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ΠΡΟΣ : 1.Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
της Χώρας
2.Περιφέρειες της Χώρας
3.Δήμους της Χώρας

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση ρυθμίσεων των από 11-3-2020 και 14-3-2020 Πράξεων
Νομοθετικού Περιεχομένου αναφορικά με δημόσιες συμβάσεις που συνάπτονται
από τους ΟΤΑ - Γνωστοποίηση του με αρ. πρωτ. Γρ. Προέδρου 29/12-3-2020
εγγράφου του Προέδρου της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ).
Σας γνωρίζουμε ότι στις πρόσφατες Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ)

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του. (ΦΕΚ Α' 55/11-032020) και «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19» (ΦΕΚ Α' 64/14-03-2020) περιέχονται διατάξεις σχετικές με τη
σύναψη δημοσίων συμβάσεων από τους ΟΤΑ.
Α. Στην ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της

εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ
Α' 55/11-03-2020) σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των εδαφίων (α) και (β) της παραγράφου 3
του άρθρου 10 με τίτλο «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και
Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού
COVID-19» , κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού

COVID-19 (όπως προσδιορίζεται στην πρώτη παράγραφο του ιδίου άρθρου) για προμήθειες
υλικού και υπηρεσιών, συναφών με την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης
ανάγκης για τη λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, οι Δήμοι
και οι Περιφέρειες μπορούν να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας στη
διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ. γ` της παρ. 2
του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α` 147). Η ανάθεση δημοσίων συμβάσεων γίνεται με
απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό
πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για
την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο
δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη μετά την ανάθεση συνεδρίασή του. Οι
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διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται αναλογικά και στα νομικά πρόσωπα
των ΟΤΑ.
Β. Στην ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (ΦΕΚ Α' 64/14-03-2020),
προβλέπονται τα
ακόλουθα:
Άρθρο δεύτερο: «Έκτακτα μέτρα για την εξασφάλιση της επάρκειας μέσων ατομικής

προστασίας και προσωπικής υγιεινής»

Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις τις παρ. 8 του άρθρου, «εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται

άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου
βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν
μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, οι
διαδικασίες έκτακτης προμήθειας κάθε ενδεδειγμένου είδους ατομικής υγιεινής ή μέσου
συλλογικής προστασίας μπορούν να διενεργούνται από οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή, με
απευθείας ανάθεση κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης εθνικής
νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων.»
Άρθρο εικοστό τέταρτο: «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών»
Στις παραγράφους 3 και 4 προβλέπονται τα εξής:

«3. Στις περιπτώσεις που μετά από τη λήψη των αδειών του άρθρου 5 της από 11.3.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, το εναπομείναν προσωπικό των ΟΤΑ α` βαθμού στις
υπηρεσίες καθαριότητας εσωτερικών και εξωτερικών χώρων και αποκομιδής και μεταφοράς
απορριμμάτων δεν επαρκεί για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία τους, είναι
δυνατή η ανάθεση των υπηρεσιών αυτών με απόφαση της οικονομικής επιτροπής σε
ιδιώτες με τη διαδικασία της απευθείας διαπραγμάτευσης για χρονικό διάστημα δύο (2)
μηνών και με δυνατότητα ισόχρονης παράτασης, εφόσον διαρκεί η έκτακτη ανάγκη. Η περ.
β` της παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
εφαρμόζεται αναλόγως.
4. Για την καταπολέμηση της αφρικανικής πανώλης των χοίρων και την αποτροπή της
διασποράς της νόσου, οι δήμοι συμβάλλουν το έργο των κατά τόπους κτηνιατρικών
υπηρεσιών με τη διάθεση προσωπικού και μέσων για τις εργασίες της θανάτωσης και
υγειονομικής ταφής των χοίρων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κατάλληλο προσωπικό
στους οικείους δήμους, κατόπιν απόφασης της οικείας οικονομικής επιτροπής είναι δυνατή
η ανάθεση δημόσιας σύμβασης σε ιδιώτες με τη διαδικασία της απευθείας διαπραγμάτευσης
για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών με δυνατότητα ισόχρονης παράτασης, εφόσον διαρκεί
η έκτακτη ανάγκη. Η περ. β` της παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου εφαρμόζεται αναλόγως.»
Ως απευθείας διαπραγμάτευση νοείται η προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 του ν. 4412/2016)
Άρθρο εικοστό έκτο: « Υπηρεσίες καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης»

«Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού
Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες
από την έναρξη ισχύος της παρούσας, οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή δύναται, κατά
παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων
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συμβάσεων, να προβαίνει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την παροχή
υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης των κτιρίων που υπάγονται στην
αρμοδιότητά της, η χρονική διάρκεια των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6)
μήνες.»
Άρθρο εικοστό έβδομο: «Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για την παροχή εξ

αποστάσεως εργασίας»

« Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού
Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες
από την έναρξη ισχύος της παρούσας, οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή δύναται, κατά
παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων
συμβάσεων, να προβαίνει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια των
απαραίτητων υλικών, υπηρεσιών, λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής για την
επίτευξη της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων των
υπαλλήλων της και την πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παρ. 6 του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.»
Γ. Συναφώς σας γνωρίζουμε ότι με το αρ. πρωτ. Γρ. Προέδρου 29/12-3-2020 έγγραφο
του Προέδρου της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ) με
θέμα : «Διευκρινήσεις σχετικά με τις συμβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο λήψης
μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (ΑΔΑ: ΨΘΘΞΟΞΤΒ-ΒΨ1)
διευκρινίζεται ότι η ανάγκη αποτροπής της εξάπλωσης του κορωναϊού και οι ειδικές
ανάγκες που έχουν προκύψει σε συνέχεια εμφάνισης κρουσμάτων του εν λόγω ιού στην
Ελλάδα συνιστούν γεγονότα εντασσόμενα στην έννοια της ανωτέρας βίας κατά την έννοια
του άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. δδ' του ν. 4013/2011 και κατά συνέπεια, δημόσιες
συμβάσεις άνω των ορίων που ανατίθενται σύμφωνα παρ.2 περ .γ και 269 περ.δ του
άρθρου
32 «Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση» του ν. 4412/2016 και το αντικείμενο των οποίων συνέχεται άμεσα με τα
μέτρα αποφυγής της διάδοσης του κορωναϊού δύνανται να συνάπτονται χωρίς την
προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Παρακαλούμε να κοινοποιήσετε την παρούσα εγκύκλιο στις υπηρεσίες και
υπαλλήλους σας, που ασχολούνται με ζητήματα ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων
συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών, για ενημέρωση και πιστή εφαρμογή.
Την ανωτέρω εγκύκλιο μπορείτε να αναζητήσετε και στον δικτυακό τόπο του
ΥΠ.ΕΣ.: www.ypes.gr.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1.Γραφείο Υπουργού
2.Γραφείο Υφυπουργού
3.Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Εσωτερικών και Οργάνωσης
4.Γρ.Γεν.Δ/ντριας Οικ.Υπηρεσιών
και Διοικ.Υποστήριξης
5.Γρ.Γεν.Δ/ντριας Αποκέντρωσης κ’ Τ.Α.
6.Γρ.Γεν.Δ/ντή Οικον.Τ.Α. κ’ Αναπτ.Πολιτικής
7.Δ/νση Διοικ.Υποστήριξης/Τμήμα Τ.Υ.
8.Δ/νση Οργάνωσης κ’ Λειτουργίας Τ.Α.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Π.ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ
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9.Δ/νση Οικονομικών Τ.Α.
10.Δ/νση Οργάνωσης κ’ Λειτουργίας
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
11.Δ/νση Οικονομικής κ’ Αναπτ.Πολιτικής
12. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
(με την παράκληση να αναρτήσει
το παρόν στο δικτυακό τόπο του ΥΠ.ΕΣ.)

