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ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙΔΗΣ 

Δικηγόρος

Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλοος 14, ΤΚ 54623,

τηλ. 2310277178, fax 2310235700, e-mail: gakidisl@otenet.gr

ΝΟΜΟΣ 4412/2016 και απευθείας ανάθεση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης

Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 26 («Επιλογή των διαδικασιών») του Ν. 4412/2016, ((Στις ειδικές 
περιπτώσεις και περιστάσεις που αναφέρονται ρητό στο άρθρο 32, οι αναθέτουσες αρχές μπορεί να 
προσφεύγουν σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή διαγωνισμό».

Μεταξύ των «ειδικών περιπτώσεων και περιστάσεων που αναφέρονται ρητά στο άρθρο 32» 
περιλαμβάνεται, στην παράγραφο 2 («Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών 
σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις:....), η περίπτωση γ', κατά την οποία οι αναθέτουσες 
αρχές μπορούν να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας στη διαδικασία με 
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση «στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν 
λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν 
είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή 
ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες 
αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να 
απορρέουν από δική τους ευθύνη».

Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 118 («Απευθείας ανάθεση») ορίζονται τα εξής: «/. Προσφυγή 
στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, χωρίς
ΦΠΑ, είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των είκοσι χιλιάδων [20.000) ευρώ. 2........3.......... 4.......... 5. Για
τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 
υπηρεσιών, η κάθε αναθέτουσα αρχή προκειμένου να προβεί στη διαδικασία της απευθείας 
ανάθεσης της παραγράφου 1 δημοσιεύει, μία φορά κα τ ' έτος και για διάστημα είκοσι ημερών, 
πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων/μελετών. Στην 
πρόσκληση, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από τους ενδιαφερόμενους να πληρούν 
απαιτήσεις ειδικής τεχνικής ικανότητας, για την εγγραφή τους στους καταλόγους. Στους καταλόγους 
εγγράφονται τουλάχιστον τρεις (3) ενδιαφερόμενους, διαφορετικά ο κατάλογος δεν ισχύει. Για την 
επιλογή του αναδόχου διενεργείται δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση από επιτροπή που ορίζεται από 
την αναθέτουσα αρχή, μεταξύ αυτών που περιλαμβάνονται στον ανωτέρω κατάλογο. Η σύμβαση 
υπογράφεται με τον ανάδοχο που αναδεικνύεται με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής κλήρωσης. Για 
την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται σχετική αναγγελία του αποτελέσματος της ηλεκτρονικής 
κλήρωσης και των στοιχείων της σύμβασης (ποσό σύμβασης, ανάδοχος κ.λπ,), η οποία 
αποστέλλεται προς δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ε. δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από 
την υπογραφή. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης αποτελεί το ανώτατο όριο της συμβατικής αμοιβής 
του αναδόχου. Μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος διαγράφεται υποχρεωτικά από τον 
κατάλογο της ηλεκτρονικής κλήρωσης και δεν συμμετέχει στις επόμενες κληρώσεις του έτους. Με 
βάση την παρούσα διάταξη μπορούν να ανατεθούν από κάθε αναθέτουσα αρχή κατ’ έτος, μία ή 
περ ισ σ ότερες συμβάσεις, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι ποσοστού δέκα τοις εκατό [10%) των 
πιστώσεων της αναθέτουσας αρχής κατ’ έτος, για ανάθεση συμβάσεων έργων, μελετώ ν και 
παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών, αντίστοιχα. Συμβάσεις που συνάπτονται 
κατά παράβαση των διατάξεων της περίπτωσης αυτής είναι άκυρες και δεν παράγουν έννομα 
αποτελέσματα. 6. Αναπτύσσεται στη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων, μέσω του οποίου 
διενεργούνται υποχρεωτικά οι ηλεκτρονικές κληρώσεις της παραγράφου 6. Με κοινή απόφαση του 
Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και των κατά περίπτωση, καθ’ ύλην, αρμοδίων 
Υπουργών, ρυθμίζονται τα ειδικότερα ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία και διαχείριση του ως 
άνω ηλεκτρονικού συστήματος, στις τεχνικές προδιαγραφές της εφαρμογής του, στους όρους και 
στις τεχνικές λεπτομέρειες διασύνδεσής του με άλλες εφαρμογές (ΚΗΜΔΗΣ κ.α.), στους όρους και 
προϋποθέσεις πρόσβασης και χρήσης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα».

Εξυπακούεται ότι μια αναθέτουσα αρχή μπορεί να προσφύγει στη διαδικασία της απευθείας 
ανάθεσης (δηλαδή στη «διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή
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διαγωνισμό» της παρ. 6 του άρθρου 26) σύμβασης εκτιμώμενης αξίας χωρίς ΦΠΑ κατώτερης του 
ποσού των 20.000,00 ευρώ επικαλούμενη τη διάταξη της περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 32 
(«κατεπείγουσα ανάγκη οφειλόμενη σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή»), οπότε, 
στην περίπτωση αυτή, δεν απαιτείται η τήρηση των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 118 
(ηλεκτρονική κλήρωση κ.λπ.).

Υπενθυμίζω, τέλος,

α) την υποχρέωση σύνταξης γραπτής έκθεσης κατ' άρθρο 341 του Ν. 4412/2016 («1. Για κάθε 
σύμβαση ή συμφωνία-πλαίσιο που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου και κάθε 
εισαγωγή ενός δυναμικού συστήματος αγορών, οι αναθέτουσες αρχές του Βιβλίου I συντάσσουν 
γραπτή έκθεση η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον: α) την επωνυμία και τη διεύθυνση της 
αναθέτουσας αρχής, το αντικείμενο και την αξία της σύμβασης, της συμφωνίας-πλαίσιο ή του
δυναμικού συστήματος αγορών* .......στ) όσον αφορά τις διαδικασίες με διαπραγμάτευση χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση, τις οριζόμενες στο άρθρο 32 περιστάσεις που δικαιολογούν την 
προσφυγή στη διαδικασία αυτή ...» και

β) την Εγκύκλιο 2/2008 του ΥΠΕΧΩΔΕ: «Με την ευκαιρία της κοινοποίησης της «Ερμηνευτικής 
Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετικά με το κοινοτικό δίκαιο που εφαρμόζεται στην 
ανάθεση συμβάσεων οι οποίες δεν καλύπτονται ή καλύπτονται εν μέρει από τις οδηγίες για τις 
δημόσιες συμβάσεις» (2006/C 179/02), εκδόθηκε το έγγραφο 55715/Α.Πλ.9537/1 7-12-2007 της Ε.Υ. 
Αρχής Πληρωμής που αφορά την ενδεδειγμένη δημοσιότητα σε διαγωνιστικές διαδικασίες 
συγχρηματοδοτούμενων έργων με όριο προϋπολογισμού κάτω από το όριο εφαρμογής της 
Κοινοτικής Οδηγίας, για τις οποίες δεν προβλέπεται δημοσιότητα της διαδικασίας από τις ισχύουσες 
εθνικές διατάξεις (όπως λ.χ. στις απευθείας αναθέσεις ή στους πρόχειρους διαγωνισμούς). Κατά το 
έγγραφο πρέπει να εξασφαλίζεται μια ελάχιστη δημοσιότητα, με την ανάρτηση σχετικής αναγγελίας 
λ.χ. στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, ή σε διαδικτυακές πύλες (portal) που φιλοξενούν 
τέτοιες ανακοινώσεις».
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