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∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Για την ανάθεση προµήθειας και υπηρεσιών απαιτείται, καταρχήν, η διενέργεια δηµοσίου
ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού, ώστε να καθίσταται δυνατή, µε την προσέλευση µεγάλου ή
έστω ικανού αριθµού µειοδοτών, η ανάπτυξη επαρκούς ανταγωνισµού και η διασφάλιση των
οικονοµικών συµφερόντων των Ο.Τ.Α., µε την επιλογή της πλέον συµφέρουσας για αυτούς
προσφοράς. Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης
χωρίς δηµοσίευση της σχετικής προκήρυξης, µόνον, όµως, εφόσον συντρέχουν οι προς τούτο
νόµιµες προϋποθέσεις, ήτοι κατεπείγουσα ανάγκη, οφειλόµενη σε γεγονότα απρόβλεπτα και µη
απορρέοντα από ευθύνη του φορέα.
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∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ (άρθρα 26
παρ 6 & 32 του Ν. 4412/2016)- ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ
ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ

Γεγονότα που υπερβαίνουν κατά πολύ τον συνήθη ρου του οικονοµικού
και κοινωνικού βίου, όπως λ.χ. οι θεοµηνίες (πληµµύρες σεισµοί, ακραία
κεραύνιά φαινόµενα κ.λπ.),οι οποίες καθιστούν κατεπειγόντως
απαραίτητη την παράδοση διαφορών προµηθειών και την
αποκατάσταση των προκληθεισών ζηµίων, γίνεται, δε, περαιτέρω
δεκτό, σύµφωνα µε τη άποψη που έχει υιοθετήσει το Ελεγκτικό Συνέδριο(ΕΣ Τµ.V
191,105,171,191,200,205, 214/2007,15, και 74/2008), ότι απρόβλεπτες περιστάσεις είναι τα
γεγονότα που δεν µπορούν, αντικειµενικά, µε βάση τα διδάγµατα της ανθρώπινης πείρας και
λογικής να προβλεφθούν, είναι δε ανεξάρτητα της βούλησης της αναθέτουσας αρχής και δεν
πρέπει να απορρέουν από έλλειψη προγραµµατισµού και επιµέλειας αυτής. Με απόφασή της,
η Ειδική Επιτροπή tου άρθρου 152 του ν.3463/2006 της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Μακεδονίας - Θράκης έκρινε ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΤΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΧΡΟΝΙΚΟΥ
∆ΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 33 ηµερών µεταξύ συµβάντος και αναθέσεως και ότι δεν υπερβαίνει τον
εύλογο, προς ενέργεια, χρόνο, υπό την έννοια ότι, στις περιπτώσεις αυτές, η εκτίµηση του
διαδραµόντος, µεταξύ συµβάντος και αναθέσεως, χρόνου, ως εύλογου ή µη, δέον να εκτιµάται,
εκτός των άλλων, σε σύγκριση µε τον –κατά την κοινή πείρα – απαιτούµενο χρόνο εκτέλεσης
της ενδιαφέρουσας, εν προκειµένω προµήθειας και εργασίας, στην περίπτωση που ο αρµόδιος
φορέας – επέλεγε να ακολουθήσει τη διαδικασία της διενέργειας δηµοσίου ανοικτού
µειοδοτικού διαγωνισµού.
Αντώνης Σαουλίδης,
∆ικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω
Ειδικευµένος σε θέµατα Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Ο ASL-ΟΜΙΛΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ µε έδρα τη Θεσσαλονίκη, δραστηριοποιείται στην παροχή
ολοκληρωµένων υπηρεσιών νοµικής, συµβουλευτικής και επιστηµονικής υποστήριξης προς τους
ΟΤΑ Α’ βαθµού και τα νοµικά πρόσωπα αυτών, για την προώθηση των επιδιώξεων, στόχων και
συµφερόντων τους.
Τα στελέχη του Οµίλου είναι δικηγόροι, µε πολυετή και εξειδικευµένη εµπειρία στην περιφερειακή και
τοπική ανάπτυξη και αυτοδιοίκηση, καθώς και σε όλο το φάσµα του δικαίου.
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