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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        Αθήνα       7 / 09   / 2016             
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ                           Αριθ.Πρωτ.ΔΝΣβ΄/οικ.58220/ Φ.ΕΓΚΥΚΛ. 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ             
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ                                                                
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ      ΠΡΟΣ: 
Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & 
ΚΑΛΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ (ΔΝΣ) 
Τμήμα              : β΄ 
Ταχ. Δ/νση       : Χαρ.Τρικούπη 182 
Ταχ. Κωδ.        : 10178 Αθήνα 
Πληροφορίες   : Μ.Κανελλοπουλου             
Τηλέφωνο        : 2131523524     
ΦΑΞ                 : 2106438662 
Email               :  ggded17@ggde.gr 
 

ΘΕΜΑ: Έκδοση νόμων 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και 

υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και 4413/2016 (Α' 

148) “Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης - Εναρμόνιση με την Οδηγία 

2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 

2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες 

διατάξεις”. 

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως: 

1) ο ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, και  

2) ο ν. 4413/2016 (Α' 148) “Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης - 

Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων 

παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις”. 

Α. Στο ν. 4412/2016 περιλαμβάνονται : 

α) οι νέοι κανόνες σύναψης / ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων έργων, 

προμηθειών και υπηρεσιών, αναλόγως προσαρμοσμένοι στις διατάξεις της Οδηγίας 

2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 

Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων και 

την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (L 94), 

β) οι νέοι κανόνες σύναψης / ανάθεσης και εκτέλεσης συμβάσεων έργων, 

προμηθειών και υπηρεσιών πρώην εξαιρούμενων τομέων, αναλόγως 

προσαρμοσμένοι στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις 

προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της 

ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την κατάργηση της 

οδηγίας 2004/17/ΕΚ (L 94). 

 
ΠΡΟΣ :  ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ                                                                          
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 γ) Oι κανόνες έννομης προστασίας κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, οι οποίοι 

αποτελούν προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) για τον συντονισμό των νομοθετικών, 

κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων περί της εφαρμογής των διαδικασιών 

προσφυγής στον τομέα της σύναψης συμβάσεων κρατικών προμηθειών και 

δημοσίων έργων και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 

1992 (L 76) για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών 

διατάξεων σχετικά με εφαρμογή των κοινοτικών κανόνων στις διαδικασίες σύναψης 

των συμβάσεων φορέων οι οποίοι λειτουργούν στους τομείς του ύδατος, της 

ενέργειας, των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών, όπως τροποποιήθηκαν με την 

Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης 

Δεκεμβρίου 2007 (L 335) και την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 (L 94). 

Β. Στα άρθρα 1-70 του ν. 4413/2016 περιλαμβάνονται οι νέοι κανόνες σύναψης/ 

ανάθεσης και εκτέλεσης συμβάσεων παραχώρησης, προσαρμοσμένοι στις διατάξεις 

της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 

Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (L 94). 

Η ισχύς των νόμων 4412/2016 και 4413/2016 αρχίζει από τη δημοσίευσή τους στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι 08.08.2016, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε 

επιμέρους διατάξεις αυτών. 

Προκειμένου να υπάρξει ενιαία αντιμετώπιση της εφαρμογής των εν λόγω νόμων, 
ιδίως όσον αφορά τις συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών 
επιστημονικών υπηρεσιών, παρακαλούμε τα όποια ερωτήματα να υποβάλλονται 
εγγράφως (ή δια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) στη Διεύθυνση Νομοθετικού 
Συντονισμού και Καλής Νομοθέτησης του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων: 
 

Ταχ. Δ/νση:                                                                      ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΥΠΟΜΕΔΙ                                                                      ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 
 
Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης 
Διεύθυνση Νομοθετικού Συντονισμού  
και Καλής Νομοθέτησης 
Χαρ. Τρικούπη 182, 10178 Αθήνα                                         ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ   
Fax     : 210 6438662                                                                        
E-mail: dns17ypomedi@gmail.com  
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