
Άρθρο 118

Απευθείας ανάθεση

1.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.Η  απευθείας  ανάθεση  διενεργείται  από  τις  αρμόδιες  υπηρεσίες  της  αναθέτουσας  αρχής,  χωρίς  να

απαιτείται η συγκρότηση συλλογικού οργάνου για το σκοπό αυτόν.

3.«Μετά  την  έκδοση  της  απόφασης  απευθείας  ανάθεσης,  η  αναθέτουσα  αρχή  δημοσιεύει  αυτή  στο

ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 38, με την επιφύλαξη του άρθρου 379 παράγραφος

3.». [6] Η απόφαση ανάθεσης περιέχει κατ' ελάχιστο:

α) την επωνυμία και τα στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής,

β) περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης και της αξίας της,

γ) όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση,

δ) κάθε άλλη πληροφορία που η αναθέτουσα αρχή κρίνει απαραίτητη.

4.Αν παραβιασθεί η υποχρέωση της παρ. 3, η σύμβαση είναι αυτοδίκαια άκυρη.

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  κατ'  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

περισσότερες  συμβάσεις,  συνολικού  προϋπολογισμού  μέχρι  ποσοστού  δέκα  τοις  εκατό  (10%)  των

πιστώσεων της αναθέτουσας αρχής  κατ'  έτος,  για  ανάθεση συμβάσεων έργων, μελετών 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.

«Κατ'  εξαίρεση,  στην  περίπτωση  ορεινών  ή  νησιωτικών  δήμων,  και  όταν  έπειτα  από  τη  σχετική

πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής δεν είναι δυνατή η κατάρτιση καταλόγου με τουλάχιστον τρεις (3)

οικονομικούς φορείς, τότε η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προβεί στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

σύμβασης έργου, μελέτης ή παροχής τεχνικών και  λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών χωρίς

κλήρωση.». [13]
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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  5»  [4].  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. [7]

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

[1] Γνωμοδοτικό σημείωμα του νομικού συμβούλου της Κ.Ε.Δ.Ε. 13.08.2016: Γνωμοδοτικό σημείωμα του νομικού

συμβούλου της Κ.Ε.Δ.Ε. σχετικά με το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,Προμηθειών και Υπηρεσιών».

[2] Ανακοίνωση ΚΕΔΕ 25.08.2016: Αναστολή εφαρμογής του νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις στους δήμους μέχρι

31/12/17 και σε κάθε περίπτωση μέχρι την έκδοση του συνόλου των υπουργικών αποφάσεων, εγκυκλίων και

πρότυπων εγγράφων ζητά το ΔΣ της ΚΕΔΕ. Σε θετική κατεύθυνση ο νόμος, όμως σε αρκετά σημεία είναι δυσνόητος

και περιέχει ασάφειες για την εφαρμογή του.

[3]  Ανακοίνωση ΚΕΔΕ 29.10.2016:  Επιστολή του Προέδρου της ΚΕΔΕ Γ.Πατούλη προς τους Δημάρχους για  τη

διευκρινιστική εγκύκλιο Σπίρτζη επί του νέου θεσμικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις και αναθέσεις έργων.

[4] Η εντός εισαγωγικών φράση στο πρώτο εδάφιο της παρ. 6 αντικαταστάθηκε με διόρθωση σφάλματος

στο ΦΕΚ 206/03.11.2016 τεύχος Α'.

[5] Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 5043/15.11.2016: Ερωτήματα σε σχέση με τις διατάξεις του νόμου 4412/2016.

[6] Το εντός των εισαγωγικών πρώτο εδάφιο της παρ. 3, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. 31 του

άρθρου 22 του Ν.  4441/16 (ΦΕΚ 227/06.12.2016 τεύχος Α'),  αντικαταστάθηκε από την  παρ.  4 του

άρθρου 47 του Ν. 4472/17 (ΦΕΚ 74/19.05.2017 τεύχος Α').

[7] Σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 4441/16 (ΦΕΚ 227/06.12.2016 τεύχος Α'): «Η μη ανάρτηση στο

ΚΗΔΜΗΣ αποφάσεων απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, μέχρι τη δημοσίευση του

παρόντος νόμου, δεν επηρεάζει το κύρος της σύμβασης.»

[8]  Απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών ΔΝΣγ/οικ 15299/ΦΝ 466/02.03.2017 (ΦΕΚ 900/17.03.2017 τεύχος

Β'): Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων για Δημόσιες Συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και

λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.

[9] Υπ. Υποδομών & Μεταφορών εγκ.6/ΔΝΣβ/οικ.21656/Φ.εγκ./23.03.2017: Δημοσίευση υπουργικής απόφασης
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σχετικά  με  το  Κεντρικό  Ηλεκτρονικό  Σύστημα  Κληρώσεων  για «απευθείας  αναθέσεις»  Δημοσίων  Συμβάσεων

έργων,  μελετών και  παροχής  τεχνικών και  λοιπών συναφών επιστημονικών  υπηρεσιών,  του άρθρου 118 του

ν.4412/2016.

[10] Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 3015/08.05.2017 (Οδηγία 19): Συμβάσεις κάτω των ορίων των άρθρων 5 (ΒΙΒΛΙΟ Ι) και 235

(ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ) του Ν. 4412/2016(Α 147) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ».

[11] Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης 31410/20.09.2017: «Απάντηση σε έγγραφά σας».

[12] Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 588/29.01.2018 (Οδηγία 19) (2η Έκδοση ): Συμβάσεις κάτω των ορίων των άρθρων 5 (ΒΙΒΛΙΟ Ι)

και  235  (ΒΙΒΛΙΟ  ΙΙ)  του  Ν.  4412/2016  (Α  147)  «Δημόσιες  συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ».

[13] Το εντός εισαγωγικών τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 προστέθηκε από την παρ. 9 του άρθρου 79

του Ν. 4530/18 (ΦΕΚ 59/30.03.2018 τεύχος Α').
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