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ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΕΙ ΣΟΤ Ν. 4412/2016 

 

 Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 4441/2016 επέξρνληαη ζεκαληηθέο θαη 

νπζηαζηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ζην Ν. 4412/2016, θαζηζηώληαο ηνλ ιεηηνπξγηθόηεξν. 

 Εηδηθόηεξα: 

α) Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 4441/2016, δηεπθξηλίδεηαη όηη γηα 

ηνπο θνξείο πνπ εκπίπηνπλ ζην βηβιίν ΙΙ ηνπ Ν. 4412/2016, (κεηαμύ άιισλ νη Δ.Ε.Υ.Α., ηα 

Δεκνηηθά Ληκεληθά Τακεία), δελ ηζρύνπλ νη εηδηθέο πξνϋπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο 

παξ. 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ Ν. 4412/2016 (πξόζθιεζε γηα ηελ θαηάξηηζε θαηαιόγσλ, 

δεκόζηα ειεθηξνληθή θιήξσζε, θιπ) θαη αθνξνύλ ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 

έξγσλ, κειεηώλ θαη παξνρήο ηερληθώλ θαη ινηπώλ ζπλαθώλ επηζηεκνληθώλ ππεξεζηώλ.  

Σπλεπώο, νη αλσηέξσ θνξείο αλαζέηνπλ πιένλ ηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, 

κειεηώλ θαη παξνρήο ηερληθώλ θαη ινηπώλ ζπλαθώλ επηζηεκνληθώλ ππεξεζηώλ, ζύκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 328 ηνπ Ν. 4412/2016, δειαδή όπσο αθξηβώο θαη ηηο αληίζηνηρεο 

ησλ πξνκεζεηώλ θαη ησλ γεληθώλ ππεξεζηώλ, ρσξίο λα ππνρξενύληαη λα ηεξήζνπλ ηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ σο άλσ λόκνπ. 

β) Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 4441/2016, κε ηελ πξνζζήθε 

ελόο «θόκκαηνο» απνζαθελίδεηαη ε έλλνηα ησλ γεληθώλ ππεξεζηώλ, πνπ σο ηέηνηεο 

ζεσξνύληαη όζεο έρνπλ σο αληηθείκελν: 

- ηελ παξνρή ππεξεζηώλ, πιελ ησλ ζπκβάζεσλ εθπόλεζεο κειεηώλ θαη παξνρήο 

ηερληθώλ θαη ινηπώλ ζπλαθώλ επηζηεκνληθώλ ππεξεζηώλ, 

- ηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθώλ ππεξεζηώλ, δειαδή απηώλ πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν 

ην ζρεδηαζκό, πξνγξακκαηηζκό, νξγάλσζε, δηαρείξηζε, παξαθνινύζεζε, έιεγρν θαη 

αμηνιόγεζε επηρεηξεζηαθώλ θαη αλαπηπμηαθώλ πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ, ηελ ππνζηήξημε 

ηεο πινπνίεζήο ηνπο, θαζώο θαη ηελ παξνρή ππεξεζηώλ πινπνίεζεο ησλ αλσηέξσ 

πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ. Σπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο λννύληαη ηδίσο νη νηθνλνκηθέο 

κειέηεο, νη θνηλσληθέο κειέηεο, νη κειέηεο νξγάλσζεο θαη επηρεηξεζηαθήο έξεπλαο, νη 

πεξηβαιινληηθέο κειέηεο, θαζώο θαη νη κειέηεο ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο, εθηόο εάλ 

ζρεηίδνληαη κε δεκόζην ηερληθό έξγν ή κε εθπόλεζε κειεηώλ θαη παξνρή ηερληθώλ θαη ινηπώλ 

ζπλαθώλ επηζηεκνληθώλ ππεξεζηώλ. 

γ) Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 17 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 4441/2016, επηζεκαίλεηαη όηη ε 

πξόζθιεζε πνπ απνζηέιιεηαη πξνο ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο γηα λα ζπκκεηέρνπλ ζηε 

δηαπξαγκάηεπζε, δελ αλαξηάηαη ζην Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 
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δ) Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 31 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 4441/2016, δηεπθξηλίδεηαη όηη ε 

απόθαζε ηνπ Δεκάξρνπ γηα ηελ απεπζείαο αλάζεζε αλαξηάηαη ζην Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., όηαλ ζα 

εθδνζεί θαη δεκνζηεπζεί ζην Φ.Ε.Κ. ε Κ.Υ.Α. ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Ν. 4412/2016. 

ε) Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 32 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 4441/2016, ηνλίδεηαη όηη ζηελ 

απεπζείαο αλάζεζε ε πξόζθιεζε πνπ απνζηέιιεηαη πξνο ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο γηα λα 

ππνβάιινπλ πξνζθνξά, δελ αλαξηάηαη ζην Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 

ζη) Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 33 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 4441/2016, νξίδεηαη όηη ζηηο 

δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, κειεηώλ θαη παξνρήο ηερληθώλ θαη ινηπώλ επηζηεκνληθώλ 

ππεξεζηώλ, γηα ηελ έλζηαζε θαηά ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξόζθιεζεο, γλσκνδνηεί ην αξκόδην 

ηερληθό ζπκβνύιην θαη όρη ε επηηξνπή ελζηάζεσλ ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν. 4412/2016. 

δ) Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 49α ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 4441/2016, νξίδεηαη όηη ζηηο 

δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, όηαλ σο θξηηήξην αλάζεζεο ρξεζηκνπνηείηαη ε πιένλ 

ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο ηηκήο - πνηόηεηαο ή 

ε εθηηκώκελε αμία ηεο ζύκβαζεο ηνπ έξγνπ ππεξβαίλεη ην πνζό ηνπ ελόο εθαηνκκπξίνπ 

(1.000.000) επξώ, ρσξίο Φ.Π.Α., ε επηηξνπή δηαγσληζκνύ απνηειείηαη από ηέζζεξηο (4) 

ηερληθνύο ππαιιήινπο, θαηεγνξίαο ΠΕ ή ΤΕ, κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο, εγγεγξακκέλνπο 

ζην κεηξών κειώλ επηηξνπώλ έξγσλ, κε εκπεηξία, ηερληθή εμεηδίθεπζε θαη εηδηθόηεηεο πνπ 

πξνζηδηάδνπλ ζηηο ππό αλάζεζε θαηεγνξίεο εξγαζηώλ. Μέρξη ηε ζύζηαζε ηνπ Μεηξώνπ, νη 

επηηξνπέο δηαγσληζκνύ έξγσλ, κειεηώλ θαη παξνρήο ηερληθώλ θαη ινηπώλ ζπλαθώλ 

επηζηεκνληθώλ ππεξεζηώλ, ζπγθξνηνύληαη από ηερληθνύο ππαιιήινπο ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο, πνπ δηαζέηνπλ ηα παξαπάλσ πξνζόληα. 

ε) Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 49ε ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 4441/2016, πξνβιέπεηαη ε 

ζπγθξόηεζε Επηηξνπήο δηελέξγεηαο/αμηνιόγεζεο, ε νπνία απνηειείηαη από ηξία (3) ή πέληε 

(5) κέιε κε ζθνπό ηε δηελέξγεηα θαη αμηνιόγεζε απνηειεζκάησλ ησλ δηαγσληζκώλ. Επίζεο, 

κε ηελ πεξίπησζε ζη΄ ηεο ίδηαο παξαγξάθνπ επηζεκαίλεηαη όηη ηα γλσκνδνηηθά όξγαλα 

ζπγθξνηνύληαη από ππαιιήινπο πνπ ππεξεηνύλ κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο ζηνλ 

θνξέα πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκό ή ζε άιιν θνξέα ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη ιεηηνπξγνύλ 

ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο θάζε θνξά γεληθέο δηαηάμεηο πεξί ζπιινγηθώλ νξγάλσλ (Ν. 

2690/1999, όπσο ηζρύεη). 

ζ) Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 84 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 4441/2016, δηαθαίλεηαη όηη ζηηο 

πεξηπηώζεηο απεπζείαο αλάζεζεο πξνκήζεηαο, ππεξεζίαο, έξγνπ, κειέηεο ησλ άξζξσλ 118 

θαη 328, νη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ απαηηείηαη λα πξνζθνκίζνπλ ππεύζπλε δήισζε γηα ηε κε 

ζπλδξνκή ζην πξόζσπό ηνπο ιόγσλ απνθιεηζκνύ θαηά ην άξζξν 73 ηνπ Ν. 4412/2016. 
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η) Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 86 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 4441/2016, δηεπθξηλίδεηαη όηη 

ζηηο πεξηπηώζεηο απεπζείαο αλάζεζεο ζύκβαζεο ησλ άξζξσλ 118 θαη 328 ηνπ Ν. 

4412/2016, ν πξνζθέξσλ δελ απαηηείηαη λα ππνβάιεη καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπ θαλέλα 

δηθαηνινγεηηθό. 

ηα) Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Ν. 4441/2016 αλαθέξνπλ όηη ε κε αλάξηεζε ησλ 

απνθάζεσλ απεπζείαο αλάζεζεο ζην Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., δελ επεξεάδεη ην θύξνο ηεο ζύκβαζεο. 

ηβ) Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2β ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 4441/2016, ε πξνζεζκία ησλ 

δεθαπέληε (15) εξγαζίκσλ εκεξώλ πξνθεηκέλνπ ε Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ζε πεξηπηώζεηο πξνζθπγήο 

ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο λα παξέρεη ηε ζύκθσλε γλώκε ηεο, αληηθαηαζηάζεθε 

ζε είθνζη (20) εξγάζηκεο εκέξεο. 

 

 

Θαλάζεο Παδαξιόγινπ 

ΠΕ Οηθνλνκνιόγσλ 

Γεληθόο Γξακκαηέαο Δήκνπ Ωξαηνθάζηξνπ 


