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ΘΕΜΑ: «Καταργούμενες διατάξεις και έναρξη ισχύος επιμέρους άρθρων ν. 4412/2016, σε 
συνέχεια τροποποιήσεων του ν. 4782/2021 (Α 36) και του άρθρου 57 ν. 4825/2021 (A 157) ». 

 

Ι. Ν. 4782/2021 

Σε συνέχεια της παρ. 2 του άρθρου 141 και της παρ. 1 του άρθρου 142 του ν. 4782/2021 (Α’ 
36), από 01/09/2021 καταργούνται διατάξεις ν. 4412/2016 και εκκινεί η εφαρμογή άλλων, ως 
τροποποιήθηκαν με επιμέρους διατάξεις του ανωτέρω ν. 4782/2021, ως ακολούθως : 

Α. Κατάργηση διατάξεων από την 1η Σεπτεμβρίου 

Καταργείται ο συνοπτικός διαγωνισμός, ως διαδικασία ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, 
και ειδικότερα καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 117 του Βιβλίου Ι και του άρθρου 
327 του Βιβλίου ΙΙ, του ν. 4412/2016, στις οποίες, αντίστοιχα, προβλέπεται. Περαιτέρω, 
καταργούνται και οι συναφείς διατάξεις των παρ. 1α των άρθρων 120 και 330 και η περ.  
30 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ως άνω νόμου (παρ. 2 άρθρου 141 ν. 4782/2021), οι οποίες 
ρυθμίζουν ζητήματα του συνοπτικού διαγωνισμού. Επισημαίνεται ότι διαδικασίες 
συνοπτικού διαγωνισμού που εκκίνησαν προ της 1ης/9/2021, συνεχίζονται και 
ολοκληρώνονται σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο που ίσχυε κατά τον  χρόνο έναρξης 
της διαδικασίας, καθώς  και με τα οριζόμενα στην οικεία διακήρυξη. 

Β. Έναρξη ισχύος διατάξεων από την 1η Σεπτεμβρίου 

ΒΙΒΛΙΟ Ι 

α) Υποχρεωτική χρήση ΕΣΗΔΗΣ σε συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας από 30.001, 00 € (άρθρο 
36 παρ. 1 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 ν. 4782/2021) 

Τροποποιείται το χρηματικό όριο εκτιμώμενης αξίας σύμβασης, άνω του οποίου 
υποχρεούνται οι αναθέτουσες αρχές σε χρήση του ΕΣΗΔΗΣ σε όλα τα στάδια της 
διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων και αναμορφώνεται σε 30.000,00 € (αντί 
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του ορίου των 60.000,00 € που ίσχυε μέχρι και την 31η Αυγούστου), εξαιρουμένης της 
διαδικασίας σύναψης συμβάσεων του άρθρου 128 του ν. 4412/2016 περί ανάθεσης 
εξειδικευμένων υπηρεσιών (σύμβουλοι, εμπειρογνώμονες) για τη μελέτη και εκτέλεση 
συμβάσεων δημοσίων έργων και συμβάσεων παραχώρησης έργων (παρ. 1α άρθρου 142 ν. 
4782/2021).  

Σημειώνεται ότι, για τις διαδικασίες ανάθεσης σύμβασης έργου και τις συμβάσεις 
υπηρεσιών, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 107 έως 110 του ν. 
4412/2016, το όριο της απευθείας ανάθεσης είναι 60.000,00€, ήτοι υπερβαίνει το ποσό 
των 30.000,00€, άνω του οποίου οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται σε χρήση του 
ΕΣΗΔΗΣ, χωρίς κάποια, περαιτέρω, ειδική ρύθμιση για τις ως άνω συμβάσεις. Ως εκ τούτου, 
η παρ. 1 του άρθρου 118 πρέπει να ερμηνεύεται συνδυαστικά με την παρ. 1 του άρθρου 36 
και, σε κάθε περίπτωση, να γίνεται χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για διαδικασίες απευθείας 
ανάθεσης συμβάσεων έργου και συμβάσεων υπηρεσιών που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής των άρθρων 107 έως 110 του ν. 4412/2016, ποσού από 30.001,00 € έως 
60.000,00€. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις συμβάσεις προμηθειών, υπηρεσιών, έργων και 
μελετών και τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, που αφορούν στην 
υλοποίηση έργων ΤΠΕ της Κεντρικής Διοίκησης, το όριο της απευθείας ανάθεσης των 
οποίων είναι επίσης 60.000 € σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 118 ν. 4412/2016.  

β) Συγκρότηση και τήρηση φακέλου δημόσιας σύμβασης (άρθρο 45 ν. 4412/2016 ως 
τροποποιήθηκε με άρθρο 10 ν. 4782/2021) 

Προβλέπεται η υποχρεωτική τήρηση και επικαιροποίηση από την αναθέτουσα αρχή 
ηλεκτρονικού φακέλου δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, στην περίπτωση που η 
διαδικασία ανάθεσης γίνεται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. Στον εν λόγω ηλεκτρονικό φάκελο 
καταγράφεται η πρόοδος της διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης και περιλαμβάνονται 
κατ’ ελάχιστον τα στοιχεία των παρ. 7, 8 και 9, κατά περιπτωση, του άρθρου 45. Σχετική 
ρύθμιση προβλέφθηκε και στις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις για το ΕΣΗΔΗΣ. Ειδικότερα: 

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 της υπ’ αριθμ. 64233 Κοινής Απόφασης των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας, με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών 
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και 
Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» (Β΄2453), «Από την 01.09.2021, οι 
ηλεκτρονικές περιοχές της παρ. 1 του παρόντος άρθρου συνιστούν τον ηλεκτρονικό τόπο 
τήρησης του Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 
4412/2016.» 

Κατ’ αντιστοιχία, σύμφωνα με την παρ. 1.1 του άρθρου 8 της υπ’ αριθμ. 166278 Κοινής 
Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας, με 
θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των δημοσίων 
συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 
υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», (Β’ 2813), «1.1 Από την 01.09.2021, οι 
ηλεκτρονικές περιοχές της παρ. 1 του παρόντος άρθρου συνιστούν τον ηλεκτρονικό τόπο 
τήρησης του Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης, σύμφωνα με την παρ. 2 των άρθρων 45 και 277 
του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), περί συγκρότησης και τήρησης φακέλου δημόσιας σύμβασης και 
σύμβασης αντίστοιχα, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων της προκαταρκτικής 
διαβούλευσης της αγοράς, στην περίπτωση που αυτή διεξάγεται εκτός ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα 
με το άρθρο 47 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147).» 

Τεχνικές οδηγίες για την τήρηση του φακέλου δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, θα 
εκδοθούν από τα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία.   

Περαιτέρω προβλέπεται ότι ο φάκελος της δημόσιας σύμβασης τηρείται για περίοδο 
τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής της σύμβασης, ενώ 
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σε περίπτωση εκκρεμοδικίας ο σχετικός φάκελος τηρείται μέχρι το πέρας αυτής. 

γ) Ενημέρωση των υποψηφίων και προσφερόντων (άρθρο 70 ν. 4412/2016) – Προσθήκη 
ειδικής ρύθμισης για συμβάσεις έργου 

Εκκινεί η εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 70 του ν. 4412/2016,  όπως προστέθηκε με το 
άρθρο 20 του ν. 4782/2021, η οποία προβλέπει υποχρέωση της αναθέτουσας αρχής, σε 
έργα με εκτιμώμενη αξία άνω του 1.000.000,00 € να αναρτά στην ιστοσελίδα της, 
δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού, τη μελέτη 
κατασκευής του έργου. Περαιτέρω παρέχεται στην αναθέτουσα αρχή  και η δυνατότητα να 
αναρτά και τα τεύχη της δημοπράτησης με ταυτόχρονη αποστολή προκαταρκτικής 
ενημέρωσης στο ΚΗΜΔΗΣ (παρ. 1β άρθρου 142 και άρθρο 20 παρ. 4 ν. 4782/2021). 

δ) Κατάργηση παρ. 2 άρθρου 92 «Περιεχόμενο προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής» 

Καταργείται η παρ. 2 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, η οποία καθόριζε το περιεχόμενο 
των προσφορών στην ανοικτή διαδικασία (παρ. 1β άρθρου 142 ν. 4782/2021 και αρ. 34 ν. 
4782/2021, κατά το μέρος που τροποποιεί την παρ. 2 του αρ. 92 του ν. 4412/16).  

ε) Τροποποίηση Κανόνων Εκτέλεσης συμβάσεων έργων, μελετών και τεχνικών και 
λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών 

Εκκινεί η ισχύς των ακόλουθων άρθρων εκτέλεσης συμβάσεων έργων, μελετών και 
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών ν. 4412/201, όπως 
τροποποιήθηκαν ή προστέθηκαν με επιμέρους διατάξεις του ν. 4782/2021(παρ. 1β άρθρου 
142 και άρθρα 57, 58, 59, 60, 63, 64, 66 έως 79, 82 έως 86, 89 έως 93, 95 έως 98, 100 
αντίστοιχα ν. 4782/2021) :  

i) Κανόνες Εκτέλεσης συμβάσεων έργων 

Άρθρο 136 Διοίκηση του έργου - Παρακολούθηση και επίβλεψη - Εξουσιοδοτική διάταξη 

Άρθρο 136Α Διοίκηση του έργου - Παρακολούθηση και επίβλεψη έργων κάτω των ορίων -  
Μητρώο επιβλεπόντων ελεγκτών μηχανικών - Εξουσιοδοτική διάταξη 

Άρθρο 138 Γενικές υποχρεώσεις αναδόχου 

Άρθρο 141 Πειθαρχικές ευθύνες διοικητικών οργάνων 

Άρθρο 144 Σύμπραξη του μελετητή στην κατασκευή - Πρόσθετες εγγυήσεις - Ευθύνη - 
Εξουσιοδοτική διάταξη  

Άρθρο 145 Χρονοδιάγραμμα κατασκευής - Πειθαρχικό αδίκημα  

Άρθρο 147 Προθεσμίες 

Άρθρο 148 Ποινικές ρήτρες για παραβίαση προθεσμιών έργου (παρ. 1 και 2) 

Άρθρο 149 Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ) 

Άρθρο 150 Προκαταβολές 

Άρθρο 151 Επιμετρήσεις 

Άρθρο 152 Λογαριασμοί 

Άρθρο 153 Αναθεωρητική περίοδος για τις βασικές τιμές ημερομισθίων, υλικών, 
μισθωμάτων και μηχανημάτων - Εξουσιοδοτικές διατάξεις  

Άρθρο 154 Απολογιστικές εργασίες  

Άρθρο 155 Επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες, οι οποίες εκτελούνται πριν 
από την έγκριση του Α.Π.Ε. 

Άρθρο 156 Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους - 
Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες - Εξουσιοδοτικές διατάξεις 
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Άρθρο 157 Βλάβες στα έργα - Αποζημιώσεις 

Άρθρο 159 Ακαταλληλότητα υλικών - Ελαττώματα - Παράλειψη συντήρησης 

Άρθρο 160  Έκπτωση αναδόχου 

Άρθρο 161 Διακοπή εργασιών - Διάλυση της σύμβασης 

Άρθρο 168 Βεβαίωση περάτωσης εργασιών 

Άρθρο 169 Διοικητική παραλαβή για χρήση 

Άρθρο 170 Ενιαίο Σύστημα Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και 
Μελετών (ΕΣΤΕΠ ΤΙΜ-ΤΕΜ) - Εξουσιοδοτικές διατάξεις 

Άρθρο 171 Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης των έργων 

Άρθρο 172 Παραλαβή - Εξουσιοδοτική διάταξη 

ii) Κανόνες εκτέλεσης συμβάσεων μελετών και τεχνικών και λοιπών συναφών 
επιστημονικών υπηρεσιών 

Άρθρο 183 Διοίκηση σύμβασης μελέτης παροχής τεχνικών υπηρεσιών, έλεγχος, επίβλεψη 
και παρακολούθηση - Εξουσιοδοτικές διατάξεις 

Άρθρο 183A Μητρώο Επιβλεπόντων Ελεγκτών Μηχανικών - Εξουσιοδοτική διάταξη 

Άρθρο 184 Προθεσμίες - Χρονοδιάγραμμα 

Άρθρο 185 Ποινικές ρήτρες 

Άρθρο 187 Καταβολή της αμοιβής του αναδόχου 

Άρθρο 190 Αποζημίωση του αναδόχου λόγω υπερημερίας του εργοδότη χωρίς λύση της 
σύμβασης 

Άρθρο 191 Έκπτωση του αναδόχου 

Άρθρο 192 Διάλυση της σύμβασης 

Άρθρο 194 Αποζημίωση αναδόχου σε περίπτωση διάλυσης της σύμβασης 

Άρθρο 196 Τεχνικές προδιαγραφές 

 

Τα ανωτέρω άρθρα, τα οποία ρυθμίζουν ζητήματα του σταδίου εκτέλεσης των ως άνω 
συμβάσεων, διαμορφώνουν αναλόγως τα τεύχη τεχνικού περιεχομένου των διαδικασιών 
ανάθεσης που εκκινούν μετά την 1/9/2021 (Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνική 
Συγγραφή κλπ). 

Σημειώνεται ότι για ζητήματα εφαρμογής διατάξεων του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν 
με τον ν. 4782/2021 που άπτονται των δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και τεχνικών και 
λοιπών συναφών υπηρεσιών, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εκδίδει διευκρινιστικές 
οδηγίες, τις οποίες μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα της Γ.Γ. Υποδομών και στη 
διαδρομή ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ / Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 
4782/2021. 

(https://www.ggde.gr/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=catego
ry&id=152&Itemid=355 ) 

 

ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ 

α) Υποχρεωτική χρήση ΕΣΗΔΗΣ ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου επικοινωνίας σε συμβάσεις 
από 30.001,00 € (άρθρο 258 παρ. 7 ν. 4412/2016 ως τροποποιήθηκε με άρθρο 109 ν. 
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4782/2021) 

Τροποποιείται, αντιστοίχως με το Βιβλίο Ι, το χρηματικό όριο εκτιμώμενης αξίας σύμβασης, 
άνω του οποίου υποχρεούνται οι αναθέτοντες φορείς σε χρήση του ΕΣΗΔΗΣ ή άλλου 
ηλεκτρονικού μέσου επικοινωνίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 11 του άρθρου 
258, και ορίζεται σε ανώτερο των 30.000,00€  (παρ. 1δ άρθρου 142 ν. 4782/2021).  

Σημειώνεται ότι, για τις διαδικασίες ανάθεσης σύμβασης έργου και τις συμβάσεις 
υπηρεσιών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 318 έως 321 του ν. 
4412/2016, το όριο της απευθείας ανάθεσης είναι 60.000,00€, το οποίο υπερβαίνει το 
ποσό των 30.000,00€, άνω του οποίου οι αναθέτοντες φορείς υποχρεούνται σε χρήση του 
ΕΣΗΔΗΣ ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου επικοινωνίας, χωρίς κάποια περαιτέρω ειδική 
ρύθμιση για της ως άνω συμβάσεις. Ως εκ τούτου, η παρ. 1 του άρθρου 328 πρέπει να 
ερμηνεύεται συνδυαστικά με την παρ. 7 του άρθρου 258 και, σε κάθε περίπτωση, να 
γίνεται χρήση του ΕΣΗΔΗΣ ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου επικοινωνίας, ανά περίπτωση, για 
διαδικασίες απευθείας ανάθεσης συμβάσεων έργου και συμβάσεων υπηρεσιών που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 318 έως 321 του ν. 4412/2016, ποσού από 
30.001,00 € έως 60.000,00€. 

 

ΒΙΒΛΙΟ IV 

Δικαστική προστασία Αρμόδιο δικαστήριο (άρθρο 372 ν. 4412/2016 ως τροποποιήθηκε 
με άρθρο 138 ν. 4782/2021) 

Με τις διατάξεις του άρθρου 372 προβλέπεται, πλέον, η δυνατότητα κατάθεσης ενός  
ενοποιημένου ένδικου βοηθήματος, ήτοι της αίτησης αναστολής εκτέλεσης και 
ακύρωσης των αποφάσεων της ΑΕΠΠ (και της σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής 
προσφυγής) σε ενιαίο δικόγραφο, ενώπιων του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της 
αναθέτουσας αρχής, ή ενώπιων του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), ανά περίπτωση. 
Περαιτέρω, ως προς την αρμοδιότητα του ΣτΕ, αυτή περιορίζεται στις συμβάσεις που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ, σε αυτές με εκτιμώμενη αξία 
μεγαλύτερη των δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) €, όπως αντιστοίχως, ίσχυε και 
εξακολουθεί να ισχύει για τις συμβάσεις της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, ενώ συνεχίζει να έχει την 
αποκλειστική αρμοδιότητα για συμβάσεις παραχώρησης έργων και υπηρεσιών και 
συμβάσεις που υλοποιούνται ως Συμπράξεις Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα, ανεξαρτήτως  της 
εκτιμώμενης αξίας αυτών.  

Σημειώνεται ότι οι προβλέψεις του άρθρου 372 ως ισχύει από 1/9/2021, έχουν 
ενσωματωθεί στα πρότυπα τεύχη και υποδείγματα διακηρύξεων δημοσίων συμβάσεων 
άνω και κάτω των ορίων, τα οποία βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Αρχής.  

Τέλος επισημαίνεται η μεταβατική διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 140 ν. 4782/2021 που 
καταλαμβάνει διαδικασίες ανάθεσης που έχουν εκκινήσει προ της 1/9/2021. Σύμφωνα με 
την ανωτέρω διάταξη, το άρθρο 372, ως τροποποιήθηκε με το άρθρο 138 ν. 4782/2021, 
διέπει και τις διαφορές που αναφύονται από πράξεις, οι οποίες κοινοποιούνται στον 
θιγόμενο ή των οποίων προκύπτει εκ μέρους του πλήρης γνώση μετά την 1.9.2021. Το ίδιο 
ισχύει για τις παραλείψεις που συντελούνται μετά την ημερομηνία αυτή. 

 

ΙΙ. Άρθρο 57 ν. 4825/2021 

Με το άρθρο 57 του ν. 4825/2021 παρατείνεται η έναρξη ισχύος των άρθρων 55, 108 και 
134 ν. 4782/2021, τα οποία τροποποιούν, αντιστοίχως, τα άρθρα 127, την περ. α της παρ. 
11 του άρθρου 221 και 345 ν.4412/2016, η οποία πλέον εκκινεί την 1η/3/2022.  

Συνεπώς, μέχρι τις 28/2/2022 η ΑΕΠΠ εξακολουθεί να έχει αρμοδιότητα σε διαφορές που 
προκύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων καθώς και τροποποίησης αυτών, με 
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εκτιμώμενη αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ, μη 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και ανεξάρτητα από τη φύση τους. Για το ίδιο χρονικό 
διάστημα, για συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας έως και 60.000,00 €, εξακολουθεί να ισχύει 
η δυνατότητα άσκησης ένστασης ενώπιον της αναθέτουσας αρχής από τους έχοντες 
έννομο συμφέρον, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016  (η έναρξη ισχύος 
του οποίου, ως τροποποιείται με το άρθρο 55 ν. 4782/2021, μετατίθεται επίσης για την 
1η/3/2022) και, παράλληλα, εξακολουθεί να ισχύει η πρόβλεψη του άρθρου 221 για την 
συγκρότηση επιτροπής εξέτασης ενστάσεων του άρθρου 127 ως γνωμοδοτικού οργάνου 
για τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών. Οδηγίες για την υποβολή ενστάσεων, για τις 
ως άνω συμβάσεις, στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, θα παρασχεθούν από τα καθ’ ύλην 
αρμόδια Υπουργεία. 

Τέλος, θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι τα ανωτέρω ισχύουν και για τις συμβάσεις του Βιβλίου 
ΙΙ καθώς το μεν άρθρο 372 εφαρμόζεται και στις συμβάσεις του εν λόγω Βιβλίου, το δε 
άρθρο 333Α παραπέμπει στην αναλογική εφαρμογή του άρθρου 127 ν. 4412/2016, ως 
αυτό ισχύει.  

 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση.  

 

 

                                                           O Πρόεδρος 
                                                                         
 

 
 

                                                               Γεώργιος Καταπόδης 
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Εσωτ. Διανομή: 

1. Γραφείο Προέδρου   
2. Γραφείο Νομικού Συμβούλου  
3. Γραφείο Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων 
4. Γενικό Διευθυντή 
5. Δ/νση Μελετών και Γνωμοδοτήσεων  
6. Δ/νση Συντονισμού  
7. Δ/νση Ελέγχου 
8. Δ/νση Εθνικής Βάσης Βάσεων Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων και Ηλεκτρονικής Υποστήριξης 
9. Δ/νση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης  
10. Αυτοτελές Γραφείο Θεσσαλονίκης  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

1) Προεδρία της Δημοκρατίας 

2) Βουλή των Ελλήνων 

3) Όλα τα Υπουργεία / Γενικές - Ειδικές Γραμματείες 

(Γραφεία κ. Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Δ/νσεις Νομοθετικού έργου, 

Τμήματα Προμηθειών, προς περαιτέρω ενημέρωση και εποπτευομένων φορέων) 

 Υπουργείο Οικονομικών 

 Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

 Υπουργείο Εξωτερικών 

 Υπουργείο Εθνικής Άμυνας 

 Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 

(προς περαιτέρω κοινοποίηση και στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα [Πανεπιστήμια, 

Πολυτεχνεία, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και 

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης]) 

 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 Υπουργείο Υγείας 

 Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

 Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 

 Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού 

(προς περαιτέρω κοινοποίηση στις Εφορείες Αρχαιοτήτων), 

 Υπουργείο Δικαιοσύνης 

 Υπουργείο Εσωτερικών 

 Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου 

 Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

 Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών 

 Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

 Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

 Υπουργείο Τουρισμού 

 Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας 

 Υπουργό Επικρατείας, κ. Γεώργιο Γεραπετρίτη  

 Υφυπουργό στον Π/Θ, κ. Χρήστο Τριαντόπουλος   

 Υπουργό Επικρατείας, κ. Χρήστος –Γεώργιος Σκέρτσος  

 Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, κ. Βασίλειος Παπαγεωργίου 

 Γενική Γραμματεία Π/Θ, Γενικό Γραμματέα κ. Γρηγόριο- Αλέξανδρο Δημητριάδη 
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4) Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο 

Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

(προς περαιτέρω ενημέρωση και των Ειδικών Υπηρεσιών και Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης 

ν. 3614/2007 και Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ 

Α.Ε.) 

5) Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων (Γρ. Γενικού Γραμματέα) 

6) Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Γρ. Γενικού 

Γραμματέα) 

7) Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ), (προς περαιτέρω κοινοποίηση και στις 

Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ), τα νοσοκομεία και τους εποπτευόμενους φορείς Υπουργείου 

Υγείας, Τμήματα Προμηθειών) 

8) Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις 

(Γραφεία κ. Γενικών Γραμματέων, Δ/νσεις Νομοθετικού) 

(προς περαιτέρω κοινοποίηση και στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, Τμήματα/Γραφεία Προμηθειών) 

 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής 

 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας 

 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας 

 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας – Ιονίου 

 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου 

 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης 

 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης 

9) Ανεξάρτητες Αρχές (Γραφεία κ. Προέδρων) 

10) Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Μονάδα Παρακολούθησης 

Διαγωνισμών και Συμβάσεων 
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