
 

 

                    
 

 

 

Αγαπεηνί ζπλάδειθνη,  

Ο ΗΠΔ θαηέζεζε ην θείκελν πνπ αθνινπζεί ζηε δηαβνύιεπζε ηνπ λ/ζ γηα ηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο, 

πνπ πξνβιέπεηαη ε αλαζηνιή ηεο θαηάξγεζεο ηεο ππνρξέωζεο ηωλ δεκνζηεύζεωλ γηα έλαλ ρξόλν. 

Ο ΗΠΔ πξνηείλεη ηελ επ’ αόξηζηνλ δηαηήξεζή ηνπο. 

Σν ζρόιην ζηε δηαβνύιεπζε 

Άξζξν 20 θαη άξζξν 152 

Ο ύλδεζκνο Ηκεξήζηωλ Πεξηθεξεηαθώλ Δθεκεξίδωλ απνξξίπηεη ηνλ ηζρπξηζκό όηη ε δεκνζίεπζε 

πξνθεξύμεωλ, δηαθεξύμεωλ, ζπληζηά ζπάηαιε δαπάλε. Αληηζέηωο ππεξακύλεηαη ηεο δηαηήξεζεο επ' 

αόξηζηνλ ηωλ δεκνζηεύζεωλ, πξωηίζηωο γηα ιόγνπο δηαθάλεηαο αιιά θαη ζηήξημεο ηωλ 

πεξηθεξεηαθώλ εθεκεξίδωλ. 

Δπηθαιείηαη ην επξωπαϊθό ππόδεηγκα (1), όπνπ ε ππνρξέωζε απηή ηθαλνπνηείηαη απξόζθνπηα, 

δηαξθώο επηθαηξνπνηνύκελε κε βάζε ηα λέα δεδνκέλα. 

Ο ππνηηζέκελνο αλαπξνζαλαηνιηζκόο ηεο ελεκέξωζεο ζηα ειεθηξνληθά εξγαιεία ην Γ.Δ.ΜΗ θαη ηε 

δηαδηθηπαθή πύιε ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίωλ πκβάζεωλ (ΔΗΓΗ) θαζώο 

θαη ζην ειεθηξνληθό απνζεηήξην ηνπ Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Γεκνζίωλ πκβάζεωλ 

(ΚΗΜΓΗ), δελ είλαη δπλαηόλ λα ππνθαηαζηήζεη ηηο εθεκεξίδεο.  

Δπηζεκαίλεηαη όηη ηα Μεηξώα δελ είλαη εθεκεξίδεο, δελ είλαη Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξωζεο θαη 

Δπηθνηλωλίαο. Όπνην δηθαίωκα ζηε δεκνζηόηεηα αθαηξείηαη από ηηο εθεκεξίδεο νδεγείηαη ζηελ 

επηιεθηηθή πιεξνθόξεζε, ζηελ πξάμε πεξηνξίδεηαη ε δηαθάλεηα κε ηελ πεξηζηνιή ηνπ δηθαηώκαηνο 

ηεο ηνπηθήο θνηλωλίαο λα γλωξίδεη.  

Πξόηαζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ λ. 4412/2016. Γηαηήξεζε επ' αόξηζηνλ ηωλ δεκνζηεύζεωλ ζηνλ 

πεξηθεξεηαθό ηύπν 

1.            Η πεξίπηωζε 35 ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 377 θαη ε παξάγξαθνο 12 ηνπ άξζξνπ 379 

ηνπ Ν. 4412/2016 θαηαξγνύληαη. 

2.            ην δεύηεξν εδάθην ηεο πεξίπηωζεο 68 ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 377 ηνπ Ν. 

4412/2016 αληηθαζίζηαηαη ε θξάζε «θαηαξγείηαη κε ηελ επηθύιαμε ηεο παξαγξάθνπ 12 ηνπ άξζξνπ 

379 ηνπ παξόληνο λόκνπ» κε ηελ θξάζε «δηαηεξείηαη ζε ηζρύ». 

3.            ην ηξίην εδάθην ηωλ πεξηπηώζεωλ 31 θαη 59 ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 377 ηνπ Ν. 

4412/2016 αληηθαζίζηαηαη ε θξάζε «θαηαξγείηαη κε ηελ επηθύιαμε ηεο παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 379» κε 

ηελ θξάζε «δηαηεξείηαη ελ ηζρύ» 
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4.            ην ηξίην εδάθην ηεο πεξίπηωζεο 40 ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 377 ηνπ Ν. 4412/2016 

αληηθαζίζηαηαη ε θξάζε «θαηαξγείηαη κε ηελ επηθύιαμε ηεο παξαγξάθνπ 12 ηνπ άξζξνπ 379» κε 

ηελ θξάζε «δηαηεξείηαη ελ ηζρύ» 

5.            ην ηξίην εδάθην ηεο πεξίπηωζεο 82 ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 377 ηνπ Ν. 4412/2016 

αληηθαζίζηαηαη ε θξάζε «θαηαξγείηαη κε ηελ επηθύιαμε ηεο παξαγξάθνπ 12 ηνπ άξζξνπ 379 ηνπ 

παξόληνο λόκνπ» κε ηελ θξάζε «δηαηεξείηαη ελ ηζρύ» 

6.            Η ηζρύο ηωλ ωο άλω δηαηάμεωλ άξρεηαη από ηελ δεκνζίεπζε ηνπ παξόληνο ζηελ Δθεκεξίδα 

ηεο Κπβεξλήζεωο. 

ΣΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 20 ΣΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΝΟΜΟΤ  

«ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ, ΣΗΝ ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΣΗΝ 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΡΤΘΜΙΣΙΚΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΣΩΝ ΓΗΜΟΙΩΝ ΤΜΒΑΔΩΝ ΚΑΙ 

ΔΙΓΙΚΟΣΔΡΔ ΡΤΘΜΙΔΙ ΓΙΑ ΣΙ ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ ΣΟΤ ΣΟΜΔΙ ΣΗ ΑΜΤΝΑ ΚΑΙ 

ΣΗ ΑΦΑΛΔΙΑ 

ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ Ν4412/16, κεηά ην πξώην εδάθην πξνζηίζεληαη δπν αθόκε εδάθηα ωο 

εμήο: 

Οη πξνθεξύμεηο, δηαθεξύμεηο θαη απνθάζεηο απηέο δεκνζηεύνληαη ππνρξεωηηθά ζηνλ πεξηθεξεηαθό 

θαη ηνπηθό ηύπν, ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν3548/07 ωο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη. Η δαπάλε 

ηωλ δεκνζηεύζεωλ απηώλ βαξύλεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ή ηνλ Αλαζέηνληα Φνξέα». 

ηε Γαιιία: Legal and judicial announcements: updated guidelines in October 2020  

http://traduction.culture.gouv.fr/url/Result.aspx? to=en&url=https://www.culture.gouv.fr/Sites-

thematiques/Presse/Aides-a- la-Presse/Annonces-judiciaires-et-legales-lignes-directrices-2020 

 

 

 

 

     Εκ μέροσς ηοσ Πρόεδροσ      

             Γ. Καηζαΐηη                                          

                                                                

 


