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ΟΔΗΓΙΑ Ο_Λ.ΙΙ.3_4: ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΙΣΤΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ 

ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΕ) 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Λ.ΙΙ.3_4 συμπληρώνεται στις περιπτώσεις συμβάσεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών, 

υπηρεσιών που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κοινοτικών οδηγιών. 

I. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Ερώτηση 1: Στην περίπτωση επιλογής της διαδικασίας με διαπραγμάτευση υπάρχει ακριβής 

προσδιορισμός των περιπτώσεων της οικείας νομοθεσίας οι οποίες δικαιολογούν την προσφυγή στην 

εν λόγω διαδικασία;Τεκμηριώνεται επαρκώς η προσφυγή στη διαδικασία αυτή; 

 

Οι διαδικασίες αυτές ως παρεκκλίνουσες από τους κανόνες περί των διαδικασιών αναθέσεως των δημοσίων 

συμβάσεων, πρέπει να ερμηνεύονται συσταλτικώς. Το βάρος αποδείξεως ότι συντρέχουν οι λόγοι που δικαιολογούν 

την προσφυγή στη διαδικασία αυτή το φέρει ο προτιθέμενος να κάνει χρήση των διατάξεων αυτών.  

 

ΙΙΙ. ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

 

Ερώτηση 5: Στις περιπτώσεις συμβάσεων με προϋπολογισμό άνω των 20.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και 

εφόσον δεν προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις της Αναθέτουσας Αρχής διατυπώσεις 

δημοσιότητας, έχει προηγηθεί «προσήκων βαθμός δημοσιότητας»; 

Για την υποχρέωση τήρησης προσήκοντος βαθμού δημοσιότητας θα πρέπει να έχει προηγηθεί ανάρτηση του 

κειμένου της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος/περιληπτικής προκήρυξη για τουλάχιστον 

δεκαπέντε ημερολογιακές ημέρες στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής.  

Εφαρμοστέο δίκαιο:  

αρ. 34 & 36ΠΔ 59/2007, αρ. 12 Ν.3316/2005, Ν.3548/2007 

V.ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Ερώτηση 20: Το φυσικό αντικείμενο του «έργου» όπως έχει περιγραφεί στη σύμβαση συμπίπτει με το 

σχετικά προβλεπόμενο στην απόφαση ένταξης και σε περίπτωση που περιλαμβάνεται πρόσθετο 

φυσικό αντικείμενο αυτό είναι διακριτό; 

Ελέγχεται εάν το φυσικό αντικείμενο όπως έχει περιγραφεί στη σύμβαση συμπίπτει με το εγκεκριμένο σύμφωνα με 

την απόφαση ένταξης, φυσικό αντικείμενο. Στην περίπτωση που το φυσικό αντικείμενο είναι μεγαλύτερο από αυτό 

που συγχρηματοδοτείται, το πρόσθετο φυσικό αντικείμενο θα πρέπει να είναι διακριτό προκειμένου να είναι εύκολα 

ανιχνεύσιμο στην παρακολούθηση και στις πληρωμές, π.χ. στα δημόσια έργα το πρόσθετο φυσικό αντικείμενο να 

αποτελεί ένα ξεχωριστό κεφάλαιο της σύμβασης, οι πληρωμές του κεφαλαίου αυτού και οι αναθεωρήσεις του να 

υποβάλλονται σε ξεχωριστούς λογαριασμούς, κλπ. Για το μη επιλέξιμο φυσικό αντικείμενο θα πρέπει να 

ενημερώνεται ο φορέας υλοποίησης ότι οι δαπάνες για την υλοποίηση του θα τον βαρύνουν. 

 

Ερώτηση 21: H προβλεπόμενη στα συμβατικά τεύχη διάρκεια υλοποίησης του «έργου», συμφωνεί με 

την προβλεπόμενη διάρκεια του «έργου» στα τεύχη διακήρυξης; 

Εξετάζεται αν η προβλεπόμενη στη σύμβαση διάρκεια υλοποίησης του «έργου», συμφωνεί με την προβλεπόμενη 

διάρκεια του «έργου» στα τεύχη της προκήρυξης. 


