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Ψηφίστηκε την περασμένη Πέμπτη ο Ν. 4782/2021 «για τον εκσυγχρονισμό, την απλοποίηση 

και την αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των Δημοσίων Συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις 

προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη και τις 

υποδομές» (ΦΕΚ Α’ 36/09.03.2021).  

Με τον νέο Νόμο αναμορφώνονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 που αποτελεί το 

υφιστάμενο ρυθμιστικό πλαίσιο για ζητήματα δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και 

έργων με βασικούς στόχους την αύξηση της ταχύτητας και της αποτελεσματικότητας των 

διαδικασιών ανάθεσης και την παράλληλη βελτίωση της ποιότητας των αγαθών, υπηρεσιών και 

έργων που προμηθεύεται το Δημόσιο υπό όρους διαφάνειας και ισότητας των διαγωνιζομένων.  

Οι στόχοι του νέου Νόμου επιτυγχάνονται παρεμβάσεις στους εξής άξονες: 

 

 

 

 

 

Οι κυριότερες μεταρρυθμίσεις του ιδιαίτερα εκτενούς νομοθετήματος 253 άρθρων 

συνολικά, ειδικώς για τις συμβάσεις παροχής προμηθειών και υπηρεσιών συνοψίζονται ως εξής: 

1. Εισάγεται η έννοια των «δημοσίων συμβάσεων ήσσονος αξίας», δηλαδή των 

συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία μέχρι 2.500 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, για τις οποίες δεν απαιτείται η 

εφαρμογή διαδικασίας ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων και ορίζεται ότι οι πληρωμές των 

σχετικών δαπανών μπορούν να εκτελούνται ως εξόφληση έναντι νόμιμων φορολογικών 

παραστατικών. 

✓ Απλούστευση διαδικασιών ανάθεσης 

✓ Απάλειψη διοικητικών βαρών με την κατάργηση λόγων απόρριψης προσφοράς 

και απαιτούμενων δικαιολογητικών 

✓ Αξιοποίηση των ηλεκτρονικών εργαλείων 

✓ Συμμετοχή ιδιωτικού τομέα 
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2. Διευκολύνεται η διαδικασία ανάθεσης με διαπραγμάτευση του άρθρου 32 χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης. Με τις νέες διατάξεις γίνεται σαφέστερη η διεξαγωγή 

της εν λόγω διαγωνιστικής διαδικασίας, η οποία ρυθμίζεται ότι θα διενεργείται από γνωμοδοτικό 

όργανο, το οποίο θα συγκροτείται από την αναθέτουσα αρχή και η αξιολόγηση των προσφορών 

μπορεί να γίνεται σε  ενιαίο στάδιο με την ανάθεση της σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους που 

θα ορίζονται  στην οικεία πρόσκληση.  

3. Επιδιώκεται η προώθηση της ευρύτερης χρήσης του εργαλείου του ηλεκτρονικού 

πλειστηριασμού. Προβλέπεται η χορήγηση εξουσιοδότησης στον κατά περίπτωση αρμόδιο 

Υπουργό, ώστε να καθίσταται υποχρεωτική η χρήση ηλεκτρονικών πλειστηριασμών για 

συγκεκριμένες κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών 

4. Εισάγεται η διαδικασία κατάρτισης και λειτουργίας συστήματος ηλεκτρονικών 

καταλόγων από τις Εθνικές Κεντρικές Αρχές. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει την κατάρτιση 

και την τήρηση μητρώου προεπιλογής οικονομικών φορέων, στο οποίο δικαίωμα έχουν, 

καταρχήν, όλοι οι οικονομικοί φορείς που σχετίζονται με το αντικείμενο της εκάστοτε 

προμήθειας. Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να 

συμμετέχουν στο εκάστοτε μητρώο προεπιλογής οικονομικών φορέων θα περιλαμβάνουν, ιδίως, 

τις σχετικές ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις, το εύρος των αποδεκτών οικονομικών προσφορών, 

την ύπαρξη των αντικειμενικών κριτηρίων για την εγγραφή στο μητρώο, όπως τη μη συνδρομή 

των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 και τη συνδρομή των κριτηρίων επιλογής του 

άρθρου 75 καθώς την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Τυχόν απόρριψη της 

αίτησης οικονομικού φορέα να ενταχθεί σε μητρώο προεπιλογής οικονομικών φορέων θα 

υπόκειται σε ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον της οικείας Εθνικής Κεντρικής Αρχής Αγορών.  

5. Επεκτείνεται η χρήση των εργαλείων e-procurement (ΕΣΗΔΗΣ) σε όλες τις 

διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία άνω των 30.000 ευρώ, έναντι 

60.000 ευρώ που ίσχυε προηγουμένως, με σκοπό την αύξηση της διαφάνεια των διαδικασιών 

κάτω από τα χρηματικά όρια του άρθρου 5 χωρίς να προστίθεται διοικητικό βάρος. Προβλέπεται 
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η πλήρης  εγκατάλειψη των έγχαρτων διαδικασιών ανάθεσης, εκτός από την περίπτωση των 

απευθείας αναθέσεων και των έκτακτων διαδικασιών του άρθρου 32.  

6. Προβλέπεται η υποχρεωτική τήρηση και επικαιροποίηση ηλεκτρονικού Φακέλου 

Δημόσιας Σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, στην περίπτωση που η διαδικασία ανάθεσης γίνεται μέσω 

του ΕΣΗΔΗΣ. Τα στοιχεία που πρέπει να περιέχονται στον ηλεκτρονικό Φάκελο Δημόσιας 

Σύμβασης, πέρα από τα κατ’ ελάχιστον απαιτούμενα, μπορούν να εξειδικευτούν με την έκδοση 

σχετικών κανονιστικών διοικητικών πράξεων του καθ’ ύλην αρμοδίου, ανά είδος σύμβασης, 

Υπουργού.  

7. Τροποποιείται το καθεστώς εγγυητικών επιστολών των οικονομικών φορέων   ως 

εξής:  

❖ Εισάγεται νέα διάταξη με την οποία προβλέπεται στην περίπτωση των διαδικασιών που 

διενεργούνται ηλεκτρονικά, η προσκόμιση των πρωτότυπων εγγυήσεων συμμετοχής, πλην 

εκείνων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, λαμβάνει χώρα υποχρεωτικά το αργότερο πριν από την 

ορισθείσα, στα έγγραφα της σύμβασης, ημερομηνία αποσφράγισης των προφορών, οι δε 

προσφορές που δεν πληρούν την ως άνω απαίτηση δεν αποσφραγίζονται και απορρίπτονται 

ως απαράδεκτες. 

❖ Εισάγονται νέοι λόγοι κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής του προσφέροντος 

οικονομικού φορέα. Ειδικότερα, στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας υποβάλει μη 

κατάλληλη προσφορά με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του άρθρου 2, αποκλείεται από τη 

συνέχεια της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης ενώ παράλληλα καταπίπτει η 

εγγυητική επιστολή συμμετοχής του στη διαδικασία. 

❖ Αυξάνονται, για λόγους ευελιξίας, ταχύτητας, καθώς και ενίσχυσης των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων, οι περιπτώσεις, στις οποίες δεν απαιτείται η προσκόμιση εγγύησης συμμετοχής 

και ειδικότερα προστίθενται οι περιπτώσεις της επιλογής του αναδόχου από κατάλογο (λ.χ. 

στην περίπτωση των συμβάσεων τεχνικής βοήθειας), καθώς και της επιλογής του αναδόχου 

μέσω ηλεκτρονικών καταλόγων (e-catalogues και e-marketplace). 
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❖ Αλλάζει η βάση υπολογισμού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και θεωρείται πλέον η 

εκτιμώμενη αξία της σύμβασης δηλαδή ο αρχικός προϋπολογισμός αντί της συμβατικής αξίας 

που προβλέπεται στις υφιστάμενες διατάξεις, καθώς και η αναπροσαρμογή του ποσοστού των 

εγγυήσεων καλής εκτέλεσης, στις συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών, σε 4% αντί του 

ισχύοντος 5%. 

❖ Καταργείται η έως σήμερα κάλυψη της εγγυητικής επιστολής προκαταβολής έως του 

ποσού της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, αφού πλέον οι δύο εγγυήσεις είναι 

απολύτως διακριτές μεταξύ τους. 

❖ Προσδιορίζεται το ανώτατο ποσοστό της εγγύησης καλής λειτουργίας, το οποίο δεν 

μπορεί να υπερβαίνει το 5% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, τροποποιώντας την 

υφιστάμενη διάταξη, με την οποία δεν ορίζεται συγκεκριμένο ποσοστό και επαφίεται στην 

απόλυτη ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής να το καθορίσει στα έγγραφα της σύμβασης. 

8. Τροποποιείται το άρθρο 73 αναφορικά με τους λόγους αποκλεισμού προς την 

κατεύθυνση του εξορθολογισμού και του περιορισμού των αδικαιολόγητων αποκλεισμών.  

Ειδικότερα:  

❖ Καταργείται ο λόγος αποκλεισμού της περ. γ της παρ. 2 που είχε εισαχθεί με τις 

διατάξεις του ν. 4605/2019 και ο οποίος καταλαμβάνει οριζόντια όλα τα είδη συμβάσεων με 

εκτιμώμενη αξία μεγαλύτερη των 20.000 ευρώ. Πρόκειται για ορισμένες παραβιάσεις της 

εργατικής νομοθεσίας, υψηλής και πολύ υψηλής σοβαρότητας, για τις οποίες έχουν επιβληθεί 

πρόστιμα από το ΣΕΠΕ με δεσμευτική ισχύ, καθώς, μέχρι σήμερα, δεν έχει καταστεί δυνατή η 

έκδοση σχετικού πιστοποιητικού από το ΣΕΠΕ και η διάταξη είναι εν τοις πράγμασι 

ανεφάρμοστη. Αντίστοιχα και για τους ίδιους λόγους καταργείται το πιστοποιητικό του ΣΕΠΕ 

ως αποδεικτικό μέσο για την απόδειξη της μη συνδρομής ορισμένων παραβάσεων υψηλής και 

πολύ υψηλής σοβαρότητας.  

❖ Ως προς την παραβίαση των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων των 

οικονομικών φορέων και την άρση του αποκλεισμού τους, αναδιατυπώνεται, ώστε να 

μπορεί να είναι εφαρμόσιμη στην πράξη, η σχετική διάταξη, η οποία απορρέει ευθέως από 
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τις Οδηγίες και προβλέπεται ότι ο συγκεκριμένος λόγος αποκλεισμού δεν συντρέχει εφόσον ο 

οικονομικός φορέας:  

α) έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή 

των προστίμων και  

β) έχει υπαχθεί σε αναστολή ή ρύθμιση ή σε κάθε είδους δεσμευτικό διακανονισμό.  

❖ Αναφορικά τον λόγο αποκλεισμού της περ. ζ της παραγράφου 4 του άρθρου 73, 

τροποποιείται η οικεία διάταξη, ώστε να αποκλείονται μόνο όσοι συμμετέχοντες έχουν κριθεί 

ένοχοι όχι απλώς ψευδών δηλώσεων αλλά «εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων» καθώς και 

η περίπτωση της παρ. η, ώστε να αποκλείονται οι οικονομικοί φορείς που «με απατηλό τρόπο» 

παραπλανητικές δηλώσεις επιχειρώντας να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής.  

9. Προβλέπεται αναμόρφωση του οριζόντιου αποκλεισμού του άρθρου 74. Ειδικότερα, 

προτείνεται, αφενός, η θέσπιση ενός οριζόντιου συστήματος αποκλεισμού και ενός μητρώου 

αποκλεισθέντων οικονομικών φορέων και αφετέρου η σύσταση μητρώων πληροφοριακού 

χαρακτήρα, στα οποία θα έχουν πρόσβαση οι αναθέτουσες αρχές και στα οποία θα 

καταχωρίζονται στοιχεία τα οποία άπτονται της επαγγελματικής αξιοπιστίας, καθώς και της 

εκτέλεσης προηγούμενων δημοσίων συμβάσεων. Κάθε ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή των 

ανωτέρω προβλέπεται ότι θα καθορίζεται με προεδρικό διάταγμα. Τέλος, προβλέπεται η έκδοση 

κοινής απόφασης των καθ’ ύλην αρμόδιων Υπουργών για τη διαπίστωση της ημερομηνίας 

έναρξης λειτουργίας του μητρώου αποκλεισθέντων οικονομικών φορέων, των μητρώων 

πληροφοριακού χαρακτήρα, καθώς και της έναρξη των υποχρεώσεων ενημέρωσής τους από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς. 

10. Ειδικότερα, προβλέπεται η χρήση του ΕΕΕΣ αντί του ΤΕΥΔ - με την κατάργηση του 

δεύτερου, (ΤΕΥΔ), δεδομένου ότι το περιεχόμενο των δύο εντύπων ταυτίζεται- και στις 

συμβάσεις κάτω των ορίων εφαρμογής των Οδηγιών, πλην της απευθείας ανάθεσης, στην οποία 

δεν απαιτείται προκαταρκτική απόδειξη των προϋποθέσεων συμμετοχής. 
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11. Τροποποιείται το άρθρο 79Α ως προς αναφορικά με το ΕΕΕΣ. Ειδικότερα επιτρέπεται 

η σύνταξη και υποβολή του ΕΕΕΣ και, άρα, και της προσφοράς ή της αίτησης συμμετοχής, 

σε όλο το διάστημα κατά το οποίο μπορούν αυτές να υποβάλλονται, ενώ, παράλληλα, 

προβλέπεται η δυνατότητα απόσυρσης και επανυποβολής της προσφοράς με 

επικαιροποιημένο ΕΕΕΣ, σε περίπτωση κατά την οποία μεσολαβήσουν μεταβολές στα 

δηλωθέντα με το ΕΕΕΣ μεταξύ του χρόνο υποβολής του και της καταληκτικής ημερομηνίας 

υποβολής προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής. Με τη διάταξη αυτή παρέχεται σχετική ευελιξία 

στους οικονομικούς φορείς και αποφεύγονται αδικαιολόγητοι αποκλεισμοί λόγω της 

ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ.  

12. Τροποποιείται το άρθρο 90 σχετικά με το καθεστώς επιλογής σε περίπτωση 

ισοδύναμων προσφορών και προβλέπεται ότι σε περίπτωση ισοδύναμων προσφορών 

προτείνεται να επιλέγεται η προσφορά με την υψηλότερη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς αντί 

της υφιστάμενης δυνατότητας της αναθέτουσας αρχής να επιλέγει είτε την προσφορά με την 

υψηλότερη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς είτε αυτή με τη χαμηλότερη τιμή, προκειμένου να 

προκρίνεται η ποιότητα έναντι της τιμής, όπως προβλέπεται και από το σχετικό κριτήριο 

ανάθεσης. 

13. Καταργείται η απαίτηση προσκόμισης υπεύθυνης δήλωσης προς την αναθέτουσα αρχή 

του εκάστοτε προμηθευτή, που δεν παράγει το προσφερόμενο προϊόν, αναφορικά με το γεγονός 

ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η 

οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος, η μη 

προσκόμιση της οποίας οδηγεί σε απόρριψη της προσφοράς. 

14. Τροποποιείται το άρθρο 100 και η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών σε συμβάσεις 

προμηθειών και γενικών υπηρεσιών, ως προς την κατεύθυνση της επιτάχυνσης της 

διαγωνιστικής διαδικασίας και ειδικότερα ως εξής: 

❖ Όταν κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ή αποκλειστικά η τιμή, προβλέπεται η έκδοση μίας ενιαίας 

(αντί των δύο που προβλέπονται στη ισχύουσα διάταξη) απόφασης της αναθέτουσας αρχής, με 
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την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των σταδίων της διαδικασίας (δικαιολογητικά 

συμμετοχής, τεχνική προσφορά, οικονομική προσφορά και δικαιολογητικά κατακύρωσης), οι 

δε συμμετέχοντες λαμβάνουν γνώση των στοιχείων των λοιπών προσφερόντων με την 

κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης.  

❖ Όταν κριτήριο ανάθεσης είναι η βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής, προβλέπεται η έκδοση 

δύο αποφάσεων (δικαιολογητικά συμμετοχής μαζί με την τεχνική προσφορά και οικονομική 

προσφορά μαζί με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης) αντί των τριών που προβλέπει η 

υφιστάμενη διάταξη. 

15. Τροποποιείται το άρθρο 102 και παρέχεται η δυνατότητα συμπλήρωσης των 

υποβληθέντων στοιχείων της προσφοράς, και προβλέπεται ότι οι αναθέτουσες αρχές, όταν οι 

πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή 

λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα 

έγγραφα, να υποβάλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις 

σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών 

και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της 

σχετικής πρόσκλησης. Η προτεινόμενη τροποποίηση αποτελεί ουσιαστική μετατόπιση του 

εθνικού θεσμικού πλαισίου πλησιέστερα προς το πνεύμα της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ (άρθρο 56 

παρ. 3) της οποίας τη διατύπωση, ουσιαστικά, υιοθετεί.  

16. Υπό το ίδιο πνεύμα τροποποιείται το άρθρο 103 και προβλέπεται ότι εφόσον τα 

δικαιολογητικά που προσκομίζει ο προσωρινός ανάδοχος παρουσιάζουν ελλείψεις ή δεν 

προσκομισθούν, να καλεί τον προσωρινό ανάδοχο τόσο προς παροχή διευκρινίσεων επί των 

ήδη υποβληθέντων δικαιολογητικών όσο και προς συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων 

δικαιολογητικών. Η εν λόγω τροποποίηση όπως και η τροποποίηση του άρθρου 102 αλλάζει 

άρδην το τοπίο των δημοσίων συμβάσεων με σκοπό τον περιορισμό των αδικαιολόγητων 

αποκλεισμών των οικονομικών φορέων για αυστηρά τυπικούς λόγους και οικείων 

προσφυγών μεταξύ των διαγωνιζομένων. 
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17. Τροποποιείται υπό το ίδιο πνεύμα το άρθρο 104 σχετικά με τις οψιγενείς μεταβολές και 

ειδικότερα προβλέπεται, καταρχάς, ότι οι προϋποθέσεις και οι απαιτήσεις συμμετοχής 

κρίνονται κατά την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή της προσφοράς, μόνο με 

την υποβολή του ΕΕΕΣ, ήτοι χωρίς να απαιτείται πλέον η υποβολή άλλων αποδεικτικών μέσων 

για το χρονικό εκείνο σημείο, ενώ, σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος δηλώσει αμελλητί 

στην αναθέτουσα αρχή μεταγενέστερες μεταβολές στο πρόσωπό του, δεν καταπίπτει η εγγύηση 

συμμετοχής σε βάρος του. 

18. Τροποποιείται το άρθρο 105 αναφορικά με την κατακύρωση σύμβασης.  

❖ Προβλέπεται η δυνατότητα κατακύρωσης σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή 

μικρότερη ποσότητα, αγαθών ή παρεχόμενων υπηρεσιών και ειδικότερα για ποσοστό από 80% 

μέχρι και το 120%.  

❖ Διαφοροποιείται το σημείο, κατά το οποίο τεκμαίρεται η σύναψη της σύμβασης και 

προβλέπεται ότι αυτή πλέον συνάπτεται με την κοινοποίηση της ειδικής πρόσκλησης στον 

προσωρινό ανάδοχο για την υπογραφή της σύμβασης, αντί της κοινοποίησης της απόφασης 

κατακύρωσης που προβλέπεται στην ισχύουσα διάταξη. 

❖ Στην περίπτωση των διαγωνισμών με πολλά τμήματα προωθείται η ύπαρξη μίας 

μοναδικής εκτελεστής πράξης στην περίπτωση κατακύρωσης με βάση τη χαμηλότερη τιμή στις 

προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών, μετά και από την τελική προτεινόμενη διαμόρφωση του 

άρθρου 100, καθώς η ύπαρξη πολλών τμημάτων η οποία οδηγεί με την υφιστάμενη διάταξη 

στην έκδοση πολλαπλών αποφάσεων κατακύρωσης ανά διαγωνιστική διαδικασία δημιουργεί 

ιδιαίτερο διοικητικό βάρος στις αναθέτουσες αρχές. 

❖ Για την περίπτωση ανάθεσης συμβάσεων που συνάπτονται δυνάμει συμφωνίας – πλαίσιο, 

σύμφωνα με τις με την παρ. 4 και την περ. α’ της παρ. 5 του άρθρου 39, η απόφαση ανάθεσης, 

μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, επέχει θέση εγγράφου συμφωνητικού με την έννοια των διατάξεων του 

άρθρου 131 του ν. 4270/2014. 
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19. Καταργείται η διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού ο οποίος συνήθως δεν 

διενεργείται με ηλεκτρονικά μέσα, δημιουργώντας πρόσθετο διοικητικό βάρος για τις 

αναθέτουσες αρχές και τους οικονομικούς φορείς.  

20. Τροποποιούνται τα χρηματικά όρια στις διαδικασίες απευθείας ανάθεσης. Ειδικότερα, 

αυξάνεται το χρηματικό όριο από τις 20.000 ευρώ στις 30.000 ευρώ για τις συμβάσεις προμηθειών 

και γενικών υπηρεσιών και 60.000 ευρώ για τις συμβάσεις έργων και συμβάσεις των άρθρων 107-

110 του ν.4412/2016. 

21. Στο πεδίο της δικαστικής προστασίας εισάγονται οι εξής τομές: 

❖ Καταργούνται οι ενστάσεις και προσφυγές για διαδικασίες απευθείας ανάθεσης του 

άρθρου 127 ενώ, παράλληλα, προβλέπεται δικαστική προστασία ενώπιον του Διοικητικού 

Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 18/1989 (Α’ 8), το οποίο 

αποφαίνεται αμετακλήτως, χωρίς να επιτρέπεται η προηγούμενη άσκηση άλλης ειδικής ή 

ενδικοφανούς προσφυγής προς την κατεύθυνση σύντμηση του χρόνου για την ανάθεση των 

συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία ίση ή μικρότερη από τα χρηματικά όρια της απευθείας 

ανάθεσης. 

❖ Αναμορφώνεται ο μηχανισμός δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο ανάθεσης 

δημοσίων συμβάσεων με σημειακές παρεμβάσεις  προς την κατεύθυνση της επίλυσης 

αρρύθμιστων μέχρι σήμερα ζητημάτων για την  απλοποίηση της διαδικασίας και την 

συνακόλουθη έγκαιρη ολοκλήρωσης των διαγωνιστικών διαδικασιών. Ενδεικτικά, εισάγεται η 

καινοτομία της σώρευσης, για λόγους δικονομικής απλοποίησης και επιτάχυνσης της 

διαδικασίας, σε ενιαίο δικόγραφο της αίτησης αναστολής εκτέλεσης και της αίτησης ακύρωσης 

κατά των αποφάσεων της ΑΕΠΠ  και προβλέπεται σύντμηση των προθεσμιών συζήτησης και 

έκδοσης απόφασης ενώπιον της ΑΕΠΠ.  

22. Τέλος, θεσπίζεται ο εναλλακτικός θεσμός της επίβλεψης τεχνικού έργου από 

πιστοποιημένους φορείς του ιδιωτικού τομέα που θα λειτουργεί παράλληλα με τον θεσμό της 

επίβλεψης από υπαλλήλους της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την ταχύτερη, αποτελεσματικότερη 

και υψηλού επιπέδου επίβλεψη της πορείας ενός δημόσιου έργου. Πρόκειται για μείζονος 
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σημασίας μεταρρύθμιση με σκοπό την επίλυση του χρόνιου προβλήματος της έλλειψης και 

επαρκούς και εξειδικευμένου προσωπικού από πλευράς δημόσιας διοίκησης. Ως αντίβαρο στην 

«ιδιωτικοποίηση» της αρμοδιότητας επίβλεψης του έργου θεσπίζεται η αυξημένη ευθύνη του 

ιδιώτη έναντι του κυρίου του έργου και για ελαφρά αμέλεια. 

 

 

For questions, please contact us: 

E. info@stameft.com 

T. 00302103808701 

W. www.stameft.com 
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