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              ΕΙΔΟΣ           
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΝΟΜΙΚΟ  
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΟΥ 
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣΕ Η Α.Α. 
ΠΡΟ ΤΗΣ 8/8/2016 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑ  ΜΕΛΕΤΕΣ  

ΕΚΠΟΤΑ 

ΑΝΟΙΚΤΗ / ΚΛΕΙΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ : 
- Δεν απαιτείται δημοσίευση σε οικονομική 
εφημερίδα     (1) 
- Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης σε 2 τοπικές 
ή 3 ή περισσότερες περιφερ. εφημερίδες     (2)  

   

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ : 
- Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης σε 1 ημερή-
σια ή εβδομαδιαία τοπική ή περιφερειακή εφημε-
ρίδα    (3) 

ΠΔ 118/07 

ΑΝΟΙΚΤΗ / ΚΛΕΙΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ :   
- Δεν απαιτείται δημοσίευση σε οικονομική 
εφημερίδα ευρείας κυκλοφορίας   (4)  
- Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης σε 2 τοπικές 
ή 3 ή περισσότερες περιφερειακές εφημερίδες   
(2),  (6)  

ΑΝΟΙΚΤΗ / ΚΛΕΙΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ :    
-  Δεν απαιτείται δημοσίευση σε οικονομική 
εφημερίδα ευρείας κυκλοφορίας    (4) ,  (5) 
- Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης σε 2 
τοπικές ή 3 ή περισσότερες περιφερειακές   
εφημερίδες    (2),  (5),  (6) 

  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ :  
-  Δεν απαιτείται δημοσίευση 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ :  
-   Δεν απαιτείται δημοσίευση   (5)  

ΠΔ 28/80 

 ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ :    
-   Δεν απαιτείται δημοσίευση   (7)  

  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ :  
- Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης σε 1 
ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα     (7)   

Ν.3669/07 

  ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ :   
- Δεν απαιτείται δημοσίευση σε ημερήσια 
εφημερίδα   (8)   
- Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης σε 2 
τοπικές ή 3 ή περισσότερες περιφερειακές  
εφημερίδες   (2) ,   (9)   

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ : 
- Δεν απαιτείται δημοσίευση 

Ν.3316/05 

   ΑΝΟΙΚΤΗ / ΚΛΕΙΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ :  
- Δεν απαιτείται δημοσίευση σε ημερήσια 
εφημερίδα της πρωτεύουσας με πανελλήνια 
κυκλοφορία    (10) 
- Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης σε 2 
τοπικές ή 3 ή περισσότερες περιφερειακές 
εφημερίδες   (2) ,  (11) 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ :  
- Δεν απαιτείται δημοσίευση   (12) 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :  Αντώνιος Μ. Νίκας – Μηχ. Μηχανικός, Ε.Ε.Π. Αρχής,  a.nikas@eaadhsy.gr,   τηλ. 213-2124742 

 
 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ : 
(1)    Η υποχρέωση δημοσίευσης σε οικονομικές εφημερίδες καταργήθηκε από 1/1/2018 (περίπτωση 82 της παρ. 1 του άρθρου 377  και παρ. 10 του άρθρου 379  του ν. 4412/2016). 
(2)   Ν.3548/07 άρθρα 1 παρ.3, 2, 3Α & 3Β, ΝΣΚ 333/08, Εγκύκλιος 33 με αρ. πρωτ. 46097/22-7-2008 του ΥΠΕΣ/ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ/ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και ΦΕΚ 879Β/13-3-2018 

«Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν την δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου», όπως 
συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 1526Β/4-5-2018. ΠΡΟΣΟΧΗ : Στο ΦΕΚ 879Β/13-3-2018, οι ημερήσιες και εβδομαδιαίες εφημερίδες του ν. Θεσσαλονίκης έχουν περιληφθεί στις 
νομαρχιακές (νυν περιφερειακές) εφημερίδες, ενώ ανήκουν στις τοπικές.  

(3)    Βλέπε ν. 4412/2016 άρθρο 377 παρ.1 περίπτωση 82, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 του ν. 4469/07, βλέπε και ΕΣ Τμ. VII Πράξη 309/2010. 
(4)   Η υποχρέωση δημοσίευσης σε οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας καταργήθηκε από 1/1/2018 (περίπτωση 59 της παρ. 1 του άρθρου 377  και  παρ. 10 του άρθρου 379  του ν. 

4412/2016). 
(5)    Βλέπε ν. 4072/12 άρθρο 239 παρ.3, όπου αναφέρεται ότι το ΠΔ 118/07 εφαρμόζεται αναλογικά στις διαδικασίες σύναψης και εκτέλεσης δημόσιων συμβάσεων υπηρεσιών.  
(6)    Η υποχρέωση δημοσίευσης στις εφημερίδες του ν.3548/07 υφίσταται μόνο όταν ο διαγωνισμός προκηρύσσεται από περιφερειακή Υπηρεσία, βλέπε και ΝΣΚ 3/2018.  
(7)    Βλέπε ν.4412/16 άρθρο 377 παρ.1 περίπτωση 68 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 του ν.4469/17. 
(8)    Η υποχρέωση δημοσίευσης σε δύο ημερήσιες εφημερίδες καταργήθηκε από 1/1/2018 (περίπτωση 31 της παρ. 1 του άρθρου 377  και παρ. 10 του άρθρου 379  του ν. 4412/2016). 
(9)    Βλέπε και Εγκύκλιο Ε.16, αρ. πρωτ. Δ17α/02/ 85/ΦΝ 443/30-5-2007 του ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ/Δ17 και ΕΣ Τμ. 6 Απόφαση 2729/2010. 
(10)  Η υποχρέωση δημοσίευσης σε μια ημερήσια εφημερίδα της πρωτεύουσας με πανελλήνια κυκλοφορία καταργήθηκε από 1/1/2018 (περίπτωση 40 της παρ. 1 του άρθρου 377  και παρ. 10 

του άρθρου 379  του ν. 4412/2016). 
(11)  Περίπτωση 40 παρ. 1 άρθρου 377 του ν.4412/16. 
(12)  Δεν προβλέπεται από ειδική διάταξη του νόμου. 
 
 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : 
(α)   Στις εφημερίδες του ως άνω πίνακα δημοσιεύεται περίληψη διακήρυξης, βλέπε παρατήρηση (ε) κατωτέρω. 
(β)   Η υποχρέωση δημοσίευσης σε τοπικές ή περιφερειακές εφημερίδες του ν.3548/2007 εξακολουθεί να υφίσταται έως την 31-12-2020 (άρθρο 379 παρ 12 ν.4412/16). 
(γ)  Με την έκδοση της ΥΑ αριθμ 57654/17 (ΦΕΚ 1781Β/23-5-2017, βλ. παρ. 6 του άρθρου 38 και παρ. 4 του άρθρου 376 του ν. 4412/2016) δεν υπάρχει πλέον υποχρέωση δημοσίευσης 

περίληψης στο ΦΕΚ (Τεύχος ΔΔΣ, κατά τα άρθρα 6, 7 και 9 του ν.3469/06). Ομοίως δεν υφίσταται πλέον η υποχρέωση αποστολής της διακήρυξης στα Επιμελητήρια, συνδέσμους, πρεσβείες 
κλπ και στην ΕΤΕΑΝ ΑΕ (καθολική διάδοχο του ΕΟΜΜΕΧ, ν.4038/12 άρθρο 17 και ΚΥΑ αριθμ. 4507, ΦΕΚ 2542Β/7-11-2011).  

(δ)   Οι νομαρχιακές εφημερίδες του ν.3548/07 μετονομάζονται πλέον σε περιφερειακές εφημερίδες (βλ. άρθρο 16 του ν.4487/2017).  
(ε)   Περίληψη διακήρυξης: το κείμενο που αποστέλλεται για δημοσίευση στις εφημερίδες και αναρτάται στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ, περιέχει δε τα ουσιώδη στοιχεία της διακήρυξης (βλ. άρθρο 5 παρ.1 του 

ΕΚΠΟΤΑ, άρθρο 10 παρ.1 του ΠΔ 118/07 και εδάφιο 16 παρ. 4 του άρθρου 2 ν.3861/2010). Ειδικά για τα δημόσια έργα, για τα ελάχιστα απαιτούμενα στοιχεία που πρέπει να περιέχει η 
περίληψη διακηρύξεων έργων που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Κοινοτικής Οδηγίας, βλέπε Εγκύκλιο 13/Αρ. Πρωτ. Δ17α/01/87/ΦΝ 437/6–6-2006 του ΥΠΕΧΩΔΕ/ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ /(Δ17) 
Προκήρυξη σύμβασης: το κείμενο που περιέχει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Μέρος Γ του Παραρτήματος V του ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α και είτε δημοσιεύεται στο TED και αναρτάται 
στο ΚΗΜΔΗΣ για συμβάσεις με εα (εκτιμώμενη αξία) άνω του ορίου, ή αναρτάται μόνο στο ΚΗΜΔΗΣ για συμβάσεις με εα ίση ή κάτω του ορίου (βλ. άρθρα 63, 65, 66, 121 και 122 
ν.4412/2016). 

(στ) Οποιαδήποτε δημοσίευση περίληψης στις εφημερίδες του παρόντος πίνακα πρέπει να έπεται της καταχώρησης της σχετικής προκήρυξης (ή της διακήρυξης σε περιπτώσεις συνοπτικού 
διαγωνισμού) στο ΚΗΜΔΗΣ (βλ. Άρθρο 10 παρ.3 της ΥΑ 57654 (ΦΕΚ 1781Β/23-5-2017)). 

(ζ)    ΕΚΠΟΤΑ: Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών ΟΤΑ, ΥΑ 11389/1993 (ΦΕΚ 185Β/23-3-1993). 
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