
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

 

«Εφαρμογή του ν. 4412/2016 στην ανάθεση και εκτέλεση 
δημοσίων συμβάσεων μελετών/υπηρεσιών» 

(12, 13/6/2017) 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 

 

1η ημέρα (Δευτέρα 12/6/2017, 16:00-22:00) 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Εφαρμογή του ν. 4412/2016: Προσυμβατικά θέματα 
 

 

Συνοπτική περιγραφή περιεχομένου: 

Α. Εισαγωγή στο σύστημα ηλεκτρονικών διαγωνισμών για οικονομικούς 

φορείς 

Διάρκεια: 3 ώρες (κ. Δημήτρης Καραμπατζάκης) 

- Παρουσίαση Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, αναζήτηση ηλεκτρονικών διαγωνισμών και εγγράφων 

- Προετοιμασία και υποβολή Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς 

- Παρακολούθηση διαγωνισμού – Ενστάσεις – Κατακύρωση 

Β. Συνοπτικός διαγωνισμός – Απευθείας ανάθεση (έργα και μελέτες) 

Διάρκεια: 1 ώρα (κ. Μαρία Γρηγοριάδου) 

- Συνοπτικός διαγωνισμός 

- Απευθείας ανάθεση 

- Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης – Προκηρύξεις – Προσκλήσεις 

- Ενστάσεις 

- Ανάθεση υπηρεσιών συμβούλου-εμπειρογνώμονα για εκτέλεση συμβάσεων 

δημοσίων έργων ή συμβάσεων παραχώρησης 

Γ. Ειδικά θέματα: 

Γ1. Περιπτώσεις απαίτησης γνώμης του Τεχνικού Συμβουλίου 

Διάρκεια: 1 ώρα (κ. Μαρία Γρηγοριάδου) 

- Διάταξη νόμου 

- Είδος γνώμης Τεχνικού Συμβουλίου – Ποιο Τεχνικό Συμβούλιο 

- Περιγραφή διάταξης 

Γ2. Διατάξεις που ισχύουν στις συμβάσεις κάτω των ορίων των ευρωπαϊκών 

οδηγιών 

Διάρκεια: 30’ (κ. Μαρία Γρηγοριάδου) 

- Διάταξη νόμου 

- Διαφοροποίηση σε συμβάσεις άνω και κάτω του ορίου 

- Παρατηρήσεις – Μεταβατικές διατάξεις 

Γ3. Διατάξεις του Βιβλίου Ι που ισχύουν και για το Βιβλίο ΙΙ 

Διάρκεια: 30’ (κ. Μαρία Γρηγοριάδου) 

- Διατάξεις νόμου 

 

 



2η ημέρα (Τρίτη 13/06/2017, 16:00-20:00) 
 

Αντικείμενο: Εφαρμογή του ν. 4412/2016: Συμβατικά θέματα 
 

 

Συνοπτική περιγραφή περιεχομένου: 

Α. Τροποποιήσεις της νομοθεσίας στην εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων 

έργων (άρθρα 134 ως 181) 

Διάρκεια: 2 ώρες (κ. Μαρία Γρηγοριάδου) 

- Υπογραφή σύμβασης 

- Διοίκηση – Διαχείριση έργου 

- Επιμέτρηση – Πληρωμές – Πρόσθετες εργασίες 

- Έκπτωση – Διάλυση σύμβασης – Υποκατάσταση αναδόχου 

- Υπεργολαβία – Πτώχευση – Θάνατος 

- Ολοκλήρωση και παραλαβή έργου 

- Επίλυση διαφορών 

- Αυτεπιστασία 

Β. Τροποποιήσεις της νομοθεσίας στην εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων 

μελετών (άρθρα 182 ως 199) 

Διάρκεια: 2 ώρες (κ. Μαρία Γρηγοριάδου) 

- Υπογραφή σύμβασης 

- Διοίκηση – Διαχείριση σύμβασης 

- Προθεσμία – Χρονοδιάγραμμα 

- Έκπτωση αναδόχου – Διάλυση σύμβασης – Ματαίωση διάλυσης 

- Άλλες διατάξεις 

Γ. Καθήκοντα του επιβλέποντα κατά την εκτέλεση δημόσιας σύμβασης 

μελέτης και έργου 

Διάρκεια: 2 ώρες (κ. Μαρία Γρηγοριάδου) 

- Γενικά – Ορισμοί 

- Ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες επιβλέποντα κατά την επίβλεψη έργου 

- Ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες επιβλέποντα κατά την επίβλεψη μελέτης 

- Πειθαρχικά αδικήματα κατά την επίβλεψη έργου 

- Πειθαρχικά αδικήματα κατά την επίβλεψη μελέτης 

 

 
 

 
 

 


