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ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 
ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣΕ Η 
Α.Α. ΠΡΟ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 
ΤΟΥ ν.4782/2021 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ 

ΕΚΠΟΤΑ,  
άρθρο 4 παρ. 2,  
σε συνδυασμό με το 
ν.3548/07 (1) 

ΑΝΟΙΚΤΗ / ΚΛΕΙΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  
 
Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης: 
α) σε τουλάχιστον μία ημερήσια και μία εβδομαδιαία τοπικές 
εφημερίδες, οι οποίες  περιλαμβάνονται στη σχετική 
Υπουργική Απόφαση  και οι οποίες έχουν την έδρα τους σε 
δήμο ή κοινότητα εντός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, 
(εφόσον η προμήθεια των αγαθών λάβει χώρα σε Δήμο ή 
Κοινότητα εντός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης)i 
 
β) σε τουλάχιστον δύο ημερήσιες και μία εβδομαδιαία 
νομαρχιακές (νυν περιφερειακές) εφημερίδες, οι οποίες  
περιλαμβάνονται στη σχετική Υπουργική Απόφαση και οι 
οποίες έχουν την έδρα τους στο νομό, που θα λάβει χώρα η 
προμήθεια των αγαθών (εφόσον η προμήθεια των αγαθών 
λάβει χώρα σε Δήμο ή Κοινότητα εντός άλλων νομών πλην 
της Αττικής και Θεσσαλονίκης)ii (2) 

   

ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Ο ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  
ΠΔ 118/07,  
άρθρο 4 παρ. 2 περ. α,  
σε συνδυασμό με το 
ν.3548/07  

ΑΝΟΙΚΤΗ / ΚΛΕΙΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  
 
 Ομοίως ως ανωτέρω για ΕΚΠΟΤΑ, ανάλογα με τον τόπο που 
θα λάβει χώρα η προμήθεια των αγαθών  και μόνο εφόσον 
προκηρύσσεται από περιφερειακή υπηρεσία (1), (4) 

ΑΝΟΙΚΤΗ / ΚΛΕΙΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  
 
-  Ομοίως ως διπλανή στήλη, ανάλογα με 
τον τόπο εκτέλεσης της υπηρεσίας (1), 
(3), (4) και μόνο εφόσον προκηρύσσεται 
από περιφερειακή υπηρεσία (1), (4) 

  

ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Ο ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Ο ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  

ΠΔ 28/80 
   -   

Δεν απαιτείται δημοσίευση λόγω 
κατάργησης του συνοπτικού 
διαγωνισμού 

Ν.3669/08, 
άρθρο 15 παρ. 8,  
σε συνδυασμό με το 
ν.3548/07  

  ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ : 
Ομοίως ως στήλη για ΕΚΠΟΤΑ, 
ανάλογα με τον τόπο εκτέλεσης 
του έργου (1), (5) 

 

 
Ν.3316/05,  
άρθρο 12 παρ. 1,  
σε συνδυασμό με το 
ν.3548/07 (1) 

   ΑΝΟΙΚΤΗ / ΚΛΕΙΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ : 
Ομοίως ως στήλη για ΕΚΠΟΤΑ, ανάλογα με 
τον τόπο που πρόκειται  να 
κατασκευαστεί το έργο, το οποίο αφορά η 
μελέτη ή η τεχνική υπηρεσία (1), (6). 
ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Ο ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  
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 ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ : 
(1) 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. 

(2) Βλέπε ν. 4412/2016 άρθρο 377 παρ.1 περίπτωση 82, όπως τροποποιήθηκε, βλέπε και ΕΣ Τμ. VII Πράξη 309/2010. 
(3) 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. 
(4) Η υποχρέωση δημοσίευσης στις εφημερίδες του ν.3548/07 υφίσταται μόνο όταν ο διαγωνισμός προκηρύσσεται από περιφερειακή Υπηρεσία, βλέπε και ΝΣΚ 3/2018. 
(5) 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. 
(6)  Περίπτωση 40 παρ. 1 άρθρου 377 του ν.4412/16. 
(7) Βλ. αριθμ. Ε/262/18.06.2021 απόφαση του Προϊσταμένου Εποπτείας ΜΜΜ της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης με θέμα: «Καταχώριση ημερήσιων και εβδομαδιαίων περιφερειακών και τοπικών 

εφημερίδων στο ηλεκτρονικό μητρώο περιφερειακού και τοπικού τύπου του άρθρου 2 του ν. 3548/2007 (Α’68), όπως ισχύει» (ΑΔΑ: 946Ζ46ΜΓΨ7-ΚΔΒ)  
(8) Βλ. απόφαση 747/2018 του Τμήματος Μείζονος-Επταμελούς Σύνθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου για παράλειψη δημοσίευσης στον τοπικό τύπο (σκέψη VI). 

 
 
 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 31-12-2023 (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) Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του ν. 3548/2007:«1. Ως νομαρχιακές εφημερίδες νοούνται οι ημερήσιες και εβδομαδιαίες εφημερίδες που έχουν την έδρα τους σε νομό εκτός των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης και 
δεν είναι πανελλήνιας κυκλοφορίας.[…] 
α) Ως ημερήσια νομαρχιακή εφημερίδα νοείται η εφημερίδα που εκδίδεται όχι λιγότερο από πέντε συνεχόμενες ημέρες την εβδομάδα. […] 
β) Ως εβδομαδιαία νομαρχιακή εφημερίδα νοείται η εφημερίδα που εκδίδεται μία φορά την εβδομάδα, σε τακτή ημέρα και χωρίς διακοπή. 
2. Ως ημερήσιες και εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες νοούνται οι εφημερίδες που έχουν την έδρα τους σε δήμο ή κοινότητα εντός των Νομών Αττικής ή Θεσσαλονίκης και δεν είναι πανελλήνιας κυκλοφορίας. 
Η έννοια των ημερήσιων και εβδομαδιαίων τοπικών εφημερίδων καθορίζεται αντίστοιχα σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της προηγουμένης παραγράφου […]”.  
 
(στ) 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 το οποίο δημοσιεύεται στο TED και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ για συμβάσεις 
εκτιμώμενη αξία άνω των ορίων  (βλ. άρθρα 63, 65, 66 ν.4412/2016). Μετά την κατάργηση από 1/6/2021 του άρθρου 122 ν. 4412/2016 με το άρθρο 141 ν. 4782/2021, καταργείται η υποχρέωση δημοσίευσης 
προκήρυξης για τις συμβάσεις κάτω των ορίων). 
 
(ζ) Οποιαδήποτε δημοσίευση περίληψης στις εφημερίδες του παρόντος πίνακα πρέπει να έπεται της καταχώρησης της σχετικής προκήρυξης ή της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ (βλ. Άρθρο 10 παρ.3 της ΥΑ 57654 (ΦΕΚ 
1781Β/23-5-2017)). 
 
(η) ΕΚΠΟΤΑ: Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών ΟΤΑ, ΥΑ 11389/1993 (ΦΕΚ 185Β/23-3-1993). 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art377_1_82
http://www.eaadhsy.gr/images/docs/%CE%9D%CE%A3%CE%9A_3_2018_%CE%9C%CE%97_%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A3%CE%99%CE%95%CE%A5%CE%A3%CE%97_%CE%A3%CE%95_%CE%A4%CE%9F%CE%A0%CE%99%CE%9A%CE%9F_%CE%91%CE%A0%CE%9F_%CE%9A%CE%95%CE%9D%CE%A4%CE%A1%CE%99%CE%9A%CE%97_%CE%A5%CE%A0%CE%97%CE%A1%CE%95%CE%A3%CE%99%CE%91_%CE%91%CE%9D%CE%95%CE%9E%CE%91%CE%A1%CE%A4%CE%97%CE%A4%CE%A9%CE%A3_%CE%A4%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%A5_%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%94%CE%9F%CE%A3%CE%97%CE%A3.pdf
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i Πρβλ. άρθρο 3 ν. 3548/2007 
Σε δήμους ή κοινότητες, εντός των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, που δεν εκδίδεται ημερήσια εφημερίδα, αρκεί η δημοσίευση σε δύο τουλάχιστον εβδομαδιαίες εφημερίδες του δήμου ή της κοινότητας που εδρεύει ο φορέας. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται 
ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα στο δήμο ή την κοινότητα που εδρεύει ο φορέας, αρκεί η δημοσίευση σε μία ημερήσια και μία εβδομαδιαία εφημερίδα της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Στην περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια εφημερίδα στην οικεία 
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, η δημοσίευση γίνεται σε δύο τουλάχιστον εβδομαδιαίες εφημερίδες της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης  ""εφόσον υπάρχουν". 
 
 Αν οι δήμοι ή οι κοινότητες στους οποίους θα λάβει χώρα η υπηρεσία ή η μελέτη, η προμήθεια αγαθών ή η εκτέλεση έργου, σύμφωνα με το αντικείμενο της διακήρυξης ή της προκήρυξης, είναι περισσότεροι από έναν, η δημοσίευση της διακήρυξης ή της προκήρυξης 
γίνεται σε τουλάχιστον μία ημερήσια τοπική εφημερίδα κάθε δήμου ή κοινότητας και μία εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα, από εκείνες που έχουν την έδρα τους σε έναν από τους δήμους ή κοινότητες στους οποίους θα λάβει χώρα η υπηρεσία ή η μελέτη, η προμήθεια 
αγαθών ή η εκτέλεση έργου, σύμφωνα με το αντικείμενο της διακήρυξης ή της προκήρυξης"] 
 
 Στην περίπτωση που η αρμοδιότητα της επιχείρησης ή του οργανισμού εκτείνεται και στους Νομούς Αττικής ή Θεσσαλονίκης ή μόνο στους Νομούς αυτούς, οι ισολογισμοί του εδαφ. β` της παρ. 3 του άρθρου 1 καταχωρίζονται υποχρεωτικά, με κριτήριο την 
προβλεπόμενη από τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 2328/1995 ίση κατανομή, με την αμοιβή που καθορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 4, από τον αρμόδιο φορέα για λογαριασμό του οποίου δημοσιεύεται ο ισολογισμός, σε τουλάχιστον μία ημερήσια τοπική 
εφημερίδα και σε δύο εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες της διοικητικής περιφέρειας της αρμοδιότητας του οργανισμού ή της επιχείρησης, οι οποίες περιλαμβάνονται στην απόφαση του άρθρου 2. 
 
 
ii Πρβλ. άρθρο 3 ν. 3548/2007 
 
Στην περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια τοπική εφημερίδα, αρκεί η δημοσίευση σε τουλάχιστον δύο εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του Νομού Αττικής ή Θεσσαλονίκης, εφόσον υπάρχουν]. 
 Σε νομούς στους οποίους δεν εκδίδεται ημερήσια εφημερίδα, αρκεί η δημοσίευση σε δύο τουλάχιστον εβδομαδιαίες εφημερίδες του νομού στον οποίο θα λάβει χώρα η υπηρεσία ή η μελέτη, η προμήθεια αγαθών ή η εκτέλεση έργου, σύμφωνα με το αντικείμενο της 
διακήρυξης ή της προκήρυξης, εφόσον υπάρχουν. 
 
 Αν οι νομοί στους οποίους θα λάβει χώρα η υπηρεσία ή η μελέτη, η προμήθεια αγαθών ή η εκτέλεση έργου, σύμφωνα με το αντικείμενο της διακήρυξης ή της προκήρυξης, είναι περισσότεροι από έναν, η δημοσίευση της διακήρυξης ή της προκήρυξης γίνεται σε 
τουλάχιστον μία ημερήσια νομαρχιακή εφημερίδα κάθε νομού και μία εβδομαδιαία νομαρχιακή εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους σε έναν από τους νομούς στους οποίους θα λάβει χώρα η υπηρεσία ή η μελέτη, η προμήθεια αγαθών ή η εκτέλεση του 
έργου, σύμφωνα με το αντικείμενο της διακήρυξης ή της προκήρυξης. 
 
 Σε νομούς η περιφέρεια των οποίων περιλαμβάνει μόνο νησιά, οι κατά τα ανωτέρω δημοσιεύσεις πρέπει να καταχωρίζονται σε τουλάχιστον δύο ημερήσιες και μία εβδομαδιαία νομαρχιακές εφημερίδες που έχουν την έδρα τους σε δύο τουλάχιστον νησιά" 
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