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ΘΕΜΑ: « Αναθέσεις µε κλήρωση για έργα έως 20.000,00 € χωρίς ΦΠΑ »

Κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι
Οκτώ μήνες μετά την ισχύ του Ν. 4412/2016, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών
ΧρήστοςΣπίρτζης, με απόφασή του δημοσιευμένη στο ΦΕΚ 900/17 Μαρτίου 2017 ,θέτει σε
εφαρμογή το άρθρο 118 δηλαδή την διαδικασία ανάθεσης με κλήρωση για έργα έως 20.000,00 €
χωρίς ΦΠΑ.
Το θέμα ήρθε προς συζήτηση στο Δ.Σ. του ΣΑΤΕ με προσωπική μου επιστολήστις 7 Δεκεμβρίου
2016, τέσσερις (4) μήνες μετά την ισχύ του παραπάνω νόμου και αφού προηγήθηκε η
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 18/19.10.16 µε την οποία ο Υπουργός Υποδοµών Μεταφορών και δικτύων
Χρήστος Σπίρτζης :
►Πάγωσε την όλη διαδικασία γιατί ακόµη δεν είχε αναπτυχθεί και λειτουργήσει το
κεντρικό ηλεκτρονικό σύστηµα κληρώσεων §6 του άρθρου 118 του ν.4412/2016.
►Παρέπεµπε τις αναθέτουσες αρχές και αναθέτοντες φορείς να ακολουθούν την
προβλεπόµενη διαδικασία του άρθρου 117 (συνοπτικός διαγωνισµός) µέχρι την
ανάπτυξη του παραπάνω συστήµατος.
Θεωρώντας ότι η ευεργετική διαδικασία των αναθέσεων με κλήρωση είναι πλέον φιλί ζωής για
όλους τους συναδέλφους κυρίως δε των μικρών τάξεων,εμείς σαν οργάνωση ‐ΣΑΤΕ‐ συνεχίσαμε
μεκάθε προσπάθεια έως ότου αυτό καταστεί εφικτό.
Όπως και έγινε, σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου
Σπίρτζη, ΦΕΚ 900/17 Μαρτίου 2017 το οποίο ισχύει από την δημοσίευσή του.
Όμως για την πλήρη εφαρμογή του άρθρου 118 είναι απαραίτητη η διαδικασία κατάρτισης
καταλόγων όπως προβλέπεται στην § 5 του άρθρου 118 του ν.4412/2016, που σημαίνει ότι :
οι Αναθέτουσες Αρχέςθα μπορούν
►Μία φορά κατ’ έτος και για διάστηµα είκοσι ηµερών,
ναπροσκαλούν τους ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς,
να συντάξουν τους καταλόγους µε τους οποίους θα γίνονται οι αναθέσεις µε κλήρωση.
Επειδή οι αναθέσεις έργων µε κλήρωση δεν αφορούν την ευρωπαϊκή νοµοθεσία αλλά είναι καθαρά
εθνική πολιτική και κυβερνητική επιλογή ,θα πρέπει και οι αναθέτουσες αρχές να µεριµνήσουν

ούτως ώστε να ενεργοποιείται η διαδικασία των « αναθέσεων µε κλήρωση »
για να µπορέσουν λόγω του µικρού µεγέθους των έργων να παραχθούν γρήγορα αποτελέσµατα.
∆ιευκρινίζεται σαφώς ότι:
● Έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστηµα Κληρώσεων για δηµόσιες
συµβάσεις έργων, µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών
υπηρεσιών.
● Έχουν ήδη ξεκινήσει οι ∆ήµοι όλης της χώρας να προσκαλούν τους ενδιαφερόµενους
οικονοµικούς φορείς.
● Έχουν ήδη αρχίσει να κατατίθενται αιτήσεις από τους ενδιαφερόµενους φορείς προς τους
∆ήµους.Όπως λέει το ρητό "Κάλλιο αργά παρά ποτέ". Μαζί µε τις ευχές για καλή Αρχή και
Καλύτερη συνέχεια.
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