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μεταφορά ευρωπαϊκής νομοθεσίας – επιδόσεις κρατών
μελών
Σύμφωνα με τον επικαιροποιημένο πίνακα επιδόσεων για την
ενιαία αγορά η διαδικασία μεταφοράς των νέων οδηγιών για
τις δημόσιες συμβάσεις στα
εσωτερικά δίκαιο προχωρά
αλλά τα κράτη – μέλη έχουν
περιθώρια βελτίωσης
Σύμφωνα με την τελευταία
έκδοση του πίνακα επιδόσεων
για την ενιαία αγορά, τα κράτη
μέλη έχουν βελτιωθεί στο ζήτημα της έγκαιρης μεταφοράς
της ευρωπαϊκής νομοθεσίας
στο εθνικό δίκαιο (0,5%) σε
σύγκριση με το 0,6%, 6 μήνες
πριν. Ωστόσο, ο αριθμός των
παραβάσεων σχετικά με εσφαλμένη μεταφορά των οδηγιών, παραβίαση άρθρων και
της Συνθήκης και κανονισμών
ή με κακή εφαρμογή των κανόνων της ενιαίας αγοράς έχει
αυξηθεί ελαφρά (826 καταγε-

γραμμένες περιπτώσεις,
δηλαδή 10 περιπτώσεις περισσότερες από ότι τον Μάιο
του 2014).
Η επιβολή του δικαίου της
ενιαίας αγοράς αποτελεί
πρωταρχική προτεραιότητα
για την Επιτροπή. Τα κράτη
μέλη πρέπει να συνεχίζουν
τις προσπάθειές τους για να
διασφαλίσουν ότι οι κοινοί
κανόνες λειτουργούν επαρ-

κώς στην πράξη και γίνονται
σεβαστοί από τις επιχειρήσεις
και τους πολίτες.
http://ec.europa.eu/growth/
tools-databases/newsroom/cf/
itemdetail.cfm?
item_id=8226&lang=en&title
=Updated-Single-MarketScoreboard%3A-transpositionof-directives-improving-butMember-States-can-do-better

Η Ευρωπαϊκή επιτροπή εγκαινιάζει το πιλοτικό πρόγραμμα
ΙΜΙ
σύστημα πληροφόρησης για
την εσωτερική αγορά – ευρωπαϊκή επιτροπή – ανταλλαγή
πληροφοριών
Η ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε πιλοτικό πρόγραμμα προκειμένου να δοκιμασθεί η καταλληλότητα της χρήσης του
Συστήματος Πληροφόρησης για

την εσωτερική αγορά [Internal
Market Information (IMI) system].
Το σύστημα πληροφόρησης
για την εσωτερική αγορά
αποτελεί ένα εργαλείο το
οποίο διευκολύνει και υποστηρίζει την ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στις δη-

μόσιες αρχές των κρατών –
μελών της ΕΕ για πληθώρα
θεμάτων. Μέσω του πιλοτικού
προγράμματος, οι δημόσιες
αρχές μπορούν τώρα να κάνουν χρήση του συστήματος ΙΜΙ
και για την διαδικασία ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Συγκεκριμένα, μετά την εγγραφή τους στο σύστημα και ανάΣελίδα 1
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λογα με την εθνική οργάνωση
της χρήσης του ΙΜΙ, παρέχονται οι εξής δυνατότητες:

τεχνικές προδιαγραφές ή ότι
είναι κατάλληλη για την εκτέλεση της εκάστοτε σύμβαση

Άρση αμφιβολιών περί
της αυθεντικότητας εγγράφου ή πιστοποιητικού που
υποβάλλεται από έναν διαγωνιζόμενο

Επαλήθευση ότι δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού,
όπως σε περίπτωση καταδίκης για απάτη

Έλεγχος ότι οι εταιρείες
πληρούν τις απαιτούμενες

Επαλήθευση των πληροφοριών που περιέχονται σε
υπεύθυνη δήλωση προσφέ-

ροντα
http://ec.europa.eu/growth/
tools-databases/newsroom/
cf/itemdetail.cfm?
item_id=8235&lang=en&title
=European-Commissionlaunches-IMI-publicprocurement-pilot-project

Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της χρήσης του
ΕΣΗΔΗΣ
έναρξη ισχύος – ΕΣΗΔΗΣ ΚΥΑ 22015/406/27.02.2015
Με την ΚΥΑ 22015/406/
27.02.2015 μετατέθηκε η
ημερομηνία έναρξης της υποχρεωτικής χρήσης του

ΕΣΗΔΗΣ. Ειδικότερα, ορίστηκε, όσον αφορά όλους
τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, για τις δημόσιες
συμβάσεις μελετών ως
έναρξη ισχύος η 01.07.2015
και όσον αφορά όλους τους

φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης για τις δημόσιες συμβάσεις εκτέλεσης έργων, η
01.12.2015.

Μετάθεση έναρξης ισχύος του μέρους Β του Ν.4281/2014
έναρξη ισχύος – μετάθεση –
ν. 4320/2015 – άρθρο 37
παρ. 1 – ν. 4281/2014
Με την παρ. 1 του άρθρου 37
του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ Α 29)
«Ρυθμίσεις για τη λήψη
άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής
κρίσης, την οργάνωση της
Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές
διατάξεις», μετατέθηκε η
έναρξη ισχύος των διατάξεων

του Μέρους Β του N.4281/
2014 στις 31.12.2015, εκτός
αν ορίζεται άλλως στις επιμέρους διατάξεις αυτού. Με την
παρ. 2 του αυτού άρθρου ορίζεται ότι έως την 31.12.2015
εξακολουθεί η δημοσίευση
των προκηρύξεων στο τεύχος
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων στην ΕτΚ, ενώ με την
παρ. 3 καταργούνται από τη
δημοσίευση του νόμου, ήτοι
από 19.03.2015, οι παρ. 1-11
του άρθρου 2 του N.2286/

1995 (Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών).
Με το άρθρο 29 του Ν.4320/
2015 ρυθμίζονται επείγοντα
θέματα μεταφοράς μαθητών
και ειδικότερα παρατείνονται
αυτοδικαίως οι συμβάσεις
μεταφοράς, οι οποίες εκτελούνται σύμφωνα με την περίπτωση α της παρ. 1 του
άρθρου 49 του N.4274/2014
(Α 147), μέχρι το τέλος του
σχολικού έτους 2014–2015.

Πρόσβαση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων σύμφωνα με τον Κώδικα Πρόσβασης σε
Δημόσια Έγγραφα και Στοιχεία
Πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα – πδ 28/2015 –
ΚΗΜΔΗΣ
Με το πδ 28/2015 (ΦΕΚ Α 34)
«Κωδικοποίηση διατάξεων για
την πρόσβαση σε δημόσια
έγγραφα και στοιχεία», θεσ-

πίσθηκε ο Κώδικας πρόσβασης σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία. Στο κεφάλαιο ΙΒ
αυτού και ειδικότερα στα
άρθρα 96 και 97 προβλέπονται τα σχετικά με την πρόσβαση στο ΚΗΜΔΗΣ. Ο νέος

κώδικας ουσιαστικά επαναλαμβάνει τις διατάξεις του
άρθρου 139 Ν.4281/2014 οι
οποίες προβλέπουν μεταξύ
άλλων ότι η πρόσβαση στα
στοιχεία του ΚΗΜΔΗΣ πραγματοποιείται με την επιφύλαξη των διατάξεων για την
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προστασία του ατόμου από
την επεξεργασία ευαίσθητων
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και των ειδικότερων διατάξεων περί απορρήτου και πνευματικής
ιδιοκτησίας. Παράλληλα, ορίζεται ότι οι πράξεις που καταχωρίζονται στο ΚΗΜΔΗΣ,
σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4281/2014, εξαιρούνται
από τις ρυθμίσεις των διατά-

ξεων των παραγράφων 2 και
3 του άρθρου 11 του
Ν.2690/1999 και μπορούν να
χρησιμοποιηθούν χωρίς επικύρωση. Αρκεί η επίκληση
του ΑΔΑΜ για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των πράξεων που καταχωρίζονται τόσο
κατά τη διεκπεραίωση υποθέσεων των διοικουμένων όσο
και κατά την επικοινωνία μεταξύ φορέων του Δημοσίου.

Η έναρξη ισχύος του άρθρου
96 προσδιορίζεται από το
άρθρο 97 με παραπομπή στο
άρθρο 201 του Ν.4281/2014.
Έως τότε εξακολουθούν να
ισχύουν το άρθρο 11 του
Ν.4013/2011, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10
του Ν.038/2012, καθώς και τα
άρθρα 2, 3 και 6 της KYA
Π1/2380/2012 (ΦΕΚ Β 3400).

Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της υποχρεωτικής
χρήσης ΕΣΗΔΗΣ για τις δημόσιες συμβάσεις παροχής
υπηρεσιών δακοκτονίας
ΕΣΗΔΗΣ – Συμβάσεις δακοκτονίας – έναρξη ισχύος
Με την Υ.Α. 40563/09.04.
2015 (ΦΕΚ Β 590) μετατέθηκε ο χρόνος έναρξης της

υποχρεωτικής εφαρμογής του
συνόλου των διατάξεων των
άρθρων 134 ως 138 Ν.4281/
2014 και ως τέτοιος ορίστηκε
η 31.12. 2015, όσον αφορά τις
δημόσιες συμβάσεις παροχής

υπηρεσιών δακοκτονίας για
όλες τις αναθέτουσες αρχές
και σε όλες τις αποφάσεις
ανάθεσης και εκτέλεσης αυτών.

Έκδοση αναθεωρημένων προτύπων διακηρύξεων
συμβάσεων δημοσίων έργων τύπου Α και Β
αναθεωρημένα πρότυπα –
συμβάσεις έργων – ΕΑΑΔΗΣΥ
Η ΕΑΑΔΗΣΥ εξέδωσε με την
απόφαση 67/2015 (ΦΕΚ Β
664) αναθεωρημένες πρότυπες διακηρύξεις συμβάσεων
δημοσίων έργων τύπου Α και

Β. Οι εν λόγω πρότυπες διακηρύξεις ισχύουν υποχρεωτικά για συμβάσεις δημοσίων
έργων, οι οποίες δημοπρατούνται με τα συστήματα υποβολής προσφορών που προβλέπονται στο άρθρο 4 περ.

α, β, γ και ε του Ν.3669/2008
και των οποίων η διακήρυξη
δημοπράτησης θα δημοσιευθεί δεκαπέντε ημέρες μετά
τη θέση σε ισχύ της απόφασης 67/2015, ήτοι από 06.05.
2015.

Νομολογία ΔΕΕ και ΓεΔΕΕ
ΓΕΔΕΕ Τ–667/11, 14.01.
2015, Velos International SA
και Attimedia SA κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Λέξεις-κλειδιά
δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών — διαδικασία διαγωνισμού – παροχή υπηρεσιών
μετάφρασης στα ελληνικά –
σύμβαση με το Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο – απόρριψη
προσφοράς διαγωνιζομένου
– υποχρέωση αιτιολόγησης –
άρθρο 100 παρ. 2 οικονομικού κανονισμού – εξωσυμβατική ευθύνη

διαγωνιζομένους των οποίων
την προσφορά απορρίπτει
σχετικά με το όνομα του αναδόχου και τα στοιχεία της
προσφοράς που έγινε δεκτή.

Νομικό ζήτημα
Η υποχρέωση αιτιολόγησης
επιβάλλει στην αναθέτουσα
αρχή να ενημερώνει τους

ΓΕΔΕΕ Τ–30/12, 18.03.2015,
IDT Biologika GmbH κατά
Ευρωπαϊκής Επιτροπής
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Λέξεις-κλειδιά

Λέξεις-κλειδιά

δημόσιες συμβάσεις προμηθειών — διαδικασία διαγωνισμού – παροχή αντιλυσσικών εμβολίων – απόρριψη
προσφοράς διαγωνιζομένου
– ανάθεση σε άλλο προσφέροντα – κριτήρια ποιοτικής
επιλογής – πρόδηλο σφάλμα
εκτίμησης

δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών – διαγωνισμός – παροχή υπηρεσιών πληροφορικής
– συμφωνίες πλαίσιο – διαδοχική ανάθεση κατά σειρά
προτεραιότητας – κατάταξη
προσφέροντα στη δεύτερη
θέση – υποχρέωση αιτιολόγησης – εξωσυμβατική ευθύνη

Νομικό ζήτημα
Η υποχρέωση αιτιολόγησης
επιβάλλει στην αναθέτουσα
αρχή να ενημερώνει τους
διαγωνιζομένους των οποίων
την προσφορά απορρίπτει
σχετικά με το όνομα του αναδόχου και τα στοιχεία της
προσφοράς που έγινε δεκτή.

ΓΕΔΕΕ Τ–297/09, 25.03.
2015, Ευρωπαϊκή Δυναμική –
Προηγμένα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών Πληροφορικής
και Τηλεματικής Α.Ε. κατά
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για
την Ασφάλεια των Αερομεταφορών (AESA)

Νομικό ζήτημα
Η αναθέτουσα αρχή παραβιάζει την υποχρέωση αιτιολόγησης όταν δεν παρέχει στο
διαγωνιζόμενο τις σχετικές
με τα χαρακτηριστικά και τα
πλεονεκτήματα της προσφοράς του αναδόχου πληροφορίες, ώστε να μπορεί να γίνει
σύγκριση με τη δική του
προσφορά.

ματα Τηλεπικοινωνιών Πληροφορικής και Τηλεματικής
ΑΕ – European Dynamics UK
Ltd κατά Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ)
Λέξεις-κλειδιά
αίτηση αναιρέσεως - Δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών –
Πρόσκληση για την υποβολή
προσφορών – Κριτήρια αναθέσεως – Κριτήρια επιλογής
- Αρχή της διαφάνειας –
Αντικειμενική αξιολόγηση
Νομικό ζήτημα
Συμβάσεις που έχουν συναφθεί στο παρελθόν μεταξύ
αναθέτουσας αρχής και διαγωνιζομένου μπορούν να
αποτελέσουν αποδεικτικά
στοιχεία των τεχνικών και
οικονομικών χαρακτηριστικών
μιας προσφοράς, αλλά όχι
κατά το στάδιο ανάθεσης της
σύμβασης.

ΔΕΕ C-173/14 P / 16.04.2015,
European Dynamics Belgium
SA – European Dynamics
Luxemburg SA – Ευρωπαϊκή
Δυναμική-Προηγμένα Συστή-
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Η Μονάδα Παρακολούθησης Διαγωνισμών και
Συμβάσεων (ΜοΠαΔιΣ) λειτουργεί από την 1η
Ιανουαρίου 1997, στη θεσσαλονίκη, στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Διεθνούς Ευρωπαϊκού και
Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ). Αποτελεί μία γνωμοδοτική δομή που παρέχει στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, καθώς και σε
όλες τις ελληνικές αναθέτουσες αρχές εξειδικευμένη και ταχύτατη συμβουλευτική υποστήριξη

κατά τη δημοπράτηση συγχρηματοδοτούμενων
συμβάσεων έργων και τεχνικών υπηρεσιών, που
υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών
2004/18 & 2004/17. Συγκροτεί ένα εθνικό σύστημα ελέγχου της νομιμότητας των διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων και σηματοδοτεί μια
νέα εποχή προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης
της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας στη
δημοπράτηση των δημοσίων συμβάσεων.

Η νομική επιθεώρηση
ΔηΣΚΕ & αγορά για το
έτος 2015 διατίθεται σε
ηλεκτρονική μορφή με
πλούσιο υλικό σε θέματα
δημοσίων συμβάσεων και
κρατικών ενισχύσεων
Για περισσότερες
πληροφορίες και
συνδρομές επισκεφθείτε
την ιστοσελίδα
του περιοδικού
http://www.diske.gr/ ή
επικοινωνήστε μαζί μας
στο τηλέφωνο 2310
476103 ή αποστείλετε
μήνυμα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου στην
διεύθυνση
mopadis@cieel.gr
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