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«3. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρ-
θρου έχουν εφαρμογή και για τις δωρεές που χορηγού-
νται σε δικαιούχους χρηματοδότησης, σύμφωνα με την 
περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3023/2002, 
όπως ισχύει, δηλαδή σε πολιτικά κόμματα ή συνασπι-
σμούς κομμάτων ή υποψηφίους ή αιρετούς αντιπρο-
σώπους της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου.».

2. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν για δα-
πάνες που πραγματοποιούνται από 1.1.2017 και εφεξής.

ΜΕΡΟΣ Ε΄

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Άρθρο 46

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4469/2017 

(Α΄62)

1. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 8 του 
ν. 4469/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

«Αν δεν προκύπτει από τα προσκομιζόμενα έγγραφα 
το ακριβές ύψος της απαίτησης, ο συντονιστής προ-
σμετρά στα ποσοστά της απαρτίας και της πλειοψηφί-
ας μέχρι το πέρας της διαδικασίας μόνο το μέρος της 
απαίτησης που δεν αμφισβητείται, εκτός εάν η απαίτηση 
προσδιοριστεί σε διαφορετικό ποσό από τον εμπειρο-
γνώμονα κατά την επαλήθευση των αμφισβητούμενων 
απαιτήσεων. Ο πιστωτής που συνεχίζει να αμφισβητεί 
το ποσό της απαίτησής του στο τέλος της διαδικασίας 
δεν εμποδίζεται να επιδιώξει τη δικαστική αναγνώριση 
του ύψους της».

2. Μετά την περίπτωση δ΄ της παρ. 6 του άρθρου 12 
του ν. 4469/2017 προστίθεται περίπτωση ε΄ ως εξής:

«ε) μη συμβαλλόμενοι πιστωτές αμφισβητούν το ποσό 
της απαίτησής τους, όπως αυτό προσδιορίστηκε από τον 
οφειλέτη, το συντονιστή ή τον εμπειρογνώμονα, προκύ-
πτει ότι το αμφισβητούμενο μέρος της απαίτησης αντι-
στοιχεί σε ποσοστό επί του συνόλου των απαιτήσεων 
κατά του οφειλέτη ικανό να ανατρέψει τη σύναψη της 
σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών και αποδεικνύεται 
ενώπιον του δικαστηρίου η βασιμότητα της αξίωσης του 
πιστωτή, κατά το αμφισβητούμενο μέρος.».

Άρθρο 47

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/2016 

(Α΄ 147)

1. Η παρ. 8 του άρθρου 38 του ν. 4412/2016 αντικα-
θίσταται ως εξής:

«8. Η καταχώριση δημοσίων συμβάσεων στο ΚΗΜ-
ΔΗΣ, καθώς και η αναφορά του Αριθμού Διαδικτυακής 
Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ), αποτελούν στοιχεία της 
κανονικότητας της δαπάνης, με την έννοια ότι η ύπαρξη 
ΑΔΑΜ εξομοιώνεται με δικαιολογητικό που απαιτείται 
κατά την παρ. 2 του άρθρου 91 του ν. 4270/2014 (Α΄143). 
Αρκεί η επίκληση του ΑΔΑΜ για την αυτεπάγγελτη ανα-
ζήτηση των πράξεων που καταχωρίζονται τόσο κατά τη 
διεκπεραίωση υποθέσεων των διοικούμενων όσο και 

κατά την επικοινωνία μεταξύ φορέων του Δημοσίου. 
Η έκδοση ξεχωριστών ΑΔΑΜ αφορά στα έγγραφα που 
καταχωρίζονται στο ΚΗΜΔΗΣ.».

2. Η παρ. 1 του άρθρου 66 του ν. 4412/2016 αντικα-
θίσταται ως εξής:

«1. Οι αναθέτουσες αρχές δημοσιεύουν τις διακηρύξεις 
και τις προκηρύξεις, ανάλογα με τη διαδικασία ανάθε-
σης αυτών, με την επιφύλαξη εφαρμογής της παρ. 1 του 
άρθρου 38, στο ΚΗΜΔΗΣ. Οι αναθέτουσες αρχές πρέπει 
να είναι σε θέση να αποδεικνύουν την ημερομηνία ανάρ-
τησης των ως άνω στοιχείων στο ΚΗΜΔΗΣ.».

3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 117 του 
ν. 4412/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«Για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, η ανα-
θέτουσα αρχή δημοσιεύει διακήρυξη, σύμφωνα με το 
άρθρο 66.».

4. Το εδάφιο α΄ της παρ. 3 του άρθρου 118 του 
ν. 4412/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Μετά την έκδοση της απόφασης απευθείας ανάθε-
σης, η αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει αυτή στο ΚΗΜΔΗΣ, 
σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 38, με την 
επιφύλαξη του άρθρου 379 παράγραφος 3.».

5. Η παρ. 2 του άρθρου 120 του ν. 4412/2016 αντικα-
θίσταται ως εξής:

«Ως χρόνος έναρξης του συνοπτικού διαγωνισμού νο-
είται η ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο 
ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 66.».

6. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 121 του 
ν. 4412/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) Στο συνοπτικό διαγωνισμό, η ελάχιστη προθεσμία 
παραλαβής προσφορών ανέρχεται σε δώδεκα (12) ημέ-
ρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης 
στο ΚΗΜΔΗΣ».

7. Το άρθρο 122 του ν. 4412/2016 αντικαθίσταται ως 
εξής:

«Άρθρο 122
1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 26 παράγραφοι 2, 

32, 117 και 118, οι προκηρύξεις σύμβασης για όλες τις 
διαδικασίες σύναψης σύμβασης κάτω των ορίων χρησι-
μοποιούνται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού. Οι 
προκηρύξεις σύμβασης συντάσσονται, σύμφωνα με τυ-
ποποιημένα έντυπα που εκδίδει η Αρχή κατά την παρ. 5 
του άρθρου 53, περιέχουν κατ’ ελάχιστον τις πληροφορί-
ες που προβλέπονται στο Μέρος Γ΄ του Παραρτήματος V 
του Προσαρτήματος Α΄, εφόσον οι εν λόγω πληροφορίες 
προσιδιάζουν στις συμβάσεις αυτές και δημοσιεύονται, 
σύμφωνα με το άρθρο 66.

2. Μέχρι την έκδοση των τυποποιημένων εντύπων της 
παραγράφου 1, οι προκηρύξεις σύμβασης περιέχουν κατ’ 
ελάχιστον τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Μέρος 
Γ΄ του Παραρτήματος V του Προσαρτήματος Α΄, εφόσον οι 
εν λόγω πληροφορίες προσιδιάζουν στις συμβάσεις αυτές 
και δημοσιεύονται, σύμφωνα με το άρθρο 66.».

8. Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του 
άρθρου 296 του ν. 4412/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οι αναθέτοντες φορείς δημοσιεύουν τις διακηρύ-
ξεις και τις προκηρύξεις, ανάλογα με τη διαδικασία ανά-
θεσης αυτών, με την επιφύλαξη εφαρμογής της παρ. 1 
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του άρθρου 38, στο ΚΗΜΔΗΣ. Οι αναθέτοντες φορείς 
πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύουν την ημερο-
μηνία ανάρτησης των ως άνω στοιχείων στο ΚΗΜΔΗΣ».

9. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 327 του 
ν. 4412/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«Για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, ο ανα-
θέτων φορέας δημοσιεύει διακήρυξη σύμφωνα με το 
άρθρο 296.».

10. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 328 του 
ν. 4412/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Η απόφαση απευθείας ανάθεσης δημοσιεύεται στο 
ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 38 και το 
άρθρο 260.».

11. Η παρ. 2 του άρθρου 330 του ν. 4412/2016 αντι-
καθίσταται ως εξής:

«Ως χρόνος έναρξης του συνοπτικού διαγωνισμού νο-
είται η ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο 
ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 296.».

12. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 331 του 
ν. 4412/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) Στο συνοπτικό διαγωνισμό, η ελάχιστη προθεσμία 
παραλαβής προσφορών ανέρχεται σε δώδεκα (12) ημέ-
ρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης 
στο ΚΗΜΔΗΣ.».

13. Το άρθρο 332 του ν. 4412/2016 αντικαθίσταται ως 
εξής:

«Άρθρο 332
1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 263 παρ. 3, 269, 327 

και 328, οι προκηρύξεις σύμβασης για όλες τις διαδικα-
σίες σύναψης σύμβασης κάτω των ορίων χρησιμοποιού-
νται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού.

2. Οι προκηρύξεις σύμβασης περιέχουν τις πληροφορί-
ες που προβλέπονται στο Παράρτημα ΧΙ του Προσαρτή-
ματος Β΄, εφόσον οι εν λόγω πληροφορίες προσιδιάζουν 
στις συμβάσεις αυτές και δημοσιεύονται, σύμφωνα με 
το άρθρο 296.».

14. Η παρ. 5 του άρθρου 376 του ν. 4412/2016 αντι-
καθίσταται ως εξής:

«5. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 6 του 
άρθρου 38 ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας σύνα-
ψης σύμβασης της παρ. 1 του άρθρου 120 και της παρ. 
1 του άρθρου 300 νοείται η ημερομηνία δημοσίευσης 
της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ.».

15. Η παρ. 2 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016 αντι-
καθίσταται ως εξής:

«2. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου είναι υποχρε-
ωτική 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:

α) Τη 15η Ιουνίου 2017 για:
αα) Τις ανοικτές διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβα-

σης έργου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρου-
σα 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 διενερ-

γούνται από το σύνολο των αρχών που αναφέρονται στο 
Παράρτημα I του Προσαρτήματος Α΄ του παρόντος.

ββ) Τις ανοικτές διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμ-
βασης εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και 
λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άπο-
ψη 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 δη-

μοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνι-
κών 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 συμ-
βάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοι-
πών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών που διενερ-
γούν οι αναθέτουσες αρχές του παρόντος.

γγ) Το σύνολο των διαδικασιών σύναψης συμβάσε-
ων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών 
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του Βιβλίου II του 
παρόντος που διενεργούν οι αναθέτοντες φορείς.».

16. Η παρ. 3 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016 αντι-
καθίσταται ως εξής:

«3. Η ισχύς των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 38, 
πλην του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4, αρχίζει 
από τη δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 6 του 
ίδιου άρθρου, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του 
άρθρου 376. Η ισχύς του τελευταίου εδαφίου της παρα-
γράφου 4 του άρθρου 38 αρχίζει από 1.1.2018. Η ισχύς της 
παραγράφου 9 του άρθρου 38 αρχίζει από τη δημοσίευση 
της απόφασης της παραγράφου 6 του ίδιου άρθρου.».

17. Στις παραγράφους 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 άρ-
θρο 54 παρ. 2 του ν. 4465/2017 (Α΄47), η φράση «31η 
Μαΐου 2017» αντικαθίσταται από τη φράση «26η Ιουνίου 
2017».

18. Στην 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), η φράση «31η 
Μαΐου 2017» αντικαθίσταται από τη φράση «26η Ιουνίου 
2017». Το προηγούμενο εδάφιο ισχύει αναδρομικά από 
1η Ιανουαρίου 2017.

19. Η κατά την παράγραφο 15 τροποποίηση της ημε-
ρομηνίας έναρξης ισχύος, που αναφέρεται στην παρ. 2 
του άρθρου 379 του ν. 4412/2016, ισχύει αναδρομικά 
από την 18η Απριλίου 2017.

Άρθρο 48
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4354/2015 
(Α΄ 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επεί-
γουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων 
και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων»

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4354/2015 προστί-
θεται περίπτωση ε΄ ως ακολούθως:




