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ΘΕΜΑ: «Καταχώρηση στο ΚΗΜΔΗΣ στοιχείων δημοσίων συμβάσεων που
ανατίθενται κατά παρέκκλιση εθνικών διατάξεων, λόγω της άμεσης ή έμμεσης
συνάφειάς τους με την αντιμετώπιση του ιού COVID-19 και την αποτροπή
περαιτέρω διασποράς του»

1. Μετά τις πρωτοφανείς εξελίξεις λόγω της διασποράς του ιού COVID-19 και τη συνακόλουθη
δημιουργία απρόβλεπτων και επιτακτικών αναγκών για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης, η
Ελληνική Πολιτεία προέβη στην έκδοση Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου, βάσει του άρθρου 44
παρ. 1 του Συντάγματος, οι οποίες περιλαμβάνουν εξαιρετικές διατάξεις για την ανάθεση Δημοσίων
Συμβάσεων, που συνέχονται άμεσα ή έμμεσα με την αντιμετώπιση του ιού. Η Αρχή, προκειμένου να
διευκολύνει τις Αναθέτουσες Αρχές/ Αναθέτοντες Φορείς στην ερμηνεία και εφαρμογή των εν λόγω
διατάξεων, εξέδωσε την Κατευθυντήρια Οδηγία 24 (ΨΟΗ0ΟΞΤΒ-ΦΔ7), στην οποία επισημαίνεται
μεταξύ άλλων ότι «με τις διατάξεις των Π.Ν.Π., δεν μπορούν να εισάγονται παρεκκλίσεις, ακόμη και
εάν πρόκειται για συμβάσεις κάτω των ενωσιακών ορίων, ακόμη και στο πλαίσιο των εξαιρετικών
περιστάσεων της παρούσας υγειονομικής κρίσης, οι οποίες να αφίστανται, κατά το δυνατόν, από τις
γενικές αρχές που διέπουν τη σύναψη των δημοσίων συμβάσεων, όπως την αρχή της διαφάνειας, της
ίσης μεταχείρισης, της απαγόρευσης των διακρίσεων κ.λπ., ήτοι τις θεμελιώδεις αρχές του ενωσιακού
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δικαίου, ούτε από διατάξεις της κείμενης εθνικής νομοθεσίας, οι οποίες συνιστούν κομβικές θεσμικές
πολιτικές επιλογές της Πολιτείας που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό, τον εξορθολογισμό των
διοικητικών διαδικασιών, την αύξηση της αποτελεσματικότητας και την ενίσχυση της διαφάνειας στον
τομέα των δημοσίων συμβάσεων. Τέτοιες διατάξεις είναι, ιδίως, η τήρηση ηλεκτρονικού φακέλου της
διαδικασίας σύναψης των συμβάσεων, η αιτιολόγηση των αποφάσεων των αναθετουσών αρχών,
καθώς και η υποχρέωση ανάρτησης, έστω και εκ των υστέρων, των ανωτέρω συμβάσεων στο
ΚΗΜΔΗΣ, προκειμένου να δύνανται να εξαχθούν στατιστικά στοιχεία για την επίπτωση της
επιδημιολογικής κρίσης του κορωνοϊού COVID-19 στις δημόσιες συμβάσεις».
2. Σε συνέχεια των ανωτέρω και εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν υφίστατο μηχανισμός που να
εξασφαλίζει την υποχρεωτική ανάρτηση από τις Αναθέτουσες Αρχές/ Αναθέτοντες Φορείς, των εν
λόγω αποφάσεων ανάθεσης/ κατακύρωσης καθώς και των συμβάσεων στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), διαφάνηκε ο κίνδυνος απώλειας σημαντικών, για την
επίτευξη του επιγραμμικού συστημικού ελέγχου, μεταδεδομένων και αρχείων, τα οποία αποτελούν
στοιχεία της εκάστοτε ανάρτησης. Στο πλαίσιο

αντιμετώπισης

του ως

άνω

κινδύνου

πραγματοποιήθηκε, με πρωτοβουλία της Αρχής και σε συνεργασία με την Διεύθυνση Διαχείρισης,
Ανάπτυξης & Υποστήριξης Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η υλοποίηση των απαραίτητων παραμετροποιήσεων
προκειμένου στην αναδυόμενη λίστα επιλογών του πεδίου «Είδος Διαδικασίας», τόσο στη φόρμα
«Νέα Σύμβαση» όσο και στη φόρμα «Νέα Απόφαση κατακύρωσης», του Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), να συμπεριληφθεί η προσθήκη των επιλογών
«Απευθείας ανάθεση – (Covid 19)» και «Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση – (Covid
19)» (Παράρτημα Ι). Ειδικότερα, όπως προκύπτει από το υπ’ αριθμ. 21026ΕΞ2020/24.07.2020 έγγραφο
της Διεύθυνσης Διαχείρισης, Ανάπτυξης & Υποστήριξης Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η προσθήκη στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) των επιλογών που αφορούν στην
καταχώρηση στοιχείων για την παρακολούθηση του συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων αναφορικά με
τον COVID-19 τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία στις 23.07.2020.
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3. Επισημαίνεται ότι μετά την παραμετροποίηση του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) κατά τα προαναφερόμενα, οι Αναθέτουσες Αρχές/ Αναθέτοντες Φορείς θα
πρέπει να καταχωρούν στο Μητρώο τα στοιχεία Δημοσίων Συμβάσεων που ανατίθενται με
εξαιρετικές διαδικασίες λόγω COVID-19, επιλέγοντας την κατάλληλη διαδικασία από την αναδυόμενη
λίστα επιλογών του πεδίου «Είδος Διαδικασίας». Η Αρχή, στο πλαίσιο της παρακολούθησης και
αξιολόγησης της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των δράσεων των δημοσίων φορέων στον
τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων, θα αξιοποιήσει τα στοιχεία αυτά μέσω επιγραμμικών συστημικών
ελέγχων, προκειμένου να εξαγάγει συμπεράσματα σχετικά με την ορθή χρήση των διατάξεων που
προβλέπουν παρεκκλίσεις από την εθνική νομοθεσία λόγω COVID-19 καθώς και σχετικά με τον
αντίκτυπο της επιδημιολογικής κρίσης στις Δημόσιες Συμβάσεις εν γένει.
Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΑΠΟΔΗΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1) Προεδρία της Δημοκρατίας
2) Βουλή των Ελλήνων
3) Όλα τα Υπουργεία / Γενικές-Ειδικές Γραμματείες (Γραφεία κ. Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών,
Υφυπουργών, Δ/νσεις Νομοθετικού έργου, Τμήματα Προμηθειών, προς περαιτέρω ενημέρωση και
εποπτευομένων φορέων)
 Υπουργείο Οικονομικών
 Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
 Υπουργείο Εξωτερικών
 Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
 Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
 Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (προς περαιτέρω κοινοποίηση και στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα [Πανεπιστήμια, Πολυτεχνεία, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ανώτατη Σχολή
Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης])
 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
 Υπουργείο Υγείας
 Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
 Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (προς περαιτέρω κοινοποίηση στις Εφορείες Αρχαιοτήτων),
 Υπουργείο Δικαιοσύνης
 Υπουργείο Εσωτερικών
 Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
 Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
 Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
 Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 Υπουργείο Τουρισμού
4) Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (προς
περαιτέρω ενημέρωση και των Ειδικών Υπηρεσιών και Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης ν. 3614/2007 και
Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ Α.Ε.)
5) Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
(Γρ. Γενικού Γραμματέα)
6) Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Γρ. Γενικού Γραμματέα)
7) Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ), (προς περαιτέρω κοινοποίηση και στις Υγειονομικές
Περιφέρειες (ΥΠΕ), τα νοσοκομεία και τους εποπτευόμενους φορείς Υπουργείου Υγείας, Τμήματα Προμηθειών)
8) Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (Γραφεία κ. Γενικών Γραμματέων, Δ/νσεις Νομοθετικού)
(προς περαιτέρω κοινοποίηση και στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, Τμήματα/Γραφεία Προμηθειών)
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας – Ιονίου
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
9) Ανεξάρτητες Αρχές (Γραφεία κ. Προέδρων)
10) Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Μονάδα Παρακολούθησης Διαγωνισμών και
Συμβάσεων
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Παράρτημα Ι
Νέα Απόφαση κατακύρωσης/ανάθεσης

Νέα Σύμβαση
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