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Θέμα:

Απευθείας ανάθεση έως 20.000€ χωρίς ΦΠΑ (Ν.4412/2016)

Σύμφωνα με το Ν.4412/2016 για τις Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, ο οποίος
έχει εναρμονιστεί με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες, για τις απευθείας αναθέσεις έως 20.000€ χωρίς ΦΠΑ,
πρέπει αν ακολουθείται η κάτωθι διαδικασία:
Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου θα πρέπει πριν την αγορά:
1. Να πραγματοποιήσει έρευνα αγοράς.
Η έρευνα αγοράς αποδεικνύεται:
- Με τρεις (3) πρωτότυπες προσφορές με τρέχουσα ημερομηνία (με πρωτότυπη υπογραφή και
σφραγίδα).
- Με τρεις (3) προσφορές με τρέχουσα ημερομηνία, μέσω επίσημης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
- Με εκτύπωση του τιμοκαταλόγου της σχετικής ιστοσελίδας, για αναζήτηση μέσω διαδικτύου.
Σε περίπτωση που υπάρχει μόνο ένας προμηθευτής για το συγκεκριμένο είδος, θα πρέπει να
προσκομισθεί βεβαίωση αποκλειστικής διάθεσης.
2. Για αγορές ποσού μεγαλύτερου ή ίσου των 1000 ευρώ να υποβάλλει αίτημα (πρωτογενές αίτημα)
προς το ΕΠΙΣΕΥ, το οποίο θα εμπεριέχει:
- Περιγραφή του προς αγορά αντικειμένου και της αξίας του
- 3 προσφορές από έρευνα αγοράς (όπως περιγράφεται παραπάνω)
- Το αποτέλεσμα της έρευνας αγοράς
- Τα στοιχεία του προμηθευτή που επιλέχθηκε
- Κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία
Το ανωτέρω (πρωτογενές) αίτημα:
i. Θα αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ με τα στοιχεία της προμήθειας και το ποσό.
ii. Θα ακολουθεί εγκριτική απόφαση του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ για την εν λόγω προμήθεια
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iii. Θα αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ η εγκριτική απόφαση του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ (εγκεκριμένο αίτημα)
Όταν ολοκληρωθούν οι ως άνω αναρτήσεις, τότε θα μπορεί ο Ε.Υ. να προβεί στην αγορά και να ζητήσει την
έκδοση τιμολογίου από τον προμηθευτή.
Επιπλέον, για τιμολόγια από 1000€ και άνω, μαζί με το τιμολόγιο ο προμηθευτής θα πρέπει να
προσκομίζει, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 80 του Ν.4412/2016, για την
απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων του άρθρου 73 παρ. 1 και 2 του Ν.4412/2016, τα ακόλουθα
δικαιολογητικά:
α) απόσπασμα ποινικού μητρώου,
β) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας και
γ) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας.
Επιπρόσθετα, όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα, στα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά πρέπει να
προστεθούν και τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα (καταστατικό, ΦΕΚ κλπ), ώστε να προκύπτει ο
διαχειριστής του νομικού προσώπου, τα μέλη του Δ.Σ. κλπ (βλ. αναλογικά το άρθρο 93 του
Ν.4412/2016 για ανοικτές διαδικασίες).
Ο χρόνος υποβολής των δικαιολογητικών στην περίπτωση της απευθείας ανάθεσης δεν ορίζεται με
σαφήνεια από τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Σε κάθε περίπτωση όμως θεωρούμε πως καλό θα ήταν να
γίνεται πριν την ανάθεση, κατ' αναλογική εφαρμογή του άρθρου 103 του Ν.4412/2016.
Ειδικότερα:
α. Όταν αποστέλλετε πρόσκληση σε έναν οικονομικό φορέα, οπότε και η ανάθεση θα γίνει σε αυτόν, τα
δικαιολογητικά θα υποβάλλονται με την προσφορά του ή έστω σε σημείο πριν την ανάθεση.
β. Όταν αποστέλλετε πρόσκληση σε περισσότερους οικονομικούς φορείς, τότε, κατ' αναλογική εφαρμογή
των διατάξεων περί κατάθεσης υπεύθυνης δήλωσης στις ανοικτές διαδικασίες (άρθρο 79 του
Ν.4412/2016) οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να καταθέτουν με την προσφορά τους
υπεύθυνη δήλωση και τα δικαιολογητικά να προσκομίζονται μόνο από αυτόν που επιλέχθηκε να του
ανατεθεί η σύμβαση.
Τέλος, τονίζεται ότι:
- Για ποσά από 2.500€ έως 20.000€ χωρίς ΦΠΑ απαιτείται υπογραφή σύμβασης.
- Δεν μπορούν να γίνουν τμηματικές αγορές ομοειδών προϊόντων συνολικού ποσού μεγαλύτερου
των 2.500€ κατ’ έτος, χωρίς την ύπαρξη σχετικής σύμβασης.
- Στις συμβάσεις ύψους μεγαλύτερου ή ίσου των 2.500€ επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06%, η
οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς
και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης.

Ο Διευθυντής του ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ
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