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Τους Προέδρους των Συνδέσμων Εργοληπτών -  
Μελών της ΠΕΣΕΔΕ

Κοινοποίηση:

Μέλη του ΔΣ της ΠΕΣΕΔΕ\μιΟ. Λττοφ. {Ι^κοτοόικοοο Αθηνών IMVI933

Αρ. Πρωτ. 443 Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2016

θέυα: Βοήθηυα υε την επιμέλεια του Τ. Γακίδη. Νομικού ΣυυΒούλου της ΠΕΣΕΔΕ. που πεοιλαιιβάνει 
t ic  διατάζεις via t ic  συυΒάσεις εκτιιιώυενης αξίας έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ 
(χωρίς Φ.Π.ΑΛ. του νέου ν4412/2016 Δηυόσιες ΣυυΒάσεις Έργων. Ποουηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή o t i c  06nvίεc 2014/24/ΕΕ και 20Ί4/25/ΕΕ)

Κυρίες & Κύριοι Συνάδελφοι,

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΠΕΣΕΔΕ www.pesede.ar, βοήθημα το οποίο επιμελήθηκε ο 
Νομικός Σύμβουλος της ΠΕΣΕΔΕ, κος Τάσος Γακίδης, επί των διατάξεων via tic  συυβάσεις 
εκτιυώυενης a£iac έως ε£ήντα χιλιάδες (60.000) ευοώ (χωρίς Φ.Π.Α.), του νέου ν4412/2016 «Δημόσιες 
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)».

Το παραπάνω βοήθημα ελπίζουμε να είναι ιδιαίτερα χρήσιμο και χρηστικό, τόσο στους Συναδέλφους 
-  Εργολήπτες Δημοσίων Έργων, όσο και στις Υπηρεσίες -  Αναθέτουσες Αρχές.

Παρακαλούμε τους Προέδρους των Συνδέσμων της δύναμης της ΠΕΣΕΔΕ να μεριμνήσουν, ώστε το 
παραπάνω βοήθημα να προωθηθεί τόσο στους Συναδέλφους -  Εργολήπτες Δημοσίων Έργων, 
όσο και στις Υπηρεσίες -  Αναθέτουσες Αρχές της Περιοχής τους, δεδομένου ότι θα είναι ιδιαίτερα 
χρήσιμο στην επίλυση θεμάτων που ανακύπτουν στην εφαρμογή του νέου νόμου.

Συνηυ.: Βοήθημα, επί των διατάξεων για τις συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας έως εξήντα χιλιάδες 
(60.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.). του νέου ν4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
Για την Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.

Ο Γενικός Γραμματέας

Ευάγγελος Γαλανής
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ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙΔΗΣ 

Δικηγόρος

Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623,

τηλ. 2310277178, fax 2310235700, e-mail: gakid is l@ otenet.gr
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ΝΟΜΟΣ 4412/2016 και δημόσιες συμβάσεις (έργων, προμηθειών και υπηρεσιών) εκτιμώμενης αξίας 
έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.).

Οι δημόσιες συμβάσεις (έργων, προμηθειών και υπηρεσιών) προϋπολογισμού έως 60.000 ευρώ 
(χωρίς Φ.Π.Α.) ανατίθενται και εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 που διέπουν 
τις «δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων» (δηλαδή τις συμβάσεις των οποίων η εκτιμώμενη αξία είναι 
κατώτερη από τα όρια της διάταξης των άρθρων 5 και 235, όπως ισχύουν κάθε φορά), με τις εξής 
διαφοροποιήσεις:

1. Για τη σύναψη των συμβάσεων αυτών δεν είναι υποχρεωτική n νόηση του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. (βλ. 
άρθρο 36 παρ. 1.). Για τον λόγο αυτό οι υπόψη συμβάσεις δεν επιβαρύνονται με την κράτηση ύψους 
0,02% υπέρ του Δημοσίου (άρθρο 36 παρ. 5 σε συνδυασμό με την παρ. 1 του ίδιου άρθρου).

2. Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου, αν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 
ορίσει στα έγγραφα της σύμβασης ότι οι οικονουικές προσφορές συντάσσονται και υποβάλλονται 
με ενιαίο ποσοστό έκπτωσnc (βλ. άρθρο 125). Εάν, δε, πρόκειται για έργα που η προμέτρηση των 
εργασιών είναι δύσκολη ή αδύνατη, όπως ιδίως έργα συντηρήσεων, επισκευών, βελτιώσεων, 
ανακαινίσεων, αναστηλώσεων, άρσης καταπτώσεων υποοεί ο ποοϋπολονισυάς να unv 
πεοιλαυβάνει ποσότητες των επιυέοουο ερνασιών, αλλά μόνο την κατ’ εκτίμηση δαπάνη του 
συνόλου κάθε ομάδας ομοειδών εργασιών και το γενικό σύνολο (βλ. άρθρο 53 παρ. 7 Γ).

3. Κατά των αποφάσεων έγκρισης των σταδίων α) στην ανοικτή διαδικασία σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων έργων, όταν δεν διενεργούνται με ηλεκτρονικό τρόπο, β) στην ανοικτή διαδικασία ή την 
κλειστή διαδικασία για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών 
επιστημονικών υπηρεσιών, όταν οι εν λόγω διαδικασίες δεν διενεργούνται με ηλεκτρονικό τρόπο και 
γ) στην αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής στις διαδικασίες 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών χωοεί ένσταση 
σύμφωνα με το άρθρο 1271 και όχι προδικαστική προσφυγή (βλ. άρθρα 98 παρ. 1, 99 παρ. 1 και 100 
παρ. 4).

4. Επιτρέπεται η προσφυγή στη διαδικασία του συνοπτικού διανωνισυού του άρθρου 117, για τη 
διενέργεια του οποίου η αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει απλοποιημένη προκήρυξη, σύμφωνα με το 
άρθρο 66, και μπορεί να προσκαλεί επιπλέον και συγκεκριμένους οικονομικούς φορείς, τρεις (3) 
τουλάχιστον εφάσον δραστηριοποιούνται τόσοι στη σχετική αγορά (προφανώς στον συνοπτικό 
διαγωνισμό θα λάβουν μέρος οι τρεις οικονομικοί φορείς που τυχόν προσκλήθηκαν ιδιαιτέρως αλλά 
και όσοι έλαβαν γνώση του διαγωνισμού από τη δημοσιευμένη προκήρυξη) [τα ίδια ισχύουν και για 
τις συμβάσεις του Βιβλίου II (ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΗΝ 
ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΩΝ (ΟΔΗΓΙΑ 2014/25/ΕΕ), κατ’ άρθρο 327).

5. Σε περίπτωση συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών, οι οποίες αφορούν ενέργειες τεχνικής 
Βοήθειας των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του ΕΟΧ ή άλλων ενωσιακών ή 
διεθνών προγραμμάτων ή/και ταμείων, οι αναθέτουσες αρχές ή/και οι δικαιούχοι ενεργειών τεχνικής 
βοήθειας κατά την έννοια του ν. 4314/2014 μπορούν να προσφεύγουν, σύμφωνα με τη διαδικασία

' Η προθεσμία άσκησης της ένστασης είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση 
υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση 
υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την 
άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, 
απαιτείται. με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις 
εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν 
η ένσταση γ ίν ε ι δ εκ τή  από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
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που προβλέπεται στο άρθρο 1192, στη σύναψη σύμβασης προμήθειας αγαθών ή παροχής 
υπηρεσιών με επιλογή μεταξύ τριών (3) τουλάχιστον προσφορών που λαμβάνοντάι από φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα της επιλογής τους ή και με ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο της επιλογής τους 
εφόσον η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των 
σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ (τα ίδια ισχύουν και για τις συμβάσεις του Βιβλίου II (ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 
ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΗΝ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΩΝ (ΟΔΗΓΙΑ 2014/25/ΕΕ), κατ' 
άρθρο 329],

6. Δεν εα>αουό£ονται οι διατάξεις των άρθρων 258 («Κανόνες που εφαρμόζονται στις 
επικοινωνίες») και 259 («Πολιτική Ασφαλείας ΕΣΗΔΗΣ») [αφορούν στις συμβάσεις του Βιβλίου II 
(ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΗΝ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΩΝ (ΟΔΗΓΙΑ 
2014/25/ΕΕ)].

7. Δεν εα>αρυό£ονται οι διατάξεις του Βιβλίου IV «ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ» (άρθρα 345 έως 374) (βλ. 345 παρ. 1).

2 Απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση του Ειδικού ή Γενικού Γραμματέα Υπουργείου ή του Περιφερειάρχη στον οποίο 
υπάγεται η αρμόδια για την εκτέλεση των ενεργειών τεχνικής βοήθειας υπηρεσία και το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο 
οποίο ανατίθεται η σύμβαση να είναι εγγεγραμμένο σε κατάλογο προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών, ο οποίος 
κ α τα ρ τ ίζ ε τα ι κ α ι τη ρ ε ίτα ι γ ια  το  σκοπό εκ τέλ εσ η ς  εν ερ γε ιώ ν  Τεχνικής Βοήθειας.
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