
 
 

 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 
  

 

Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και 

Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)   διοργανώνει, κατά την επιμορφωτική περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου 

2023, σειρά πιστοποιημένων επιμορφωτικών προγραμμάτων που απευθύνονται στα στελέχη της 

Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τα προγράμματα συγχρηματοδοτούνται από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»), προέκυψαν μετά από ανίχνευση 

εκπαιδευτικών αναγκών, επεξεργασία σχεδίων εκπαίδευσης και αιτήματα των Φορέων, 

αποσκοπούν στην αποτελεσματική υποστήριξη της υλοποίησης των δημοσίων πολιτικών και 

εντάσσονται σε επτά θεματικούς τομείς.  

 

Στο θεματικό τομέα «Οικονομία και Δημοσιονομική Πολιτική» διοργανώνεται επιμορφωτικό 

πρόγραμμα με τίτλο:  

 «ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ 

ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» 

 

Ομάδα - Στόχος: Απευθύνεται σε στελέχη οργανικών Μονάδων των Αναθετουσών Αρχών του 

Δημόσιου Τομέα, όπως αυτός ορίζεται με τις διατάξεις των εδαφίων α) - στ) της παρ. 1 του άρθρου 

14, ν. 4270/2014, (ΦΕΚ 143/Α), με αρμοδιότητα τις διαδικασίες προγραμματισμού, σύναψης, 

ανάθεσης, παρακολούθησης/επίβλεψης και εκτέλεσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 

δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών ή που συμμετέχουν με οποιοδήποτε 

τρόπο στις ανωτέρω διαδικασίες (λ.χ. μέλη γνωμοδοτικών συλλογικών οργάνων της Διοίκησης). 

Ειδικότερα απευθύνεται σε υπαλλήλους που συμμετέχουν σε διαδικασίες: 

- Εκτίμησης - προσδιορισμού αναγκών  

- Κατάρτισης προγραμμάτων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών  

- Τεκμηρίωσης προϋπολογισμού, εκτίμησης της αξίας των συμβάσεων 

- Έρευνας και προκαταρκτικών διαβουλεύσεων με την αγορά 



 

-  Κατάρτισης των τεχνικών προδιαγραφών, καθώς και σύνταξης των λοιπών γενικών και ειδικών 

όρων των διακηρύξεων, των προσκλήσεων για υποβολή προσφορών ή\και των αιτήσεων 

συμμετοχής, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών μελετών 

- Διενέργειας διαγωνιστικών διαδικασιών - αναθέσεων 

- Αξιολόγησης των προσφορών\αιτήσεων συμμετοχής των οικονομικών φορέων  

- Σύνταξης των σχεδίων συμβάσεων 

- Επίβλεψης/παρακολούθησης της υλοποίησης και παραλαβής του φυσικού αντικειμένου των 

συμβάσεων  

- Ελέγχου και εκκαθάρισης του οικονομικού αντικειμένου των συμβάσεων 

- Διενέργειας διαγωνιστικών διαδικασιών, παρακολούθησης/επίβλεψης της εκτέλεσης των 

συμβάσεων, εξέτασης και διατύπωσης γνώμης επί διοικητικών προσφυγών κατά τα στάδια της 

ανάθεσης και εκτέλεσης των συμβάσεων 

 

Σκοπός του προγράμματος είναι η βελτίωση των γνώσεων και επαγγελματικών δεξιοτήτων των 

καταρτιζομένων, μέσω γενικής και πλήρους ενημέρωσης σχετικά με το νέο νομοθετικό και 

κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις διαδικασίες προγραμματισμού, σύναψης και εκτέλεσης των 

δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, καθώς και την παροχή έννομης 

προστασίας (Βιβλία Ι, III και IV του ν. 4412/2016), η παρουσίαση των πιο σημαντικών αλλαγών οι 

οποίες επήλθαν με τις διατάξεις του ν. 4782/2021 με εστίαση στην ορθή εφαρμογή των σχετικών 

ρυθμίσεων και την αντιμετώπιση\αποφυγή των πλέον συχνών συστημικών σφαλμάτων και 

αστοχιών. Το πρόγραμμα στοχεύει ιδίως: 

 

* Στην εξοικείωση των συμμετεχόντων με τις σημαντικές αλλαγές, τις οποίες έχει επιφέρει ο         

ν. 4412/2016 στις διαδικασίες προγραμματισμού, σύναψης και εκτέλεσης των δημοσίων 

συμβάσεων προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών. 

* Στην κατανόηση και εφαρμογή των βασικών αρχών, κανόνων και βέλτιστων πρακτικών που 

διέπουν τον προγραμματισμό, την προετοιμασία και τον σχεδιασμό των δημοσίων συμβάσεων 

προμηθειών και υπηρεσιών. 

* Στην παρουσίαση και ανάλυση των κύριων ρυθμίσεων που διέπουν τις διαδικασίες σύναψης και 

εκτέλεσης των ως άνω δημοσίων συμβάσεων και ιδίως: 



 

- την επιλογή των πλέον κατάλληλων, κατά περίπτωση, διαδικασιών για την ανάθεση\σύναψη 

σύμβασης, 

- την παρουσίαση και ανάλυση των σταδίων αξιολόγησης των προσφορών, των κριτηρίων 

ποιοτικής επιλογής των συμμετεχόντων και των κριτηρίων ανάθεσης, 

- τη γενίκευση της χρήσης των νέων τεχνικών και εργαλείων (προκαταρκτικές διαβουλεύσεις 

με την αγορά, ηλεκτρονικές συμβάσεις, ΕΕΕΣ, κεντρικές δραστηριότητες αγορών, συμφωνίες 

πλαίσιο, υπεργολαβίες, υποδιαίρεση συμβάσεων σε τμήματα, κ.α.), 

- την αναλυτική παρουσίαση των ειδικών καθεστώτων συμβάσεων (κοινωνικές και άλλες 

ειδικές υπηρεσίες, δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων) προς αποφυγή καταχρηστικής προσφυγής 

σε αυτές (κατατμήσεις και απ’ ευθείας αναθέσεις), 

- τη συμπερίληψη κοινωνικών και περιβαλλοντικών όρων στους όρους των συμβάσεων, 

- την παροχή έννομης προστασίας τόσο κατά το προσυμβατικό όσο και κατά το στάδιο 

εκτέλεσης των προαναφερόμενων συμβάσεων.  

- τη στοχευμένη και συγκριτική παρουσίαση των αλλαγών, οι οποίες επήλθαν με τις διατάξεις 

του ν. 4782/2021. 

Χρονική Διάρκεια: 35  ώρες  

 

Θεματικές Ενότητες 

1. Έναρξη του προγράμματος – Γενική παρουσίαση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» 

2. Εισαγωγή: Ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις – ν. 4412/2016: δομή, 

περιεχόμενο, καινοτομίες και κύριες αλλαγές. Βιβλίο Ι: αντικείμενο, πεδίο εφαρμογής, μεικτές 

συμβάσεις, εξαιρέσεις, ειδικές περιπτώσεις 

3. Αρχές και κανόνες σύναψης δημόσιων συμβάσεων. Αναθέτουσες Αρχές. Οικονομικοί Φορείς 

4. Αποφαινόμενα και γνωμοδοτικά όργανα της διοίκησης 

5. Προετοιμασία - προγραμματισμός για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων προμήθειας αγαθών και 

παροχής υπηρεσιών. Ετήσιος και μεσοπρόθεσμος προγραμματισμός για την κάλυψη μελλοντικών 

αναγκών 



 

6. Καθορισμός φυσικού και οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων άνω και κάτω των ορίων. 

Έρευνα και προκαταρκτικές  διαβουλεύσεις με την αγορά 

7. Επιλογή των διαδικασιών, των τεχνικών και των μέσων για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων άνω 

και κάτω των ορίων. Ειδικά καθεστώτα 

8. Έναρξη διαδικασιών και στάδια σύναψης συμβάσεων άνω και κάτω των ορίων για την προμήθεια 

αγαθών και παροχή υπηρεσιών: δημοσιότητα, καθορισμός προθεσμιών, προκαταρκτικές 

προκηρύξεις, γνωστοποιήσεις 

9. Κριτήρια/αποδεικτικά στοιχεία ποιοτικής επιλογής προσφερόντων και υποψηφίων 

10. Υποβολή - περιεχόμενο - κριτήρια και στάδια αξιολόγησης προσφορών. Απόφαση 

κατακύρωσης/ανάθεσης ή ματαίωσης της σύμβασης 

11. Εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών. Γενικοί κανόνες 

για την εκτέλεση των δημόσιων συμβάσεων προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών  

12. Ειδικοί κανόνες για την εκτέλεση των δημόσιων συμβάσεων προμήθειας αγαθών και παροχής 

υπηρεσιών  

13. Έννομη προστασία κατά τη σύναψη και εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων προμήθειας αγαθών και 

παροχής υπηρεσιών. Έννομη προστασία στο στάδιο της ανάθεσης 

14. Έννομη προστασία στο στάδιο της εκτέλεσης 

15. Αξιολόγηση εκπαιδευομένων  

 

Προκειμένου οι συμμετέχοντες/χουσες να λάβουν Βεβαίωση Πιστοποίησης θα πρέπει να έχουν 

παρακολουθήσει ανελλιπώς το πρόγραμμα και να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την προβλεπόμενη 

διαδικασία αξιολόγησης γνώσεων και δεξιοτήτων. 

 

Η ανωτέρω δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 

 


