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Αθήνα,    23-3-2017   
Αριθ. Πρωτ. ΔΝΣβ/οικ.21656/Φ.εγκ.   
 
 
 
Προς : ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ             

 

 

Θέμα : Δημοσίευση υπουργικής απόφασης 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. 

 

Σας πληροφορούμε ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β΄ 

900-17-3-2017) η υπ’ αριθ. ΔΝΣγ/οικ.15299/ΦΝ 466 υπουργική απόφαση με θέμα: 

«Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων για Δημόσιες Συμβάσεις έργων, 

μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 

υπηρεσιών», αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου 

Υποδομών και  Μεταφορών ».     

Οι διατάξεις της απόφασης, έχουν εφαρμογή στις διαδικασίες απευθείας  ανάθεσης 

δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών & λοιπών συναφών 

επιστημονικών υπηρεσιών, του άρθρου 118 του ν.4412/2016, των οποίων η 

εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη των 20.000,00 Ευρώ χωρίς 

ΦΠΑ. 

Σύμφωνα με το άρθρο 118 παρ. 5 του ν.4412/2016, για την επιλογή του αναδόχου  

διενεργείται υποχρεωτικά δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση μέσω του Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Συστήματος Κληρώσεων (Κ.Η.Σ.Κ) της Γενικής Γραμματείας 

Υποδομών του  Υπουργείου Υποδομών και  Μεταφορών.   

Κάθε Αναθέτουσα Αρχή, η οποία επιλέγει να προσφύγει στη διαδικασία της 

απευθείας ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών 
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και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, αιτείται μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου την εγγραφή της στο Κ.Η.Σ.Κ .  

Κάθε Χρήστης, υπάλληλος Αναθέτουσας Αρχής, αιτείται ηλεκτρονικά την εγγραφή 

του μέσω του δικτυακού τόπου του Κ.Η.Σ.Κ. και συμπληρώνει τα απαραίτητα  

προσωπικά του στοιχεία: όνομα, επώνυμο, ΑΦΜ, ΑΔΤ, διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου και ειδικότητα, στην ενσωματωμένη στο σύστημα, ηλεκτρονική φόρμα 

εγγραφής. 

Η εγγραφή είναι υποχρεωτική για όλους τους τεχνικούς υπαλλήλους των 

Αναθετουσών Αρχών, ενώ χρήστες του Κ.Η.Σ.Κ., δύναται εναλλακτικά να είναι και 

υπάλληλοι διαφορετικής ειδικότητας.  

Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών της παραγράφου 5 του άρθρου 118 του 

ν.4412/16, ο εγγεγραμμένος στο σύστημα χρήστης της Αναθέτουσας Αρχής 

καταχωρεί στο σύστημα τους καταλόγους που περιέχουν τους ενδιαφερόμενους 

οικονομικούς φορείς (υποψήφιους αναδόχους), ανά κατηγορία έργου ή 

μελέτης/παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών. Για την 

οριστικοποίηση του καταλόγου είναι απαραίτητη η εγγραφή σε αυτούς τουλάχιστον 

τριών οικονομικών φορέων. Μετά την οριστικοποίηση των καταλόγων στο σύστημα, 

δεν επιτρέπεται καμία τροποποίηση σε αυτούς από την αναθέτουσα αρχή. Η 

διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης προϋποθέτει την προηγούμενη οριστικοποίηση 

του εκάστοτε καταλόγου.  

Η κλήρωση και η επιλογή του προσωρινού αναδόχου γίνεται αυτόματα από το 

Κ.Η.Σ.Κ. από τον αντίστοιχο κατάλογο.  

Το Κ.Η.Σ.Κ. παράγει αυτόματα ηλεκτρονικό έγγραφο αποτελεσμάτων κλήρωσης. Η 

εκτύπωση του αποτελέσματος της κλήρωσης αποτελεί δικαιολογητικό της απευθείας 

ανάθεσης. 

Μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος διαγράφεται αυτόματα από τον 

κατάλογο της αντίστοιχης κατηγορίας και δεν συμμετέχει στις επόμενες κληρώσεις 

του έτους. 

Σε περίπτωση που η υπογραφή της σύμβασης δεν είναι δυνατή με υπαιτιότητα του 

προσωρινού αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να προβεί σε επαναληπτική 

κλήρωση, ενώ ο αρχικά επιλεγέντας προσωρινός ανάδοχος, διαγράφεται από τον 

συγκεκριμένο κατάλογο και δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στις επόμενες κληρώσεις 

του έτους, για τη συγκεκριμένη κατηγορία έργου/μελέτης της εν λόγω Αναθέτουσας 

Αρχής. 
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Σε περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή προβεί σε ματαίωση της διαδικασίας 

σύναψης της δημόσιας σύμβασης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 106 του ν. 

4412/16,  παρέχεται η δυνατότητα στον αρχικά επιλεγέντα προσωρινό ανάδοχο, να 

μετάσχει στις επόμενες κληρώσεις του έτους, για τη συγκεκριμένη κατηγορία 

έργου/μελέτης της εν λόγω Αναθέτουσας Αρχής, κατόπιν επικοινωνίας της 

Αναθέτουσας Αρχής, με την Γενική Γραμματεία Υποδομών. 

Η επικοινωνία των χρηστών των Αναθετουσών Αρχών με τη Γενική Γραμματεία 

Υποδομών, αναφορικά με τη χρήση και λειτουργία του Κ.Η.Σ.Κ., γίνεται μέσω της 

διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: kisk-support@ggde.gr.  

Στον δικτυακό τόπο του Κ.Η.Σ.Κ. δημοσιεύονται στοιχεία των κληρώσεων που έχουν 

πραγματοποιηθεί και είναι διαθέσιμο το ισχύον ηλεκτρονικό έγγραφο των 

αποτελεσμάτων κλήρωσης. Επίσης, αναρτώνται στοιχεία συμβάσεων των οποίων 

επίκειται διενέργεια κλήρωσης, με αναγραφή της ημερομηνίας και ώρας της 

κλήρωσης, καθώς επίσης και το εγχειρίδιο χρήσης του Κ.Η.Σ.Κ. 

 

Η πρόσβαση στη διαδικτυακή εφαρμογή "Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα 

Κληρώσεων", γίνεται μέσω της ιστοσελίδας: kisk.ggde.gr 

        

Της εγκυκλίου αυτής παρακαλούμε να λάβουν γνώση  όλοι οι εμπλεκόμενοι 

υπάλληλοι και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Υ (www.ggde.gr) καθώς και 

στην αντίστοιχη σελίδα του προγράμματος  ‘”ΔΙΑΥΓΕΙΑ” για ενημέρωση παντός 

ενδιαφερομένου.   

 

 

Kοινοποίηση:      
1.Γρ.κ.Υπουργού 
2.Γρ.κ.Υφυπουργού 
3. Γρ. κ.κ. Γεν. Γραμματέων 
4. Γρ. κ.κ.Γεν.Δ/ντών 
5.Δ/νση Ανάπτυξης Συντήρησης και  
   Λειτουργίας Εφαρμογών 
   (με e-mail για ενημέρωση της    
   Ιστοσελίδας 
 
   Εσωτερική Διανομή 
   Δ/νση ΔΝΣ (5) 
                                                              

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ  
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