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Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και  αναμόρφωση 

του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβά-

σεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους το-

μείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατά-

ξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΡΟΣ Α’
ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΟΡΙΣΜΟΙ
Άρθρο 1 Ορισμοί - Τροποποίηση του τίτλου και των 

παρ. 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Άρθρο 2 Ρύθμιση ζητημάτων προσφυγής σε διαδικα-

σία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευ-
ση - Αντικατάσταση του άρθρου 32Α του ν. 4412/2016

Άρθρο 3 Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί - Τροποποίη-
ση του τίτλου και προσθήκη παρ. 11 στο άρθρο 34 του 
ν. 4412/2016

Άρθρο 4 Υποχρέωση χρήσης - Λειτουργία ΕΣΗΔΗΣ - 
Τροποποίηση του τίτλου και αντικατάσταση του άρθρου 
36 του ν. 4412/2016

Άρθρο 5 Πολιτική ασφαλείας ΕΣΗΔΗΣ - Τροποποίηση 
των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016

Άρθρο 6 Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) - Τροποποίηση του τίτλου και των 
παρ. 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 10 του άρθρου 38 του ν. 4412/2016

Άρθρο 7 Εθνικές Κεντρικές Αρχές Αγορών και προγραμ-
ματισμός δημοσίων συμβάσεων - Τροποποίηση του τίτ-
λου και αντικατάσταση του άρθρου 41 του ν. 4412/2016

Άρθρο 8 Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων με αναθέ-
τουσες αρχές από διαφορετικά κράτη μέλη -Τροποποί-
ηση της παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 4412/2016

Άρθρο 9 Τεχνική επάρκεια αναθετουσών αρχών στις 
δημόσιες συμβάσεις έργων και μελετών - Τροποποίηση 
των παρ. 1 και 3, κατάργηση της παρ. 2 του άρθρου 44 
του ν. 4412/2016

Άρθρο 10 Συγκρότηση και τήρηση φακέλου δημόσιας 
σύμβασης - Τροποποίηση του τίτλου και των παρ. 1, 2, 

3, 4, 7 και 8, κατάργηση των παρ. 5 και 6 και προσθήκη 
παρ. 9 στο άρθρο 45 του ν. 4412/2016

Άρθρο 11 Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις της αγο-
ράς - Τροποποίηση του τίτλου και αντικατάσταση του 
άρθρου 46 του ν. 4412/2016

Άρθρο 12 Κανόνες για τη διενέργεια προκαταρκτικών 
διαβουλεύσεων της αγοράς - Αντικατάσταση του άρ-
θρου 47 του ν. 4412/2016

Άρθρο 13 Προηγούμενη εμπλοκή υποψηφίων ή 
προσφερόντων - Αντικατάσταση του άρθρου 48 του 
ν. 4412/2016

Άρθρο 14 Επάρκεια προϋπολογισμού, ωριμότητα, με-
λέτες - Αντικατάσταση του άρθρου 49 του ν. 4412/2016

Άρθρο 15 Δημόσιες συμβάσεις έργων με αξιολόγηση 
μελέτης - Τροποποίηση του τίτλου, των παρ. 1, 2 και 5 και 
προσθήκη παρ. 6, 7 και 8 στο άρθρο 50 του ν. 4412/2016

Άρθρο 16 Περιεχόμενο εγγράφων της σύμβασης - 
Τροποποίηση του τίτλου και των παρ. 2 και 5 άρθρου 
53 του ν. 4412/2016

Άρθρο 17 Τεχνικές προδιαγραφές - Τροποποίηση του 
τίτλου και της παρ. 9 του άρθρου 54 του ν. 4412/2016

Άρθρο 18 Υπεργολαβία - Αντικατάσταση του άρθρου 
58 του ν. 4412/2016

Άρθρο 19 Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο - Τροποποί-
ηση των παρ. 1, 2 και 6 και προσθήκη παρ. 7 στο άρθρο 
66 του ν. 4412/2016

Άρθρο 20 Ενημέρωση των υποψηφίων και των 
προσφερόντων - Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 70 του 
ν. 4412/2016

Άρθρο 21 Εγγυήσεις - Τροποποίηση του τίτλου και 
αντικατάσταση του άρθρου 72 του ν. 4412/2016

Άρθρο 22 Λόγοι αποκλεισμού - Τροποποίηση του τίτ-
λου και αντικατάσταση του άρθρου 73 του ν. 4412/2016

Άρθρο 23 Αποκλεισμός οικονομικού φορέα από δη-
μόσιες συμβάσεις - Τροποποίηση του τίτλου και αντικα-
τάσταση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016

Άρθρο 24 Κριτήρια επιλογής σε διαδικασίες σύναψης 
δημόσιας σύμβασης έργου - Αντικατάσταση του άρθρου 
76 του ν. 4412/2016

Άρθρο 25 Κριτήρια επιλογής σε διαδικασίες σύναψης 
δημόσιας σύμβασης μελέτης ή παροχής τεχνικών και 
λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών - Αντικα-
τάσταση του άρθρου 77 του ν. 4412/2016

Άρθρο 26 Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων - 
Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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προεπιλεγέντες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον 
συντρέχουν επείγοντες λόγοι για την ανάθεση, με ειδικά 
αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής μπορεί 
να καθορίζονται μικρότερες προθεσμίες για την παρα-
λαβή των προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής.

β) Οι λόγοι αποκλεισμού των παρ. 1 και 2 του άρθρου 
73, περί λόγων αποκλεισμού, εφαρμόζονται υποχρεω-
τικά, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέ-
πονται στο άρθρο 73.

γ) Τα κριτήρια επιλογής καθορίζονται στα έγγραφα της 
σύμβασης και μπορούν να περιλαμβάνουν αυτά που πα-
ρατίθενται στο άρθρο 75, περί κριτηρίων επιλογής, με τους 
όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται σε αυτό.

δ) Για την απόδειξη των περ. β’ και γ’ εφαρμόζονται 
αναλογικά τα άρθρα 79, περί Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγ-
γράφου Σύμβασης, 79A, περί υπογραφής Ευρωπαϊκού 
Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης και 80, περί αποδεικτικών 
μέσων του παρόντος.

ε) Οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να χρησιμοποι-
ούν το ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 36 του παρόντος.

στ) Για τις εγγυήσεις, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 72 του παρόντος.

3. Οι συμβάσεις ποσού άνω των δύο χιλιάδων πεντα-
κοσίων (2.500) ευρώ αναρτώνται στο ΚΗΜΔΗΣ.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 

5 ΤΟΥ ν. 4412/2016

Άρθρο 48

Επιλογή των διαδικασιών - Αντικατάσταση του 

άρθρου 116 του ν. 4412/2016

Το άρθρο 116 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Άρθρο 116
Επιλογή των διαδικασιών

Για δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων οι αναθέτου-
σες αρχές μπορούν να προσφεύγουν, εκτός από τις διαδι-
κασίες που προβλέπονται στο άρθρο 26, στις διαδικασίες 
των άρθρων 117, περί συνοπτικού διαγωνισμού, 117Α, 
περί δημόσιων συμβάσεων ήσσονος αξίας και 118, περί 
απευθείας ανάθεσης, καθώς και στο σύστημα προεπι-
λογής, του άρθρου 303 αναλόγως εφαρμοζόμενου.».

Άρθρο 49

Δημόσιες συμβάσεις ήσσονος αξίας - 

Προσθήκη άρθρου 117Α στον ν. 4412/2016

Μετά το άρθρο 117 στον ν. 4412/2016 (Α’ 147) προστί-
θεται άρθρο 117Α ως εξής:

«Άρθρο 117Α
Δημόσιες συμβάσεις ήσσονος αξίας

Για τις δημόσιες συμβάσεις ήσσονος αξίας, με την έν-
νοια της περ. 30α της παρ. 1 του άρθρου 2, είναι δυνατό 
να μην ακολουθείται διαδικασία ανάθεσης σύμβασης και 
οι πληρωμές να εκτελούνται ως εξόφληση έναντι νόμι-
μου φορολογικού παραστατικού, χωρίς να απαιτούνται 
έκδοση πράξης ανάθεσης ή οι διαδικασίες εκτέλεσης του 

παρόντος από την αναθέτουσα αρχή. Για τον υπολογισμό 
της εκτιμώμενης αξίας μιας σύμβασης ως ήσσονος αξίας 
εφαρμόζεται το άρθρο 6.».

Άρθρο 50

Απευθείας ανάθεση - Αντικατάσταση του 

άρθρου 118 του ν. 4412/2016

Το άρθρο 118 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Άρθρο 118
Απευθείας ανάθεση

1. Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 
επιτρέπεται, όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, εί-
ναι ίση ή κατώτερη από το όριο των τριάντα χιλιάδων 
(30.000) ευρώ.

Για τις διαδικασίες ανάθεσης σύμβασης έργου και τις 
συμβάσεις υπηρεσιών, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής των άρθρων 107 έως 110, το ποσό του προ-
ηγούμενου εδαφίου είναι εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ.

2. Η απευθείας ανάθεση διενεργείται από τις αρμόδιες 
για την ανάθεση της σύμβασης υπηρεσίες της αναθέ-
τουσας αρχής, χωρίς να απαιτείται γνωμοδότηση συλ-
λογικού οργάνου.

3. Μετά την έκδοση της απόφασης ανάθεσης, η ανα-
θέτουσα αρχή τη δημοσιεύει στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με 
την παρ. 3 του άρθρου 38 και την κοινοποιεί στον οικο-
νομικό φορέα. Η παράλειψη εκπλήρωσης της υποχρέ-
ωσης του προηγούμενου εδαφίου καθιστά τη σύμβαση 
αυτοδικαίως άκυρη. Με την κοινοποίηση της απόφασης 
ανάθεσης η σύμβαση θεωρείται, ότι έχει συναφθεί και η 
υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού έχει αποδεικτικό 
χαρακτήρα. Η υπογραφή συμφωνητικού απαιτείται για 
συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία που υπερβαίνει το ποσό 
των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ, με την επι-
φύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης 
και σύναψης σύμβασης. Ειδικά για τις συμβάσεις προμη-
θειών και υπηρεσιών που αφορούν σε ενέργειες τεχνικής 
βοήθειας των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων 
του ΕΣΠΑ και του ΕΟΧ ή άλλων ενωσιακών ή διεθνών 
προγραμμάτων ή/και ταμείων, καθώς και των τομεακών, 
περιφερειακών και ειδικών προγραμμάτων του Εθνικού 
Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ), το ανωτέρω ποσό ορί-
ζεται σε δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.

Η απόφαση ανάθεσης περιέχει κατ’ ελάχιστο:
α) την επωνυμία και τα στοιχεία της αναθέτουσας αρ-

χής,
β) περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης και της 

αξίας της,
γ) όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του οικονομικού 

φορέα στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση,
δ) κάθε άλλη πληροφορία που η αναθέτουσα αρχή 

κρίνει απαραίτητη.
4. Για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και πα-

ροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 
υπηρεσιών, η επιλογή του αναδόχου διενεργείται με από-
φαση της αναθέτουσας αρχής. Η σύμβαση συνάπτεται 
με τον ανάδοχο που επιλέγεται και διαθέτει τα αναγκαία 
προς τούτο προσόντα και την απαραίτητη εξειδίκευση. 
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Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου 
του Κράτους.

Αθήνα, 8 Μαρτίου 2021

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Οικονομικών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ  

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ  

Αναπληρωτής Υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ  

Εξωτερικών
ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ  

Προστασίας του Πολίτη
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ  

Υφυπουργός 
Προστασίας του Πολίτη
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ  

Εθνικής Άμυνας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ  

Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ  

Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ  

Υγείας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ  

Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ  

Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ  

Δικαιοσύνης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ  

Εσωτερικών
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ  

Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ  

Μετανάστευσης και Ασύλου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ  

Υποδομών και Μεταφορών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ  

Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ  

Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΒΑΝΟΣ  

Επικρατείας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ  

Επικρατείας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ  

Υφυπουργός 
στον Πρωθυπουργό
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ  

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 8 Μαρτίου 2021

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ


