
ΒΗΜΑ 2ο : 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΒΗΜΑ 8ο : 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Πρόσκληση για 

κατάρτιση 

καταλόγου 

ενδιαφερομένων 

ανά κατηγορία 

έργων/μελετών 

για δημόσιες 

συμβάσεις 

μελετών/έργων 

(μία φορά κατ' 

έτος και για 

διάστημα 20 

ημερών)

Δημιουργία καταλόγου 

μελετητών/κατασκευαστών 

για την αναθέτουσα αρχή 

(Δήμος). Καταρτίζεται ανά 

κατηγορία για τα έργα, τις 

μελέτες/συναφείς 

επιστημονικές υπηρεσίες που 

επιθυμεί να αναθέσει. Η 

καταχώριση πραγματοποιείται 

μέσω προεπιλογής από τον 

κατάλογο φορέων που 

υπάρχει στο ΚΗΣΚ (αν 

κάποιος δεν υπάρχει γίνεται 

επιτόπου αίτηση εγγραφής 

του)

Ανάθεση της 

επίβλεψης σε ΤΥ 

μηχανικού ΠΕ από 

άλλο φορέα

Δημόσια ηλεκτρονική 

κλήρωση από επιτροπή για 

επιλογή αναδόχου μέσω του 

καταλόγου με χρήση του 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Συστήματος Κληρώσεων της 

Γενικής Γραμματείας 

Υποδομών Μεταφορών και 

Δικτύων )

Έκδοση απόφασης 

απευθείας ανάθεσης του 

δημάρχου (δεν απαιτείται 

απόφαση συμβουλίου)

Πρόσκληση 

υπογραφής 

σύμβασης 

στον 

επιλεγέντα 

ανάδοχο

Δημοσίευση 

απόφασης 

ανάθεσης 

στο 

ΚΗΜΔΗΣ  

(Άρθρο 

38/Ν.4412)

Σύμβαση με 

ανάδοχο

  Ανάληψη 

Υποχρέωσης  -

πίστωση-ΠΔ 

80/5.8.2016

Ανάθεση & επίβλεψη 

της  σύμβασης από ΤΥ 

άλλου φορέα με 

Προγραμματική 

Σύμβαση 

Έκδοση απόφασης  

διενέργειας 

συνοπτικού 

διαγωνισμού 

(απόφαση 

συλλογικού 

οργάνου)

Έγκριση τευχών 

διαγωνισμού και 

Συγκρότηση 

Επιτροπής 

Διαγωνισμού

Συγκρότηση και 

τήρηση φακέλου 

δημόσιας σύμβασης

Δημοσίευση 

πρόσκλησης στο 

ΚΗΜΔΗΣ (Άρθρο 

38/Ν. 4412), στη 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ και 

τοπικό τύπο (σε 1 

ημερήσια ή 

εβδομαδιαία 

εφημερίδα, τοπική ή 

της έδρας 

νομού/ισχύει ως 

31.12.2020)

Υποβολή 

προσφορών

Αξιολόγηση 

προσφορών 

σε δημόσια 

συνεδρίαση - 

κατακύρωση 

σύμβασης

Υποβολή 

δικαιολογη-

τικών 

κατακύρωσης

Δημοσίευση 

απόφασης 

ανάθεσης στο 

ΚΗΜΔΗΣ  

(Άρθρο 

38/Ν.4412)

Η απόφαση 

ανάληψης 

υποχρέωσης και 

διάθεσης πίστωσης 

μπορεί να εκδοθεί 

μαζί με την έγκριση 

απόφασης ανάθεσης 

με συνοπτικό 

διαγωνισμό και των 

τευχών του.                                         

Πηγές 

χρηματοδότησης:                                                                                              

ΚΑΠ, ίδιοι πόροι, 

ΤΠ&Δ, ΠΔΕ

Εκτιμώμενη αξία 

της σύμβασης 

≤ 20.000€ χωρίς 

ΦΠΑ  

-απ'ευθείας 

Ανάθεση με Αρθρο 

118/Ν.4412                                                                 

Εκτιμώμενη αξία 

της σύμβασης 

≤ 60.000€  

-Συνοπτικός 

Διαγωνισμός με 

Αρθρο 117/Ν.4412

Να σημειωθεί ότι για 

τις απ' ευθείας 

αναθέσεις μέσω του 

καταλόγου ορίζεται 

όριο μέχρι 10% των 

πιστώσεων του δήμου 

κατ' έτος για τεχνικές 

μελέτες και συναφείς 

υπηρεσίες (αρ. 118, 

παρ. 5 του Ν.4412). 

Δεν απαιτείται 

συγκρότηση 

συλλογικού οργάνου.

Η απόφαση απ' ευθείας 

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. (άρθρο 118 παρ.3 

Ν.4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε από την περίπτ. 

31 του άρθρου 22 του Ν. 

4441/2016 και την παρ.4 του 

άρθρου 47 του Ν.4472/2017)

Έχουν παραχθεί σχετικά 

υποδείγματα για 

προγραμματικές 

συμβάσεις

Περιέχει κατ' 

ελάχιστον: Απόφαση 

τρόπου ανάθεσης, 

περιγραφή φυσικού  

αντικειμένου, 

προεκτίμηση αμοιβής, 

τεύχος τεχνικών 

δεδομένων, ΕΣΥ, 

Σχέδιο Διακήρυξης 

(Διατίθενται 

υποδείγματα)

Δημοσίευση 

απλοποιημένης 

διακήρυξης άρθρο 

66/Ν.4412. Για τον 

τοπικό τύπο μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί 

περιληπτική 

διακήρυξη.

Υποβάλλονται 

μέχρι τη 

συγκεκριμένη 

ημέρα και ώρα 

που 

προβλέπονται 

στη διακήρυξη

Έχουν παραχθεί 

υποδείγματα σύμβασης 

απ' ευθείας ανάθεσης 

μελέτης και ανάθεσης 

μελέτης μετά από 

συνοπτικό διαγωνισμό.                                                                               

Ανάδοχος στον οποίο 

ανατίθεται σύμβαση 

μελέτης απ' ευθείας 

διαγράφεται από τον 

κατάλλογο του φορέα 

για επόμενες 

κληρώσεις εντός του 

έτους. Η σύμβαση 

αναρτάται επίσης στο 

ΚΗΜΔΗΣ. Για την 

υπογραφη της 

σύμβασης ζητούνται 

από τον Ανάδοχο να 

προσκομίσει τα 

απαραίτητα 

δικαιολογητικά 

ποινικού μητρώου και 

φορολογικής/

ασφαλιστικής 

ενημερότητας και στην 

απ'ευθείας ανάθεση

ε) Η ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος 

που θα διενεργηθεί η με ηλεκτρονική 

κλήρωση επιλογή του αναδόχου

στ) Τα μέλη της Επιτροπής κλήρωσης 

και χρήστες του συστήματος

ζ) Ηλεκτρονικό αντίγραφο της 

σχετικής απόφασης ορισμού 

επιτροπής

η) Ηλεκτρονικό αντίγραφο της 

σχετικής απόφασης ανάληψης 

υποχρέωσης                                                                                     

Απόφαση Υπ. Υποδομών & 

Μεταφορών ΔΝΣγ/οικ 15299/ΦΝ 

466/02.03.2017 (ΦΕΚ 

900/17.03.2017 τεύχος Β'

Σύνταξη των 

τεχνικών  

προδιαγραφών 

και του 

προϋπολογισμού 

της 

μελέτης/μελετών 

(τεύχος 

προεκτίμησης 

αμοιβής)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑ ΒΗΜΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 60.000 € ΓΙΑ ΔΗΜΟΥΣ

ΒΗΜΑ 1ο : 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ 

ΑΜΟΙΒΗΣ

Για την κλήρωση, προβλέπεται 

δημοσίευση των αποτελεσμάτων της 

κλήρωσης στο ΤΕΕ .  Για την 

κλήρωση ορίζεται επιτροπή διμελής ή 

τριμελής με ένα τουλάχιστον μέλος 

τεχνικό υπάλληλο με πρόσβαση στο 

ηλεκτρονικό σύστημα Κ.Η.Σ.Κ. 

(εγγεγραμμένος χρήστης). Στο 

σύστημα καταχωρούνται : Στην 

καταχώριση αυτή περιλαμβάνονται τα 

εξής στοιχεία:

α) Ο τίτλος της σύμβασης

β) Ο Προϋπολογισμός (δεν μπορεί να 

υπερβαίνει το ποσόν των 20.000,00 

€)

γ) Ο Αριθμός Ανάληψης Υποχρέωσης 

της δαπάνης   

δ) Η κατηγορία του έργου ή της 

μελέτης/παροχής τεχνικών και 

λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών

Εφαρμόζονται όπως αναφέρονται 

στη Διακήρυξη

 Με χρησιμοποίηση του 

τεύχους 

προεκτιμώμενων 

αμοιβών της Γενικής 

Γραμματείας Υποδομών 

(ΥΑ 

2005ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 

466/20.07.2017, ΦΕΚ 

2519 Β’).                                                                 

Να ληφθεί υπ' όψη η 

εγκύκλιος 

18/19.10.2016 της 

ΓΓΥποδομών καθώς και 

το έγγραφο οδηγιών 

31705/06.08.2013 του 

ΥΠΕΣ. 

ΒΗΜΑ 6ο : 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΒΗΜΑ 7ο : 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΒΗΜΑ 3ο : 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΟΠΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΒΗΜΑ 4ο : 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΒΗΜΑ 5ο : 

ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 
 

άνω των 20.000 
€ χωρίς ΦΠΑ 

ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

 

ΥΠΑΡΞΗ 

ΕΠΑΡΚΟΥΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

Ύπαρξη 
συγκροτημένης          

ΤΥ και 
μηχανικού ΠΕ 

για την 
παραλαβή της 

 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 


