ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ Ν. 4479/2017 (ΦΕΚ Α΄171/13.11.2017)
«Άσκηση υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισµός της
επιµελητηριακής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις».
Στο άρθρο 107 του Νόµου προβλέπονται σηµαντικές αλλαγές στο Ν.4412/2016, που
αφορούν στα εξής θέµατα:
1. Μη εφαρµογή λόγων αποκλεισµού/αποδεικτικών µέσων σε συµβάσεις αξίας
µικρότερης των 2.500 ευρώ.
2. Υπογραφή ΕΕΕΣ και ΤΕΥ∆: σε περιπτώσεις νοµικών προσώπων αρκεί µόνο
η υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονοµικού φορέα. Ως
εκπρόσωπος του οικονοµικού φορέα νοείται ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτού,
όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής
του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συµµετοχής ή το
αρµοδίως εξουσιοδοτηµένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονοµικό
φορέα για διαδικασίες σύναψης συµβάσεων ή για συγκεκριµένη διαδικασία
σύναψης σύµβασης.
πλέον αµετάκλητη δικαστική απόφαση στους λόγους
3. Προβλέπεται
αποκλεισµού και όχι τελεσίδικη.
4. Τροποποιείται το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 73, ώστε
να συµπεριλαµβάνει και ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία την περίπτωση
των συνεταιρισµών.
5.

6.

7.

8.

Τροποποιούνται οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 200 του ν. 4412/2016 και
διευκρινίζεται ότι τα πιστοποιητικά Φορολογικής Ενηµερότητας και
Ασφαλιστικής Ενηµερότητας απαιτούνται ΜΟΝΟ σύµφωνα µε τα όσα
προβλέπουν οι κείµενες κάθε φορά ΣΧΕΤΙΚΕΣ διατάξεις.
Τροποποιείται το άρθρο 80 έτσι ώστε επιτρέπεται πλέον η µετάφραση
αποδεικτικών µέσων εκτός της επίσηµης που διενεργείται από την αρµόδια
υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών και από άλλα αρµόδια κατά νόµο
πρόσωπα και φορείς.
Τροποποιείται η παρ. 1 του άρθ.103 και ζητείται και η προσκόµιση των
δικαιολογητικών της νοµιµοποίησης από τον προσωρινό ανάδοχο (µαζί µε τα
λοιπά αποδεικτικά έγγραφα, που προσκοµίζει µετά την αξιολόγηση και
ανάδειξη του ως προσωρινού αναδόχου)
«Τα αποτελέσµατα κάθε σταδίου επικυρώνονται µε απόφαση του
αποφαινόµενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται µε
επιµέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους συµµετέχοντες. Ειδικά, για τις
συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, πλέον
ΦΠΑ, που δεν διενεργούνται µε ηλεκτρονικά µέσα, εκδίδεται µία απόφαση,
κατά τα ανωτέρω, ανεξαρτήτως του κριτηρίου ανάθεσης. Για τις συµβάσεις µε
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά, µόνο βάσει τιµής ανεξαρτήτως ποσού και ανεξαρτήτως
διαδικασίας, εκδίδεται µια απόφαση, µε την οποία επικυρώνονται τα
αποτελέσµατα: α) όλων των σταδίων της παραγράφου 2 στην περίπτωση
ανοικτής διαδικασίας και β) του δεύτερου σταδίου, ήτοι της υποβολής
προσφορών, στην περίπτωση κλειστής διαδικασίας και ανταγωνιστικής
διαδικασίας µε διαπραγµάτευση. Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί
ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 για συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία έως
και εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, προ ΦΠΑ, ή η, σύµφωνα µε το άρθρο 360,
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προδικαστική προσφυγή για συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία ανώτερη των
εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, προ ΦΠΑ»
9. Αρµόδιο
όργανο γνωµοδότησης σε τροποποιήσεις συµβάσεων
προµηθειών
Με την παρ.39 του άρθρου 107 του νόµου,προστίθεται περίπτωση ζ΄ στην
παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 ως εξής: «ζ) Η Επιτροπή της
περίπτωσης β΄ [επιτροπή παραλαβής] εισηγείται και για ζητήµατα
τροποποίησης των συµβάσεων προµηθειών, σύµφωνα µε το άρθρο 132 µε
την επιφύλαξη του άρθρου 41.»
10. ∆ιασύνδεση ΚΗΜ∆ΗΣ µε ∆ΙΑΥΓΕΙΑ: Με την παρ.53 του άρθρου 107 του
νόµου, 53. αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 379 του
ν. 4412/2016 και µετατίθεται η ηµεροµηνία διασύνδεσης του ΚΗΜ∆ΗΣ µε τη
∆ΙΑΥΓΕΙΑ, από 1.1.2018 σε 1.6.2018.
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