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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ  
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

“Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.” 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ 

Τμήμα Μελετών 
 

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

112 57, Αθήνα 
Π. Μπαράκου, Γ. Κυρίτσης 

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

www.eaadhsy.gr  
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Προς: Ως Πίνακας Αποδεκτών 
(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) 
 

 

 
 
 

Θέμα: Ενημέρωση για έκδοση ν. 4635/2019 «ΕΠΕΝΔΥΩ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ». 
  

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ν. 
4635/2019 (Α’167) "ΕΠΕΝΔΥΩ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ".  
 
Ο εν λόγω νόμος περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, διατάξεις που αφορούν σε θέματα 

δημοσίων συμβάσεων. Ειδικότερα: 
 
Α. Διατάξεις, οι οποίες τροποποιούν τον ν. 4412/2016 (Α’/147): 
 

 Άρθρο 50 «Γενική Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας και λοιπές διατάξεις», με 

το οποίο τροποποιείται το άρθρο 15 του ν. 4412/2016 (πρβλ. παρ. 9), 
 

 Άρθρο 81 «Σύμβαση μελέτη/κατασκευής», με το οποίο τροποποιείται το 
άρθρο 50 τον ν. 4412/2016. 
 

 Άρθρο 140 «Καταργούμενες και τροποποιούμενες διατάξεις», με το οποίο 
τροποποιούνται τα άρθρα 119, 200 και 329 του ν. 4412/2016 (πρβλ. παρ. 7).  
 

 Άρθρο 235 «Ρυθμίσεις θεμάτων διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων», με το 

οποίο τροποποιούνται η περίπτωση γ) της παραγράφου 4 του άρθρου 73 
του ν. 4412/2016 (πρβλ. παρ. 3) και  η παράγραφος 1 του άρθρου 79 του ν. 
4412/2016 (πρβλ. παρ. 5). Με το ίδιο άρθρο τροποποιούνται και επιμέρους 
διατάξεις του ν. 3959/2011 “Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού”, στις 
οποίες παραπέμπει το τροποποιηθέν, ως άνω, άρθρο 73 του ν. 4412/2016. 
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Β. Διατάξεις, οι οποίες τροποποιούν τον ν. 4413/2016 (Α’/148): 
 

 Άρθρο 82 «Συμβάσεις παραχώρησης», με το οποίο τροποποιείται το άρθρο 

29 παρ. 2 του ν. 4413/2016. 
 

 Άρθρο 235 «Ρυθμίσεις θεμάτων διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων», με το 

οποίο τροποποιούνται η περίπτωση δ) της παραγράφου 7 του άρθρου 39 
του ν. 4413/2016 (πρβλ. παρ. 4), και  η παράγραφος 2 του άρθρου 41 του ν. 
4413/2016 (πρβλ. παρ. 6). 

 
Γ. Λοιπές διατάξεις:  
 

 Άρθρο 83 «Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα». 
 

 ΜΕΡΟΣ ΙΣΤ΄ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (άρθρα 85 – 116) και ιδίως το 

άρθρο 94 «Έννομες Συνέπειες Δημοσιότητας», το οποίο στην παράγραφο 5 
ορίζει: «Παράλειψη της υποχρέωσης δημοσιότητας που προβλέπεται στις 
οικείες διατάξεις για τους υπόχρεους στο Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με τον παρόντα 
νόμο και τους εταιρικούς νόμους, καθιστά αδύνατη τη συμμετοχή των 
προσώπων ή των ενώσεων προσώπων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 
86 του παρόντος, σε διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων έργων, 
προμηθειών και υπηρεσιών με πρόσωπα του δημόσιου τομέα κατά την 
έννοια της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α΄ 65), όπως 
ισχύει, και τη διεκδίκηση από αυτούς προγραμμάτων ΕΣΠΑ». 
 

 ΜΕΡΟΣ ΙΗ΄ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (άρθρα 118 – 141) και 

ειδικότερα τα άρθρα 134 «Τεχνική Βοήθεια», 137 «Επιτάχυνση ης 

υλοποίησης των έργων ΠΔΕ» και 139 «Μεταβατική περίοδος». 
 

 Άρθρο 156 «Επείγουσα αντιμετώπιση στατικών και τεχνικών ζητημάτων σε 
κτηριακές υποδομές». 
 

 Άρθρο 178 «Αντικατάσταση του άρθρου 61 ν.3979/2011 (Α’ 138)» που 

αφορά στη «Σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών 
καθαριότητας, συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού». 
 

 Άρθρο 188 «Θέματα Μητρώων συντελεστών παραγωγής δημοσίων και 
ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 
υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.)». 
 

 Άρθρο 229 «Επείγουσες ρυθμίσεις θεμάτων οικονομικής λειτουργίας και 

προσωπικού Ο.Τ.Α.». 
 

 Άρθρο 230 «Αντιμετώπιση επειγόντων ζητημάτων στους δήμους που 
συστάθηκαν με το άρθρο 154 του ν. 4600/2019 (Α΄ 43)» 
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Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι ο ως άνω νόμος, καθώς και το σύνολο της ενωσιακής 
και εθνικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, αναρτώνται και 
τηρούνται στον «Πίνακα Παρακολούθησης Νομοθεσίας Δημοσίων Συμβάσεων», 

στην αντίστοιχη ειδική ενότητα της διαδικτυακής πύλης της Εθνικής Βάσης 
Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Β.Δ.ΔΗ.ΣΥ  https://ppp.eaadhsy.gr), στην οποία 
παρέχεται ελεύθερη πρόσβαση. 
 

   Με εντολή Προέδρου 
  Ο Γενικός Δ/ντης 

 
 
 

Χ. Κουκάκης 

 
 

Εσωτ. Διανομή: 

1. Γραφείο Προέδρου 

2. Γραφείο Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων 

3. Γραφείο Νομικού Συμβούλου 

4. Γενική Δ/νση Δημοσίων Συμβάσεων 

5. Δ/νση Μελετών και Γνωμοδοτήσεων  

6. Δ/νση Συντονισμού  

7. Δ/νση  Ελέγχου 

8. Δ/νση ΕΒΔΔΗΣΥ και Ηλεκτρονικής Υποστήριξης  

9. Δ/νση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης 

10. Αυτοτελές Γραφείο Θεσσαλονίκης 
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