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ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις νομοθεσίας ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Έχοντας υπόψη:
1. Την 01 / 04 / 2019

δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Ν. 4605/2019

«Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των
επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη
απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου
του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (Α' 52), και συγκεκριμένα με τα
άρθρα 43, 44 και 45 του νομοσχεδίου προστέθηκαν άρθρα και τροποποιήθηκαν επιμέρους διατάξεις
του Ν. 4412/2016 προκειμένου να διευκολυνθούν οι διαδικασίες σύναψης και εκτέλεσης των

συμβάσεων και να επιταχυνθούν οι διαδικασίες. Επίσης με το νέο νομοσχέδιο προβλέπονται διατάξεις
που θα καλύψουν νομικά κενά και αποσαφηνίζουν το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο.Ενδεικτικά
αναφέρεται πως προστέθηκαν 7 νέα άρθρα και τροποποιήθηκαν 41 άρθρα του Ν. 4412/2016.

2. Το γεγονός πως η διαδικασία ανάθεσης της παρούσας δημόσιας σύμβασης έχει ξεκινήσει με
την σύνταξη της μελέτης, ανάρτησης πρωτογενούς αιτήματος, απόφασης ανάληψης δαπάνης και
κατάρτιση όρων από την οικονομική επιτροπή προγενέστερα της ημερομηνίας δημοσίευσης του σχετικού
νομοσχεδίου (Ν. 4605/2019).

3. Το γεγονός πως ορισμένες τροποποιήσεις του Ν. 4412/2016 που επήλθαν από τα άρθρα 4345 του Ν. 4605/2019 ισχύουν και για τις διαδικασίες ανάθεσης σύμβασης που κατά τη δημοσίευση του
νόμου είναι εκκρεμείς, ήτοι των συμβάσεων που δεν έχει παρέλθει η προθεσμία προσκόμισης των
δικαιολογητικών κατακύρωσης.

Σας γνωρίζουμε τις τροποποιήσεις του Ν. 4412/2016 οι οποίες μπορούν να
εφαρμοστούν και στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης:

Όσον αφορά την Ημερομηνία έκδοσης των δικαιολογητικών κατακύρωσης:
Με την παράγραφο 7αδ του άρθρου 43 του Ν. 4605/2019 προβλέπεται ότι αποδεικτικά
μέσα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουθο τρόπο:
α) Τα δικαιολογητικά που αφορούν την παρ. 1 του άρθρου 73 [ποινικό μητρώο] , την περίπτ.
γ' της παρ.2 τουάρθρου 73 [πιστοποιητικό ΣΕΠΕ] και την περίπτ. β' της παρ. 4 του άρθρου 73

Σελίδα 1 από 3

[μη εκκαθάριση, μη πτώχευση κλπ] εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την
υποβολή τους,
β) Τα λοιπά δικαιολογητικά που αφορούν την παρ.2 του άρθρου 73 [φορολογική,
ασφαλιστική ενημερότητα] εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην
περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί κατά τα οριζόμενα στην
προηγούμενηπερίπτωση,
γ) τα δικαιολογητικά που αφορούν την παρ. 2 του άρθρου 75 [πιστοποιητικό επιμελητηρίου,
μητρώου], τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων, και
τα πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής σχετικά με την ονομαστικοποίηση των μετοχών σε
περίπτωση ανωνύμων εταιρειών, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες
πριν από την υποβολή τους,
δ) οι ένορκες βεβαιώσεις εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή
τους και
ε)οι υπεύθυνες δηλώσεις εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για
την υποβολή των δικαιολογητικών
Όσον αφορά την κράτηση
Συμβάσεων:

υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων

Με το άρθρο 44 του N. 4605/2019 τροποποιείται το άρθρο 4 του Ν.4013/2011 και η
κράτηση υπέρ της ΕΑΑΔΗΣΥ αυξάνεται από 0,06% σε 0,07%.Η ισχύς του άρθρου 44 αρχίζει
αναδρομικά από τις 23.01.2013 (παρ.7 του άρθρου 67 του νομοσχεδίου). Συγκεκριμένα για την
κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρχής στις συμβάσεις άνω των δυόμισι χιλιάδων
(2.500) ευρώ που υπάγονται στον παρόντα νόμο, και ανεξαρτήτως πηγής προέλευσης
χρηματοδότησης, οι οποίες συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του, επιβάλλεται κράτηση
ύψους 0,07%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης.

Παραβιάσεις εργατικής νομοθεσίας – πιστοποιητικό του ΣΕΠΕ
Με την παρ. Α.1 του άρθρου 39 του Ν. 4488/17 προστέθηκε η περίπτ. γ' της παρ. 2 του
άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ως υποχρεωτικός λόγος αποκλεισμού. Επειδή, όμως δεν έχει
καταστεί εφικτή η έκδοση πιστοποιητικού του ΣΕΠΕ το συγκεκριμένο δικαιολογητικό
δικαιολογητικού έπρεπε να αντικατασταθεί με ένορκη βεβαίωση. Με την παράγραφο 7αατου
άρθρου 43 του Ν. 4605/2019 αναδιατυπώνεται η παράγραφος 2 του άρθρου 80 του Ν.
4412/2016 (Α' 147) ώστε το συγκεκριμένο δικαιολογητικό να μην υποκαθίσταται υποχρεωτικά
από ένορκη βεβαίωση, αλλά να αρκεί η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης. Με την παράγραφο 46
του άρθρου 43 του Ν. 4605/2019 προβλέπεται ότι μέχρι την πλήρη λειτουργία του
πληροφοριακού συστήματος, το πιστοποιητικό του ΣΕΠΕ μπορεί να αντικαθίσταται με
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου οικονομικού φορέα, και όχι κατ' ανάγκη με ένορκη
βεβαίωση, με στόχο την μείωση διοικητικού βάρους και διευκόλυνση της συμμετοχής. Επίσης,
προβλέπεται ότι αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να
απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού.

Σελίδα 2 από 3

Κατάργηση επικαιροποιημένων δικαιολογητικών.
Με την παράγραφο 13 του άρθρου 43του Ν. 4605/2019 αποσαφηνίζονται ζητήματα σε
σχέση με την απόφαση κατακύρωσης και τις συνέπειες αυτής.Συγκεκριμένα αποσαφηνίζεται
ότι η πράξη κατακύρωσης κοινοποιείται μόνο σε όσουςδεν έχουν αποκλειστεί οριστικά από τη
διαγωνιστική διαδικασία. Επίσης καταργείται η πρόβλεψη για την υποβολή επικαιροποιημένων
δικαιολογητικών κατακύρωσης μετά τον προσυμβατικό έλεγχο ή σε περίπτωση άσκησης
προδικαστικής προσφυγής. Αντί των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών προβλέπεται η
υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν έχουν επέλθει οψιγενείς
μεταβολές στο πρόσωπο του αναδόχου. Η υπεύθυνη αυτή δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή
Διενέργειας Διαγωνισμού η οποία εκδίδει πρακτικό, το οποίο δεν τίθεται προς έγκριση από την
Αναθέτουσα Αρχή, αλλά συνοδεύει τη σύμβαση.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ
ΑΜΕΤ ΡΙΤΒΑΝ
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