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Θέμα: “Ενημέρωση για τη δημοσίευση του ν. 4472/2016 (Α/74), τροποποίηση
διατάξεων ν. 4412/2016 και έκδοση Υ.Α. ΚΗΜΔΗΣ”
Α. Σε συνέχεια έκδοσης και δημοσίευσής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του νόμου
4472/2017 (Α΄74), σας ενημερώνουμε ότι, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται οι κάτωθι διατάξεις
που αφορούν σε ζητήματα δημοσίων συμβάσεων :

•

Άρθρα 21 έως 35 Μέρους Γ' “Ίδρυση της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας για
την κεντρικοποίηση προμηθειών των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας φορέων”.

•

Άρθρο 47 “Τροποποιήσεις διατάξεων του νόμου 4412/2016”.
Με το άρθρο 47 τροποποιούνται διατάξεις του ν. 4412/2016 που άπτονται :
1) του ΚΗΜΔΗΣ (παρ. 1-14 και 16)
2) της υποχρεωτικής χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ ως προς τους διαγωνισμούς μελετών, τις
συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών
υπηρεσιών. Ειδικότερα, με την παρ. 15 του άρθρου 47 αντικαθίσταται η παρ. 2 του
άρθρου 379 του ν. 4412/2016 ως εξής: «2. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου είναι
υποχρεωτική η χρήση ηλεκτρονικών μέσων, σύμφωνα με τα άρθρα 33, 34 ή 35, την
παράγραφο 3 του άρθρου 40, την παράγραφο 2 του άρθρου 65 ή το άρθρο 67 και τα
άρθρα 270, 271, 272, την παράγραφο 3 του άρθρου 274, την παράγραφο 2 του άρθρου
295 ή το άρθρο 297, η ισχύς των άρθρων 22, 36, 37, της παραγράφου 3 του άρθρου 79,
258 και 259 αρχίζει:
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α) Τη 15η Ιουνίου 2017 για:
αα) Τις ανοικτές διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου με κριτήριο ανάθεσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, με
επιμέρους ποσοστά έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών [άρθρα 27 και 95 παράγραφοι 2.(α)
και 2.(β)] που διενεργούνται από το σύνολο των αρχών που αναφέρονται στο Παράρτημα
I του Προσαρτήματος Α΄ του παρόντος.
ββ) Τις ανοικτές διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης εκπόνησης μελετών και
παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με κριτήριο ανάθεσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (άρθρα 27
και 86 παρ. 6) που διενεργούνται από το σύνολο των αρχών που αναφέρονται στο
Παράρτημα I του Προσαρτήματος Α΄ του παρόντος.
β) Την 20ή Οκτωβρίου 2017 για:
αα) Το σύνολο των λοιπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών
και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του παρόντος που
διενεργούν οι αρχές του Παραρτήματος I του Προσαρτήματος Α΄ του παρόντος.
ββ) Το σύνολο διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών που διενεργούν οι αναθέτουσες
αρχές του παρόντος.
γγ) Το σύνολο των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του Βιβλίου II του παρόντος που
διενεργούν οι αναθέτοντες φορείς.»
Με την παρ. 19 του ως άνω άρθρου, η κατά την παράγραφο 15 του άρθρου 47 του ως
άνω νόμου, τροποποίηση της ημερομηνίας έναρξης ισχύος των διατάξεων που
αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016, ισχύει αναδρομικά από την
18η Απριλίου 2017.
3) της έναρξης ισχύος του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016
Ειδικότερα, με την παρ. 17 του υπόψιν άρθρου 47, η φράση “31η Μαΐου” των παρ. 7 και 8
του άρθρου 379 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 50 του ν.
4446/2016 (Α΄240) και τροποποιήθηκαν με το άρθρο 54 παρ. 2 του ν. 4465/2017 (Α΄47),
αντικαθίσταται από τη φράση «26η Ιουνίου 2017».
Κατά συνέπεια, οι διατάξεις του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016, για την έννομη προστασία
κατά τις διαδικασίες σύναψης

συμβάσεων αρχίζουν να εφαρμόζονται από 26 Ιουνίου

2017.
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Ομοίως, με την παρ. 18 του άρθρου 47, η φράση «31η Μαΐου 2017» της παρ. 11 του
άρθρου 379 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 34 του ν.
4445/2017 (Α΄ 24) και τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 54 του ν. 4465/2017 (Α΄
47), αντικαθίσταται από τη φράση «26η Ιουνίου 2017». Το προηγούμενο εδάφιο ισχύει
αναδρομικά από 1η Ιανουαρίου 2017. Κατά συνέπεια, οι διατάξεις του ν. 3886/2010 για
την προδικαστική προστασία κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων άνω των
κοινοτικών ορίων, εξακολουθούν να ισχύουν έως 25/06/2017.

•

Άρθρο 61 “Ρυθμίσεις σχετικά με τη λειτουργία της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών”.

•

Άρθρο 118 “Ηλεκτρονικό Μητρώο συντελεστών παραγωγής δημοσίων έργων και
ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών
(ΜΗ.ΤΕ.)”

•

Άρθρο 119 “Τροποποίηση διατάξεων άρθρων του ν. 4412/2016.
Με το εν λόγω άρθρο τροποποιούνται τα άρθρα 76 και 77 του ν. 4412/2016, καθώς και
διατάξεις του ν. 3316/2005 και 3669/2008 που εξακολουθούν να διατηρούνται σε ισχύ,
σύμφωνα με το άρθρο 377 του ν. 4412/2016.

Β. Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφαση του
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα : “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β/1781),
δυνάμει της εξουσιοδοτικής διάταξης του αρ. 38 παρ. 6 του ν. 4412/2016. Σημειώνεται ότι,
καταργείται η υποχρέωση δημοσίευσης των προκηρύξεων στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων
Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, η έναρξη
των οποίων, σύμφωνα με τα άρθρα 61, 120, 290 και 330 του ν. 4412/2016, εκκινεί μετά την
δημοσίευση της εν λόγω Υ.Α. στην Ε.τ.Κ., ήτοι από 23/05/2017.
Σε συνέχεια των ανωτέρω τροποποιήσεων του ν. 4412/2016, η Κατευθυντήρια Οδηγία 19
(ΑΔΑ : 7ΗΡ1ΟΞΤΒ-ΟΘΞ) με θέμα “Συμβάσεις κάτω των ορίων των άρθρων 5 (ΒΙΒΛΙΟ Ι) και 235
(ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ) του Ν. 4412/2016(Α 147) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ»”, καθώς και η Κατευθυντήρια Οδηγία
7/2015 (ΑΔΑ : Ω0Ζ7ΟΞΤΒ-ΕΛΙ) με θέμα «Υποχρέωση ανάρτησης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)» επίκειται να επικαιροποιηθούν, ώστε να
προσαρμοστεί αναλόγως το περιεχόμενό τους στις ως άνω τροποποιήσεις.
Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία.
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Ο Γενικός Δ/ντής

Θεόδωρος Σαρρής

Εσωτ. Διανομή:
1.
Γραφείο Προέδρου
2.
Γραφείο Διεθνών Σχέσεων
3.
Γραφείο Νομικού Συμβούλου
4.
Γενική Δ/νση Δημοσίων Συμβάσεων
5.
Δ/νση Νομικών Υπηρεσιών
6.
Δ/νση Συντονισμού και Ελέγχου
7.
Δ/νση Βάσεων Δεδομένων και ΚΗΜΔΗΣ
8.
Δ/νση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης
9.
Περιφερειακό Γραφείο Θεσσαλονίκης
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