
ΜΑΝΔΡΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ/Μέλος Δ.Σ. ΣΑΤΕ (εκπρ. των τάξεων Α1 έως 2η) 

 

 

Θεσσαλονίκη   07/12/2016            ΠΡΟΣ 

                  ΠΡΟΕΔΡΟ  ΣΑΤΕ&Μέλη  Δ.Σ. 

 

ΘΕΜΑ:   «Η καθυστέρηση του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήµατος Κληρώσεων για έργα 
έως 20.000,00 €,άνοιξε παράθυροστους φορείς της αυτοδιοίκησης, για απευθείας 
αναθέσειςσε δικούς τους εργολάβους» 

 
Κύριε Πρόεδρε καιαγαπητοί συνάδελφοι  
 
Με αφορμήτην διαδικασία κατάρτισης  καταλόγων  της παρ. 5 του άρθρου 118 του ν.4412/2016, 
για την απευθείας ανάθεση με ηλεκτρονική κλήρωση για τα έργα έως 20.000,00 €και με 
δεδομένο ότι ακόμη δεν έχει λειτουργήσει το κεντρικό ηλεκτρονικό σύστημα κληρώσεων (§ 6 του 
σχετικού άρθρου) μέσω του οποίου θα διενεργούνται υποχρεωτικά οι ηλεκτρονικές 
κληρώσεις,σύμφωνα με Εγκύκλιο του Υπουργού Υποδομών  Μεταφορών  & Δικτύων Χρήστου 
Σπίρτζη, κρίνεται σκόπιμο να ακολουθείται ηπροβλεπόμενη διαδικασία του άρθρου 117 , δηλαδή 
του συνοπτικού διαγωνισμού  μέχρι την ανάπτυξη του παραπάνω συστήματος. 
 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 18/19.10.2016 του Υπουργού Υποδοµών Μεταφορών & ∆ικτύων Χρήστου ΣπίρτζηΆρ. 
πρωτ.: ∆ΝΣ α΄ /οικ. 68559/Φ. ΕΓΚΥΚΛ.                                                                                                                               
µε Θέµα: Παροχή διευκρινίσεων ως προς την εφαρµογή του ν. 4412/2016                                                                   
« ……3) Αναφορικά µε την προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης τουάρθρου 118 του 
ν.4412/16 και µε δεδοµένο ότι ακόµη δεν έχει αναπτυχθεί καιλειτουργήσει το κεντρικόηλεκτρονικό 
σύστηµα κληρώσεων (παρ.6 τουσχετικού άρθρου) µέσω του οποίου θα διενεργούνται υποχρεωτικά 
οιηλεκτρονικές κληρώσεις, οι αναθέτουσες αρχές και αναθέτοντες φορείςµπορούν να ακολουθούν 
την προβλεπόµενη διαδικασία του άρθρου 117 (συνοπτικός διαγωνισµός) µέχρι την ανάπτυξη του 
παραπάνω συστήµατος. 
Συµπληρωµατικά των όσων αναφέρονται στο σηµείο (1) εναπόκειται στηνκρίση της ΕΑΑ∆ΗΣΥ το 
αν θα εκδοθεί πρότυπο τεύχος απλοποιηµένηςπροκήρυξης για τους συνοπτικούς διαγωνισµούς του 
άρθρου 117 τουν.4412/16.». 
 
Σύμφωνα με την ανωτέρω διευκρίνιση ηδιαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου118 του 
ν.4412/2016 η οποία επιτρέπεται σε συμβάσεις των οποίων η εκτιμώμενη αξία είναι ίση ή 
κατώτερη των 20.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ) και αφορά τις δημόσιες συμβάσεις: 
●  έργων,  
●  μελετών και  
●  παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, 
 
►Προς το παρόν δεν ισχύει ή μάλλον παγώνει  
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Επομένως έως ότου ηΓενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων εισάγει τη δυνατότητα της κλήρωσης,οι αναθέτουσες αρχές και αναθέτοντες φορείς 
μπορούν να ακολουθούν την προβλεπόμενη διαδικασία του άρθρου 117 (συνοπτικός 
διαγωνισμός) γιασυμβάσεις των οποίων η εκτιμώμενη αξία είναι ίση ή κατώτερη των 60.000€ 
(χωρίς ΦΠΑ) 
 
►Παρά ταύτα αν και η νέα νομοθεσία στερεί από τους  δημάρχους της χώρας 
τη δυνατότητα απευθείας ανάθεσης μικρών έργων, παραμένει ζωντανή και 
συνεχώς αυξανόμενη η απ’ ευθείας ανάθεσης για έργα έως 20.000,00 € με 
«απόφαση Δημάρχου»δηλαδήο Δήμαρχος αποφασίζειέχοντας υπόψη τις                                                            
παρακάτω Α & Β περιπτώσεις των Ν.3463/2006 & Ν.3852/2010, όπως: 
 
Α.  Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»: 
και πιο συγκεκριμένα την § 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, το δεύτερο και τρίτο εδάφιο  
της οποίαςδιατηρείται σε ισχύ, σύμφωνα με την περίπτωση 38 της § 1 του άρθρου 377 
(Καταργούμενες διατάξεις)  του νέου Νόμου  4412/2016,  
 
ΝΟΜΟΣ 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/30.6.2006) Κώδικας ∆ήµων και ΚοινοτήτωνΆρθρο 209 (Προµήθειες-
Υπηρεσίες-Μελέτες)                                                                                                                                                              
«…… §9. Οι ∆ήµοι και οι Κοινότητες, οι Σύνδεσµοι τους, τα νοµικά τους πρόσωπα δηµοσίου δικαίου 
και τα ιδρύµατα τους δύνανται να αναθέτουν απευθείας ή µε συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο 
διαγωνισµό) παροχή υπηρεσιών, που δεν υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α), 
σύµφωνα µε τις προβλέψεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α), ως προς τα επιτρεπτά 
χρηµατικά όρια, όπως αυτά καθορίζονται µε τις εκάστοτε εκδιδόµενες αποφάσεις του Υπουργού 
Οικονοµίας και Οικονοµικών. Για την απευθείας ανάθεση απαιτείται απόφαση ∆ηµάρχου ή 
Προέδρου Κοινότητας, προέδρου συνδέσµων, νοµικών τους προσώπων δηµοσίου δικαίου και 
ιδρυµάτων, χωρίς προηγούµενη απόφαση του συµβουλίου. Στην περίπτωση αυτή τα συντασσόµενα 
τεύχη εγκρίνονται από τον ∆ήµαρχο ή τον Πρόεδρο Κοινότητας ή τον πρόεδρο του συνδέσµου, του 
δηµοτικού ή κοινοτικού προσώπου δηµοσίου δικαίου ή ιδρύµατος. Για τη συνοπτική διαδικασία 
(πρόχειρο διαγωνισµό) απαιτείται απόφαση της δηµαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συµβουλίου, 
του διοικητικού συµβουλίου συνδέσµων, νοµικών τους προσώπων δηµοσίου δικαίου και ιδρυµάτων, 
που εγκρίνει και τα συντασσόµενα τεύχη.» 
 
►Το παραπάνω άρθρο 209 (Προμήθειες‐Υπηρεσίες‐Μελέτες), 
δεν αφορά έργα, αναφέρεται στις Προμήθειες–Υπηρεσίες–Μελέτες .                                                                     
►Σε καμία περίπτωση δεν νομιμοποιείται ο δήμαρχος να χαρακτηρίζει  
τα έργα,«Προμήθειες– Υπηρεσίες –Μελέτες» επικαλούμενος το άρθρο 
209 του νόμου 3463/2006, για να κάνει  ΄΄ απ’ ευθείας ανάθεση΄΄.                  
 
Β.  Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης  
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» :και πιο συγκεκριµένα το άρθρο 58 του Ν. 3852/2010 
σχετικά µε τις αρµοδιότητες του ∆ηµάρχου το οποίο διατηρείται σε ισχύ, σύµφωνα µε την 
περίπτωση 29 της § 1 του άρθρου 377 (καταργούµενες διατάξεις) του νέου Νόµου 4412/2016 
 
ΝΟΜΟΣ 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/07.06.2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης. Άρθρο 58 (Αρµοδιότητες του ∆ηµάρχου)        
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« 1. Ο δήµαρχος προασπίζει τα τοπικά συµφέροντα, κατευθύνει τις δράσεις τουδήµου για την 
υλοποίηση του σχεδίου ανάπτυξης, διασφαλίζει την ενότητατης τοπικής κοινωνίας και ασκεί τα 
καθήκοντά του µε γνώµονα τις αρχές της διαφάνειας και της αποτελεσµατικότητας. 
Ειδικότερα, ο δήµαρχος: 
α) Eκπροσωπεί το δήµο στα δικαστήρια και σε κάθε δηµόσια αρχή. 
β) Eκτελεί τις αποφάσεις του δηµοτικού συµβουλίου, της οικονοµικής καιτης επιτροπής  
ποιότητας ζωής. H µη εκτέλεση των αποφάσεων αυτώνσυνιστά σοβαρή πειθαρχική  
παράβαση καθήκοντος. 
γ) Ορίζει τους αντιδηµάρχους, συγκαλεί και προεδρεύει της εκτελεστικήςεπιτροπής και  
συντονίζει την υλοποίηση των αποφάσεών της. 
δ)Eίναι προϊστάµενος των υπηρεσιών του δήµου. Ως προϊστάµενος όλουτου προσωπικού του  
δήµου εκδίδει τις πράξεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για το διορισµό, τις κάθε  
είδους υπηρεσιακές µεταβολέςκαι την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου. 
ε) Συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηµατικά εντάλµατα πληρωµής των  
δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από τηναρµόδια υπηρεσία του δήµου. 
στ) Υπογράφει τις συµβάσεις που συνάπτει ο δήµος. 
ζ) Εκδίδει τις άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τις αρµοδιότητες του  
δήµου. 
η) Εκδίδει πιστοποιητικά προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης τωνδηµοτών, καθώς και  
τις βεβαιώσεις µόνιµης κατοικίας. 
θ) Συνιστά οµάδες εργασίας και οµάδες διοίκησης έργου από µέλη τουδηµοτικού συµβουλίου,  
υπαλλήλους του δήµου, υπαλλήλους του δηµόσιου τοµέα ή ιδιώτες για τη µελέτη και    
επεξεργασία θεµάτων τουδήµου, καθορίζοντας τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας       
τους. 
ι) Μπορεί να αναθέτει, χωρίς αµοιβή, την εποπτεία και το συντονισµό συγκεκριµένων  
δράσεων του δήµου σε µέλη του δηµοτικού συµβουλίου. 
2. Όταν δηµιουργείται άµεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άµεσηζηµία των δηµοτικών 
συµφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης,ο δήµαρχος µπορεί να αποφασίσει για θέµατα 
που ανήκουν στην αρµοδιότητα της οικονοµικής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής. Στην 
περίπτωσηαυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την 
επόµενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής. 
3. Σε περίπτωση όπου τα ιδιωτικά συµφέροντα του δηµάρχου ή συγγενή τουέως το δεύτερο 
βαθµό εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας συγκρούονται µε τα συµφέροντα του δήµου, ο δήµαρχος 
υποχρεούται να απέχει και τα αντίστοιχακαθήκοντα ασκεί αντιδήµαρχος ή σύµβουλος του 
επιτυχόντος συνδυασµούπου ορίζεται από το δηµοτικό συµβούλιο. Η µη τήρηση της 
υποχρέωσηςαυτής συνιστά σοβαρή πειθαρχική παράβαση καθήκοντος. 
4. Στις περιπτώσεις που ο δήµαρχος εκτελεί αποφάσεις σύµφωνα µε τη ρύθµιση του εδαφίου β΄ 
της παραγράφου 1 του παρόντος, δεν υπέχει αστική,ποινική και πειθαρχική ευθύνη, εφόσον 
αυτές δεν έχουν ακυρωθεί, ανακληθεί ή ανασταλεί. 
5. Ο δήµαρχος δεν θεωρείται υπόλογος κατά την έννοια του άρθρου 25 τουπ.δ. 774/1980 (ΦΕΚ 
189 Α΄), όπως ισχύει, και σε βάρος του επιτρέπεταικαταλογισµός µόνο για δόλο ή βαριά 
αµέλεια. 
6. Οι ρυθµίσεις των παραγράφων 4 και 5 ισχύουν και για τους αντιδηµάρχους 
όταν σε αυτούς ανατίθεται η άσκηση αρµοδιοτήτων του δηµάρχου.» 
 
►Σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο  58 (Αρμοδιότητες του Δημάρχου)  
του νόμου 3852/2010  ο δήμαρχοςδεν ορίζεταινα διενεργεί την 
΄΄ απ’ ευθείας ανάθεση΄΄ διότι δεν συμπεριλαμβάνεται στο παραπάνο 
άρθρο η συγκεκριμένη αρμοδιότητα αφού δεν προσδιορίζεται ρητά, 
ούτε κάν διατυπώνεται   
 
Εποµένωςµε τις προϋποθέσεις που θέτειτο άρθρο 118 του ν.4412/2016, για την απευθείας ανάθεση 
έργου, µελέτης και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών υπηρεσιών, στην ουσία µεταφέρει την 
αρµοδιότητα αυτή στη Γενική Γραµµατεία Υποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών,  
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Μεταφορών και ∆ικτύων, όπου θα διενεργούνται υποχρεωτικά οι ηλεκτρονικές κληρώσεις της παρ.  
5 του άρθρου 118 του ν.4412/2016, περιορίζοντας σηµαντικά τις παρατυπίες ή καλύτερα τις 
αυθαιρεσίες που µεθοδεύονταν στην΄΄ απευθείας ανάθεση΄΄. 
 
Όµως µέχρι την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού συστήµατος κληρώσεων της § 6 του ίδιου άρθρου,αν 
και όποτε γίνει, κρίνεται σκόπιµοσύµφωνα µε την  Εγκύκλιο 18/2016 του Υπουργού Υποδοµών   
Μεταφορών  & ∆ικτύων Χρήστου Σπίρτζη, να ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 117, δηλαδή 
του συνοπτικού διαγωνισµού, κυρίως από τους φορείς της αυτοδιοίκησης. 
 
∆ιευκρινίζεται σαφώς ότι ηαπευθείας ανάθεση µικρών έργων (έως 6.500,00 €, πλέον ΦΠΑ), δεν 
καταργήθηκε αφού το άρθρο 15 του Π.∆. 171/1987,  ειδικά για την πρωτοβάθµια αυτοδιοίκηση, 
διατηρείται σε ισχύ (περίπτωση 67 της § 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016).                                                  
 
Επίλογος:  
 
Ο Υπουργός µε την ΕΓΚΥΚΛΙΟ 18/2016έχει επιλέξει να απενεργοποιήσει τελείως την§ 6 του 
άρθρου 118 του ν.4412/2016της ηλεκτρονικής κλήρωσης (διαδικασία απευθείας αναθέσεων 
έως20.000,00 €  χωρίς ΦΠΑ). 
Οι αναθέτουσες αρχές, αν και το καινούργιο νοµοθετικό πλαίσιο στην § 5 του άρθρου 118 του 
ν.4412/2016.προβλέπει στην αρχή κάθε χρόνου να καταρτίζουν κατάλογο µε όσους ενδιαφέρονται 
να συµµετάσχουν σε τέτοιας µορφής διαδικασίες, ακόµη δεν έχουν βρεί τον τρόπο σύνταξής τους.                    
 
►Χωρίς την κατάρτιση τέτοιων καταλόγων  δεν ισχύει η διαδικασία της  
§6 του άρθρου 118 του ν.4412/2016. 
 
►Ίσως υπάρχουν λεπτοµέρειες που δεν ξέρουµε. 
 
Έτσι 
●Οιδήµαρχοι κατά την προσφιλή τους συνήθεια κάνοντας τεχνηέντως παρατυπία πάνω στον  
νόµο,βρήκαν τρόπο επικαλούµενοι:                                                                                                                        
Α).  Το άρθρο 209 (Προµήθειες-Υπηρεσίες-Μελέτες), του νόµου 3463/2006 
Β).  Το άρθρο  58 (Αρµοδιότητες του ∆ηµάρχου) του νόµου 3852/2010 ,  
 
να κάνουν΄΄απευθείαςαναθέσεις΄΄σε δικούς τους εργολάβους. 
 
●Εµείς ούτως ή άλλως ελπίζουµε στην εύρυθµη λειτουργία του νέου νόµου και περιµένουµε την  
       ώρα της ευθύνης της κυβέρνησης και του Υπουργού. 
 
●Από την πλευρά της οργάνωσης µας ας συνεχίσουµε κάθε προσπάθεια  έως ότου αυτό καταστεί  
εφικτό. 
 
 

 Με τιμή 

                                                                                               ΜΑΝΔΡΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                       

                                                                                                       ΜΕΛΟΣ  Δ.Σ. ΣΑΤΕ 
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