
δημοσίων συμβάσεων
Ενημερωτικό δελτίο

σε 418.000€ για τις δημό-
σιες συμβάσεις προμηθειών 
και υπηρεσιών  

Αντίστοιχες είναι και οι αλ-
λαγές στα κατώφλια για την 
εφαρμογή της οδηγίας 2009/ 
81/ΕΚ για τη σύναψη συμβά-
σεων στους τομείς της άμυνας 
και της ασφάλειας (Κανονισμός 
2015/2340/ΕΕ).  

http://ec.europa.eu/growth/
single-market/public-
procurement/rules-
implementation/thresholds/
index_en.htm  

κατώφλια – νέα κατώτατα 
χρηματικά όρια – κανονισμοί – 
τροποποίηση   

Οι αυστηρές διαδικαστικές 
προϋποθέσεις που προβλέπει 
το ευρωπαϊκό δίκαιο δημοσίων 
συμβάσεων και που αποβλέ-
πουν στη διασφάλιση της δια-
φάνειας και της αποφυγής των 
διακρίσεων δεν εφαρμόζονται 
ανεξαιρέτως σε όλες τις 
ήσσονος αξίας συμβάσεις. 
Προκειμένου να υπόκειται η 
σύμβαση στους ενωσιακούς 
κανόνες περί δημοσίων συμβά-
σεων, η χρηματική της αξίας 
πρέπει να είναι τουλάχιστον 
ίση με ένα ορισμένο κατώτατο 
όριο. Τα κατώτατα όρια ανα-
προσαρμόζονται κάθε δύο χρό-
νια με την έκδοση Κανονισμών. 
Τα νέα κατώφλια εφαρμόζονται 
από 1η Ιανουαρίου 2016. Συ-
γκεκριμένα: 

Ο κανονισμός 2015/2172/ΕΕ 
ορίζει ότι η οδηγία 2014/23/ΕΕ 
εφαρμόζεται σε όλες τις συμ-
βάσεις παραχώρησης η αξία 
των οποίων είναι ίση με ή   
υπερβαίνει τα 5.225.000 €. 

Ο κανονισμός 2015/2170/ΕΕ 
ορίζει ότι τα κατώτατα όρια 
εφαρμογής της κλασικής οδη-
γίας 2014/24/ΕΕ για τα έργα, 
τα αγαθά και τις υπηρεσίες 
αναμορφώθηκαν ως εξής: 

σε 5 .225.000€ (αντ ί 
5.186.000€) για τις δημό-
σιες συμβάσεις έργων 

Νέα κατώτατα όρια εφαρμογής των ευρωπαϊκών οδηγιών 

για τις δημόσιες συμβάσεις από 1η Ιανουαρίου 2016 

Υπεύθυνος σύνταξης:
Επιμέλεια κειμένων:

 Σπ. Παναγόπουλος, LLM Δικηγόρος
Ε. Τσόλη, DEA, M2 professionnel,  Δικηγόρος

δημοσίων συμβάσεων
Ενημερωτικό δελτίο
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δημοσίων συμβάσεων
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Επιμέλεια σύνταξης: Ε. Αδαμαντίδου, Δ.Ν., Δικηγόρος, Προϊσταμένη ΜοΠαΔιΣ 

Επιμέλεια ύλης: Α.–Χ. Ζησοπούλου, Δικηγόρος, Υποψήφια Δ.Ν., Συνεργάτις ΚΔΕΟΔ,                        

                           Ε. Καραχρήστου, Μaster ΙΙ Professionnel, Ασκούμενη ΚΔΕΟΔ 

   1/2016      Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2016 

σ ε  1 3 5 . 0 0 0 €  ( α ν τ ί 
134.000€) για τις δημόσιες 
συμβάσεις προμηθειών και 
υπηρεσιών που ανατίθε-
νται από κεντρικές κρατι-
κές αρχές  

σε  2 0 9 . 00 0 €  ( α ντ ί 
207.000€) για τις δημόσιες 
συμβάσεις προμηθειών και 
υπηρεσιών που ανατίθε-
νται από μη κεντρικές ανα-
θέτουσες αρχές η αξία 
ανέρχεται σε  

Ο κανονισμός 2015/2171/
ΕΕ ορίζει ότι τα κατώτατα 
όρια εφαρμογής της κλασικής 
οδηγίας 2014/25/ΕΕ για τους 
εξαιρούμενους τομείς ανα-
μορφώθηκαν ως εξής:  

σε 5.225.000€ για τις δη-
μόσιες συμβάσεις έργων  

Σελίδα 1 

περιεχόμενα τεύχους
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Νέα κατώτατα όρια εφαρμογής 
των ευρωπαϊκών οδηγιών για 
τις δημόσιες συμβάσεις από 1η 
Ιανουαρίου 2016

Περαιτέρω απλοποίηση των 
ευρωπαϊκών κανόνων για τις 
δημόσιες συμβάσεις από την 
Επιτροπή 

Διαδικτυακή υπηρεσία 
μετάφρασης των 
γνωστοποιήσεων στο TED

Νέο ευρωπαϊκό δίκαιο 
δημοσίων συμβάσεων: 
προωθώντας την οικολογική 
καινοτομία 

Η Επιτροπή αναλαμβάνει 
δράση για το άνοιγμα των 
διεθνών αγορών δημοσίων 
συμβάσεων 

Διασυνοριακή ανταλλαγή 
πληροφοριών από τις 
αναθέτουσες αρχές χάρη στο 
Σύστημα Πληροφόρησης για 
την Εσωτερική Αγορά 

Συμβάσεις πυροσβεστικού 
σώματος

Συμβάσεις σχετικές με την 
υποδοχή, μεταφορά, στέγαση 
και κάλυψη αναγκών 
μεταναστών και προσφύγων

Σύναψη συμβάσεων για την 
κάλυψη επειγουσών αναγκών 
των ΚΕΠΥ, ΚΥΤ και Ανοιχτών 
δομών Προσωρινής Υποδοχής 
και Φιλοξενίας προσφύγων και 
μεταναστών

Συμβάσεις των υπηρεσιών του 
Υπουργείου Υγείας

Δημοσιότητα και διαδικασίες 
ανάθεσης ενεργειών τεχνικής 
βοήθειας

Ρύθμιση ζητημάτων σύναψης 
συμβάσεων προμηθειών, 
παροχής υπηρεσιών και 
εκτέλεσης έργων της ΠτΔ

Νομολογία ΔΕΕ και ΓεΔΕΕ
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Σελίδα 2 

Περαιτέρω απλοποίηση των ευρωπαϊκών κανόνων για 

τις δημόσιες συμβάσεις από την Επιτροπή (05/01/2016) 

επίσης, την επαναχρησιμο-
ποίηση των δεδομένων που 
παρασχέθηκαν από τις εται-
ρείες σε προηγούμενες δια-
γωνιστικές διαδικασίες. Τέ-
λος, θα αποτελεί το σημείο 
έναρξης για την ψηφιοποίηση 
του σταδίου αξιολόγησης στις 
δημόσιες συμβάσεις.  

Η Elzbieta Bienkowska, η 
υπεύθυνη Επίτροπος για την 
Εσωτερική Αγορά, τη Βιομη-
χανία, την Επιχειρηματικότητα 
και τις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις δήλωσε σχετι-
κά: «Με τη χρήση του ΕΕΕΠ 
και τη μείωση του όγκου των 
απαιτούμενων εγγράφων, θα 
καταστεί ευκολότερη η συμ-
μετοχή των εταιρειών σε 
διαγωνισμούς δημοσίων συμ-
βάσεων. Η δημόσια διοίκηση 
θα ωφεληθεί από το μεγαλύ-
τερο εύρος προσφορών εξα-
σφαλίζοντας την καλύτερη 
δυνατή σχέση ποιότητας - 
τιμής.» 

http://ec.europa.eu/growth/
tools-databases/newsroom/
cf/itemdetail.cfm?
item_id=8611&lang=en&title
=Commission-further-
simplifies-public-procurement
-across-the-EU  

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Προμήθειας – διαδικτυακό 
σύστημα καταχώρησης – 
απλοποίηση διαδικασίας 
υποβολής προσφορών – μεί-
ωση διοικητικού βάρους – 
άρθρο 59 οδηγίας 2014/24/
ΕΕ 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέ-
τησε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ/
ESDP), το οποίο θα ελαφρύ-
νει σε σημαντικό βαθμό το 
διοικητικό βάρος που συνε-
πάγεται για τις εταιρείες, και 
ιδίως για τις μικρές και με-
σαίες επιχειρήσεις, η συμμε-
τοχή σε διαγωνιστικές διαδι-
κασίες. Το ΕΕΕΠ θα αντικα-
ταστήσει το υπάρχον σύστη-
μα, στο οποίο εντοπίζονται 
ουσιώδεις διαφοροποιήσεις 
από κράτος μέλος σε κράτος 
μέλος. Παρότι κάποιες χώρες 
έχουν ήδη εισαγάγει μία μορ-
φή υπεύθυνης δήλωσης κα-
ταλληλότητας, άλλες απαι-
τούν να προσκομίζεται το 
σύνολο του αποδεικτικού 
υλικού που πιστοποιεί ότι οι 
συμμετέχοντες πληρούν τα 
κριτήρια επιλογής. Το εν λό-
γω έγγραφο θα επιτρέπει σε 
όλες τις επιχειρήσεις να 
δηλώνουν ηλεκτρονικά ότι 
πληρούν τα απαιτούμενα κρι-
τήρια επιλογής και μόνο η 
εταιρεία στην οποία ανατίθε-

ται η σύμβαση θα υποχρεού-
ται να υποβάλει όλο το απο-
δεικτικό υλικό σε έντυπη 
μορφή για την υπογραφή της 
σύμβασης.  

Για να διευκολυνθούν τα εμ-
πλεκόμενα μέρη στη χρήση 
του ΕΕΕΠ σχεδιάζεται και 
αναπτύσσεται ένα ελεύθερο, 
διαδικτυακό σύστημα για τα 
κράτη-μέλη και τις επιχειρή-
σεις. Δεδομένου ωστόσο ότι 
τα κράτη-μέλη μπορούν να 
αναβάλουν την υποχρέωση 
αποκλειστικής χρήσης ηλεκ-
τρονικών μέσων επικοινωνίας 
μέχρι και τις 18 Οκτωβρίου 
2018, το ΕΕΕΠ μπορεί μέχρι 
εκείνη την ημερομηνία απλά 
να εκτυπώνεται, να συμπλη-
ρώνεται χειρόγραφα, να σα-
ρώνεται και να αποστέλλεται 
ηλεκτρονικά.  

Το διαδικτυακό σύστημα στη-
ρίζεται σε ένα μοντέλο δεδο-
μένων το οποίο αναπτύχθηκε 
σε συνεργασία με ένα ευρύ 
φάσμα ενδιαφερόμενων με-
ρών δραστηριοποιούμενων 
στο πεδίο της τυποποίησης. 
Η ενσωμάτωση του ΕΕΕΠ στις 
υπάρχουσες διαδικασίες η-
λεκτρονικών δημοσίων συμ-
βάσεων θα καταστεί δυνατή 
χάρη στη χρηματοδότηση από 
το «Συνδέοντας την Ευρώπη-
(CEF). Το ΕΕΕΠ θα επιτρέψει, 

Διαδικτυακή υπηρεσία μετάφρασης των γνωστοποιήσεων 

στο TED (15/01/2016) 

δας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(TED).  

Η εν λόγω υπηρεσία είναι 
διαθέσιμη από και προς τις 
24 επίσημες γλώσσες της 
ΕΕ. Αυτόματες μεταφράσεις 
μπορούν να ζητηθούν για 
κάθε αναρτηθείσα στο TED 
προκήρυξη και θα είναι δια-

Μεταφραστική υπηρεσία – 
24 επίσημες ευρωπαϊκές 
γλώσσες – άρση εμποδίων – 
ευκολότερη συμμετοχή σε 
διασυνοριακές προσφορές – 
TED 

Με στόχο την ενίσχυση της 
διαφάνειας στη δυνατότητα 
συμμετοχής σε δημόσιους 

διαγωνισμούς είναι διαθέσιμη 
από 15 Ιανουαρίου 2016 μια 
δωρεάν διαδικτυακή μετα-
φραστική υπηρεσία που αφο-
ρά όλες τις προκηρύξεις 
δημοσίων συμβάσεων που 
δημοσιεύονται στην ηλεκτρο-
νική έκδοση του Συμπληρώ-
ματος της Επίσημης Εφημερί-
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Σελίδα 3 

περί δημοσίων συμβάσεων 
του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου ή οι διμερείς συμ-
φωνίες ελεύθερου εμπο-
ρίου).  

http://ec.europa.eu/growth/
tools-databases/newsroom/
cf/itemdetail.cfm?
item_id=8625&lang=en&title
=Online-machine-translation-
service-available-for-all-TED-
notices- 

θέσιμες μέσα σε σύντομο 
χρόνο από την αποστολή του 
αιτήματος. 

Η υπηρεσία τίθεται σε εφαρ-
μογή κατόπιν υπόδειξης των 
εταιριών και των υποψηφίων 
αναδόχων, ιδίως των μικρών 
και μεσαίων επιχειρήσεων, 
ότι η γλώσσα αποτελεί ένα 
από τα σημαντικότερα προ-
σκόμματα για τη συμμετοχή 
σε διασυνοριακές διαγωνιστι-
κές διαδικασίες. Επιπλέον, 

αντικατοπτρίζει τη δέσμευση 
της ΕΕ για περισσότερο α-
νοιχτές διαγωνιστικές διαδι-
κασίες σε διεθνές επίπεδο, 
καθώς αναμένεται να ωφελή-
σει συμμετέχοντες και από 
χώρες εκτός ΕΕ προς τους 
οποίους η ΕΕ έχει αναλάβει 
δεσμεύσεις στον τομέα των 
δημοσίων συμβάσεων επί τη 
βάσει διεθνών συμφωνιών 
(όπως είναι η πολυμερής 
διακυβερνητική συμφωνία 

- Προσδιορισμός των περι-
βαλλοντικών κριτηρίων σύμ-
βασης με τη βοήθεια οικολο-
γικών σημάτων  

Προς διασφάλιση της παρο-
χής προϊόντων σε συμμόρφω-
ση με υψηλά περιβαλλοντικά 
πρότυπα, οι αναθέτουσες 
αρχές μπορούν να απαιτή-
σουν όπως το αντικείμενο 
της σύμβασης πληρεί τις 
προϋποθέσεις ενός οικολογι-
κού σήματος (όπως το Ευρω-
παϊκό Οικολογικό Σήμα, πολυ-
εθνικά οικολογικά σήματα ή 
άλλα περιβαλλοντικά σήμα-
τα). Τα σήματα αυτά πιστο-
ποιούν ότι το προϊόν πληροί 
προκαθορισμένες ποιοτικές 
προδιαγραφές βασισμένες σε 
αντικειμενικά εξακριβωμένα 
κριτήρια, τα οποία υιοθετήθη-
καν μέσω μίας διαδικασίας 
κατά την οποία κρατικοί φο-
ρείς, καταναλωτές, κατά-
σκευαστές, διανομείς και 
περιβαλλοντικές οργανώσεις 
είχαν τη δυνατότητα να συμ-
μετέχουν. Στις προκηρύξεις 
για υποβολή προσφορών, οι 
τεχνικές προδιαγραφές του 
σήματος πρέπει να καθορί-
ζονται από το αντικείμενο της 
σύμβασης, και ειδικότερα από 
την περιγραφή του προϊόντος 
και την παρουσίασή του, συ-
μπεριλαμβανομένων των απα-

νέο ευρωπαϊκό σύστημα δη-
μοσίων συμβάσεων – σεβα-
σμός περιβαλλοντικής νομο-
θεσίας – οικολογικά σήματα 
– κόστος  κύκλου ζωής – 
εσωτερικό κόστος – κριτήρια 
ανάθεσης – μεθοδολογία  

Το νέο ευρωπαϊκό σύστημα 
δημοσίων συμβάσεων, σε 
εφαρμογή από 18 Απριλίου 
2016, θα δώσει νέες ευκαι-
ρίες στις αναθέτουσες αρχές 
να προωθήσουν την οικολογι-
κή καινοτομία με τη χρήση 
νέων κριτηρίων ανάθεσης 
στις προκηρύξεις δημοσίων 
συμβάσεων που δίνουν μεγα-
λύτερη έμφαση σε περιβαλ-
λοντικά ζητήματα.  

Οι αναθέτουσες αρχές θα 
έχουν τη δυνατότητα να απαι-
τούν όχι μόνο τη συμμόρφωση 
των προσφερόντων με περι-
βαλλοντικές υποχρεώσεις, 
αλλά και την παροχή εκ με-
ρους τους αγαθών που πλη-
ρούν προδιαγραφές περιβαλ-
λοντικών σημάτων. Επιπρό-
σθετα, μπορούν να ζητούν 
από τους συμμετέχοντες τη 
βελτίωση των περιβαλλοντι-
κών παραγόντων κατά το 
στάδιο παραγωγής αγαθών ή 
να ενσωματώνουν τις δαπά-
νες που σχετίζονται με περι-
βαλλοντικούς παράγοντες σε 
προσφορές που βασίζονται 

σε μια προσέγγιση κόστους 
κύκλου ζωής. Χρησιμοποιώ-
ντας την αγοραστική τους 
δύναμη για να επιλέξουν προ-
μήθειες και υπηρεσίες φιλι-
κές προς το περιβάλλον, οι 
αναθέτουσες αρχές της Ευ-
ρώπης μπορούν να συμβάλ-
λουν σημαντικά στην αειφόρο 
ανάπτυξη και παραγωγή.  
Ειδικότερα: 

-  Οριζόντια ρήτρα για τη δι-
ασφάλιση του σεβασμού της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας  

Κατά γενικό κανόνα, οι επι-
χειρήσεις πρέπει να συμμορ-
φώνονται με την ισχύουσα 
ευρωπαϊκή, διεθνή και εθνική 
περιβαλλοντική νομοθεσία 
κατά την εκτέλεση δημοσίων 
συμβάσεων. Οι αναθέτουσες 
αρχές θα έχουν τη δυνατότη-
τα να αποκλείουν από τη δια-
γωνιστική διαδικασία επιχει-
ρήσεις οι οποίες δε σέβονται 
αυτές τις περιβαλλοντικές 
υποχρεώσεις. Εξάλλου, οι 
αναθέτουσες αρχές δε θα 
υποχρεούνται να επιλέξουν 
τη συμφερότερη προσφορά 
αν δε συμμορφώνεται με το 
εφαρμοστέο περιβαλλοντικό 
δίκαιο και θα πρέπει να    
απορρίπτουν ασυνήθιστα 
χαμηλές προσφορές που 
επιτυγχάνονται μέσω περι-
βαλλοντικού ντάμπινγκ.  

Νέο ευρωπαϊκό δίκαιο δημοσίων συμβάσεων: 

προωθώντας την οικολογική καινοτομία (28/01/2016) 
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ζωής, μπορούν να θεσπι-
στούν αντίστοιχες μέθοδοι σε 
εθνικό, περιφερειακό ή τοπι-
κό επίπεδο. Ωστόσο, οι μέθο-
δοι αυτές δε θα πρέπει να 
τίθενται μόνο ενόψει συγκε-
κριμένης διαδικασίας δημο-
σίων συμβάσεων, αλλά θα 
πρέπει να είναι αντικειμενι-
κές και να είναι εφικτό για τις 
επιχειρήσεις να παρέχουν τα 
απαιτούμενα δεδομένα κατα-
βάλλοντας εύλογη προσπά-
θεια.  

Είναι απαραίτητο να αναπτυ-
χθούν κοινές μεθοδολογικές 
προσεγγίσεις σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο για τον υπολογισμό 
των εξόδων κύκλου ζωής για 
συγκεκριμένες κατηγορίες 
αγαθών ή υπηρεσιών. Στις 
περιπτώσεις ανάπτυξης κοι-
νών μεθόδων, η χρήση τους 
θα καθίσταται υποχρεωτική 
στις προκηρύξεις διαγωνι-
σμών.  

http://ec.europa.eu/growth/
tools-databases/newsroom/
cf/itemdetail.cfm?
item_id=8646&lang=en&title
=New-European-public-
procurement-law%3A--
Enhancing-eco-innovation 

ιτήσεων της συσκευασίας. Οι 
αναφορές στα σήματα δε θα 
πρέπει να έχουν, ωστόσο, ως 
αποτέλεσμα τον περιορισμό 
της καινοτομίας.  

- Διαδικασία παραγωγής  

 Οι αναθέτουσες αρχές, κατά 
την περιγραφή των τεχνικών 
προδιαγραφών των προϊό-
ντων ή υπηρεσιών που θέ-
λουν να προμηθευτούν, θα 
έχουν τη δυνατότητα να ζη-
τούν από τους συμμετέχο-
ντες να χρησιμοποιούν στοι-
χεία που σέβονται την αυξη-
μένη περιβαλλοντική απόδο-
ση, όπως αποφυγή χρήσης 
τοξικών χημικών  ή χρήση 
ενεργειακά αποδοτικών μηχα-
νημάτων για την παραγωγή. 
Θα μπορούν, επίσης, να ανα-
θέτουν συμβάσεις σε επιχει-
ρήσεις που προσφέρουν 
προϊόντα/υπηρεσίες που 
ανταποκρίνονται στους περι-
βαλλοντικούς όρους με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο και 
να αξιολογούν τη σχέση ποιό-
τητας – τιμής επί τη βάσει 
περιβαλλοντικών κριτηρίων 
(πχ βιβλία που τυπώνονται σε 
ανακυκλωμένο χαρτί).  

- Η κοστολόγηση κύκλου ζω-
ής συμπεριλαμβάνει το εσω-
τερικό κόστος και τα έξοδα 
που σχετίζονται με περιβαλ-
λοντικούς παράγοντες  

Οι νέοι κανόνες επιτρέπουν 
στις αναθέτουσες αρχές να 
επιλέγουν μία προσέγγιση 
κοστολόγησης κύκλου ζωής, 
λαμβάνοντας υπόψη έξοδα 
που σχετίζονται με τη χρήση, 
τη διατήρηση και την απόρρι-
ψη των αγαθών, των υπηρε-
σιών ή των έργων. Η κοστο-
λόγηση αυτή περιλαμβάνει το 
εσωτερικό κόστος, καθώς και 
τις πτυχές του κόστους που 
οφείλονται σε εξωτερικές 
περιβαλλοντικές παρενέρ-
γειες:  

Το εσωτερικό κόστος περι-
λαμβάνει το κόστος της 
έρευνας που θα διεξαχθεί, 
της ανάπτυξης, την παραγω-
γή, τη μεταφορά, την κατανά-
λωση ενέργειας, τη συντήρη-
ση και την απόρριψη στο τέ-
λος του κύκλου ζωής. 

Το κόστος που οφείλεται σε 
εξωτερικές περιβαλλοντικές 
παρενέργειες, όπως η εκ-
πομπή αερίων θερμοκηπίου, 
η μόλυνση που προκαλείται 
από την εξόρυξη πρώτων 
υλών ή που από το ίδιο το 
προϊόν ή από την κατασκευή 
του, μπορεί να ληφθεί υπόψη 
υπό την προϋπόθεση ότι είναι 
δυνατή η χρηματική αποτίμη-
σή του. Αν δεν υπάρχει κοινή 
ευρωπαϊκή μέθοδος υπολο-
γισμού του κόστους κύκλου 

Η Επιτροπή αναλαμβάνει δράση για το άνοιγμα των 

διεθνών αγορών δημοσίων συμβάσεων (29/01/2016) 

ανά τον κόσμο κι αυτό γιατί, 
παρότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
είναι ανοιχτή οικονομία, πολ-
λοί από τους κύριους εμπορι-
κούς της εταίρους εφαρμό-
ζουν περιοριστικές πρακτικές 
που καταλήγουν σε διακρί-
σεις σε βάρος των ευρωπαϊ-
κών επιχειρήσεων. Οι κλει-
στές αγορές δημοσίων συμ-
βάσεων υπονομεύουν τον 
ανταγωνισμό και τη διαφά-
νεια, αυξάνουν το κόστος των 

αναθεωρημένη πρόταση επί 
Δημοσίων Συμβάσεων – προ-
ώθηση ανοιχτών αγορών – 
δημόσιες αποταμιεύσεις – 
ανάπτυξη – 2012/0060 (COD) 

Στις 29 Ιανουαρίου 2016 κα-
τατέθηκε από την Επιτροπή 
αναθεωρημένη πρόταση Κα-
νονισμού με αντικείμενο την 
καταπολέμηση των διακρί-
σεων σε βάρος ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων στις αγορές 
δημοσίων συμβάσεων τρίτων 

χωρών [COM(2016)34 final]. 
Το κείμενο αυτό  έχει σκοπό 
να αποτελέσει ένα «Διεθνές 
όργανο για τις Δημόσιες Συμ-
βάσεις», το οποίο, ωστόσο, 
δεν θα επηρεάσει τις υπάρ-
χουσες δεσμεύσεις της Ένω-
σης και ειδικότερα τη συμφω-
νία GPA και τις διμερείς ε-
μπορικές συμβάσεις. Στόχος 
του είναι να προωθήσει την 
ανοιχτή πρόσβαση στις αγο-
ρές δημοσίων συμβάσεων 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8646&lang=en&title=New-European-public-procurement-law%3A--Enhancing-eco-innovation
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8646&lang=en&title=New-European-public-procurement-law%3A--Enhancing-eco-innovation
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θα θεωρείται ότι προσφέρο-
νται σε υψηλότερη τιμή σε 
διαγωνιστικές διαδικασίες 
εντός της ΕΕ και ως εκ τού-
του οι λοιποί διαγωνιζόμενοι 
είτε προέρχονται από την 
Ένωση είτε από συμμορφού-
μενες τρίτες χώρες θα απο-
λαμβάνουν ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήματος. 

http://ec.europa.eu/growth/
tools-databases/newsroom/
cf/itemdetail.cfm?
item_id=8649&lang=en&title
=European-Commission-
takes-action-to-open-up-
international-procurement-
markets 

δημοσίων αγαθών και υπηρε-
σιών για τους φορολογούμε-
νους και επιτείνουν τον κίν-
δυνο διαφθοράς. Το άνοιγμα 
μη ευρωπαϊκών αγορών στις 
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα 
μπορούσε να οδηγήσει σε 
αποταμίευση δημοσίου χρή-
ματος, δημιουργώντας ένα 
επικερδές περιβάλλον για τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας 
και προώθηση της ανάπτυξης 
στην Ευρώπη και στη χώρα 
που διεξάγει τη διαγωνιστική 
διαδικασία. 

Προς την κατεύθυνση αυτή, 
το υπό διαβούλευση κείμενο 
δίνει τη δυνατότητα στην 
Επιτροπή να διεξαγάγει δημό-
σια έρευνα σε περιπτώσεις 

υπόνοιας διακρίσεων σε βά-
ρος ευρωπαϊκών εταιρειών. 
Εάν η έρευνα αυτή καταλήξει 
σε ευρήματα διακριτικής με-
ταχείρισης σε βάρος ευρω-
παίων προμηθευτών, η Επι-
τροπή καλεί το τρίτο κράτος 
σε διαβούλευση για το 
άνοιγμα της εθνικής αγοράς 
δημοσίων συμβάσεων. Δια-
βουλεύσεις τέτοιου είδους 
μπορούν να λάβουν χώρα και 
υπό μορφή διαπραγματεύ-
σεων ή διεθνών συμφωνιών. 
Σε περίπτωση μη συμμόρφω-
σης η Επιτροπή διαθέτει μια 
ύστατη λύση με βάση το νέο 
κείμενο: τα αγαθά και οι υπη-
ρεσίες που προέρχονται από 
την τρίτη χώρα που εφαρμό-
ζει τη διακριτική μεταχείριση 

- να επιβεβαιώσουν τις πλη-
ροφορίες που έχουν παρα-
σχεθεί στα πλαίσια προηγου-
μένως υποβληθείσας μέσω 
του ευρωπαϊκού προτύπου 
υπεύθυνης δήλωσης. 

http://ec.europa.eu/growth/
tools-databases/newsroom/
cf/itemdetail.cfm?
item_id=8665&lang=en&title
=Cross-border-check-of-
procurement-information-by-
public-administrations-now-
possible-thanks-to-Internal-
Market-Information-System  

σύστημα πληροφόρησης για 
την εσωτερική αγορά – ΙΜΙ – 
ανταλλαγή πληροφοριών –  
διασταύρωση πληροφοριών – 
συνεργασία αναθετουσών 
αρχών 

Οι αναθέτουσες αρχές ανά 
την ΕΕ έχουν πλέον τη δυνα-
τότητα να χρησιμοποιούν το 
Σύστημα πληροφόρησης για 
την εσωτερική αγορά (ΙΜΙ) 
για να επαληθεύουν τις πλη-
ροφορίες και το έγγραφο 
αποδεικτικό υλικό που τους 
προσκομίζουν εταιρείες από 
άλλα κράτη – μέλη. Μετά την 
εγγραφή τους στο σύστημα 
και ανάλογα με την οργάνωση 

της χρήσης του ΙΜΙ σε εθνικό 
επίπεδο οι ευρωπαϊκές ανα-
θέτουσες αρχές μπορούν : 

- να άρουν τις αμφιβολίες 
τους σχετικά με τη γνησιότη-
τα προσκομισθέντων από 
τους προσφέροντες εγγρά-
φων και πιστοποιητικών 

- να ελέγξουν ότι μια εταιρεία 
πληροί τα απαιτούμενα κριτή-
ρια ποιοτικής επιλογής σε 
εθνικό επίπεδο  

- να επαληθεύσουν ότι η εται-
ρεία δεν εμπίπτει σε μια από 
τις περιπτώσεις αποκλεισμού 
από τη διαγωνιστική διαδικα-
σία 

Διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών από τις 
αναθέτουσες αρχές χάρη στο Σύστημα Πληροφόρησης 

για την Εσωτερική Αγορά  (09.02.2016) 

της παραγράφου ΙΒ του 
άρθρου πρώτου του Ν.4152/ 
2013 ισχύουν για τις αντιπυ-
ρικές περιόδους 2014, 2015 
και 2016.  

συμβάσεις αγαθών/υπηρε-
σιών πυροσβεστικού σώμα-
τος – αντιπυρικές περίοδοι – 
ν. 4361/2016 – ν. 4302/2014 
– ν. 4152/2013  

Με το άρθρο 35 του 
Ν.4361/2016 (ΦΕΚ  Α 10) ορί-
ζεται ότι οι διατάξεις των 
άρθρων 22 του Ν.4302/2014 
και της υποπαραγράφου 2 

Συμβάσεις πυροσβεστικού σώματος 
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αναπόσπαστο μέρος των 
συμβάσεων, συμφωνιών και 
αποφάσεων αυτών. Οι κάθε 
είδους δαπάνες εκτέλεσης 
των ως άνω συμβάσεων, συμ-
φωνιών και αποφάσεων, 
όπως εγκρίνονται με το προ-
ηγούμενο εδάφιο, πληρώνο-
νται με την έκδοση κατά τις 
κείμενες διατάξεις Χρηματι-
κών Ενταλμάτων Προπληρω-
μής, βάσει αποφάσεων που 
εκδίδονται από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες του Πυροσβεστι-
κού Σώματος, καλύπτοντας 
και τυχόν νομισματικές διακυ-
μάνσεις, χωρίς να απαιτείται 
πράξη άλλου διοικητικού ορ-
γάνου. 

Ειδικότερα, οι εν λόγω διατά-
ξεις προβλέπουν ότι συμβά-
σεις, συμφωνίες και αποφά-
σεις εξασφάλισης παροχής 
υπηρεσιών για την τεχνική, 
πτητική και εφοδιαστική   
υποστήριξη-συντήρηση των 
εναέριων μέσων του Πυρο-
σβεστικού Σώματος, καθώς 
και συμβάσεις, συμφωνίες και 
αποφάσεις εξασφάλισης μέ-
σω μίσθωσης εναερίων μέ-
σων αεροπυρόσβεσης μετά 
των πληρωμάτων πτητικής και 
τεχνικής υποστήριξης τους ή 
οι συμβάσεις, συμφωνίες και 
αποφάσεις εξασφάλισης πα-
ροχής υπηρεσιών αεροπυ-
ρόσβεσης με μίσθωση ελι-
κοπτέρων δασοπυρόσβεσης 

μετά των πληρωμάτων πτητι-
κής και τεχνικής υποστήριξης 
τους, οι οποίες συνήφθησαν 
ή εκδόθηκαν, αντιστοίχως, 
για τις ανάγκες της προηγού-
μενης αντιπυρικής περιόδου 
και εντεύθεν, κατόπιν διε-
θνούς διαγωνισμού ή μέσω 
διεθνών ή ευρωπαϊκών οργα-
νισμών για την αντιμετώπιση 
αναγκών πυροπροστασίας, 
εγκρίνονται, ισχύουν και ε-
φαρμόζονται και κατά την 
τρέχουσα αντιπυρική περίο-
δο, για την ταυτότητα των 
επιχειρησιακών αναγκών, βά-
σει των προσφορών που  
υπάρχουν και τυχόν αναπρο-
σαρμογών αυτών, οι οποίες 
εγκρίνονται, και καθίστανται 

Συμβάσεις σχετικές με την υποδοχή, μεταφορά, στέγαση 

και κάλυψη αναγκών μεταναστών και προσφύγων 

σεων μεταξύ της Υπηρεσίας 
Πρώτης Υποδοχής και των 
ενδιαφερόμενων φορέων. Η 
διαδικασία, τα κριτήρια, οι 
ειδικότεροι όροι, το περιεχό-
μενο και κάθε σχετική λεπτο-
μέρεια για την επιλογή φορέα 
υλοποίησης θα προσδιορίζο-
νται σε σχετική πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
την οποία θα εκδίδει ο Διευ-
θυντής της Υπηρεσίας Πρώ-
της Υποδοχής. Η επιλογή του 
φορέα υλοποίησης θα γίνεται 
από Επιτροπή οριζόμενη από 
τον Διευθυντή της Υπηρεσίας 
Πρώτης Υποδοχής. Η διάταξη 
απαριθμεί, εν συνεχεία, τα 
στοιχεία που πρέπει να περι-
έχει η σύμβαση και ορίζει ότι 
οι ειδικότεροι όροι και προδι-
αγραφές ποιότητας και ασφά-
λειας που πρέπει να πληρούν 
οι φορείς της κοινωνίας των 
πολιτών, για την εφαρμογή 
των διατάξεων του άρθρου 
καθορίζονται με κοινή υπουρ-
γική απόφαση 

Το άρθρο 10 της ΠΝΠ προ-
βλέπει την προκήρυξη μειο-

κύρωση πράξης νομοθετικού 
περιεχομένου – λειτουργία 
μονάδων πρώτης υποδοχής 
και ανοιχτών δομών φιλοξε-
νίας – προγραμματικές συμ-
βάσεις – συμβάσεις μίσθω-
σης/ναύλωσης πλωτών μέ-
σων – προαναχωρησιακά 
κέντρα κράτησης – ν. 
3907/2011 – ν. 4033/2011  

Με το άρθρο Πρώτο του ν. 
4366/2016 (ΦΕΚ Α 18) κυρώ-
θηκε η από 24.12.2015 Πράξη 
Νομοθετικού Περιεχομένου 
«Ρύθμιση κατεπειγόντων θε-
μάτων των Υπουργείων Εσω-
τερικών και Διοικητικής Ανα-
συγκρότησης, Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής, Δικαι-
οσύνης, Διαφάνειας και Αν-
θρωπίνων Δικαιωμάτων, Ερ-
γασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και Κοινωνικής Άλλη-
λεγγύης, Υγείας, Αγροτικής  
Ανάπτυξης και Τροφίμων και 
Οικονομικών» (Α 182). Η εν 
λόγω ΠΝΠ περιλαμβάνει, 
μεταξύ άλλων, διατάξεις σχε-
τικές με τη σύναψη συμβά-

σεων για την κάλυψη αναγκών 
φορέων επιφορτισμένων με 
την υποδοχή, μεταφορά, στέ-
γαση και φιλοξενία προσφύ-
γων και μεταναστών. 

Πιο συγκεκριμένα, το άρθρο 
8 παράγραφος 7 αυτής τρο-
ποποιεί την παράγραφο 5 του 
άρθρου 9 του Ν.3907/2011 
προβλέποντας ότι για τη δι-
ασφάλιση της αποτελεσματι-
κής λειτουργίας Κέντρου ή 
Μονάδας Πρώτης Υποδοχής 
ή Ανοικτής Δομής Φιλοξε-
νίας, η διεκπεραίωση επιμέ-
ρους διαδικασιών υποδοχής, 
εξαιρουμένων αυτών που 
συνιστούν άσκηση δημόσιας 
εξουσίας, όπως η έκδοση 
διοικητικών πράξεων, μπορεί 
να ανατίθεται για ορισμένο 
χρόνο, σε φορείς της κοινω-
νίας των πολιτών που αντα-
ποκρίνονται σε κατάλληλες 
προδιαγραφές ποιότητας ή 
σε δημόσιους φορείς, όπως 
εποπτευόμενα νομικά πρόσω-
πα ιδιωτικού δικαίου. Η ανά-
θεση αυτή θα γίνεται με σύ-
ναψη προγραμματικών συμβά-
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νισμού και πάντως σε καμία 
περίπτωση δεν υπερβαίνει 
τους δώδεκα (12) μήνες από 
την υπογραφή της. 

Μάλιστα, επισημαίνεται ότι 
για όλες τις συμβάσεις του 
άρθρου 10, οι διατάξεις του 
πδ 118/2007 εφαρμόζονται 
συμπληρωματικά και μόνο για 
τα θέματα που δεν ρυθμίζο-
νται από τις διατάξεις του 
άρθρου αυτού, τους όρους 
της πρόσκλησης ή της προ-
κήρυξης, κατά περίπτωση, και 
τους όρους της σύμβασης. 

Τέλος, στο άρθρο δεύτερο 
του ν. 4366/2016 κυρώνεται η 
από 30.12.2015 Πράξη Νομο-
θετικού Περιεχομένου «Ρύθ-
μιση κατεπειγόντων θεμάτων 
των Υπουργείων Οικονομι-
κών, Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, Εσωτερικών 
και Διοικητικής Ανασυγκρότη-
σης, Περιβάλλοντος και   
Ενέργειας, Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής, Εργα-
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
Εθνικής Άμυνας, Υγείας και 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού και της ΕΡΤ     
ΑΕ» (Α 184). Το άρθρο 10 
αυτής προβλέπει την αναλο-
γική εφαρμογή της παραγρά-
φου 8 του άρθρου 28 του 
Ν.4033/2011, περί δυνατότη-
τας παρέκκλισης από την 
κείμενη νομοθεσία και εφαρ-
μογής της διαδικασίας της 
διαπραγμάτευσης χωρίς δη-
μοσίευση προκήρυξης διαγω-
νισμού για τα προαναχωρη-
σιακά κέντρα κράτησης του 
Ν.3907/2001. Παράλληλα, το 
επιτρεπόμενο χρονικό διά-
στημα εφαρμογής της εν 
λόγω δυνατότητας παρατεί-
νεται μέχρι την 31η Δεκεμ-
βρίου 2016. 

δοτικού διαγωνισμού με από-
φαση του Υπουργού Ναυτιλί-
ας και Νησιωτικής για τη σύ-
ναψη συμβάσεων μίσθωσης / 
ναύλωσης πλωτών μέσων 
ορισμένου χρόνου, για την 
αντιμετώπιση αναγκών σίτι-
σης, διαμονής, ιατροφαρμα-
κευτικής περίθαλψης και 
μεταφοράς μεταναστών, με 
ιδιώτες φυσικά ή νομικά πρό-
σωπα. Η διάταξη περιέχει τις 
σχετικές με τη προκήρυξη 
του διαγωνισμού λεπτομέ-
ρειες, όπως τα ουσιώδη στοι-
χεία που πρέπει να περιέχει 
και τη δημοσιότητα που περι-
βάλλεται, τις προϋποθέσεις 
διαδικασίας διεξαγωγής του 
διαγωνισμού και τις απαραί-
τητες για τη σύναψη και εκτέ-
λεση της σύμβασης πληροφο-
ρίες. Οι εν λόγω συμβάσεις 
υπόκεινται κατά την παράγ-
ραφο 2 του εν λόγω άρθρου 
σε προσυμβατικό έλεγχο 
νομιμότητας από το Ελεγκτικό 
Συνέδριο και μπορούν να 
παρατείνονται με απόφαση 
του Υπουργού Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής πριν 
από τη λήξη τους, με τους 
ίδιους όρους είτε εφάπαξ 
είτε αλλεπάλληλα, για χρονι-
κό διάστημα μέχρι και τέσ-
σερις (4) μήνες συνολικά.  

Ορίζεται, ωστόσο, (παρά-
γραφος 3) ότι για το χρονικό 
διάστημα μέχρι την ολοκλή-
ρωση της περιγραφόμενης 
διαδικασίας διαγωνισμού 
(αρχικού ή και επαναληπτι-
κών) και την υπογραφή του 
εγγράφου της σχετικής σύμ-
βασης, ο Υπουργός Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής ή 
εξουσιοδοτημένο από αυτόν 
όργανο μπορεί να συνάπτει 
συμβάσεις μίσθωσης / ναύ-
λωσης πλωτών μέσων, ορι-
σμένου χρόνου, για την αντι-
μετώπιση αναγκών σίτισης, 
διαμονής, ιατροφαρμακευτι-
κής περίθαλψης και μεταφο-
ράς μεταναστών, με ιδιώτες 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 

κατά παρέκκλιση κάθε γενι-
κής ή ειδικής διάταξης σχετι-
κής με την κατάρτιση ανάλο-
γων συμβάσεων που βαρύ-
νουν τον προϋπολογισμό του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής. Στην 
περίπτωση αυτή, ο έλεγχος 
νομιμότητας από το Ελεγκτικό 
Συνέδριο ενεργείται κατά τις 
διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου έκτου του ν. 3755/ 
2009 (ΦΕΚ Α 52) και αν απο-
βεί αρνητικός η σύμβαση 
θεωρείται μη συναφθείσα και 
καταβάλλεται στον ανάδοχο ο 
αναλογούν ναύλος για το 
χρονικό διάστημα μέχρι τη 
γνωστοποίηση στο Υπουργείο 
της πράξης του Κλιμακίου ή 
της απόφασης του Τμήματος 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 
κατά περίπτωση, ως εάν η 
σύμβαση είχε συναφθεί μέχρι 
τότε εγκύρως. Μάλιστα, ως 
έναρξη ισχύος της εν λόγω 
διάταξης ορίζεται αναδρομικά 
η 23η Δεκεμβρίου 2015. 

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για 
την περίπτωση μη προσήκου-
σας εκτέλεσης των συμβατι-
κών υποχρεώσεων του ανα-
δόχου. Ειδικότερα, αν κρίνε-
ται απολύτως αναγκαίο, για 
την αντιμετώπιση μαζικής ει-
σόδου μεταναστών, ο Υπουρ-
γός Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής μπορεί, ακόμα και 
πριν από την κήρυξη του ανα-
δόχου εκπτώτου, να συνάπτει 
συμβάσεις μίσθωσης / ναύ-
λωσης πλωτών μέσων ορι-
σμένου χρόνου για την αντι-
μετώπιση αναγκών σίτισης, 
διαμονής, ιατροφαρμακευτι-
κής περίθαλψης και μεταφο-
ράς μεταναστών, χωρίς την 
τήρηση διαγωνιστικής διαδι-
κασίας και κατά παρέκκλιση 
από κάθε άλλη διάταξη έναντι 
ναύλου. Η διάρκεια της σύμ-
βασης σε αυτή την περίπτω-
ση ορίζεται το αργότερο με-
χρι τη σύναψη νέας αντίστοι-
χης σύμβασης μετά από διε-
νέργεια μειοδοτικού διαγω-

Σελίδα 7 
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νου εδαφίου δύναται, για 
λόγους κατεπείγουσας και 
απρόβλεπτης ανάγκης, λαμ-
βανομένων υπόψη και λόγων 
εθνικής ασφάλειας ή δημό-
σιας τάξης, οι οποίοι ειδικώς 
αιτιολογούνται, να διενεργεί-
ται κατόπιν διαπραγμάτευσης 
χωρίς δημοσίευση προκήρυ-
ξης διαγωνισμού, κατά πα-
ρέκκλιση κάθε άλλης διάτα-
ξης της εθνικής νομοθεσίας, 
με την επιφύλαξη εφαρμογής 
της νομοθεσίας της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης για τις δημόσιες 
συμβάσεις. 

Κέντρα πρώτης υποδοχής – 
κέντρα υποδοχής και ταυτο-
ποίησης – ανοιχτές δομές 
προσωρινής υποδοχής και 
φιλοξενίας – πρόσφυγες – 
διαπραγμάτευση  

Το άρθρο 96 του Ν.4368/ 
2016 (ΦΕΚ Α 21) παρέχει στο 
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας τη 
δυνατότητα να προβαίνει 
κατά παρέκκλιση κάθε άλλης 
διάταξης σε όλες τις ανα-
γκαίες ενέργειες ή να συνά-
πτει με τρίτους συμβάσεις 
εκτέλεσης έργων, παροχής 
υπηρεσιών, προμήθειας αγα-

θών ή μισθώσεων σχετικά με 
την ίδρυση, κατασκευή και 
συντήρηση των Κέντρων 
Πρώτης Υποδοχής (ΚΕ.Π.Υ.), 
Κέντρων Υποδοχής και Ταυ-
τοποίησης (Κ.Υ.Τ.) και των 
Ανοικτών Δομών Προσωρινής 
Υποδοχής και Φιλοξενίας 
προσφύγων και μεταναστών 
και τη λειτουργία των Κέ-
ντρων και Δομών αυτών,  
αποκλειστικά σε ό,τι αφορά 
στη μεταφορά, διαμονή, σίτι-
ση και υγειονομική περίθαλψη 
των προσφύγων και μετανα-
στών. Η διαδικασία σύναψης 
συμβάσεων του προηγούμε-

Σύναψη συμβάσεων για την κάλυψη επειγουσών αναγκών 
των ΚΕΠΥ, ΚΥΤ και Ανοιχτών δομών Προσωρινής 

Υποδοχής και Φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών 

έργου ή μίσθωσης έργου ή 
παροχής υπηρεσιών, μέχρι 
τις 31.12.2017, με φυσικά 
πρόσωπα, που εργάζονταν ή 
εργάζονται αυτοπροσώπως, 
χωρίς να απασχολούν προσω-
πικό, στον καθαρισμό ή τη 
φύλαξη ή τη σίτιση των παρα-
πάνω φορέων, βάσει οποιασ-
δήποτε έννομης σχέσης ή 
σύμβασης, συναφθείσας είτε 
απευθείας με τους φορείς 
αυτούς είτε με τρίτα φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα. 

υπηρεσίες υπουργείου Υγεί-
ας – ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ εποπτε-
υόμενα από τον Υπουργό 
υγείας – συμβάσεις καθαριό-
τητας και φύλαξης – φυσικά 
πρόσωπα 

Σύμφωνα με το άρθρο 97 του 
Ν.4368/2016 (ΦΕΚ Α 21), και 
κατά παρέκκλιση κάθε άλλης 
γενικής ή ειδικής διάταξης 
νόμου, οι κεντρικές, οι απο-
κεντρωμένες και όλες εν 
γένει οι υπηρεσίες του Υ-
πουργείου Υγείας, καθώς και 

τα νομικά πρόσωπα δημοσίου 
δικαίου και τα νομικά πρόσω-
πα ιδιωτικού δικαίου, που 
εποπτεύονται από το Υπουρ-
γείο Υγείας, με απόφαση του 
Διοικητικού τους Συμβουλίου 
ή της Διοίκησης ή του κατά 
περίπτωση αρμόδιου οργάνου 
τους, δύνανται για την καθα-
ριότητα των κτιρίων της ευ-
θύνης τους και του περιβάλ-
λοντος χώρου αυτών, καθώς 
και για τις ανάγκες σίτισης 
και φύλαξής τους, να συνά-
πτουν ατομικές συμβάσεις 

Συμβάσεις των υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας 

και διατάξεις σχετικά με 
προγράμματα ενεργειών τεχ-
νικής βοήθειας που χρηματο-
δοτούνται αμιγώς από εθνι-
κούς πόρους.   

Στα άρθρα 19 έως 23 αυτής 
καταγράφονται ρυθμίσεις για 
την ανάθεση των δημοσίων 
συμβάσεων προμήθειας αγα-
θών και παροχής υπηρεσιών, 
οι οποίες αφορούν σε ενέρ-
γειες τεχνικής βοήθειας που 
προκηρύσσονται από υπηρε-

Ενέργειες τεχνικής βοήθειας 
– προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-
2020 – συγχρηματοδοτούμε-
να προγράμματα – προγράμ-
ματα χρηματοδοτούμενα από 
εθνικούς πόρους – διαδικα-
σίες ανάθεσης – δημοσιότη-
τα 

Στις 24 Φεβρουαρίου 2016 
δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. 
18709/ΕΥΣΣΑ 413 απόφαση 
του Υφυπουργού Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού 

που αφορά σε διαδικασίες 
κατάρτισης, έγκρισης, ανάθε-
σης και υλοποίησης ενεργει-
ών τεχνικής βοήθειας. Πρό-
κειται, ειδικότερα, για την 
κατάρτιση και εκτέλεση προ-
γραμμάτων ενεργειών τεχνι-
κής βοήθειας με τα οποία 
είναι επιφορτισμένες οι αρ-
μόδιες για τη διαχείριση και 
τον έλεγχο των ΕΠ ΕΣΠΑ 
2014 – 2020 αρχές. Η εν 
λόγω ΥΑ περιέχει, ωστόσο, 

Δημοσιότητα και διαδικασίες ανάθεσης ενεργειών 

τεχνικής βοήθειας 
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τας. Τέλος, προβλέπεται 
διαδικασία υποβολής ενστά-
σεων κατά της απόφασης 
ανάθεσης ενώπιον τριμελούς 
επιτροπής σε περίπτωση 
διαδικασίας επιλογής από 
κατάλογο.  

σίες του Ν.4314/2014, οι  
οποίες καταρτίζουν και εκτε-
λούν προγράμματα τεχνικής 
βοήθειας και από υπηρεσίες 
Υπουργείων ή περιφέρειας 
σε περίπτωση που τους έχει 
μεταβιβασθεί αρμοδιότητα 
ανάθεσης της εκτέλεσης 

ενέργειας τεχνικής βοήθειας. 
Οι εν λόγω ρυθμίσεις αφο-
ρούν στην περιγραφή των 
διαδικασιών ανάθεσης (ανοι-
χτή, κλειστή διαδικασία, ανά-
θεση μέσω επιλογής από 
κατάλογο) και στην απαρίθμη-
ση των κανόνων δημοσιότη-

Ρύθμιση ζητημάτων σύναψης συμβάσεων προμηθειών, 

παροχής υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων της ΠτΔ 

Λέξεις-κλειδιά 

δημόσιες συμβάσεις υπηρε-
σιών – διαδικασία διαγωνι-
σμού – υλικοτεχνική υποστή-
ριξη –υλοποίηση της ευρω-
παϊκής συμπράξεως καινοτο-
μίας για τη “γεωργική παρα-
γωγικότητα και βιωσιμότητα” 
– απόρριψη προσφοράς δια-
γωνιζομένου – ανάθεση της 
συμβάσεως σε άλλο διαγωνι-
ζόμενο – ασυνήθιστα χαμηλή 
προσφορά – προηγούμενη 
ακρόαση – εξωσυμβατική 
ευθύνη 

Νομικό ζήτημα 

Το υπερβολικά χαμηλό της 
προσφοράς πρέπει να εκτιμά-
ται σε συνάρτηση με τη σύν-
θεση της προσφοράς και με 
τη φύση της επίμαχης παρο-
χής. Η αρχή της προηγούμε-
νης ακρόασης δεν παραβιά-
ζεται όταν διεξάγεται κατ’ 
αντιπαράθεση διαδικασία 
κατά την οποία ο υποψήφιος 
ανάδοχος έχει τη δυνατότητα 
να δικαιολογήσει το κόστος 
και τις δαπάνες που κρίθηκαν 
ως υπερβολικά χαμηλά. 

ΔΕΕ, C – 50/14, 28.01.2016, 
Consorzio Artigiano Servizio 
Taxi e Autonoleggio (CASTA) 
κ.λπ. κατά Azienda sanitaria 
locale di Ciriè, Chivasso e 
Ivrea (ASL TO4) και Regione 
Piemonte 

Λέξεις-κλειδιά 

προδικαστική παραπομπή — 
δημόσιες συμβάσεις — 
Άρθρα 49 ΣΛΕΕ και 56 ΣΛΕΕ 
— Οδηγία 2004/18/EΚ — 
Υπηρεσίες διακομιδής ασθε-
νών — υπηρεσίες διακομι-
δής ασθενών – εθελοντικές 
οργανώσεις – επιστροφή 
πραγματοποιηθεισών δαπα-
νών  

Νομικό ζήτημα 

Εθνική νομοθεσία που επι-
τρέπει σε τοπικές αρχές να 
αναθέτουν απευθείας υπηρε-
σίες διακομιδής ασθενών, 
χωρίς καμία διατύπωση δημο-
σιότητας, σε εθελοντικές 
οργανώσεις, δεν αντιτίθεται 
στα άρθρα 49 ΣΛΕΕ και 
56 ΣΛΕ, υπό τον όρο ότι το 

νομικό και συμβατικό πλαίσιο 
εντός του οποίου οι οργανώ-
σεις αυτές ασκούν τη δρα-
στηριότητά τους συμβάλλει 
πράγματι στην επίτευξη του 
κοινωνικού σκοπού καθώς και 
την επίτευξη των σκοπών της 
αλληλεγγύης και της δημοσι-
ονομικής αποτελεσματικότη-
τας. Όταν κράτος μέλος επι-
τρέπει στις αναθέτουσες 
αρχές να προσφεύγουν απευ-
θείας σε εθελοντικές οργα-
νώσεις για την άσκηση ορι-
σμένων καθηκόντων, η ανα-
θέτουσα αρχή που προτίθεται 
να συνάψει συμβάσεις με 
τέτοιου είδους οργανώσεις 
δεν υποχρεούται, δυνάμει του 
δικαίου της Ένωσης, να προ-
βεί προηγουμένως σε σύγκρι-
ση των προσφορών διαφόρων 
οργανώσεων. 

 

 

ΓεΔΕΕ, T‑570/13, 28.01. 
2016, Agriconsulting Europe 
SA κατά Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής 

κάθε είδους θέματος που 
αφορούν τη σύναψη συμβά-
σεων προμηθειών, παροχής 
υπηρεσιών και εκτέλεσης 
έργων της Προεδρίας της 
Δημοκρατίας.  

εξουσιοδότηση – προεδρικό 
διάταγμα – συμβάσεις προ-
εδρίας της Δημοκρατίας  

Με το άρθρο 48 του Ν.4369/ 
2016 (ΦΕΚ Α’ 33/27.02.2016) 
προστέθηκε στο άρθρο 80 

του Ν.1943/1991 περίπτωση α 
που προβλέπει τη δυνατότητα 
ρύθμισης με  προεδρικά  δια-
τάγματα,  που  εκδίδονται  
ύστερα  από πρόταση των  
Υπουργών Προεδρίας της 
Κυβέρνησης και Οικονομικών 

Νομολογία ΔΕΕ και ΓεΔΕΕ 
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Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου 

Η Ελληνική Επιθεώρηση 

Ευρωπαϊκού Δικαίου 

εκδίδεται από το έτος 

1981 από το ΚΔΕΟΔ σε 

συνεργασία με τον Δικη-

γορικό Σύλλογο Θεσσα-

λονίκης 4 φορές το χρό-

νο στην ελληνική γλώσ-

σα, ενώ από το 2004 

εκδίδεται ετησίως ένα 

πέμπτο ξενόγλωσσο 

τεύχος. Αντικείμενό της 

αποτελεί το σύνολο του 

Ευρωπαϊκού Δικαίου, 

καθώς και οι τομείς της 

προστασίας των ανθρω-

πίνων δικαιωμάτων και 

του διεθνούς δικαίου, 

δημόσιου και ιδιωτικού. 

Ειδικά τεύχη παρουσιά-

ζουν αφιερώματα σε 

θέματα ιδιαίτερου ενδι-

αφέροντος, όπως λ.χ. η 

Σύμβαση των Βρυξελ-

λών, η ραδιοτηλεόραση, 

το περιβάλλον, οι συμ-

βάσεις δημόσιων 

έργων, η εκπαίδευση 

και η διαφήμιση. 

Η Μονάδα Παρακολούθησης Διαγωνισμών και 
Συμβάσεων (ΜοΠαΔιΣ) λειτουργεί από την 1η 
Ιανουαρίου 1997, στη θεσσαλονίκη, στις εγκατα-
στάσεις του Κέντρου Διεθνούς Ευρωπαϊκού και 
Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ). Αποτελεί μία γνω-
μοδοτική δομή που παρέχει στο Υπουργείο Οικο-
νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, καθώς και σε 
όλες τις ελληνικές αναθέτουσες αρχές εξειδι-
κευμένη 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 σύστη-
μα ελέγχου της νομιμότητας των διαδικασιών ανά-
θεσης δημοσίων συμβάσεων και σηματοδοτεί μια 
νέα εποχή προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης 
της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας στη 
δημοπράτηση των δημοσίων συμβάσεων. 
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