
 

 

 

1 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Τμήμα Μελετών 

 
Ταχ. Δ/νση: Κεφαλληνίας 45 και Κόμνα Τράκα 
Τ.Κ. – Πόλη: 
Πληροφορίες : 

112 57, Αθήνα 
Π. Μπαράκου 

eMail: eaadhsy@eaadhsy.gr 
Τηλ. Κέντρο: 213 2124 700 
Fax: 213 2124 777 
Ιστότοπος: www.hsppa.gr 

www.eaadhsy.gr 
 

   

 

 

 
 

Αρ. πρωτ.: 1859 

Αθήνα, 03/04/2019 

 

 

 

Προς: Ως Πίνακας Αποδεκτών 

(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) 

 

     

 

 

 

Θέμα: “Ενημέρωση για τη δημοσίευση του ν. 4605/2019 (Α' 52) - Τροποποίηση διατάξεων του ν. 

4412/2016- Προσθήκη νέων άρθρων”. 

 

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ν. 4605/2019 «Εναρμόνιση 

της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλί-

ου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφο-

ριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκά-

λυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και 

Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (Α' 52), με το άρθρο 43 του οποίου τροποποιήθηκαν επιμέρους διατάξεις 

των Βιβλίων: I (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών – Προσαρμογή στην Οδηγία 

2014/24/ΕΕ), ΙΙ (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών – Προσαρμογή στην Οδηγία 

2014/25/ΕΕ), IV (Έννομη Προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων) & V (Τελικές Διατάξεις) του ν. 

4412/2016, και συγκεκριμένα, τροποποιήθηκαν τα άρθρα 33, 38, 39, 72, 79Α, 80, 92, 94, 100, 101, 103, 105, 

107, 111, 117, 119, 121, 127, 132, 200, 205, 218, 219, 221, 222,  270, 273, 302, 315, 316, 318, 331, 337, 364, 

365, 367, 368, 372, 376, 377 και 379 του νόμου αυτού.  

 

Επίσης, προστέθηκαν τα ακόλουθα έξι (6) νέα άρθρα: 

1) Άρθρο 32Α  

(με το οποίο εισάγονται εξαιρέσεις από την υποχρεωτική εφαρμογή των άρθρων 22 παρ. 1, 36, 72 πα-

ράγραφος 1 περίπτωση α΄, 79 παράγραφοι 1 έως 4, και 221 παράγραφοι 8 και 9) 

2) Άρθρο 109Α «Διαδικασία ανάθεσης» 

3) Άρθρο 205Α «Δικαστική Επίλυση Διαφορών» 
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4) Άρθρο 221Α «Προθεσμίες για την ολοκλήρωση των επιμέρους σταδίων» 

5)  Άρθρο 269Α  

(με το οποίο εισάγονται εξαιρέσεις από την υποχρεωτική εφαρμογή των άρθρων 79 παρ. 1 έως 4, 258 

παράγραφος 1 και 302 παράγραφος 1 περιπτ. α’) 

6) Άρθρο 320 Α «Διαδικασία ανάθεσης»  

7) Άρθρου 333Α «Ενστάσεις που ασκούνται κατά τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων με εκτιμώμενη 

αξία κατώτερη ή ίση των 60.000 ευρώ  (χωρίς ΦΠΑ) – Δικαστική προστασία» 

 

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι με το άρθρο 44 αντικαταστάθηκε το έβδομο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 

4 του ν. 4013/2011 (Α΄ 204 ) ως εξής: «Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρχής στις συμβά-

σεις άνω των δυόμισι χιλιάδων (2.500) ευρώ που υπάγονται στον παρόντα νόμο, και ανεξαρτήτως πηγής 

προέλευσης χρηματοδότησης, οι οποίες συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του, επιβάλλεται κράτηση 

ύψους 0,07%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, 

καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης». 

 
Σε συνέχεια της δημοσίευσης του υπόψιν νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επισημαίνεται ότι 

η Αρχή, στο πλαίσιο της αρμοδιότητας για την έκδοση πρότυπων τευχών διακηρύξεων και υποδειγμάτων 

εγγράφων σύμβασης (αρ. 2 παρ. 2 περ. ε του ν. 4013/2011, αρ.  53 παρ. 5 ν. 4412/2016, σε συνδυασμό  με 

το αρ. 53 παρ. Α. αρ. 9 του ν. 4605/2019) πρόκειται να προβεί σε προσαρμογή των προτύπων τευχών 

διακηρύξεων για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών 

συναφών επιστημονικών υπηρεσιών. Μέχρι την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας και τη δημοσίευση 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των επικαιροποιημένων τευχών, προσθήκες και εν γένει προσαρμογές 

άρθρων των πρότυπων διακηρύξεων μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον 

είναι απόλυτα συμβατές με τις ως άνω νομοθετικές μεταβολές και την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία 

(ρήτρα ευελιξίας). 

Σας γνωρίζουμε, επίσης, ότι θα ακολουθήσει, ομοίως, σχετική προσαρμογή και των υποδειγμάτων 

διακηρύξεων για συμβάσεις γενικών υπηρεσιών και προμηθειών. Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας 

επικαιροποίησης και ανάρτησης στην ιστοσελίδα  της Αρχής των επικαιροποιημένων υποδειγμάτων, οι 

αναθέτουσες αρχές προσαρμόζουν τα οικεία άρθρα σύμφωνα με τις ως άνω νομοθετικές μεταβολές. 

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία. 

  Με εντολή Προέδρου 

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης  

Νομικών Υπηρεσιών κ.α.α. 

 

Χριστίνα Καξιρή 
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