
 

 

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 
 

έως 20.000€ άνευ Φ.Π.Α. 

 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 

Οδηγός Ενεργειών 

1) Εγγραφή εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό εξόδων1. 

2) Τεχνική περιγραφή, ενδεικτικός προϋπολογισμός 2 . Αυτά αποτελούν το 

πρωτογενές αίτημα, το οποίο υπογράφεται από τον προϊστάμενο ή υπάλληλο 

του τμήματος που αιτείται τη δαπάνη. 

3) Ανάρτηση του πρωτογενούς αιτήματος στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.3, εφόσον η εκτιμώμενη 

αξία είναι ίση ή ανώτερη του ποσού των χιλίων (1.000) ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α. 

(εξαιρούνται οι δαπάνες μισθοδοσίας και κρατήσεων, αγορές και μισθώματα ακινήτων, 

επιχορηγήσεις και βοηθήματα και γενικότερα ότι σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 δεν θεωρείται 

δημόσια σύμβαση προμήθειας, υπηρεσίας, μελέτης ή έργου). 

4) Ο Διατάκτης εγκρίνει τη δαπάνη, συντάσσοντας τεκμηριωμένο αίτημα και 

αποστέλλοντάς το στην Οικονομική Υπηρεσία. Για δαπάνες για αποδοχές, συντάξεις, 

εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους και δαπάνες πάγιου χαρακτήρα (όπως ηλεκτρικής ενέργειας, 

                                                        
1 άρθρα 25, 26, 49 του Ν. 4270/2014 και Π.Δ. 80/2016. Σε περίπτωση μη εξειδικευμένης πίστωσης απαιτείται 
εξειδίκευσή της με απόφαση Δ.Σ. 
2 Άρθρο 54 του Ν. 4412/2016. 
3 Άρθρο 11 του Ν. 4013/2011, παρ. 3 του άρθρου 38 του Ν. 4412/2016 και άρθρα 5, 6, 10 της αριθμ. 57654/22-5-
2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1781/Β΄). 

 

 



 

 

ύδρευσης, επικοινωνιών, μισθωμάτων, κοινοχρήστων) δεν απαιτείται τεκμηριωμένο αίτημα από 

το διατάκτη4. 

5) Ανάρτηση του τεκμηριωμένου αιτήματος στο πρόγραμμα «Διαύγεια» ως 

έγκριση δαπάνης5. 

6) Ο Π.Ο.Υ. εκδίδει σε δύο (2) αντίτυπα το σχέδιο της Απόφασης Ανάληψης 

Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.). Με την υπογραφή του στο αριστερό μέρος των δυο (2) 

αντίτυπων του σχεδίου της Α.Α.Υ., ο Π.Ο.Υ. βεβαιώνει ότι η προς ανάληψη 

δαπάνη είναι νόμιμη, «ότι το ποσό της βρίσκεται εντός των ορίων της σχετικής 

πίστωσης και ότι έχει δεσμευθεί από τον προϋπολογισμό του φορέα» 6 . 

Παράλληλα, το ποσό της δαπάνης καταχωρείται στα λογιστικά βιβλία και 

δεσμεύεται, μέσω του πληροφοριακού συστήματος, η αντίστοιχη πίστωση στον 

προϋπολογισμό, λαμβάνοντας μοναδικό αριθμό καταχώρησης7.  

7) Ο Διατάκτης υπογράφει τα δυο (2) αντίτυπα του σχεδίου της Α.Α.Υ. και εγκρίνει 

με αυτό τον τρόπο τη δαπάνη, τη διάθεση της σχετικής πίστωσης και 

συνακόλουθα το πρωτογενές αίτημα. 

8) Η Α.Α.Υ. λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου και καταχωρείται στο Μητρώο 

Δεσμεύσεων. Παράλληλα καταχωρείται στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 8 και στην «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»9. 

9) Σύνταξη και αποστολή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε έναν (1) ή 

περισσότερους οικονομικούς φορείς10. Δεν είναι υποχρεωτική εκ των νόμου η 

ανάρτηση της πρόσκλησης στο πρόγραμμα «Διαύγεια», στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. ή στον 

ιστότοπο του Ν.Π.Ι.Δ.. Η πρόσκληση λαμβάνει αριθμό εξερχομένου εγγράφου. 

                                                        
4 Αριθμ. 2/100018/0026/30-12-2016 εγκύκλιος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΑΔΑ: ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ). 
5 Άρθρο 2 παρ.6α  3861/2010 
6 παρ. 2 του άρθρου 66 του Ν.4270/2014 
7 Αριθμ. 2/100018/0026/30-12-2016 εγκύκλιος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. 
8 Περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 της αριθμ. 57654/22-5-2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1781/Β΄). 
9 Άρθρο 43 του ν.4605/2019 ισχύς μέχρι 31/5/2019. 
10 παρ. 3 του άρθρου 120 του Ν. 4412/2016. 



 

 

10) Υποβολή προσφοράς/ών. Μεταξύ των δικαιολογητικών, που ενδεχόμενα 

απαιτήσει η αναθέτουσα αρχή, δεν περιλαμβάνεται η εγγύηση καλής 

εκτέλεσης11. 

11) Έκδοση Απόφασης Ανάθεσης του διατάκτη12, της προμήθειας ή της παροχής 

υπηρεσίας σε συγκεκριμένο οικονομικό φορέα, έναντι ορισμένου ποσού. 

Προϋποθέσεις ανάθεσης:13 

- Βεβαίωση εκπροσώπησης ΓΕΜΗ 

- Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου προς απόδειξη μη 

ύπαρξης λόγων αποκλεισμού, για συμβατική αξία μεγαλύτερη των 2.500,00€14. 

- Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα της εταιρείας15 για αναθέσεις άνω 

των 2.500,00€ . 

Δεν απαιτείται η προσκόμιση αποσπάσματος ποινικού μητρώου, καθώς και φορολογική 

και ασφαλιστική ενημερότητα από τον προσφέροντα και ανάδοχο δημόσιας σύμβασης, 

εφόσον η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη των 2.500 ευρώ, χωρίς 

Φ.Π.Α.16 

12) Ανάρτηση της ανωτέρω απόφασης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. - από 1.000,00 ευρώ και 

πάνω καθαρή αξία και ανάρτηση στο πρόγραμμα «Διαύγεια» ανεξαρτήτως 

πόσου17.  

                                                        
11 περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016. 
12 Παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 
και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. 
13 άρθρο 80 του Ν. 4412/2016. 
14 άρθρο 73 του Ν. 4412/2016. 
15 Με τις αριθμ. 308/2017, 19/2018 Πράξεις του Κλιμακίου Π.Ε.Δ. στο VII Τμήμα, και 47/2018 Πράξη Κλιμακίου 
Π.Ε.Δ στο IV Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίθηκε ότι η συμμετέχουσα εταιρεία (Ε.Ε., ΚΥΝΣΕΠ, κλπ) δεν 
όφειλε, κατά το στάδιο της υπογραφής της οικείας σύμβασης, να προσκομίσει πιστοποιητικά φορολογικής και 
ασφαλιστικής ενημερότητας του διαχειριστή της, πέραν των εκ του νόμου δικαιολογητικών που αφορούν στην 
ενημερότητα της ίδιας αφού από καμία διάταξη νόμου σχετική με τη διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων δεν προβλέπεται αυτή η υποχρέωση. 
16 Παρ. 11 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 
(ΦΕΚ Α’ 171 – 13/11/2017) 
17  παρ. 3 του άρθρου 379 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 53 του άρθρου 107 του 
Ν.4497/2017 και παρ. 3 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 και άρθρο 43 ν.4605/2019 



 

 

13) Σύναψη σύμβασης (συμφωνητικό) υποχρεωτικά για αξία μεγαλύτερη των 

2.500,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., πλην των τμηματικών παραδόσεων18. 

14) Καταχώριση της σύμβασης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.19 (για όλες όσες είναι άνω των 1.000 

ευρώ). 

15) Τιμολόγηση από τον ανάδοχο. 

16) Πρωτόκολλο παραλαβής για την προμήθεια ή την υπηρεσία  από την επιτροπή 

παραλαβής ή από τον προϊστάμενο της αρμόδιας Υπηρεσίας αν η δαπάνη είναι 

≤ 2.500 € και η σύμβαση έχει συναφθεί μετά την 1/4/2019. Σε περίπτωση που οι 

παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται στους όρους της 

σύμβασης συντάσσεται Προσωρινό Πρωτόκολλο παραλαβής (Μόνο στην 

περίπτωση αυτή απαιτείται έγκριση από το Δ.Σ.) 20 

17) Αποστολή πλήρους φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην 

Οικονομική Υπηρεσία, μέσα σε 3 ημέρες από την παραλαβή του τιμολογίου21. 

18) Έκδοση Χ.Ε.Π. μέσα σε 21 ημέρες από την παραλαβή των δικαιολογητικών.Τα 

εντάλματα υπογράφουν ο Π.Ο.Υ.  - ή τα ιεραρχικώς υφιστάμενα όργανα που 

εξουσιοδοτούνται από αυτόν – και ο Συντάκτης22. 

Κρατήσεις: 

- 0,07% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., από 1/4/2019 όταν υπάρχει σύμβαση από 1.000,00 ευρώ και 

πάνω23 ή 0,06% για συμβάσεις πριν την 1/4/2019 από 2.500,00 ευρώ και άνω. 

- 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π., ανεξαρτήτως ποσού και ύπαρξης σύμβασης24. 

                                                        
18 άρθρο 105 του Ν. 4412/2016, άρθρο 130 του Ν. 4270/2014. 
19 παρ. 3 του άρθρου 38 του Ν. 4412/2016. 
20)Υπ’αριθμό 12/2019 Πράξη του Κλιμακίου Π.Ε.Δ. στο VII Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
21)άρθρο 69ζ του Ν.4270/2014 
22)άρθρο 92 του Ν.4270/2014, άρθρο 65 του Ν.4270/2014 
23 άρθρο 4 του Ν.4013/2011, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.7 του άρθρου 375 του Ν.4412/2016. 
24 «Σε κάποιες περιπτώσεις το νομικό πλαίσιο για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης δεν απαιτεί την υπογραφή  
σύμβασης.  Η  ανάθεση γίνεται με διοικητική εντολή (Απόφαση Ανάθεσης), όπου περιλαμβάνονται όλοι οι όροι 
που ρυθμίζουν τις σχέσεις των δυο πλευρών. Στις περιπτώσεις αυτές, όπου δεν υπάρχει σύμβαση, η συνολική 
αξία συνάγεται από τη διοικητική εντολή ανάθεσης»,Οδηγός για Αναθέτουσες Αρχές/Αναθέτοντες Φορείς, σελ.7 



 

 

- επί των ανωτέρω κρατήσεων υπολογίζεται χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί 

του χαρτοσήμου, το οποίο αποτελεί δημόσιο έσοδο και αποδίδεται σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις25. 

- Από 150 ευρώ καθαρή αξία και πάνω: 1% για προμήθεια καυσίμων, 4% για λοιπές 

προμήθειες, 8% για παροχή υπηρεσίας (όταν υπάρχει σύμβαση, υπόκειται σε κράτηση 

ανεξαρτήτως ποσού τιμολογίου). 

- Από 300 ευρώ καθαρή αξία και πάνω 20% για αμοιβή επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

19) Ανάρτηση του Χ.Ε.Π. στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. από 1.000 ευρώ και πανω 26  και στο 

πρόγραμμα «Διαύγεια» ανεξαρτήτως ποσού.  

20) Δικαιολογητικά εξόφλησης Χ.Ε.Π.27 

- Φορολογική ενημερότητα: από 1.500 ευρώ συνολική αξία και πάνω. 

- Ασφαλιστική ενημερότητα: από 3.000 ευρώ συνολική αξία και πάνω. 

- IBAN. 

21) Πληρωμή – εξόφληση Χ.Ε.Π. εντός 5 ημερών από την έκδοση του28. 

 

Νομοθετικό Πλαίσιο 

1) Ν. 4270/2014 και Π.Δ. 80/2016 

2) Ν. 4013/2011 

3) Ν. 3861/2010 

4) Άρθρα 38, 72, 116, 118, παρ. 3 του άρθρου 120 του Ν. 4412/2016 

5) Ν.4605/2019 

 

                                                        
http://www.aepp-procurement.gr/siteapps/joomla-21306/htdocs/images/guides/aepp_detention_guide.pdf  
25 Αριθμ. 5143/5-12-2014 (ΦΕΚ Β΄ 3335) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και αριθμ. 1191/14-
3-2017 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 969/Β΄). 
26  παρ. 3 του άρθρου 379 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 53 του άρθρου 107 του 
Ν.4497/2017 και το άρθρο 43 του ν.4605/2019. 
27 άρθρο 200 του Ν. 4412/2016. 
28 άρθρο 69Ζ του Ν.4270/2014 «Η μη τήρηση των ανωτέρω προθεσμιών συνεπάγεται την πειθαρχική ευθύνη των 
αρμοδίων οργάνων κατά τις σχετικές διατάξεις του Ν.3528/2007» 

http://www.aepp-procurement.gr/siteapps/joomla-21306/htdocs/images/guides/aepp_detention_guide.pdf

