διαπραγμάτευση.

Άρθρο 331 - Προθεσμίες διαδικασιών σύναψης συμβάσεων κάτω των ορίων
1. Στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων κάτω των ορίων τηρούνται οι ακόλουθες προθεσμίες:
α) Στην ανοικτή διαδικασία, η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής προσφορών ανέρχεται σε είκοσι δύο
(22) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.
β) Στην κλειστή διαδικασία και στη διαδικασία με διαπραγμάτευση με δημοσίευση προκήρυξης, η
ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής ανέρχεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες
από  την  ημερομηνία  δημοσίευσης  της  προκήρυξης  της  σύμβασης  στο  ΚΗΜΔΗΣ  και  η  ελάχιστη
προθεσμία παραλαβής των προσφορών των οικονομικών φορέων που έχουν προεπιλεγεί για την
υποβολή  προσφοράς  ανέρχεται  σε  δέκα  (10)  ημέρες  από  την  ημερομηνία  αποστολής  της
πρόσκλησης υποβολής προσφοράς προς τους προεπιλεγέντες.
γ) Στο συνοπτικό διαγωνισμό, η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής προσφορών ανέρχεται σε δώδεκα
(12) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ.
2. Κατά τον καθορισμό των προθεσμιών παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών
ο αναθέτων φορέας λαμβάνει υπ' όψιν ιδίως τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της σύμβασης και το χρόνο
που απαιτείται για την προετοιμασία των αιτήσεων συμμετοχής ή προσφορών, με την επιφύλαξη
των ελάχιστων προθεσμιών που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.
3.  Οι  προθεσμίες  για  την  παραλαβή των αιτήσεων  συμμετοχής  και  των προσφορών πρέπει  να
καθορίζονται  κατά  τρόπο,  ώστε  να  προκύπτει  η  ακριβής  ημερομηνία  και  ώρα  υποβολής  των
αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών.

Άρθρο 332 - Προκήρυξη σύμβασης κάτω των ορίων
1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 263 παρ.3, 269, 327 και 328, οι προκηρύξεις σύμβασης για όλες
τις διαδικασίες σύναψης σύμβασης κάτω των ορίων χρησιμοποιούνται ως μέσο προκήρυξης του
διαγωνισμού.
2. Οι προκηρύξεις σύμβασης περιέχουν τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Παράρτημα XI του
Προσαρτήματος  Β΄,  εφόσον  οι  εν  λόγω  πληροφορίες  προσιδιάζουν  στις  συμβάσεις  αυτές  και
δημοσιεύονται, σύμφωνα με το άρθρο 296. 
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Άρθρο 361 - Προθεσμία άσκησης της προσφυγής
1. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α)  δέκα  (10)  ημέρες  από  την  κοινοποίηση  της  προσβαλλόμενης  πράξης  στον  ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως,
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα
συμφέροντα  του  ενδιαφερόμενου  οικονομικού  φορέα.  Ειδικά  για  την  άσκηση  προσφυγής  κατά
προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη
δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
2. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι
δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

Άρθρο 376 - Μεταβατικές διατάξεις (άρθρα 90 παρ. 2 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και 106 παρ. 2 της
Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται σε όλες τις δημόσιες συμβάσεις, καθώς και σε
όλους τους διαγωνισμούς μελετών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου Ι (άρθρα 3 έως
221), καθώς και σε όλες τις συμβάσεις και τους διαγωνισμούς μελετών που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής του Βιβλίου ΙΙ (άρθρα 222 έως 338), και η έναρξη της διαδικασίας σύναψης των οποίων,
σύμφωνα με τα άρθρα 61, 120 290, και 330 αντίστοιχα, λαμβάνει χώρα μετά την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόμου.
2. Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων της παραγράφου 1, οι οποίες έχουν ξεκινήσει πριν από την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται, σύμφωνα με το καθεστώς
που ίσχυε κατά το χρόνο έναρξής τους, με την επιφύλαξη της παρ. 8 του άρθρου 379. Κατ’ εξαίρεση,
η  υποχρέωση καταχώρησης  στοιχείων στο  ΚΗΜΔΗΣ,  σύμφωνα με το  άρθρο 38 ισχύει  από την
έναρξη ισχύος του παρόντος, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 379, και για τις συμβάσεις των
οποίων η διαδικασία ανάθεσης έχει εκκινήσει πριν από την έναρξη ισχύος αυτού. Συμβάσεις της
παρ. 1, οι οποίες έχουν συναφθεί πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος, εκτελούνται,
σύμφωνα με το καθεστώς που ίσχυε κατά το χρόνο της σύναψής τους. Κατ’ εξαίρεση, η υποχρέωση
καταχώρησης στοιχείων στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 38, ισχύει από την έναρξη ισχύος του
παρόντος κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 379 και για τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί πριν
από την έναρξη ισχύος αυτού. 
3. Η Επιτροπή Προμηθειών και οι Μόνιμες Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων της παρ. 6 του άρθρου 6
του  ν.  2286/1995,  καθώς  και  οι  Επιτροπές  του  άρθρου  3  του  αυτού  νόμου  εξακολουθούν  να
λειτουργούν  κατά  τα  οριζόμενα  στην  απόφαση  σύστασής  τους  για  τις  διαδικασίες  σύναψης
συμβάσεων οι οποίες έχουν ξεκινήσει πριν από την ημερομηνία έναρξης του παρόντος νόμου και
για τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί πριν από την ημερομηνία έναρξης του παρόντος νόμου κατά
τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. 
4. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 38 εξακολουθεί να ισχύει η δημοσίευση
των  προκηρύξεων  στο  Τεύχος  Διακηρύξεων  Δημοσίων  Συμβάσεων  της  Εφημερίδας  της
Κυβερνήσεως. 
5. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 38 ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας
σύναψης σύμβασης της παρ.1 του άρθρου 120 και της παρ.1 του άρθρου 300 νοείται η ημερομηνία
δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ. 
6. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ.  5 του άρθρου 41, η απόφαση της παραγράφου 4
εκδίδεται χωρίς τη γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου της παραγράφου  5. 
7. Η επιτροπή της παραγράφου 5 του άρθρου 41 ασκεί και την προβλεπόμενη στο άρθρο 39 του π.δ.
118/2007 γνωμοδοτική αρμοδιότητα της Επιτροπής Πολιτικής Προγραμματισμού Προμηθειών του
άρθρου 6 του ν. 2286/1995 για τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων οι οποίες έχουν ξεκινήσει πριν
από την ημερομηνία έναρξης του παρόντος νόμου και για τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί πριν
από  την  ημερομηνία  έναρξης  του  παρόντος  νόμου  κατά  τα  οριζόμενα  στην  παράγραφο  2  του
παρόντος άρθρου. 
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8. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 184 εφαρμόζονται και σε συμβάσεις εκπόνησης
μελετών που συνάφθηκαν, σύμφωνα με το ν. 3316/2005 (Α΄ 42), πριν από την ημερομηνία έναρξης
ισχύος του παρόντος νόμου.
9.  Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 186 μπορεί  να εφαρμόζονται  και σε συμβάσεις
εκπόνησης  μελετών  ή  παροχής  τεχνικών  υπηρεσιών  που  συνάφθηκαν,  σύμφωνα  με  το  ν.
3316/2005. 
10. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της περίπτωσης η΄ της παρ. 8 του άρθρου 221, στην οποία
προσδιορίζεται και ο χρόνος έναρξης λειτουργίας του Μητρώου, οι  επιτροπές διαγωνισμών στις
διαδικασίες  σύναψης  δημόσιων  συμβάσεων  έργων,  μελετών  και  παροχής  τεχνικών  και  λοιπών
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, συγκροτούνται από τεχνικούς υπαλλήλους της αναθέτουσας
αρχής, οι οποίοι διαθέτουν τα προσόντα της υποπερίπτ. (αα) της περίπτ. (β) της παραγράφου 8 του
άρθρου  221,  κατά  τις  κείμενες  διατάξεις.  Μέχρι  την  έκδοση  της  ανωτέρω  απόφασης,  δεν
ανατίθενται συμβάσεις δημόσιων έργων της παραγράφου 1 του άρθρου 50. 
11. Μέχρι την έναρξη ισχύος, που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 379, οι αναθέτουσες
αρχές/αναθέτοντες  φορείς  μπορούν  να  επιλέξουν  για  κάθε  επικοινωνία  και  ανταλλαγή
πληροφοριών, μεταξύ των ακόλουθων μέσων επικοινωνίας: 
α) ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με το άρθρο 22, β) ταχυδρομείο ή άλλο κατάλληλο μέσο, γ) φαξ ή δ)
συνδυασμό των ανωτέρω μέσων.
12.  Με την επιφύλαξη των παραγράφων 7 και  8  του άρθρου 379,  η προβλεπόμενη διαδικασία
ένστασης της περίπτωσης στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 98, των υποπεριπτώσεων αα΄ της περίπτωσης
β΄,  της  υπουποπερίπτωσης  βββ΄  της  υποπερίπτωσης  ββ΄  της  περίπτωσης  β΄καθώς  και  της
περίπτωσης  γ΄της  παραγράφου  1  του  άρθρου  99  και  της  παραγράφου  4  του  άρθρου  100
εφαρμόζεται σε όλες τις συμβάσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1
κάτω των ορίων. Ειδικά για τις συμβάσεις άνω των 60.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., το, κατά το άρθρο
127 του παρόντος, ύψος του παραβόλου υπέρ του Δημοσίου δεν υπερβαίνει τα 600 ευρώ. 
13. Μέχρι την έκδοση νέων προτύπων εγγράφων συμβάσεων έργων και μελετών της παραγράφου 5
του άρθρου 53, εξακολουθούν να εφαρμόζονται τα ήδη ισχύοντα.

Άρθρο  379  -  Έναρξη  ισχύος  (άρθρα  90  παράγραφοι  1-2  της  Οδηγίας  2014/24/ΕΕ  και  106
παράγραφοι 1-2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του. 
2. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου είναι υποχρεωτική η χρήση ηλεκτρονικών μέσων, σύμφωνα με
τα άρθρα 33, 34 ή 35, την παρ. 3 του άρθρου 40, την παρ.2 του άρθρου 65 ή το άρθρο 67 και τα
άρθρα 270, 271, 272, την παρ. 3 του άρθρου 274, την παρ. 2 του άρθρου 295 ή το άρθρο 297, η
ισχύς των άρθρων 22, 36, 37, της παραγράφου 3 του άρθρου 79, 258 και 259 αρχίζει:
α) την 15η Ιουνίου 2017 για:
αα) τις ανοικτές διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης
ανά ομάδα εργασιών [άρθρα 27 και 95, παρ. 2.(α) και 2.(β)] που διενεργούνται από το σύνολο των
αρχών που αναφέρονται στο Παράρτημα I του Προσαρτήματος Α΄ του παρόντος.
ββ)  τις  ανοικτές  διαδικασίες  σύναψης  δημόσιας  σύμβασης  εκπόνησης  μελετών  και  παροχής
τεχνικών  και  λοιπών  συναφών  επιστημονικών  υπηρεσιών  με  κριτήριο  ανάθεσης  την  πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (άρθρα 27 και 86 παρ.6) που
διενεργούνται από το σύνολο των αρχών που αναφέρονται στο Παράρτημα I του Προσαρτήματος Α΄
του παρόντος.
β) Την 20η Οκτωβρίου 2017 για:
αα)  Το  σύνολο  των  λοιπών  διαδικασιών  σύναψης  δημοσίων  συμβάσεων  έργων,  μελετών  και
παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του παρόντος που διενεργούν οι
αρχές του Παραρτήματος I του Προσαρτήματος Α΄ του παρόντος,
ββ) Το σύνολο διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών
και  λοιπών  συναφών  επιστημονικών  υπηρεσιών  που  διενεργούν  οι  αναθέτουσες  αρχές  του
παρόντος,

25



γγ) Το σύνολο των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και
λοιπών  συναφών  επιστημονικών  υπηρεσιών  του  Βιβλίου  II του  παρόντος  που  διενεργούν  οι
αναθέτοντες φορείς. 
3. Η ισχύς των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 38, πλην του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου
4,  αρχίζει  από  τη  δημοσίευση  της  απόφασης  της  παραγράφου  6  του  ίδιου  άρθρου,  με  την
επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 376. Η ισχύς του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4
του άρθρου 38 αρχίζει από 1.1.2018. Η ισχύς  της παραγράφου 9 του άρθρου 38 αρχίζει από τη
δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 6 του ίδιου άρθρου. 
4.  Η  ισχύς  της  διάταξης  της  παραγράφου 2  του  άρθρου 81  αρχίζει  την  18η  Απριλίου  2018.  Η
παρούσα  παράγραφος  εφαρμόζεται  και  για  τις  συμβάσεις  του  Βιβλίου  II,  όπου  εφαρμόζεται,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 290. 
5. Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 119, της παραγράφου 8 του άρθρου 200, καθώς και του
άρθρου 329 αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2017.
6. Η ισχύς του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 344 αρχίζει έξι (6) μήνες μετά την
έκδοση του προεδρικού διατάγματος του δεύτερου εδαφίου της ίδιας παραγράφου. 
7.  Οι  διατάξεις  του  Βιβλίου  ΙV  (άρθρα  345  έως  374),  για  τη  δικαιοδοσία  και  την  καθ’  ύλη
αρμοδιότητα των δικαστηρίων αρχίζουν να εφαρμόζονται από την 26η Ιουνίου 2017. 
8. Οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374), διέπουν τις διαφορές που αναφύονται από
πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά την 26η Ιουνίου 2017. 
9. Η ισχύς των παραγράφων 8 και 9 του άρθρου 375 αρχίζει από τη δημοσίευση της απόφασης της
παρ. 6 του άρθρου 38. 
10. Η ισχύς του δεύτερου εδαφίου των περιπτώσεων 31, 40, 59 και 82 της παρ. 1 και της παρ. 3 του
άρθρου 377 αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2018. 
11. Η ισχύς της περίπτ. 27, της παραγράφου 1 του άρθρου 377 αρχίζει την 26η Ιουνίου 2017.
12. Η ισχύς της περίπτωσης 35 και 68, καθώς και του τρίτου εδαφίου των περιπτώσεων 31, 40, 59
και 82 της παραγράφου 1 του άρθρου 377 αρχίζει την 1η Ιανουάριου 2021. 
13. Η ισχύς της περίπτωσης 62 και 70 της παραγράφου 1 του άρθρου 377 αρχίζει την 1η Ιανουαρίου
2017.»

Βάσει  της  παραγράφου  19  του  άρθρου  47  του  ν.4472/2017  η  τροποποίηση  της  ημερομηνίας
έναρξης ισχύος της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου ισχύει αναδρομικά από την 18  η   Απριλίου
2017.
Βάσει της παραγράφου 18 του άρθρου 47 του ν.4472/2017 η παράγραφος 11 του παρόντος άρθρου
ισχύει αναδρομικά από 1  η   Ιανουαρίου 2017.

V. Επί της νομιμότητας και του περιεχομένου των προτεινόμενων ρυθμίσεων

Α. Με το εν λόγω σχέδιο απόφασης ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, σύμφωνα με την παρ. 6
του  άρθρου  38  του  ν.  4412/2016  (Α  147),  προβαίνει  στη  ρύθμιση ειδικότερων  θεμάτων  που
αφορούν στη λειτουργία και διαχείριση του ΚΗΜΔΗΣ, στο δικτυακό τόπο τήρησής του, στη δομή,
στο περιεχόμενο και στην πρόσβαση σε αυτό, στα επίπεδα διαβάθμισης, στη διαδικασία έκδοσης
κωδικών ηλεκτρονικής καταχώρισης, στα κατά περίπτωση καταχωριζόμενα στοιχεία και έγγραφα,
στο χρόνο καταχώρισης αυτών, στα κατά περίπτωση υπόχρεα πρόσωπα για την καταχώριση και στα
αρμόδια όργανα για τον έλεγχο της προσήκουσας τήρησής του. 

Με την παρούσα δεν ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα που αφορούν στον καθορισμό του τρόπου,
του χρόνου και των επιμέρους διαδικασιών καταχώρισης των στοιχείων των εκκρεμών, κατά την
έναρξη ισχύος του άρθρου 11 του ν. 4013/2011 (Α΄ 204), και του άρθρου 38 του ν. 4412/2016,
δημοσίων  συμβάσεων  που  εμπίπτουν  στο  πεδίο  εφαρμογής  του  νόμου  4412/2016,  τα  οποία
σύμφωνα με το άρθρο 38 αυτού, προβλέπεται να ρυθμιστούν με την έκδοση ειδικής Υ.Α, ή Κ.Υ.Α.
ανά περίπτωση.
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Κατόπιν των ανωτέρω διαπιστώνεται ότι η εν λόγω υπουργική απόφαση, με τις περιλαμβανόμενες
ρυθμίσεις, καταρχάς κείται εντός του πλαισίου της αναφερόμενης ως άνω εξουσιοδοτικής διάταξης
της παρ. 6 του άρθρου 38 του ν. 4412/2016.

Β. Ως προς τις προτεινόμενες ρυθμίσεις:

Εισαγωγικώς επισημαίνεται ότι στο κείμενο της Υπουργικής Απόφασης δέον οι όροι «άνω των κοι-
νοτικών ορίων», και «κάτω των κοινοτικών ορίων» να αντικατασταθούν  από τους όρους «άνω των
ορίων των άρθρων 5 και 235, ανά περίπτωση, του ν.4412/2016» και «κάτω των ορίων των άρθρων
5 και 235, ανά περίπτωση, του ν.4412/2016», αντιστοίχως.

Επιπλέον, στο τέλος της υποπαρ. 1.7 της παρ. 1 των λαμβανομένων υπόψη διατάξεων, προτείνεται
όπως συμπληρωθεί «ιδίως των διατάξεων του άρθρου 2, παράγραφος 2, περίπτωση i, υποπερίπτω-
ση ββ), καθώς και του άρθρου 11».

Επί του άρθρου 5 – Καταχωριστέα στοιχεία

 Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1, περ. β) θα πρέπει να απαλειφθούν οι περιπτώσεις της
ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση και του ανταγωνιστικού διαλόγου, καθώς αυτή
εξαιρεί την επιβεβλημένη εκ του νόμου καταχώριση προκήρυξης.

 Στην παράγραφο 2 να αντικατασταθεί η αναφορά στο «άρθρο 4»  με την ορθή αναφορά στο
«άρθρο 6».

Επί του άρθρου 6 – Καταχωριστέα έγγραφα

Στην παράγραφο 1, περίπτωση γ), θα πρέπει να απαλειφθούν οι περιπτώσεις της  ανταγωνιστικής
διαδικασίας  με  διαπραγμάτευση  και  του  ανταγωνιστικού  διαλόγου,  καθώς  άλλως  εξαιρείται  η
επιβεβλημένη εκ του νόμου καταχώριση προκήρυξης.

Επί του άρθρου 10 – Υπόχρεα πρόσωπα – χρόνος καταχώρισης – έλεγχος προσήκουσας τήρησης

 Στην περίπτωση ε), υποπερίπτωση (ii) δέον να προστεθεί και η διαδικασία διαπραγμάτευσης με
προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού του άρθρου 266, η οποία προφανώς εκ παραδρομής  έχει
παραληφθεί. 

 Στο  πρώτο  εδάφιο  της  περίπτωσης  ζ  θα  πρέπει  να  απαλειφθεί  η  αναφορά  στις  αποφάσεις
ανάθεσης, και στο δεύτερο εδάφιο της ίδιας περίπτωσης θα πρέπει να απαλειφθεί η αναφορά
στις αποφάσεις κατακύρωσης καθώς και να προστεθούν οι αντίστοιχες περιπτώσεις του Βιβλίου
ΙΙ, ήτοι τα άρθρα 269 και 328, τα οποία προφανώς εκ παραδρομής έχουν παραληφθεί. Επιπλέον,
στο τέλος του δευτέρου εδαφίου, δέον να εξεταστεί η συμπλήρωση του εδαφίου με την  φράση
«ή την ολοκλήρωση τυχόν προσυμβατικού ελέγχου».

Επί του άρθρου 12 – Συμφωνίες-πλαίσιο και Δυναμικά Συστήματα Αγορών

 Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου, δέον να εξεταστεί εάν κρίνεται σκόπιμη η απάλειψη της φράσης
«Στις περιπτώσεις πολυετών ή περιοδικά επαναλαμβανόμενων συμβάσεων» 

 Περαιτέρω, στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 θα πρέπει να διαγραφεί η εκ παραδρομής
αναφορά στο άρθρο 5.

 Επιπλέον,  στην  περίπτωση  β),  δέον  να  εξεταστεί  η  αντικατάσταση  του  όρου  «εκτελεστική
σύμβαση» από τον όρο «σύμβαση» καθώς και να απαλειφθεί από την πρώτη παράγραφο η
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φράση «η απόφαση κατακύρωσης ....και το σχετικό συμφωνητικό αν υφίσταται», δεδομένου ότι
δεν προβλέπονται στις διατάξεις του ν. 4412/2016.

Κατόπιν τούτων για λόγους νομοτεχνικής αρτιότητας, ασφάλειας δικαίου, κρίνεται σκόπιμη η ενσω-
μάτωση των ως άνω παρατηρήσεων / επισημάνσεων στο κείμενο της υπουργικής απόφασης.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, η Αρχή αποφασίζει ομόφωνα την παροχή σύμφωνης γνώμης επί του
υποβληθέντος σχεδίου απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Ρύθμιση ειδι-
κότερων θεμάτων λειτουργίας και  διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2
περ. γ, υποπερίπτωση (γγ) του ν.4013/2011.

                                                                                                                                             Αθήνα, 22 Μαΐου 2017

                                                                                                                   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
                                                                                               Ο Πρόεδρος

                                                                                                                                 Γεώργιος Καταπόδης              
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