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  Αρ.  Πρωτ. : 98  

 

  Προς: 

Πληροφορίες  : Mαρία Μελενικιώτου Πίνακας αποδεκτών 
  
 
Θέμα : Αναθέσεις έργων και μελετών σύμφωνα με το Ν.4412/2016 και το 

Ν.4472/2017 

 
 

Σύμφωνα με το άρθρο 328 του Ν. 4412/2016, ορίζονται ρητά οι περιπτώσεις στις 

οποίες επιτρέπεται η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Ειδικότερα προβλέπεται:  

 

 «1. Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη 

αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, 

χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 

 2. Η απευθείας ανάθεση διενεργείται από την αρμόδια υπηρεσία του αναθέτοντος φορέα, 

χωρίς να απαιτείται η συγκρότηση γνωμοδοτικού συλλογικού οργάνου για το σκοπό αυτό. 

 3. Η απευθείας ανάθεση σε συγκεκριμένο οικονομικό φορέα γίνεται με κριτήρια τη 

δυνατότητα της καλής και έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης από τον ανάδοχο και την 

οικονομική του προσφορά. 

4. Η απόφαση απευθείας ανάθεσης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με την παρ. 3 

του άρθρου 38 και το άρθρο 260 (όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.10 του άρθρου 47 

του Ν.4472/2017 ).  

5. Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης της παρ. 4, η σύμβαση καθίσταται 

αυτοδικαίως άκυρη». 
 

Με την παρούσα επιστολή μας, επιθυμούμε σε περιπτώσεις που θα προκύπτουν έργα ή 

μελέτες με φυσικό αντικείμενο μηχανικού στις υπηρεσίες σας, να υπάρξει ενημέρωση με 

την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Τεχνικό Επιμελητήριο 

Ελλάδας/Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας (tee_koz@tee.gr), προκειμένου να λαμβάνουν 

γνώση τα μέλη του και να καταθέτουν τις αντίστοιχες προσφορές. Επιπροσθέτως της 

διαγωνιστικής διαδικασίας θα ενισχυθεί και η συνεισφορά συναδέλφων 

διπλωματούχων μηχανικών με αναφορά στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, που 

είναι επιθυμητό για όλους. 
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Με εκτίμηση, 

Για τη Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 

Ο Πρόεδρος 

 
Δημήτριος Μαυροματίδης 

 

  

Πίνακας Αποδεκτών: 

- Γραφεία προμηθειών δημοτικών επιχειρήσεων 

- ΔΕΥΑ Δήμων Δυτικής Μακεδονίας 

- Αναπτυξιακές εταιρείες  Δήμων Δυτικής Μακεδονίας 

- Δήμοι Δυτικής Μακεδονίας 

- ΔΕΗ Α.Ε.  
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