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Με το ν.4431/2016 (ΦΕΚ
227Α/04.11.2016) τροποποιείται το άρθρο 377 του Ν.4412/
2016 επιτρέποντας σε συγκεκριμένους φορείς να θεσπίζουν ίδιους κανονισμούς κατά
παρέκκλιση από την εθνική
νομοθεσία δημοσίων συμβάσεων.
Με το ν.4441/2016 (ΦΕΚ
227Α/06.12.2016) διορθώνονται σφάλματα επιμέρους φράσεων/εδαφίων των άρθρων 1,
2, 20, 37, 38, 40, 41, 43, 45,
49, 50, 53, 61, 67, 73, 74, 77,
79, 86, 91, 93, 94, 97, 99, 100,
103, 105, 110, 118, 120, 127,
132, 134, 153, 156, 180, 186,
188, 198, 207, 208, 209, 215,
219, 221, 254, 256, 259, 268,
269, 286, 299, 308, 318, 321,
323, 334, 336, 340, 376 και
379 του Ν.4412/2016. Ενδεικτικά, στα άρθρα 20, 110, 256 και
321 αποσαφηνίζεται η δυνατότητα άμεσης εφαρμογή των
αντίστοιχων διατάξεων πριν
την έκδοση του προβλεπόμενου κατά περίπτωση Π.Δ. Στα
άρθρα 61, 118 και 120 ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με την
υποχρέωση ανάρτησης πράξεων στις διαδικασίες απευθείας
ανάθεσης. Στο άρθρο 334 διευκρινίζεται ότι οι κανόνες
εκτέλεσης του Βιβλίου Ι εφαρμόζονται συμπληρωματικά για
τις δημόσιες συμβάσεις του Βιβλίου ΙΙ.

Με το ν.4446/2016 (ΦΕΚ
240Α/22.12.2016) τροποποιείται το άρθρο 379 του
Ν.4412/2016, ειδικότερα μετατίθεται η έναρξη ισχύος
των διατάξεων του Βιβλίου IV,
και δη των άρθρων 345-374
σχετικά με την έννομη προστασία στο πεδίο των δημοσίων συμβάσεων για την 31η
Μαρτίου 2017.
Με το ν.4447/2016 (ΦΕΚ
241Α/23.12/2016) επέρχονται
αλλαγές στις διατάξεις των
άρθρων 49 , 93, 187, και 376
του ν. 4412/2016. Ειδικότερα,
όσον αφορά στο άρθρο 93
ορίζεται ότι στο Φάκελο ‘’Δικαιολογητικά
Συμμετοχής’’
στις διαδικασίες σύναψης
δημοσίων συμβάσεων, εκτός
των περιπτώσεων απευθείας
ανάθεσης, δεν περιλαμβάνονται αποδεικτικά έγγραφα
νομιμοποίησης και παραστατικά εκπροσώπησης.
Με το ν.4465/2017 (ΦΕΚ
47Α/04.04.2017) τροποποιεί-

ται εκ νέου το άρθρο 379 του
Ν.4412/2016 και μετατίθεται η
έναρξη ισχύος των διατάξεων
του Βιβλίου IV, και δη των
άρθρων 345-374 σχετικά με
την έννομη προστασία στο
πεδίο των δημοσίων συμβάσεων για την 31η Μαΐου 2017.
Με το ν.4456/2017 (ΦΕΚ 24Α/
01.03.2017) επέρχονται μεταβολές στα άρθρα 347, 348,
362 και 365 του Ν. 4412/2016
που αφορούν στη λειτουργία
της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών και τη
διαδικασία εξέτασης προδικαστικών προσφυγών.
Με το ν.4468/2017 (ΦΕΚ 61Α/
28.04.2017) τροποποιείται το
άρθρο 6 παρ.2 του ν.4412/
2016 και θεσπίζονται οι νέες
προϋποθέσεις για την αποσαφήνιση του όρου ‘’χωριστή
επιχειρησιακή μονάδα’’ .
Με το ν.4469/2017 (ΦΕΚ 62Α/
03.05.2017) τροποποιούνται τα
άρθρα 377 και 379 αναφορικά
τη δημοσίευση στον τύπο των
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περιλήψεων διακήρυξης κατά
τις διατάξεις του πδ 28/
80 και της ΥΑ 11389/93
(ΕΚΠΟΤΑ).
Με το ν.4472/2017 (ΦΕΚ74Α/
19.05.2017)
διορθώνονται
σφάλματα επιμέρους φράσεων/εδαφίων των άρθρων
38, 66, 76, 77, 83, 117, 118,
120, 296, 327, 328, 330, 331,
332, 348, 350, 356, 376, 377
και 379 του Ν.4412/2016. Με
το άρθρο 379 παρ.2 θεσπίζεται η υποχρεωτική χρήση του
ΕΣΗΔΗΣ σταδιακά, ήτοι από
την 15η Ιουνίου 2017 όσον
αφορά στις δημόσιες αρχές
του Παραρτήματος Ι του Προσαρτήματος Α του ν.4412/
2016, όταν διενεργούν ανοιχτές διαδικασίες σύναψης

συμβάσεων έργου, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, με επιμέρους
ποσοστά έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών και ανοιχτές
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων εκπόνησης μελετών και
παροχής τεχνικών και λοιπών
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με κριτήριο ανάθεσης
την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιμής.
Από την 20η Οκτωβρίου 2017
προβλέπεται η χρήση του
ΕΣΗΔΗΣ και για τις λοιπές
διαδικασίες, καθώς και για
όλες τις διαδικασίες σύναψης
δημοσίων συμβάσεων έργων
και εκπόνησης μελετών και

παροχής τεχνικών και λοιπών
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών των λοιπών αναθετουσών αρχών και των αναθετόντων φορέων του Βιβλίου ΙΙ.
Επιπροσθέτως μετατίθεται η
έναρξη ισχύος των διατάξεων
του Βιβλίου IV, και δη των
άρθρων 345-374 σχετικά με
την έννομη προστασία στο
πεδίο των δημοσίων συμβάσεων για την 26η Ιουνίου
2017.

Τροποποιήσεις Ν.4013/2011
Ν. 4441/2016 – ΕΑΑΔΗΣΥ –
τροποποίηση διατάξεων
Με τις διατάξεις του άρθρου
21 του ν.4441/2016 (ΦΕΚ

227Α/06.12.2016) επέρχονται
επιμέρους
τροποποιήσεις
στο νομοθετικό πλαίσιο που
διέπει τη σύσταση και λειτουργία της Ενιαίας Ανεξάρ-

τητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και ειδικότερα στα
άρθρα 2, 3, 4, 9 και 10 του ν.
4013/2011.

Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
πδ 38/2017 Κανονισμός Λειτουργίας Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών –
πδ 39/2017 Κανονισμός Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής
Εξέτασης
Προδικαστικών
Προσφυγών
Με το πδ 38/2017 (ΦΕΚ 63Α/
04.05.2017) θεσπίζεται ο
Κανονισμός Λειτουργίας της
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, στον οποίο
περιλαμβάνονται ρυθμίσεις
αναφορικά με τις διαδικασίες
που τηρούνται κατά τις συνεδριάσεις της, τη λήψη αποφάσεων και τις αρμοδιότητες

των οργάνων της.
Με το πδ 39/2017 (ΦΕΚ
64Α/04.05.2017) θεσπίζεται ο
Κανονισμός Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών,
στον οποίο περιλαμβάνονται
ρυθμίσεις αναφορικά με τις
τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις άσκησης προσφυγών, το ανασταλτικό αποτέλεσμα αυτών, τη δυνατότητα
παρέμβασης τρίτων φορέων,
τη διαδικασία που τηρείται
κατά το στάδιο μετά την κατάθεση των προσφυγών, την
υποχρέωση ενημέρωσης των

αναθετουσών αρχών και των
ενδιαφερομένων, την εξέταση των προδικαστικών προσφυγών, τα προσωρινά μέτρα
που δύνανται να λαμβάνονται,
τις συνέπειες των αποφάσεων της ΑΕΠΠ, τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες η
ΑΕΠΠ αποφασίζει την κήρυξη
ακυρότητας σύμβασης, τη
διαδικασία που τηρείται και
τις συνέπειες αυτής.
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Υπουργική απόφαση για την απόδοση κράτησης 0,06%
υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
ΥΑ 1191/2017 –
0,06% υπέρ ΑΕΠΠ

κράτηση

Με την ΥΑ 1191/2017 (ΦΕΚ Β
969/22.03.2017) καθορίζονται ο χρόνος και ο τρόπος
υπολογισμού της διαδικασίας
παρακράτησης και απόδοσης
της κράτησης 0,06% υπέρ
της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, καθώς
και οι λοιπές λεπτομέρειες
εφαρμογής της παραγράφου
3, του άρθρου 350 του ν.

4412/2016. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
ΥΑ, η εν λόγω κράτηση εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις που συνάπτονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.
4412/2016 όπως ισχύουν,
από αναθέτουσα αρχή / αναθέτοντα φορέα ή κεντρική
αρχή αγορών ανεξαρτήτως
της πηγής χρηματοδότησής
τους και υπολογίζεται με την
εφαρμογή συντελεστή 0,06%

επί της συνολικής αξίας κάθε
πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων και ανεξαρτήτως ποσού και πηγής προέλευσης
κάθε αρχικής, τροποποιητικής
ή συμπληρωματικής δημόσιας
σύμβασης.

Υπουργικές αποφάσεις αναφορικά με την λειτουργία
Εθνικών Κεντρικών Αρχών Αγορών
άρθρο 41 παρ.1β ν.4412/2016
– Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών – νομοθετική εξουσιοδότηση – ΥΑ – κεντρικές και
επικουρικές δραστηριότητες
αγορών προμηθειών και γενικών υπηρεσιών
Με τη με αριθ. 137954/2016
(ΦΕΚ 4515Β/30.12.2016) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, η οποία
εκδόθηκε δυνάμει της νομοθετικής εξουσιοδότησης του
παρέχει το άρθρο 41 παρ. 1β
ν.4412/2016, ρυθμίζονται τα
σχετικά με την παροχή κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών προμηθειών και γενικών υπηρεσιών
από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών του άρθρου 41
παρ.1β. Με την αριθμ. 60259/
226/2017 (ΦΕΚ 1891Β/31.05.
2017) απόφαση του Υπουργού
Οικονομίας και Ανάπτυξης,
τροποποιείται το άρθρο 6
αυτής, αναφορικά με την παροχή επικουρικών δραστηριοτήτων.

άρθρο 41 παρ.4 του ν. 4412/
2016 – Συμφωνίες Πλαίσιο
έτους 2017 – Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών άρθρου 41
παρ.1β
Με την αριθμ. 20886/2017
(ΦΕΚ 663Β/02.03.2017) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, η οποία
εκδόθηκε κατ΄εξουσιοδότηση
της παρ.4 του άρθρου 41 του
ν.4412/2016, καθορίζονται για
το έτος 2017 οι συγκεκριμένες κατηγορίες υλικών, η
προμήθεια των οποίων διενεργείται μέσω διαγωνισμών
για τη σύναψη συμφωνιώνπλαίσιο, από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών του
άρθρου 41 παρ.1β του ν.4412/
2016, και οι Αναθέτουσες
Αρχές που αυτές αφορούν.

θειών – Επιτροπή Προμηθειών
Υγείας
Με την αριθμ. ΕΜΠ.ΕΞ.116/
2017 (ΦΕΚ 551Β/22.02.2017)
απόφαση Υπουργού Υγείας, η
οποία εκδόθηκε δυνάμει της
νομοθετικής εξουσιοδότησης
των παρ. 1 και 3 του άρθρου
41 του ν.4412/2016, ρυθμίζονται τα σχετικά με την παροχή
κεντρικών και επικουρικών
δραστηριοτήτων αγοράς προμηθειών από την Επιτροπή
Προμηθειών Υγείας.

άρθρο 41 παρ.1γ και 3 του ν.
4412/2016 – Εθνική Κεντρική
Αρχή Αγορών – νομοθετική
εξουσιοδότηση – ΥΑ – κεντρικές και επικουρικές δραστηριότητες αγορών προμη-
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Ίδρυση Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας
(ΕΚΑΑ)
άρθρο 41 παρ. 1γ ν.4412/
2016 – Εθνική Κεντρική Αρχή
Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ)
– κεντρικός επιχειρησιακός
σχεδιασμός προμήθειας προϊόντων και υπηρεσιών του
συστήματος υγείας- ηλεκτρονική πλατφόρμα προμηθειών υγείας

Με τα άρθρα 21 έως 34 του
ν.4472/2017 (ΦΕΚ 74Α/19.5.
2017) ιδρύεται ως ΝΠΔΔ η
Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας, που λειτουργεί
ως Εθνική Κεντρική Αρχή
Αγορών του Υπουργείου Υγείας, σε αντικατάσταση της
Επιτροπής Προμηθειών Υγεί-

ας, με αντικείμενο όλα τα
προϊόντα και τις υπηρεσίες
που συνδέονται με τον τομέα
της υγείας, με την επιφύλαξη
του άρθρου 41 του ν.4412/
2016

Σύσταση Ηλεκτρονικού Μητρώου Συντελεστών
Παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών και
λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗΤΕ)
άρθρο 75 παρ. 3 ν.4412/2016
– επαγγελματικά μητρώα –
άρθρο 83 ν.4412/2016 –επίσημος κατάλογος εγκεκριμένων οικονομικών φορέων –
ηλεκτρονικό μητρώο συντελεστών παραγωγής δημοσίων
και ιδιωτικών έργων, μελετών και λοιπών συναφών
επιστημονικών υπηρεσιών

Με το άρθρο 118 του
ν.4472/2017 (ΦΕΚ 74Α /19.
05.2017) αναμορφώνεται το
υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο των ν.3669/2008 και
3316/2005, που διέπει τη
λειτουργία των μητρώων φυσικών και νομικών προσώπων
Μελετητών και Κατασκευαστών Δημοσίων Έργων και

δημιουργείται ένα νέο σύστημα καταγραφής, παρακολούθησης και ελέγχου για ζητήματα όπως η τεχνική ικανότητα, η καταλληλότητα, η εμπειρία και τα πειθαρχικά παραπτώματα των προσώπων αυτών.

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων για δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών
και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών
άρθρο 118 παρ. 6 ν.4412/
2016 – Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Σύστημα Κληρώσεων – δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών
και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών – απευθείας ανάθεση
Με την αριθμ. ΔΝΣγ/οικ
15299/ΦΝ 466/2017 (ΦΕΚ

900Β/17.03.2017) απόφαση
του Υπουργού Υποδομών και
Μεταφορών, που εκδόθηκε
κατ΄εξουσιοδότηση της παρ.
6 του άρθρου 118 του
ν.4412/2016, δημιουργείται
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων για τη διεξαγωγή της διαδικασίας ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παρο-

χής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, των οποίων η εκτιμώμενη αξία είναι ίση ή κατώτερη
των 20.000,00 ευρώ χωρίς
ΦΠΑ. Στα άρθρα 1έως 6 αυτής ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την λειτουργία, τον
τρόπο χρήσης του συστήματος και τις υποχρεώσεις των
χρηστών αυτού.

Υπουργική απόφαση άρθρου 38 παρ. 6 του ν.4412/2016
για το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων
άρθρο 38 παρ. 6 ν.4412/2016
– Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων –

δημόσιες συμβάσεις αξίας
ίσης ή ανώτερης του ποσού
των χιλίων ευρώ

Με την αριθμ. 57654/2017
(ΦΕΚ 1781Β/23.05.2017) απόφαση του Υπουργού Οικονομί-
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ας και Ανάπτυξης, που εκδόθηκε δυνάμει της νομοθετικής εξουσιοδότησης της
παρ.6 του άρθρου 38 ν.4412/
2016, ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα λειτουργίας και
διαχείρισης του ΚΗΜΔΗΣ, το

δικτυακό τόπο τήρησής του,
τη δομή, το περιεχόμενο και
την πρόσβαση σε αυτό, τα
επίπεδα διαβάθμισης, τη διαδικασία έκδοσης κωδικών
ηλεκτρονικής καταχώρισης,
τα κατά περίπτωση καταχω-

ρούμενα στοιχεία, το χρόνο
καταχώρισης αυτών, τα υπόχρεα πρόσωπα και τα αρμόδια
όργανα για τον έλεγχο της
προσήκουσας τήρησής του.

Δημοσίευση Πρότυπων Τευχών Διακηρύξεων ανοιχτής
διαδικασίας για δημόσιες συμβάσεις έργων και μελετών
πρότυπα τεύχη διακηρύξεων
– ανοικτή διαδικασία – δημόσιες συμβάσεις έργων – δημόσιες συμβάσεις μελετών –
κατευθυντήριες οδηγίες 16
και 18/2017 ΕΑΑΔΗΣΥ – οδηγίες συμπλήρωσης
Με αντίστοιχες αποφάσεις
της ΕΑΑΔΗΣΥ δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 4269Β/30.12.2016
το πρότυπο τεύχος διακηρύξεως ανοικτής διαδικασίας
για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων άνω και κάτω

των ορίων του ν. 4412/2106,
με κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με
βάση την τιμή, σύμφωνα με
τις διατάξεις του ν. 4412/
2016, και στο ΦΕΚ 4327Β /30.
12.2016 το πρότυπο τεύχος
διακηρύξεως ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων μελετών
άνω των ορίων και κάτω των
ορίων του ν. 4412/2016, με
κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική

άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016. Αντίστοιχα εκδόθηκαν και οι κατευθυντήριες οδηγίες 18 και
16 της ΕΑΑΔΗΣΥ με οδηγίες
συμπλήρωσης των εν λόγω
πρότυπων τευχών.

Υποδείγματα Διακηρύξεων ανοιχτής διαδικασίας για
δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών
υπηρεσιών που διενεργούνται με ηλεκτρονικό τρόπο
υποδείγματα διακηρύξεων –
δημόσιες συμβάσεις προμηθειών με ηλεκτρονικό τρόπο
– δημόσιες συμβάσεις γενικών υπηρεσιών – ανοιχτή
διαδικασία με ηλεκτρονικό
τρόπο – μη δεσμευτικός χαρακτήρας

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα
της ΕΑΑΔΗΣΥ υποδείγματα
διακηρύξεων ανοιχτής διαδικασίας με ηλεκτρονικό τρόπο
για την ανάθεση δημοσίων
συμβάσεων προμηθειών και
γενικών υπηρεσιών. Τα εν
λόγω υποδείγματα δεν έχουν

δεσμευτικό χαρακτήρα, αλλά
τίθενται προς διευκόλυνση
των αναθετουσών αρχών και
περιέχουν οδηγίες συμπλήρωσης και παραπομπές στην
εφαρμοστέα νομοθεσία.

Κατευθυντήρια Οδηγία 17 ΕΑΑΔΗΣΥ για την ενίσχυση
της συμμετοχής των ΜΜΕ
κατευθυντήρια οδηγία 17 –
ΕΑΑΔΗΣΥ – ενίσχυση συμμετοχής ΜΜΕ
Με απόφαση της ΕΑΑΔΗΣΥ
αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα
της η κατευθυντήρια οδηγία

17 για την ενίσχυση της συμμετοχής των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων. Στο κείμενό της
αποτυπώνεται το πλέγμα των
διατάξεων του ν.4412/2016,

που εισάγουν τις βασικότερες
αλλαγές όσον αφορά στην
διευκόλυνση και την ενδυνάμωση της συμμετοχής των
ΜΜΕ.
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Κατευθυντήρια Οδηγία 19 ΕΑΑΔΗΣΥ για συμβάσεις κάτω
των ορίων
κατευθυντήρια οδηγία 19 –
ΕΑΑΔΗΣΥ – δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων
Με απόφαση της ΕΑΑΔΗΣΥ
αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα
της η κατευθυντήρια οδηγία
19, σχετικά με τους κανόνες
που διέπουν τις συμβάσεις, η
εκτιμώμενη αξία των οποίων
υπολείπεται των κατώτατων

ορίων των άρθρων 5 και 235
του ν.4412/2016. Στο κείμενο
της αποτυπώνονται οι διατάξεις του ν.4412/2016 που δεν
εφαρμόζονται στις συμβάσεις
κάτω των ορίων ή εφαρμόζονται με επιμέρους παρεκκλίσεις ή διαφοροποιήσεις. Ειδικότερη αναφορά γίνεται στις
διατάξεις που αφορούν στις
διαδικασίες ανάθεσης, την

έναρξη αυτών, τη δημοσιότητα, τις προθεσμίες παραλαβής προσφορών, τα δικαιολογητικά συμμετοχής, τις εγγυήσεις, τις ενστάσεις, τις προδικαστικές προσφυγές και
άλλα θέματα.

Υπουργική Απόφαση για προγράμματα τεχνικής βοήθειας
άρθρο 119 παρ. 4 και 329
παρ. 4 ν.4412/2016 – προγράμματα Τεχνικής Βοήθειας
– κατάλογοι προμηθευτών
και παρόχων υπηρεσιών ενεργειών τεχνικής βοήθειαςδιαδικασίες ανάθεσης
Με την αριθμ. 23451/ΕΥΣΣΑ
493/2017 (ΦΕΚ 677Β/03.03.
2017) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας
και Ανάπτυξης, που εκδόθηκε

βάσει της νομοθετικής εξουσιοδότησης της παρ. 4 του
άρθρου 119 και της παρ. 4
του άρθρου 329 του ν.
4412/2016, ρυθμίζονται οι
διαδικασίες
κατάρτισης,
έγκρισης και υλοποίησης των
προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, καθώς και οι διαδικασίες κατάρτισης, λειτουργίας
και διατήρησης Καταλόγων
Προμηθευτών-Παρόχων υπηρεσιών για την ανάθεση και

υλοποίηση ενεργειών τεχνικής βοήθειας. Επίσης καθορίζονται οι διαδικασίες ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μέσω καταλόγου και οι κανόνες
δημοσιότητας.

Νομολογία ΔΕΕ και ΓεΔΕΕ
ΔΕΕ C- 131/16, 11.05.2017,
Archus sp. zoo, Gama Jacek
Lipik / Polskie Górnictwo
Naftowe i Gazownictwo SA
Λέξεις-κλειδιά
προδικαστική παραπομπή –
Οδηγία 2014/17 – αρχή της
ίσης μεταχείρισης των προσφερόντων – δυνατότητα
τροποποίησης ή συμπλήρωσης προσφοράς – Οδηγία
92/13 – άρθρο 1, παράγραφος 3 – διαδικασίες προσφυγής – απόφαση ανάθεσης –
αποκλεισμός προσφέροντος
– έννομο συμφέρον

Νομικό ζήτημα
Υπό το πρίσμα της αρχής της
ίσης μεταχείρισης των οικονομικών φορέων, η αναθέτουσα αρχή δεν δύναται να καλεί
τους προσφέροντες να προσκομίζουν εκ των υστέρων τις
απαιτούμενες δηλώσεις ή
έγγραφα, που ήταν απαραίτητο να κατατεθούν βάσει της
συγγραφής
υποχρεώσεων,
και τα οποία δεν προσκομίσθηκαν εντός της προθεσμίας για την υποβολή των
προσφορών. Αντιθέτως, η
αναθέτουσα αρχή δύναται να

καλεί τους προσφέροντες να
διευκρινίζουν μια προσφορά ή
να διορθώνουν πρόδηλα εκ
παραδρομής σφάλματα, εφόσον η πρόσκληση αυτή απευθύνεται με ισότιμο και ειλικρινή τρόπο σε όλους τους
προσφέροντες που βρίσκονται στην ίδια κατάσταση, και
υπό την προϋπόθεση ότι η
διευκρίνιση ή διόρθωση δεν
εξομοιώνεται με υποβολή
νέας προσφοράς.
Το έννομο συμφέρον προσφέροντος, ο οποίος συμμετείχε
στη διαδικασία σύναψης δη-
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μόσιας σύμβασης χωρίς να
έχει ακόμη αποκλεισθεί οριστικώς, να προσφύγει κατά
πράξης ανάθεσης της σύμβασης, μπορεί, κατά περίπτωση,
να αφορά την ενδεχόμενη
κίνηση νέας διαδικασίας,
όπως στην περίπτωση κατά
την οποία η αναθέτουσα αρχή
προέβη σε ταυτόχρονη έκδοση δύο αποφάσεων, εκ
των οποίων η μία απορρίπτει
την προσφορά ενός εκ των
προσφερόντων και η άλλη
αναθέτει τη δημόσια σύμβαση
σε άλλον.

ΔΕΕ C-387/14, 04.05.2017,
Esaprojekt sp. zoo / Województwo Łódzkie
Λέξεις-κλειδιά
προδικαστική παραπομπή –
Οδηγία 2004/18 – αρχές της
ίσης μεταχειρίσεως, της
απαγορεύσεως των διακρίσεων και της διαφάνειας –
τεχνικές ή/και επαγγελματικές ικανότητες των οικονομικών φορέων – άρθρο 48,
παράγραφος 3 – δυνατότητα
του οικονομικού φορέα να
στηριχθεί στις ικανότητες
άλλων φορέων – άρθρο 51 –
δυνατότητα συμπληρώσεως
της προσφοράς – άρθρο 45,
παράγραφος 2, στοιχείο ζ –
αποκλεισμός λόγω σοβαρού
παραπτώματος
Νομικό ζήτημα
Η προσκόμιση από οικονομικό
φορέα, μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών, εγγράφων που αποδεικνύουν την επικληθείσα δάνεια
εμπειρία από τρίτο και η εκ
των υστέρων γραπτή δέσμευση του δανείζοντος την εμπειρία οικονομικού φορέα
ότι θα θέσει στη διάθεση του
προσφέροντος τις ικανότητες
και τους πόρους που απαιτούνται για την εκτέλεση της
επίμαχης σύμβασης, δέον να

ερμηνεύεται ως μη νόμιμη,
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 51 της οδηγίας 2004/18,
σε συνδυασμό με το άρθρο 2
αυτής.
Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή, υπό το πρίσμα
της αρχής της αναλογικότητας, εκτιμά ότι η σύμβαση
συνιστά ενιαίο σύνολο και
πρέπει να εκτελεστεί από
έναν μόνο φορέα, ο οικονομικός φορέας δεν δύναται να
επικαλεστεί ικανότητες τρίτου φορέα, αθροίζοντας την
πείρα και τη γνώση δύο
άλλων φορέων, οι οποίοι δεν
διαθέτουν, ο καθένας ξεχωριστά, τις ικανότητες που
απαιτούνται για την εκτέλεσή
της. Αντίστοιχα, ο οικονομικός φορέας προκειμένου να
αποδείξει την καταλληλότητά
του, δεν δύναται να επικαλεστεί αυτοτελώς την πείρα
κοινοπραξίας, στην οποία
ήταν μέλος, στο πλαίσιο
άλλης δημόσιας σύμβασης,
εφόσον δεν είχε συνεισφέρει
με συγκεκριμένο τρόπο στην
εκτέλεσή της.
Αποκλεισμός οικονομικού φορέα από τη συμμετοχή σε
διαδικασία σύναψης δημόσια
σύμβασης, για το λόγο ότι είναι «ένοχος» σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των ζητούμενων από την
αναθέτουσα αρχή πληροφοριών, σύμφωνα με το άρθρο 45
παρ. 2, στ. και ζ της Οδηγίας
2004/18, δύναται να εφαρμοστεί, όταν ο οικονομικός
φορέας έχει επιδείξει αρκετά
βαριά αμέλεια, δηλαδή αμέλεια που μπορεί να έχει καθοριστική επιρροή στις αποφάσεις αποκλεισμού, επιλογής ή ανάθεσης δημόσιας
σύμβασης, χωρίς να χρειάζεται να διαπιστωθεί ότι ενήργησε με δόλο.
Οικονομικός φορέας δύναται
να επικαλεστεί προηγούμενη
πείρα σε δύο ή περισσότερες
συμβάσεις που εκτέλεσε ως

μία σύμβαση, εκτός εάν η
αναθέτουσα αρχή έχει απόκλείσει τη δυνατότητα αυτή,
τηρώντας όμως την αρχή της
αναλογικότητας.

ΔΕΕ C-298/15, 05.04.2017,
«Borta» UAB / Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijaVĮ
Λέξεις-κλειδιά
προδικαστική παραπομπή –
Οδηγία 2004/17 – σύμβαση με
αξία χαμηλότερη του προβλεπομένου από την οδηγία αυτή
κατωτάτου ορίου – άρθρα 49
και 56 ΣΛΕΕ – περιορισμός
των περιπτώσεων υπεργολαβίας – υποβολή από κοινού
προσφοράς – επαγγελματικές
ικανότητες των προσφερόντων – τροποποιήσεις της
συγγραφής υποχρεώσεων
Νομικό ζήτημα
Εθνική διάταξη νόμου για δημόσια σύμβαση έργου, μη εμπίπτουσα στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2004/17,
αλλά με βέβαιο διασυνοριακό
ενδιαφέρον, που δεν επιτρέπει εν γένει τη χρήση υπεργολαβίας όσον αφορά τις εργασίες που έχουν χαρακτηρισθεί
ως «κύριες» από την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι συμβατή
με την αρχή της αναλογικότητας. Η αναθέτουσα αρχή οφείλει να προβαίνει σε εξατομικευμένη εκτίμηση αναφορικά
με τη δυνατότητα ορθής εκτέλεσης των εργασιών αυτών
από υπεργολάβο.
Υπό το πρίσμα των αρχών της
ίσης μεταχείρισης, της απαγόρευσης των διακρίσεων και
της διαφάνειας, οι τροποποιήσεις σε ρήτρες της συγγραφής υποχρεώσεων, που αφορούν στους όρους και τις λεπτομέρειες της ομαδοποίησης
των επαγγελματικών ικανοτήτων, πρώτον, δεν πρέπει να
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είναι τόσο ουσιώδεις, ώστε
σε περίπτωση που αυτές δεν
υφίσταντο θα υπήρχαν περισσότεροι προσφέροντες, δεύτερον, πρέπει να αποτελούν
αντικείμενο επαρκούς δημοσιότητας και, τρίτον, πρέπει
να έχουν επέλθει πριν από
την εκ μέρους των προσφερόντων υποβολή των προσφορών, άλλως η προθεσμία
για την υποβολή των εν λόγω
προσφορών πρέπει να παρατείνεται, όταν οι σχετικές
τροποποιήσεις είναι σημαντικές.
Ρήτρα συγγραφής υποχρεώσεων, η οποία, σε περίπτωση
υποβολής προσφοράς από
ένωση προσώπων, επιτάσσει
η συνεισφορά καθενός για
την ικανοποίηση των απαιτήσεων που αφορούν τις επαγγελματικές ικανότητες, να
αντιστοιχεί, κατ’ αναλογία,
αμιγώς αριθμητικώς, στο
τμήμα των εργασιών που
καθένας τους θα εκτελέσει
πράγματι, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η φύση των υπό
εκτέλεση καθηκόντων, ούτε
οι τεχνικές δεξιότητες καθενός, είναι μη νόμιμη ως αντιβαίνουσα στο άρθρο 54 παρ.
6 της οδηγίας 2004/17.

ΔΕΕ C-391/15, 05.04.2017,
Marina del Mediterráneo SL
κ.λπ. / Agencia Pública de
Puertos de Andalucía
Λέξεις-κλειδιά
προδικαστική παραπομπή –
διαδικασίες προσφυγών –
Οδηγία 89/665 – άρθρο 1,
παράγραφος 1 – άρθρο 2,
παράγραφος 1 – απόφαση
αναθέτουσας αρχής περί
αποδοχής προσφοράς οικονομικού φορέα, μη υποκείμενη σε προσφυγή σύμφωνα με
την ισχύουσα εθνική νομοθεσία

Νομικό ζήτημα
Εθνική νομοθεσία δυνάμει
της οποίας η απόφαση με την
οποία επιτρέπεται σε διαγωνιζόμενο να συμμετάσχει στη
διαδικασία διαγωνισμού δεν
περιλαμβάνεται στις προπαρασκευαστικές πράξεις της
αναθέτουσας αρχής κατά των
οποίων μπορεί να ασκηθεί
αυτοτελής ένδικη προσφυγή,
αντιτίθεται στο άρθρο 1 παρ.
1 και το άρθρο 2 παρ. 1 στοιχεία α και β της Οδηγίας
89/665.

ΔΕΕ C-51/15, 21.12.16, Remondis GmbH & Co. KG Region Nord / Region Hannover
Λέξεις-κλειδιά
προδικαστική παραπομπή –
άρθρο 4, παράγραφος 2 ΣΕΕ
– σεβασμός της εθνικής ταυτότητας των κρατών μελών –
εσωτερική οργάνωση των
κρατών μελών – νομική πράξη διά της οποίας συστήνεται
νέος φορέας δημοσίου δικαίου και ρυθμίζεται η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και ευθυνών προς εκτέλεση υπηρεσιών δημοσίου χαρακτήρα –
Οδηγία 2004/18 – άρθρο 1,
παράγραφος 2, στοιχείο α –
έννοια δημόσιας σύμβασης
Νομικό ζήτημα
Δε συνιστά δημόσια σύμβαση,
συμφωνία συναφθείσα μεταξύ
δύο οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, βάσει της οποίας οι εν λόγω οργανισμοί
εκδίδουν καταστατικό κανονισμό διά του οποίου συστήνουν σύνδεσμο οργανισμών
τοπικής αυτοδιοικήσεως ως
νομικό πρόσωπο δημοσίου
δικαίου, και μεταβιβάζουν στο
νέο αυτό δημόσιο φορέα
ορισμένες αρμοδιότητες ασκούμενες μέχρι τούδε από
τους ίδιους. Τέτοια μεταβίβαση αρμοδιοτήτων υφίσταται
μόνον εάν αυτή περιλαμβάνει

τις ευθύνες που συνδέονται
με τη μεταβιβαζόμενη αρμοδιότητα αλλά και τις συνακόλουθες αυτής εξουσίες, κατά
τρόπον, ώστε η νέα αρμόδια
δημόσια αρχή να διαθέτει
αυτονομία λήψης αποφάσεων
και οικονομική αυτοτέλεια.

ΔΕΕ C-355/15, 21.12.2016,
Bietergemeinschaft Technische
Gebäudebetreuung
GesmbH und Caverion Österreich GmbH / Universität für
Bodenkultur Wien, VAMED
Management und Service
GmbH & Co. KG in Wien
Λέξεις-κλειδιά
προδικαστική παραπομπή –
διαδικασίες προσφυγών –
έννομο συμφέρον – έννοια
του «ενδιαφερόμενου προσφέροντος» – δικαίωμα
προσφέροντος, ο οποίος έχει
οριστικώς αποκλεισθεί από
την αναθέτουσα αρχή, να
ασκήσει προσφυγή κατά της
μεταγενέστερης αποφάσεως
περί ανάθεσης της σύμβασης
Νομικό ζήτημα
Το άρθρο 1 παρ. 3 της Οδηγίας 89/665 πρέπει να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι δεν
αντιτίθεται στην άρνηση παροχής σε έναν προσφέροντα,
ο οποίος έχει αποκλεισθεί
από διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης με απόφαση της αναθέτουσας αρχής
που κατέστη οριστική, της
δυνατότητας να ασκήσει
προσφυγή κατά της απόφασης περί ανάθεσης της οικείας δημόσιας σύμβασης και
κατά της σύναψης αυτής, σε
περίπτωση που μόνον αυτός
ο αποκλεισθείς προσφέρων
και ο ανάδοχος της σύμβασης
έχουν υποβάλει προσφορές
και ο εν λόγω προσφέρων
υποστηρίζει ότι η προσφορά
του αναδόχου έπρεπε να έχει
επίσης απορριφθεί.
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ΔΕΕ C-171/15, 14.12.2016,
Connexxion Taxi Services
BV / Κάτω Χώρες

ΔΕΕ C-553/15, 08.12.2016,
Undis Servizi Srl / Comune di
Sulmona

Λέξεις-κλειδιά

Λέξεις-κλειδιά

προδικαστική παραπομπή –
Οδηγία 2004/18 – άρθρο 4
παρ. 2 – προσωπική κατάσταση υποψηφίου ή προσφέροντος – προαιρετικοί λόγοι
αποκλεισμού – σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα – εθνική ρύθμιση προβλέπουσα
μεμονωμένη εξέταση κάθε
περίπτωσης κατ’ εφαρμογή
της αρχής της αναλογικότητας – αποφάσεις αναθετουσών αρχών

προδικαστική παραπομπή –
σύναψη σύμβασης χωρίς
διαδικασία πρόσκλησης προς
υποβολή προσφορών –“In
house” ανάθεση – προϋποθέσεις – ανάλογος έλεγχος
– πραγματοποίηση του ουσιώδους μέρους της δραστηριότητας – ανάδοχος εταιρία
του δημοσίου που ελέγχεται
από οργανισμούς τοπικής
αυτοδιοικήσεως – δραστηριότητα ασκούμενη και προς
όφελος οργανισμών τοπικής
αυτοδιοικήσεως που δεν
είναι μέτοχοι – δραστηριότητα επιβαλλόμενη από δημόσια αρχή που δεν είναι μέτοχος

Νομικό ζήτημα
Το άρθρο 45 παρ. 2 της Οδηγίας 2004/18 δεν αποκλείει
εθνική ρύθμιση, η οποία υποχρεώνει την αναθέτουσα
αρχή να εξετάζει, κατ’ εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας, αν επιβάλλεται
πράγματι ο αποκλεισμός, από
δημόσια σύμβαση, υποψηφίου
ο οποίος έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα.
Υπό το πρίσμα των αρχών της
ίσης μεταχείρισης και της
υποχρέωσης διαφάνειας, η
αναθέτουσα αρχή δε δύναται
να αποφασίζει την ανάθεση
δημόσιας σύμβασης σε προσφέροντα, ο οποίος διέπραξε
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα για τον λόγο ότι ο
αποκλεισμός του εν λόγω
προσφέροντος από τη διαδικασία του διαγωνισμού προσκρούει στην αρχή της αναλογικότητας, όταν, σύμφωνα με
τους όρους του διαγωνισμού
αυτού, προσφέρων που έχει
διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα αποκλείεται οπωσδήποτε χωρίς να
λαμβάνεται υπόψη ο αναλογικός ή μη χαρακτήρας της
κύρωσης.

Νομικό ζήτημα
Σύμφωνα με τη νομολογία
του ΔΕΕ στις «in house»
αναθέσεις δημοσίων συμβάσεων , προκειμένου να διαπιστωθεί ότι το ουσιώδες
μέρος της δραστηριότητας
του αναδόχου φορέα ασκείται
για την αναθέτουσα αρχή, δεν
είναι δυνατό να συμπεριλαμβάνεται σε αυτήν και δραστηριότητα που αφορά σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης μη μετόχους, που δεν
ασκούν κανένα έλεγχο, ακόμη
και εάν αυτή επιβάλλεται από
δημόσια αρχή μη μέτοχο,
αλλά πρέπει να θεωρείται ως
δραστηριότητα που ασκείται
για τρίτους. Για τη διερεύνηση της πλήρωσης της προϋπόθεσης εάν το ουσιώδες
μέρος τη δραστηριότητας του
αναδόχου φορέα ασκείται για
την αναθέτουσα αρχή, πρέπει
να λαμβάνονται υπόψη όλες
οι περιστάσεις, μεταξύ των
οποίων και η δραστηριότητα
που πραγματοποίησε ο ανάδοχος για τους ίδιους οργανισμούς πριν την άσκηση του
ελέγχου τους επ΄αυτού.

ΔΕΕ C-6/15, 14.07.2016, TNS
Dimarso NV / Vlaams Gewest
Λέξεις-κλειδιά
προδικαστική παραπομπή –
Οδηγία 2004/18 – άρθρο 53,
παράγραφος 2 – κριτήρια
ανάθεσης – πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως
προσφορά – μέθοδος αξιολόγησης – κανόνες σχετικοί με
τη στάθμιση – υποχρέωση της
αναθέτουσας αρχής να προσδιορίσει στα τεύχη του διαγωνισμού τη στάθμιση των κριτηρίων ανάθεσης
Νομικό ζήτημα
Υπό το πρίσμα της αρχής της
ίσης μεταχείρισης και της
αρχής της διαφάνειας, το
άρθρο 53 παρ. 2 της Οδηγίας
2004/18, πρέπει να ερμηνεύεται με την έννοια ότι, η αναθέτουσα αρχή δεν οφείλει να
περιγράφει στα έγγραφα της
σύμβασης την μέθοδο αξιολόγησης που θα εφαρμόσει για
την αξιολόγηση και κατάταξη
των προσφορών, όταν κριτήριο
ανάθεσης είναι αυτό της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει σχέσης ποιότητας/τιμής.
Ωστόσο η κατά περίπτωση
εφαρμοζόμενη μέθοδος δεν
πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την μεταβολή των κριτηρίων ανάθεσης και της στάθμισης αυτών, όπως έχουν καθορισθεί.

ΔΕΕ C-406/14, 14.07.2016,
Wrocław - Miasto na
prawach powiatu / Minister
Infrastruktury i Rozwoju
Λέξεις-κλειδιά
προδικαστική παραπομπή –
Οδηγία 2004/18 – συμβάσεις
δημοσίων έργων – νομότυπο
της επιβολής στους προσφέροντες της υποχρέωσης να
εκτελέσουν, κατά ορισμένο
ποσοστό, τα έργα που αφορά
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η σύμβαση χωρίς υπεργολαβίες – Κανονισμός (ΕΚ)
1083/2006 – γενικές διατάξεις σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής – υποχρέωση
των κρατών μελών να προβαίνουν σε δημοσιονομική
διόρθωση εφόσον εντοπίζουν
παρατυπίες – έννοια της
“παρατυπίας” – απαίτηση να
γίνεται δημοσιονομική διόρθωση σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του δικαίου της Ένωσης σχετικά με
την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων
Νομικό ζήτημα
Στα πλαίσια εφαρμογής του
άρθρου 25 της Οδηγίας
2004/18, όταν τα έγγραφα
του διαγωνισμού προβλέπουν
υποχρέωση των προσφερόντων να προσδιορίζουν στις
προσφορές τους το τμήμα
της σύμβασης που προτίθενται ενδεχομένως να αναθέσουν σε υπεργολάβους καθώς και τα ονόματα αυτών, η
αναθέτουσα αρχή έχει το
δικαίωμα να απαγορεύει τη
χρήση υπεργολάβων των
οποίων δεν έχει μπορέσει να
ελέγξει τις ικανότητες κατά
το στάδιο εξέτασης των
προσφορών και επιλογής του
αναδόχου, όσον αφορά στα
βασικά τμήματα της σύμβασης.
Διαφορετική είναι η περίπτωση ρήτρας που επιβάλλει
περιορισμούς στη χρήση υπεργολαβιών ως προς ένα
τμήμα της σύμβασης προσδιοριζόμενο κατά τρόπο γενικό
και αφηρημένο, ήτοι μόνο υπό
τη μορφή ποσοστού αυτής,
και μάλιστα ανεξαρτήτως της
δυνατότητας ελέγχου των
ικανοτήτων τυχόν υπεργολάβων και χωρίς να προσδιορίζεται εκ των προτέρων εάν η
υπεργολαβία αφορά στα βασικά τμήματα της σύμβασης.

Μια τέτοια ρήτρα δεν είναι
συμβατή με τους κανόνες της
οδηγίας 2004/18.

ΔΕΕ C-410/14, 02.06.2016,
Dr. Falk Pharma GmbH / DAK
-Gesundheit
Λέξεις-κλειδιά

ΔΕΕ C-46/15, 07.07.2016,
Ambisig – Ambiente e Sistemas de Informação Geográfica SA / AICP – Associação
de Industriais do Concelho
de Pombal
Λέξεις-κλειδιά
προδικαστική παραπομπή –
Οδηγία 2004/18 – άρθρο 48,
παρ. 2 στοιχ. α, σημείο ii,
δεύτερη περίπτωση – τεχνικές ικανότητες των οικονομικών φορέων – αποδεικτικά
μέσα – σχέση προτεραιότητας μεταξύ της βεβαιώσεως
ιδιώτη αγοραστή και προσωπικής δηλώσεως του διαγωνιζόμενου – αρχή της αναλογικότητας – απαγόρευση
ουσιωδών
τροποποιήσεων
των σχετικών με τα προβλεπόμενα αποδεικτικά μέσα
απαιτήσεων
Νομικό ζήτημα
Δεν αντίκεινται στο άρθρο 48
παρ. 2 στοιχ. α, σημείο ii,
δεύτερη περίπτωση της Οδηγίας 2004/18 όροι που έχουν
προβλεφθεί από την αναθέτουσα αρχή, κατά τους οποίους οι οικονομικοί φορείς δεν
επιτρέπεται να αποδείξουν
τις τεχνικές τους ικανότητες
μόνον με δική τους δήλωση,
εκτός από την περίπτωση
που αποδεικνύουν ότι βρίσκονται σε αδυναμία ή σε
σοβαρή δυσχέρεια να απόκτήσουν βεβαίωση από ιδιώτη
αγοραστή προς τούτο. Εντούτοις, αντιτίθεται στην ως άνω
διάταξη, η επί ποινή απόκλεισμού απαίτηση, η ως άνω
βεβαίωση του ιδιώτη αγοραστή να πρέπει να φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από συμβολαιογράφο, δικηγόρο ή άλλη αρμόδια αρχή.

προδικαστική παραπομπή –
Οδηγία 2004/18 – άρθρο
παρ. 2 στοιχ. α – έννοια του
όρου “δημόσια σύμβαση” –
σύστημα προμήθειας προϊόντων στο πλαίσιο του οποίου
εγκρίνεται ως προμηθευτής
κάθε οικονομικός φορέας
που πληροί εκ των προτέρων
καθορισμένες προϋποθέσεις
– προμήθεια φαρμάκων καλυπτόμενων από γενικό σύστημα κοινωνικής ασφαλίσεως – συμφωνίες μεταξύ ταμείου ασφαλίσεως υγείας και
όλων των προμηθευτών φαρμάκων με βάση ορισμένη
δραστική ουσία, οι οποίοι
προβαίνουν σε προκαθορισμένη ποσοστιαία έκπτωση
επί της τιμής
Νομικό ζήτημα
Δεν αποτελεί δημόσια σύμβαση, κατά την έννοια της οδηγίας 2004/18, σύστημα συμφωνιών, στο πλαίσιο του οποίου ένας δημόσιος φορέας
επιδιώκει την προμήθεια προϊόντων από την αγορά, διά
της σύναψης συμβάσεων,
καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος
του συστήματος αυτού, με
όποιον οικονομικό φορέα
δεσμεύεται να παράσχει τα
ζητούμενα προϊόντα υπό προκαθορισμένους όρους, χωρίς
να διενεργείται επιλογή μεταξύ των ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων, οι οποίοι
δύνανται να προσχωρήσουν
στο εν λόγω σύστημα καθ’
όλη τη διάρκεια ισχύος του.
Εφόσον το αντικείμενο της
διαδικασίας έγκρισης για την
προσχώρηση στο σύστημα
συμβάσεων παρουσιάζει διασυνοριακό ενδιαφέρον, η
σχετική διαδικασία πρέπει να
σχεδιάζεται και να οργανώνεται σύμφωνα με τους θεμελιώδεις κανόνες της ΣΛΕΕ,
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ιδίως δε σύμφωνα με τις αρχές της απαγόρευσης των
δυσμενών διακρίσεων και της
ίσης μεταχείρισης των οικονομικών φορέων, καθώς και
την απορρέουσα από αυτές
υποχρέωση διαφάνειας.

ΔΕΕ C-27/15, 02.06.2016,
Pippo Pizzo / CRGT srl
Λέξεις-κλειδιά
προδικαστική παραπομπή –
Οδηγία 2004/18 – συμμετοχή
σε διαγωνισμό – δυνατότητα
επικλήσεως των δυνατοτήτων άλλων επιχειρήσεων
προς εκπλήρωση των απαραίτητων κριτηρίων – παράλειψη καταβολής μη ρητώς
προβλεπόμενης εισφοράς –
αποκλεισμός από τον διαγωνισμό χωρίς δυνατότητα θεραπείας της εν λόγω παραλείψεως
Νομικό ζήτημα
Τα άρθρα 47 και 48 της οδηγίας 2004/18 δεν αντίκεινται
σε διάταξη της εθνικής νομοθεσίας η οποία επιτρέπει σε
οικονομικό φορέα να επικαλείται τις δυνατότητες ενός ή
περισσοτέρων τρίτων φορέων
προς εκπλήρωση των ελάχιστων απαιτήσεων συμμετοχής σε διαγωνισμό, τις οποίες ο εν λόγω φορέας δύναται εν μέρει μόνο να εκπληρώσει. Εντούτοις δεν
μπορεί να αποκλεισθεί το
ενδεχόμενο να υπάρχουν
εργασίες με ιδιαιτερότητες
που απαιτούν ικανότητα μη
δυνάμενη να προκύψει ως
άθροισμα της ελάσσονος ικανότητας περισσότερων οικονομικών φορέων. Για τον λόγο αυτό, έχει γίνει δεκτό ότι,
σε μια τέτοια περίπτωση, η
αναθέτουσα αρχή μπορεί εύλογα να απαιτήσει το ελάχιστο επίπεδο της οικείας ικανότητας να καλύπτεται από
έναν μόνον οικονομικό φορέα

ή, ενδεχομένως, από περιορισμένο αριθμό οικονομικών
φορέων, στον βαθμό που η
απαίτηση αυτή σχετίζεται και
είναι ανάλογη προς το αντικείμενο της οικείας σύμβασης.
Υπό το πρίσμα των αρχών της
ίσης μεταχείρισης και της
διαφάνειας, δεν είναι επιτρεπτός αποκλεισμός οικονομικού φορέα από διαδικασία
σύναψης δημόσιας σύμβασης,
λόγω μη τήρησης από τον
φορέα αυτόν υποχρέωσης, η
οποία δεν προκύπτει ρητώς
από τα σχετικά με τη διαδικασία αυτή έγγραφα ή από την
ισχύουσα εθνική νομοθεσία,
αλλά από ερμηνεία της εν
λόγω νομοθεσίας και των εν
λόγω εγγράφων, καθώς και
από την εκ μέρους των εθνικών διοικητικών αρχών και
των εθνικών δικαστηρίων
συμπλήρωση των κενών των
εγγράφων και της νομοθεσίας. Τέτοιες περιστάσεις,
σύμφωνα με την αρχή της
αναλογικότητας, επιτρέπουν
στην αναθέτουσα αρχή να
παράσχει στον οικονομικό
φορέα, δυνατότητα θεραπείας της παράλειψής του
εκπληρώνοντας την υποχρέωση αυτή, εντός προθεσμίας
οριζόμενης από αυτήν.

εταιρίες, ιδίω ονόματι, ενώ η
δεύτερη εταιρία είχε κηρυχθεί σε πτώχευση – εταιρία η
οποία κρίνεται ότι μπορεί να
γίνει δεκτή, μόνη της, ως
προσφέρουσα
Νομικό ζήτημα
Δεν συντρέχει παραβίαση της
αρχής της ίσης μεταχείρισης
των οικονομικών φορέων κατά
το άρθρο 10 της οδηγίας
2004/17, σε συνδυασμό με το
άρθρο 51 αυτής, όταν αναθέτων φορέας επιτρέπει σε έναν
από τους δύο οικονομικούς
φορείς, μέλη συμμετέχουσας
κοινοπραξίας, να υποκαταστήσει την ως άνω κοινοπραξία
μετά τη λύση της και να συμμετάσχει, ιδίω ονόματι, σε
διαδικασία με διαπραγμάτευση
για την ανάθεση δημόσιας
σύμβασης, εφόσον αποδεικνύεται, αφενός, ότι ο οικονομικός φορέας πληροί αφ’ εαυτού τις απαιτήσεις που έχει
καθορίσει ο αναθέτων φορέας
και, αφετέρου, ότι η συνέχιση
της συμμετοχής του στην εν
λόγω διαδικασία δεν συνεπάγεται επιδείνωση της ανταγωνιστικής θέσης των λοιπών
προσφερόντων.

ΔΕΕ C-324/14, 07.04.2016,
Partner Apelski Dariusz / Zarząd Oczyszczania Miasta
ΔΕΕ C-396/14, 24.05.2016,
MT Højgaard A/S, Züblin A/
S / Banedanmark
Λέξεις-κλειδιά
προδικαστική παραπομπή –
δημόσια σύμβαση στον τομέα
των σιδηροδρομικών υποδομών – Οδηγία 2004/17 –
άρθρο 10 – άρθρο 5 παρ. 3 –
αρχή της ίσης μεταχειρίσεως
των προσφερόντων – κοινοπραξία δύο εταιριών η οποία
έγινε δεκτή ως προσφέρουσα –προσφορά που κατατέθηκε από μία από τις δύο

Λέξεις-κλειδιά
προδικαστική παραπομπή –
Οδηγία 2004/18 – τεχνικές
και/ή επαγγελματικές ικανότητες των οικονομικών φορέων – άρθρο 48 παρ. 3 – δυνατότητα στήριξης στις ικανότητες άλλων φορέων – τροποποίηση προσφοράς – ακύρωση και επανάληψη ηλεκτρονικού πλειστηριασμού – Οδηγία
2014/24
Νομικό ζήτημα
Tα άρθρα 47 παρ. 2 και 48
παρ. 3 της Οδηγίας 2004/18,
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σε συνδυασμό με το άρθρο
44 παρ. 2 αυτής, έχουν την
έννοια ότι αναγνωρίζουν το
δικαίωμα κάθε οικονομικού
φορέα να στηρίζεται, για ορισμένη σύμβαση, στις δυνατότητες άλλων φορέων, ασχέτως της φύσεως των δεσμών που υφίστανται μεταξύ
αυτού και των εν λόγω φορέων, εφόσον αποδεικνύεται
στην αναθέτουσα αρχή ότι ο
υποψήφιος ή προσφέρων θα
έχει όντως στη διάθεσή του
τους πόρους των εν λόγω
φορέων, που είναι αναγκαίοι
για την εκτέλεση της συγκεκριμένης σύμβασης.
Εν τούτοις, δεν αποκλείεται
να περιοριστεί η άσκηση του
εν λόγω δικαιώματος, υπό
ειδικές περιστάσεις, λαμβάνοντας υπόψη το αντικείμενο
και το σκοπό της σύμβασης
σύμφωνα με την αρχή της
αναλογικότητας. Τέτοια περίπτωση συντρέχει όταν οι
δυνατότητες ενός τρίτου
φορέα που είναι αναγκαίες
για την εκτέλεση της σύμβασης δεν μπορούν να μεταβιβασθούν στον υποψήφιο ή
προσφέροντα, με αποτέλεσμα αυτός να μπορεί να στηριχθεί στις εν λόγω δυνατότητες μόνον εάν ο συγκεκριμένος φορέας έχει άμεση και
προσωπική συμμετοχή στην
εκτέλεση της επίμαχης σύμβασης. Συναφώς η αναθέτουσα αρχή δύναται να θέσει
ρητώς στα έγγραφα της σύμβασης συγκεκριμένους κανόνες βάσει των οποίων ένας
οικονομικός φορέας μπορεί
να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων, εφόσον οι
εν λόγω κανόνες συνδέονται
με το αντικείμενο και τους
σκοπούς της συγκεκριμένης
σύμβασης και είναι σύμφωνοι
προς την αρχή της αναλογικότητας.
Υπό το πρίσμα των αρχών της
ίσης και άνευ διακρίσεων
μεταχείρισης των οικονομι-

κών φορέων, η αναθέτουσα
αρχή, μετά το άνοιγμα των
προσφορών, δεν επιτρέπεται
να δεχτεί αίτημα οικονομικού
φορέα, ο οποίος έχει υποβάλει προσφορά για το σύνολο
της επίμαχης σύμβασης, να
ληφθεί υπόψη η προσφορά
του μόνο για ορισμένα τμήματα της σύμβασης αυτής.

κατά την εξέταση της αντίθετης προσφυγής μπορεί να
επέλθει η απόρριψη της κύριας προσφυγής ως απαράδεκτης, χωρίς να εξετάζεται
κατ' ουσίαν η βασιμότητά της,
πρέπει να ερμηνεύεται ότι
αντίκειται στο άρθρο 1 παρ.1.
εδ.γ και 3 της Οδηγίας
89/665.

Σύμφωνα με την αρχή της
ίσης μεταχείρισης των οικονομικών φορέων επιβάλλεται
η ακύρωση και επανάληψη
ηλεκτρονικού
πλειστηριασμού, εφόσον δεν κλήθηκε να
συμμετάσχει σε αυτόν οικονομικός φορέας που είχε
υποβάλει παραδεκτή προσφορά, ακόμη κι αν δεν μπορεί να
διαπιστωθεί ότι η συμμετοχή
του αποκλεισθέντος φορέα
θα είχε μεταβάλει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού.

Εθνική ρύθμιση που επιτάσσει σε τμήμα εθνικού δικαστηρίου, του οποίου οι αποφάσεις δεν υπόκεινται σε
ένδικα μέσα, να παραπέμπει
υποχρεωτικά ζητήματα ερμηνείας δικαίου της Ένωσης
στην ολομέλεια του δικαστηρίου, εφόσον δεν συντάσσεται με την κατεύθυνση που
έχει καθορισθεί από αυτή, με
αποτέλεσμα να μην δύναται
να υποβάλει αίτηση προδικαστικής απόφασης στο ΔΕΕ,
είναι αντίθετο προς την έννοια του άρθρου 267 ΣΛΕΕ.

ΔΕΕ C-689/13, 05.04.2016,
Puligienica Facility Esco SpA
(PFE) / Airgest SpA
Λέξεις-κλειδιά
προδικαστική παραπομπή –
Οδηγία 89/665 – διαδικασίες
προσφυγών – έννομο συμφέρον – έννοια του «ενδιαφερόμενου προσφέροντος» –
δικαίωμα προσφέροντος, ο
οποίος έχει οριστικώς απόκλεισθεί από την αναθέτουσα αρχή, να ασκήσει προσφυγή κατά της μεταγενέστερης αποφάσεως περί
ανάθεσης της σύμβασης –
άρθρο 267 ΣΛΕΕ
Νομικό ζήτημα
Εθνικός δικονομικός κανόνας
που επιτάσσει την κατά προτεραιότητα εξέταση της αντίθετης προσφυγής, σε σχέση
με την κύρια προσφυγή όπου
τίθεται ως αίτημα ο απόκλεισμός του άλλου προσφέροντος που έχει ασκήσει την
αντίθετη προσφυγή, όταν

Σύμφωνα με το άρθρο 267
ΣΛΕΕ εθνικό δικαστήριο του
οποίου οι αποφάσεις δεν
υπόκεινται σε ένδικα μέσα,
οφείλει να προβαίνει στις
απαιτούμενες
ενέργειες,
ώστε να διασφαλισθεί ότι η
ερμηνεία του δικαίου της
Ένωσης θα εφαρμοστεί,
όπως ερμηνεύθηκε από την
απάντηση του ΔΕΕ σε προδικαστικό αίτημα ή σε σχετική
νομολογία του, εφόσον έχει
παρασχεθεί σαφής απάντηση.

ΔΕΕ C-234/14, 14.01.2016,
«Ostas celtnieks» SIA / Talsu
novada
pašvaldība,
Iepirkumu uzraudzības birojs
Λέξεις-κλειδιά
προδικαστική παραπομπή –
Οδηγία 2004/18 – οικονομική
και χρηματοοικονομική επάρκεια – τεχνικές και/ή επαγγελματικές ικανότητες – άρθρα 47 παρ. 2 και 48 παρ. 3
– συγγραφή υποχρεώσεων
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που επιβάλλει σε κάθε
προσφέροντα την υποχρέωση να καταρτίσει συμφωνία
περί αστικής εταιρίας ή να
συστήσει ομόρρυθμη εταιρία
με τους φορείς των οποίων
τις δυνατότητες επικαλείται
Νομικό ζήτημα
Τα άρθρα 47 παρ. 2 και 48
παρ. 3 της Οδηγίας 2004/18
έχουν την έννοια ότι δεν επιτρέπουν σε αναθέτουσα
αρχή, στο πλαίσιο της συγγραφής υποχρεώσεων διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας συμβάσεως, να επιβάλει
σε προσφέροντα, ο οποίος
επικαλείται τις δυνατότητες
άλλων φορέων την υποχρέωση, πριν από τη σύναψη της

συμβάσεως, να καταρτίσει με
τους εν λόγω φορείς συμφωνία περί αστικής εταιρίας ή
να συστήσει με αυτούς ομόρρυθμη εταιρία.
ΔΕΕ C-278/14, 16.04.2015,
«Ostas celtnieks» SIA κατά
Talsu novada pašvaldība,
Iepirkumu uzraudzības birojs
Λέξεις-κλειδιά
προδικαστική παραπομπή –
προμήθειες – τεχνικές προδιαγραφές – αναφορά σε
προϊόν συγκεκριμένου εμπορικού σήματος – εκτίμηση
του ισοδύναμου χαρακτήρα
του προϊόντος που έχει προτείνει διαγωνιζόμενος – παύση παραγωγής του προϊόντος
αναφοράς

Νομικό ζήτημα
Στο πλαίσιο δημόσιας συμβάσεως που δεν υπόκειται στην
Οδηγία 2004/18, αλλά εμφανίζει βέβαιο διασυνοριακό ενδιαφέρον, οι αρχές της ίσης
μεταχείρισης και της απαγόρευσης διακρίσεων, καθώς και
η απορρέουσα εξ αυτών υποχρέωση διαφάνειας, πρέπει να
ερμηνεύονται υπό την έννοια
ότι η αναθέτουσα αρχή δεν
δύναται να απορρίψει προσφορά που ανταποκρίνεται στις
απαιτήσεις της διακήρυξης
του διαγωνισμού, στηριζόμενη
σε λόγους οι οποίοι δεν προβλέπονται στην εν λόγω διακήρυξη.
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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 Οικονομίας και Ανάπτυξης, 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.

Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ ………………..….………....….………………………………………………………………..…...
Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου
Η Ελληνική Επιθεώρηση
Ευρωπαϊκού Δικαίου εκδίδεται από το έτος 1981
από το ΚΔΕΟΔ σε συνεργασία με τον Δικηγορικό
Σύλλογο Θεσσαλονίκης
4 φορές το χρόνο στην
ελληνική γλώσσα, 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 ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς
δικαίου, δημόσιου και
ιδιωτικού. Ειδικά τεύχη
παρουσιάζουν αφιερώματα σε θέματα ιδιαίτερου
ενδιαφέροντος, όπως λ.χ.
η Σύμβαση των Βρυξελλών, η ραδιοτηλεόραση,
το περιβάλλον, οι συμβάσεις δημόσιων έργων,
η εκπαίδευση και η διαφήμιση.
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