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I. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ: 
 

1. Αύξηση των ορίων της απευθείας ανάθεσης, από τις 20.000 ευρώ που 
είναι σήμερα, στις 30.000 ευρώ, για προμήθεια αγαθών, υπηρεσιών και 
μελετών και στις 60.000 ευρώ για δημόσια έργα με παράλληλη 
εισαγωγή υποχρέωσης δημοσίευσης της σχετικής πρόσκλησης στο 
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 
πέντε ημέρες πριν από την ανάθεση της σύμβασης προκειμένου να 
διαφυλάσσεται η τήρηση της αρχής της φανερής δράσης της διοίκησης 
(αρχή της διαφάνειας). Οι εν λόγω τροποποιήσεις προωθούνται 
τηρουμένων των αρχών της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης των 
οικονομικών φορέων. 

2. Τροποποιείται η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης συμβάσεων 
έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 
επιστημονικών υπηρεσιών, που μέχρι σήμερα απαιτούσε την 
διαδικασία των παρ.5 & 6 του άρθρου 118 του ν.4412/2016 (εγγραφή 
σε ηλ.πλατφόρμα, κλήρωση κ.λπ). Η επιλογή του αναδόχου 
διενεργείται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η σύμβαση 
συνάπτεται με τον ανάδοχο που επιλέγεται και διαθέτει τα αναγκαία 
προς τούτο προσόντα και την απαραίτητη εξειδίκευση. Η εκτιμώμενη 
αξία της σύμβασης αποτελεί το ανώτατο όριο της συμβατικής αμοιβής 
του αναδόχου. Μετά από την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος ή 
ελεγχόμενο από αυτόν φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν δύναται να 
συνάψει σύμβαση του παρόντος άρθρου με την αυτή αναθέτουσα αρχή 
για διάστημα δώδεκα (12) μηνών.  Σύμφωνα με το παρόν άρθρο, 
μπορούν να ανατεθούν από κάθε αναθέτουσα αρχή κατ’ έτος, μία ή 
περισσότερες συμβάσεις, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι ποσοστού 
δέκα τοις εκατό (10%) των πιστώσεων της αναθέτουσας αρχής κατ΄ 
έτος, για ανάθεση συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών 
και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών, αντίστοιχα. Συμβάσεις που 
συνάπτονται κατά παράβαση της παρούσας είναι άκυρες και δεν 
παράγουν έννομα αποτελέσματα (βλ. και κατωτέρω). 

3. Κατάργηση της διαδικασίας του συνοπτικού διαγωνισμού: Οι σχετικές 
διαδικασίες θα πραγματοποιούνται, με τις προβλεπόμενες διαδικασίες 



και ιδίως από την ανοικτή διαδικασία με χρήση εργαλείων e-
procurement (ΕΣΗΔΗΣ) σε συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των 
30.000 ευρώ. 

4. Εισάγεται πρόβλεψη διαδικασίας απευθείας ανάθεσης μέσω 
ηλεκτρονικών καταλόγων (e - marketplace) με ανώτατο όριο τις 40.000 
ευρώ ανά είδος προμηθευόμενου αγαθού. 

5. Προτείνεται η κατάργηση της διαδικασίας των ενστάσεων 
(ενδικοφανών προσφυγών) για τις διαδικασίες κάτω των 60.000,00 € 
(άρθρο 127 ν.4412/16) με απευθείας προσφυγή στα διοικητικά 
δικαστήρια. 

6. Υποχρεωτική χρήση ΕΣΗΔΗΣ από τις αναθέτουσες αρχές σε όλες τις 
διαδικασίες ανάθεσης με αντικείμενο άνω των 30.000,00 € αντί των 
60.000,00 €, που ισχύει σήμερα.  

7. Αναθέσεις συμβάσεων ήσσονος σημασίας (έως 2.500,00 €), χωρίς 
εφαρμογή διαδικασιών - απευθείας με εξόφληση σχετικού φορολογικού 
παραστατικού. 

8. Δυνατότητα ανάθεσης σύμβασης ενεργειών τεχνικής βοήθειας, στα 
πλαίσια εκτέλεσης συγχρηματοδοτούμενων έργων, μέχρι του ποσού 
των 60.000,00 € (αντί 40.00,00 € που ισχύει), με υποχρέωση της 
αναθέτουσας αρχής προηγούμενης πρόσκλησης τριών τουλάχιστον, 
εγγεγραμμένων σε αντίστοιχο μητρώο, οικονομικών φορέων.  

9. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ (άρθρα 57 – 101) ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 
ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

10.  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ : ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - Άρθρο 108 Όργανα διενέργειας 
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων– Τροποποίηση άρθρου 
221 ν.4412/2016 

11. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΙΙ ΤΟΥ Ν. 
4412/2016 - Κανόνες που εφαρμόζονται στις επικοινωνίες – 
Τροποποίηση άρθρου 258 ν.4412/2016  

12.  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’ ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ   
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ:  

13.  ΜΕΡΟΣ Β΄ - ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

……………………………………………………………………………………….. 

 



II. ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ1: 

1. Άρθρο 5 - Υποχρέωση χρήσης – Λειτουργία ΕΣΗΔΗΣ– 
Τροποποίηση άρθρου 36 ν. 4412/2016: Οι αναθέτουσες αρχές 
υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το ΕΣΗΔΗΣ σε όλα τα στάδια της 
διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων του παρόντος νόμου, με 
εκτιμώμενη αξία ανώτερη των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, 
εξαιρουμένης της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων που προβλέπονται 
στο άρθρο 128 (ανάθεση εξειδικευμένων υπηρεσιών – τεχνικών 
συμβούλων κ.λπ) 

 

2. Άρθρο 7 - Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ) – Τροποποίηση άρθρου 38 ν.4412/2016: Το Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), που έχει 
συσταθεί με το άρθρο 11 του ν. 4013/2011 και λειτουργεί στη Γενική 
Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, έχει ως αντικείμενο τη συλλογή, 
την επεξεργασία και τη δημοσιοποίηση στοιχείων αναφορικά με τις 
συμβάσεις του παρόντος Βιβλίου, οι οποίες συνάπτονται γραπτώς, 
προφορικώς ή με ηλεκτρονικά μέσα από αναθέτουσες αρχές και ΚΑΑ, 
εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του ποσού των δύο χιλιάδων 
πεντακοσίων (2.500) ευρώ και ανεξαρτήτως διαδικασίας 
ανάθεσης. 

 

3. Άρθρο 10 - Τεχνική επάρκεια αναθετουσών αρχών στις δημόσιες 
συμβάσεις έργων και μελετών – Τροποποίηση άρθρου 44 
ν.4412/2016: Οι αναθέτουσες αρχές που κρίνουν ότι δεν διαθέτουν 
τεχνική επάρκεια ή η τεχνική τους επάρκεια είναι ελλιπής, μπορούν 
ιδίως: α) να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις, κατά την έννοια 
της παρ. 4 του άρθρου 12, για τη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης, 
την εποπτεία και την επίβλεψη δημόσιας σύμβασης έργου ή μελέτης, β) 
να συνάπτουν συμβάσεις παροχής τεχνικών υπηρεσιών κατά την 
έννοια του άρθρου 52 και γ) να υποστηρίζονται από την ΕΚΑΑ της 
παρ. 1α του άρθρου 41 στο πλαίσιο της άσκησης από αυτήν 
επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών [….]. 

 

4. Άρθρο 20 - Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο – Τροποποίηση 
άρθρου 66 ν. 4412/2016: Οι αναθέτουσες αρχές δημοσιεύουν τις 
προσκλήσεις, τις διακηρύξεις και τις προκηρύξεις, ανάλογα με τη 
διαδικασία ανάθεσης αυτών, με την επιφύλαξη εφαρμογής της παρ. 1 
του άρθρου 38, στο ΚΗΜΔΗΣ. Οι προκηρύξεις και οι διακηρύξεις 
δημοσίων συμβάσεων της παρ. 1, καθώς και οι προσκλήσεις του 

 
1 Αναφέρονται μόνο τα βασικά σημεία των άρθρων – δεν αποτελεί πλήρη αποτύπωση όλου του 
άρθρου  



άρθρου 120, πρέπει να φέρουν Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης 
Μητρώου (ΑΔΑΜ) στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 
38. […..] 

 

5. Άρθρο 49  - Δημόσιες συμβάσεις ήσσονος αξίας– Αντικατάσταση 
άρθρου 117 ν. 4412/2016: Για τις δημόσιες συμβάσεις ήσσονος αξίας, 
με την έννοια της περ. 30 της παρ. 1 του άρθρου 2 (δηλ. έως 2.500,00 
€), είναι δυνατό να μην ακολουθείται διαδικασία ανάθεσης σύμβασης 
και οι πληρωμές να εκτελούνται ως εξόφληση έναντι νόμιμου 
φορολογικού παραστατικού, χωρίς να απαιτείται έκδοση πράξης 
ανάθεσης ή οι διαδικασίες εκτέλεσης του παρόντος από την 
αναθέτουσα αρχή. Για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας μιας 
σύμβασης ως ήσσονος αξίας εφαρμόζεται το άρθρο 6. 

 

6. Άρθρο 50 - Απευθείας ανάθεση – Αντικατάσταση άρθρου 118 ν. 
4412/2016: Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 
επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, είναι ίση ή 
κατώτερη από το όριο των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ. Για τις 
διαδικασίες ανάθεσης σύμβασης έργου και τις συμβάσεις υπηρεσιών, 
οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 107 έως 110 
(τεχνικά έργα), το ποσό του προηγούμενου εδαφίου είναι εξήντα 
χιλιάδες (60.000) ευρώ. Η απευθείας ανάθεση διενεργείται από τις 
αρμόδιες για την ανάθεση της σύμβασης υπηρεσίες της αναθέτουσας 
αρχής, χωρίς να απαιτείται γνωμοδότηση συλλογικού οργάνου. Μετά 
την έκδοση της απόφασης ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή τη 
δημοσιεύει στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 38 και 
την κοινοποιεί στον οικονομικό φορέα. Η παράλειψη εκπλήρωσης της 
υποχρέωσης του προηγούμενου εδαφίου καθιστά τη σύμβαση 
αυτοδικαίως άκυρη. Η υπογραφή συμφωνητικού απαιτείται για 
συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία που υπερβαίνει το ποσό των δύο 
χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ, με την επιφύλαξη της παρ. 6 του 
άρθρου 105. Ειδικά για τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που 
αφορούν σε ενέργειες τεχνικής βοήθειας των συγχρηματοδοτούμενων 
προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και του ΕΟΧ ή άλλων ενωσιακών ή διεθνών 
προγραμμάτων ή/και ταμείων, καθώς και των τομεακών, 
περιφερειακών και ειδικών προγραμμάτων του Εθνικού Προγράμματος 
Ανάπτυξης (ΕΠΑ), το ανωτέρω ποσό ορίζεται σε δέκα χιλιάδες 
(10.000) ευρώ. Η απόφαση ανάθεσης περιέχει κατ’ ελάχιστο [….] Για 
τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών 
και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, η επιλογή του 
αναδόχου διενεργείται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η 
σύμβαση συνάπτεται με τον ανάδοχο που επιλέγεται και διαθέτει τα 
αναγκαία προς τούτο προσόντα και την απαραίτητη εξειδίκευση. Η 
εκτιμώμενη αξία της σύμβασης αποτελεί το ανώτατο όριο της 
συμβατικής αμοιβής του αναδόχου. Μετά από την υπογραφή της 
σύμβασης, ο ανάδοχος ή ελεγχόμενο από αυτόν φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο δεν δύναται να συνάψει σύμβαση του παρόντος άρθρου με 



την αυτή αναθέτουσα αρχή για διάστημα δώδεκα (12) μηνών.  
Σύμφωνα με το παρόν άρθρο, μπορούν να ανατεθούν από κάθε 
αναθέτουσα αρχή κατ’ έτος, μία ή περισσότερες συμβάσεις, συνολικού 
προϋπολογισμού μέχρι ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) των 
πιστώσεων της αναθέτουσας αρχής κατ΄ έτος, για ανάθεση συμβάσεων 
έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών 
υπηρεσιών, αντίστοιχα. Συμβάσεις που συνάπτονται κατά παράβαση 
της παρούσας είναι άκυρες και δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα. 

 

7. Άρθρο 51 - Απευθείας ανάθεση μέσω συστήματος ηλεκτρονικών 
καταλόγων (e-marketplace)– Προσθήκη άρθρου 118 Α στον ν. 
4412/2016: Οι αναθέτουσες αρχές δύναται να προσφεύγουν στα 
συστήματα ηλεκτρονικών καταλόγων του άρθρου 35 Α, εφόσον η αξία 
των συμβάσεων που ανατίθενται απευθείας μέσω αυτών δεν 
υπερβαίνει ετησίως το ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ, ανά 
είδος αγαθού ή υπηρεσίας. Η απευθείας ανάθεση μέσω των 
συστημάτων ηλεκτρονικών καταλόγων, διενεργείται από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες της αναθέτουσας αρχής χωρίς να απαιτείται συγκρότηση 
συλλογικού οργάνου. Η ανάθεση της σύμβασης κατά τα ανωτέρω 
γίνεται σε οικονομικό φορέα εγγεγραμμένο στο μητρώο επιλεγμένων 
οικονομικών φορέων του άρθρου 35 Α, εφόσον τηρούνται οι όροι της 
πρόσκλησης της παρ.3 του άρθρου 35 Α, δυνάμει της οποίας 
υποβλήθηκε η προσφορά του οικονομικού φορέα. Ο έλεγχος της 
τήρησης των ανωτέρω προϋποθέσεων γίνεται με ευθύνη της 
αναθέτουσας αρχής. [….] 

 

8. Άρθρο 55 - Έννομη προστασία κατά τη διαδικασία σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των 
ορίων του άρθρου 118 και των δημοσίων συμβάσεων του άρθρου 
119 – Αντικατάσταση άρθρου 127 ν. 4412/2016: Για δημόσιες 
συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των ορίων του άρθρου 
118, όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την ακύρωση 
πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής και την αναστολή 
εκτέλεσης , ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της 
αναθέτουσας αρχής, κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 18/1989 (Α’ 8), το 
οποίο αποφαίνεται αμετακλήτως χωρίς να επιτρέπεται η προηγούμενη 
άσκηση άλλης ειδικής ή ενδικοφανούς διοικητικής προσφυγής. Το 
παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης 
αναστολής ορίζεται ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%) επί της εκτιμώμενης 
αξίας της σύμβασης. […..] 
 

Ντορέττα Αλεξίου  
Δικηγόρος 

Νομική Υπηρεσία ΚΕΔΕ 


