
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 συμβά-
σεων για την 31η Μαΐου 2017. 

Με το ν.4456/2017 (ΦΕΚ 24Α/ 
01.03.2017) επέρχονται μετα-
βολές στα άρθρα 347, 348,  
362 και 365 του Ν. 4412/2016 
που αφορούν στη λειτουργία 
της Αρχής Εξέτασης Προδι-
καστικών Προσφυγών και τη 
διαδικασία εξέτασης προδικασ-
τικών 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 αποσα-
φήνιση 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 

Τροποποιήσεις διατάξεων του 
Ν.4412/2016 –  Ν.4431/2016 – 
Ν.4441/2016 – Ν.4446/2016 – 
Ν.4447/2016 – Ν.4465/2017 – 
Ν.4468/2017 – Ν.4469/2017 –
Ν.4472/2017 

 Με το ν.4431/2016 (ΦΕΚ 
227Α/04.11.2016) τροποποιεί-
ται το άρθρο 377 του Ν.4412/ 
2016 επιτρέποντας σε συγκε-
κριμένους φορείς να θεσπί-
ζουν ίδιους κανονισμούς κατά 
παρέκκλιση από την εθνική 
νομοθεσία δημοσίων συμβά-
σεων. 

Με το ν.4441/2016 (ΦΕΚ 
227Α/06.12.2016) διορθώνο-
νται σφάλματα επιμέρους φρά-
σεων/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. Ενδεικτι-
κά, στα άρθρα 20, 110, 256 και 
321 αποσαφηνίζεται η δυνατό-
τητα άμεσης εφαρμογή των 
αντίστοιχων διατάξεων πριν 
την έκδοση του προβλεπόμε-
νου κατά περίπτωση Π.Δ.  Στα 
άρθρα 61, 118 και 120 ρυθμί-
ζονται ζητήματα σχετικά με την 
υποχρέωση ανάρτησης πράξε-
ων στις διαδικασίες απευθείας 
ανάθεσης. Στο άρθρο 334 δι-
ευκρινίζεται ότι οι κανόνες 
εκτέλεσης του Βιβλίου Ι εφαρ-
μόζονται συμπληρωματικά για 
τις δημόσιες συμβάσεις του Βι-
βλίου ΙΙ. 

Τροποποιήσεις  Ν.4412/2016 

Με το ν.4446/2016 (ΦΕΚ 
240Α/22.12.2016) τροποποι-
είται το άρθρο 379 του 
Ν.4412/2016, ειδικότερα με-
τατίθεται η έναρξη ισχύος 
των διατάξεων του Βιβλίου IV, 
και δη των άρθρων 345-374 
σχετικά με την έννομη προ-
στασία στο πεδίο των δημο-
σίων 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 ‘’Δι-
καιολογητικά Συμμετοχής’’ 
στις διαδικασίες σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων, εκτός 
των περιπτώσεων απευθείας 
ανάθεσης, δεν περιλαμβά-
νονται αποδεικτικά έγγραφα 
νομιμοποίησης και παραστα-
τικά εκπροσώπησης. 

Με το ν.4465/2017 (ΦΕΚ 
47Α/04.04.2017) τροποποιεί-

Σελίδα 1 

δημοσίων συμβάσεων
Ενημερωτικό δελτίο

Υπεύθυνος σύνταξης:
Επιμέλεια κειμένων:

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

δημοσίων συμβάσεων
Ενημερωτικό δελτίο
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παροχής τεχνικών και λοιπών 
συναφών επιστημονικών υπη-
ρεσιών των λοιπών αναθε-
τουσών αρχών και των αναθε-
τόντων 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 συμβά-
σεων για την 26η Ιουνίου 
2017. 

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 φρά-
σεων/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 θεσπίζε-
ται η υποχρεωτική χρήση του 
ΕΣΗΔΗΣ σταδιακά, ήτοι από 
την 15η Ιουνίου 2017 όσον 
αφορά στις δημόσιες αρχές 
του Παραρτήματος Ι του Προ-
σαρτήματος Α του ν.4412/ 
2016, όταν διενεργούν ανοι-
χτές διαδικασίες σύναψης 

συμβάσεων έργου, με κριτή-
ριο ανάθεσης την πλέον συμ-
φέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά αποκλειστι-
κά βάσει τιμής, με επιμέρους 
ποσοστά έκπτωσης ανά ομά-
δα εργασιών και ανοιχτές 
διαδικασίες σύναψης συμβά-
σεων εκπόνησης μελετών και 
παροχής τεχνικών και λοιπών 
συναφών επιστημονικών υπη-
ρεσιών 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 

Τροποποιήσεις Ν.4013/2011 

τητης Αρχής Δημοσίων Συμ-
βάσεων και ειδικότερα στα 
άρθρα 2, 3, 4, 9 και 10 του 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 λει-
τουργία της Ενιαίας Ανεξάρ-

Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών  

αναθετουσών αρχών και των 
ενδιαφερομένων, την εξέτα-
ση των προδικαστικών προ-
σφυγών, τα προσωρινά μέτρα 
που δύνανται να λαμβάνονται, 
τις συνέπειες των αποφά-
σεων της ΑΕΠΠ, τις προϋπο-
θέσεις υπό τις οποίες η   
ΑΕΠΠ αποφασίζει την κήρυξη 
ακυρότητας σύμβασης, τη 
διαδικασία που τηρείται και 
τις συνέπειες αυτής. 

πδ 38/2017 Κανονισμός Λει-
τουργίας Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών – 
πδ 39/2017 Κανονισμός Εξέ-
τασης Προδικαστικών Προ-
σφυγών ενώπιον της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών 

Με το πδ 38/2017 (ΦΕΚ 63Α/ 
04.05.2017) θεσπίζεται ο 
Κανονισμός Λειτουργίας της 
Αρχής Εξέτασης Προδικαστι-
κών Προσφυγών, στον οποίο 
περιλαμβάνονται ρυθμίσεις 
αναφορικά με τις διαδικασίες 
που τηρούνται κατά τις συ-
νεδριάσεις της, τη λήψη απο-
φάσεων και  τις αρμοδιότητες 

των οργάνων της. 

Με το πδ 39/2017 (ΦΕΚ 
64Α/04.05.2017) θεσπίζεται ο 
Κανονισμός Εξέτασης Προδι-
καστικών Προσφυγών ενώ-
πιον της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών, 
στον οποίο περιλαμβάνονται 
ρυθμίσεις αναφορικά με τις 
τυπικές και ουσιαστικές προ-
ϋποθέσεις άσκησης προσφυ-
γών, το ανασταλτικό αποτέ-
λεσμα αυτών, τη δυνατότητα 
παρέμβασης  τρίτων φορέων, 
τη διαδικασία που τηρείται 
κατά το στάδιο μετά την κατά-
θεση των προσφυγών, την 
υποχρέωση ενημέρωσης των 
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Υπουργική απόφαση για την απόδοση κράτησης 0,06% 

υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

επί της συνολικής αξίας κάθε 
πληρωμής προ φόρων και κρα-
τήσεων και ανεξαρτήτως πο-
σού και πηγής προέλευσης 
κάθε αρχικής, τροποποιητικής 
ή συμπληρωματικής δημόσιας 
σύμβασης. 

ΥΑ 1191/2017 – κράτηση 
0,06% υπέρ ΑΕΠΠ 

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

4412/2016. Ειδικότερα, σύμ-
φωνα με τα οριζόμενα στην 
ΥΑ, η εν λόγω κράτηση εφαρ-
μόζεται στις δημόσιες συμβά-
σεις που συνάπτονται σύμφω-
να με τις διατάξεις του ν. 
4412/2016 όπως ισχύουν, 
από αναθέτουσα αρχή / ανα-
θέτοντα φορέα ή κεντρική 
αρχή αγορών ανεξαρτήτως 
της πηγής χρηματοδότησής 
τους και υπολογίζεται με την 
εφαρμογή συντελεστή 0,06% 

Υπουργικές αποφάσεις αναφορικά με την λειτουργία 

Εθνικών Κεντρικών Αρχών Αγορών  

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, ρυθμίζο-
νται τα σχετικά με την παροχή 
κεντρικών και επικουρικών 
δραστηριοτήτων αγοράς προ-
μηθειών από την Επιτροπή 
Προμηθειών Υγείας. 

άρθρο 41 παρ.1β ν.4412/2016 
– Εθνική Κεντρική Αρχή Αγο-
ρών – νομοθετική εξουσιοδό-
τηση – ΥΑ – κεντρικές και 
επικουρικές δραστηριότητες 
αγορών προμηθειών και γενι-
κών υπηρεσιών 

Με τη με αριθ. 137954/2016 
(ΦΕΚ 4515Β/30.12.2016) από-
φαση του Υπουργού Οικονομί-
ας και Ανάπτυξης, η οποία 
εκδόθηκε δυνάμει της νομο-
θετικής εξουσιοδότησης του 
παρέχει το άρθρο 41 παρ. 1β 
ν.4412/2016, ρυθμίζονται τα 
σχετικά με την παροχή κε-
ντρικών και επικουρικών δρα-
στηριοτήτων αγορών προμη-
θειών και γενικών υπηρεσιών 
από την Εθνική Κεντρική Αρ-
χή 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 πα-
ροχή επικουρικών δραστηριο-
τήτων. 

άρθρο 41 παρ.4 του ν. 4412/ 
2016 – Συμφωνίες Πλαίσιο 
έτους 2017 – Εθνική Κεντρι-
κή Αρχή Αγορών άρθρου 41 
παρ.1β 

Με την αριθμ. 20886/2017 
(ΦΕΚ 663Β/02.03.2017) από-
φαση του Υπουργού Οικονο-
μίας και Ανάπτυξης, η οποία 
εκδόθηκε κατ΄εξουσιοδότηση 
της παρ.4 του άρθρου 41 του 
ν.4412/2016, καθορίζονται για 
το έτος 2017 οι συγκεκριμέ-
νες κατηγορίες υλικών, η 
προμήθεια των οποίων διε-
νεργείται μέσω διαγωνισμών 
για τη σύναψη συμφωνιών-
πλαίσιο, από την Εθνική Κεν-
τρική Αρχή Αγορών του 
άρθρου 41 παρ.1β του ν.4412/ 
2016, και οι Αναθέτουσες 
Αρχές που αυτές αφορούν. 

άρθρο 41 παρ.1γ και 3 του ν. 
4412/2016 – Εθνική Κεντρική 
Αρχή Αγορών – νομοθετική 
εξουσιοδότηση – ΥΑ – κεν-
τρικές και επικουρικές δρα-
στηριότητες αγορών προμη-
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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  

άρθρο 41 παρ. 1γ ν.4412/ 
2016 – Εθνική Κεντρική Αρχή 
Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ) 
– κεντρικός επιχειρησιακός 
σχεδιασμός προμήθειας προ-
ϊόντων και υπηρεσιών του 
συστήματος υγείας- ηλε-
κτρονική πλατφόρμα προμη-
θειών υγείας 

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

Σύσταση Ηλεκτρονικού Μητρώου Συντελεστών 
Παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών και 

λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗΤΕ) 

δημιουργείται ένα νέο σύστη-
μα καταγραφής, παρακολού-
θησης και ελέγχου για ζητή-
ματα όπως η τεχνική ικανότη-
τα, η καταλληλότητα, η εμπει-
ρία  και τα πειθαρχικά παραπ-
τώματα των προσώπων αυ-
τών. 

άρθρο 75 παρ. 3 ν.4412/2016 
– επαγγελματικά μητρώα – 
άρθρο 83 ν.4412/2016 –επί-
σημος κατάλογος εγκεκριμέ-
νων οικονομικών φορέων – 
ηλεκτρονικό μητρώο συντε-
λεστών παραγωγής δημοσίων 
και ιδιωτικών έργων, μελε-
τών και λοιπών συναφών 
επιστημονικών υπηρεσιών 

Με το άρθρο 118 του 
ν.4472/2017 (ΦΕΚ 74Α /19. 
05.2017) αναμορφώνεται το 
υφιστάμενο νομοθετικό πλαί-
σιο των ν.3669/2008 και 
3316/2005, που διέπει τη 
λειτουργία των μητρώων φυ-
σικών και νομικών προσώπων 
Μελετητών και Κατασκευα-
στών Δημοσίων Έργων και 

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων για δημό-
σιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών 

και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών 

χής τεχνικών και λοιπών συ-
ναφών επιστημονικών υπηρε-
σιών, των οποίων η εκτιμώμε-
νη αξία είναι ίση ή κατώτερη 
των 20.000,00 ευρώ χωρίς 
ΦΠΑ. Στα άρθρα 1έως 6 αυ-
τής ρυθμίζονται θέματα σχε-
τικά με  την λειτουργία, τον  
τρόπο χρήσης του συστήμα-
τος και τις υποχρεώσεις των 
χρηστών αυτού. 

άρθρο 118 παρ. 6 ν.4412/ 
2016 – Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Σύστημα Κληρώσεων – δημό-
σιες συμβάσεις έργων, μελε-
τών και παροχής τεχνικών 
και λοιπών συναφών επιστη-
μονικών υπηρεσιών – απευ-
θείας 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 Σύστη-
μα Κληρώσεων για τη διεξα-
γωγή της διαδικασίας ανάθε-
σης  των δημοσίων συμβάσε-
ων έργων, μελετών και παρο-

Ίδρυση Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας 

(ΕΚΑΑ)  

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

Συμβάσεων 

Με την αριθμ. 57654/2017 
(ΦΕΚ 1781Β/23.05.2017) από-
φαση του Υπουργού Οικονομί-

άρθρο 38 παρ. 6 ν.4412/2016 
– Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μη-
τρώο Δημοσίων Συμβάσεων – 

δημόσιες συμβάσεις αξίας 
ίσης ή ανώτερης του ποσού 
των χιλίων ευρώ 
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ρούμενα στοιχεία, το χρόνο 
καταχώρισης αυτών, τα υπό-
χρεα πρόσωπα και τα αρμόδια 
όργανα για τον έλεγχο της 
προσήκουσας τήρησής του. 

ας και Ανάπτυξης, που εκδό-
θηκε δυνάμει της νομοθετι-
κής εξουσιοδότησης της 
παρ.6 του άρθρου 38 ν.4412/ 
2016, ρυθμίζονται τα ειδικό-
τερα θέματα λειτουργίας και 
διαχείρισης του ΚΗΜΔΗΣ, το 

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

Δημοσίευση Πρότυπων Τευχών Διακηρύξεων ανοιχτής 

διαδικασίας για δημόσιες συμβάσεις έργων και μελετών 

άποψη προσφορά βάσει βέλ-
τιστης σχέσης ποιότητας - 
τιμής, σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του ν.4412/2016. Αντί-
στοιχα εκδόθηκαν και οι κα-
τευθυντήριες οδηγίες 18 και 
16 της ΕΑΑΔΗΣΥ με οδηγίες 
συμπλήρωσης των  εν λόγω 
πρότυπων τευχών. 

πρότυπα τεύχη διακηρύξεων 
– ανοικτή διαδικασία – δημό-
σιες συμβάσεις έργων – δη-
μόσιες συμβάσεις μελετών – 
κατευθυντήριες οδηγίες 16 
και 18/2017 ΕΑΑΔΗΣΥ – οδη-
γίες συμπλήρωσης 

Με αντίστοιχες αποφάσεις 
της ΕΑΑΔΗΣΥ δημοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ 4269Β/30.12.2016 
το πρότυπο τεύχος διακηρύ-
ξεως ανοικτής διαδικασίας 
για τη σύναψη δημοσίων συμ-
βάσεων έργων άνω και κάτω 

των ορίων του ν. 4412/2106, 
με κριτήριο ανάθεσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικο-
νομική 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 διαδι-
κασίας για τη σύναψη δημο-
σίων συμβάσεων μελετών 
άνω των ορίων και κάτω των 
ορίων του ν. 4412/2016, με 
κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική 

Υποδείγματα Διακηρύξεων ανοιχτής διαδικασίας για 
δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών 

υπηρεσιών που διενεργούνται με ηλεκτρονικό τρόπο 

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

υποδείγματα διακηρύξεων – 
δημόσιες συμβάσεις προμη-
θειών με ηλεκτρονικό τρόπο 
– δημόσιες συμβάσεις γενι-
κών υπηρεσιών – ανοιχτή 
διαδικασία με ηλεκτρονικό 
τρόπο – μη δεσμευτικός χα-
ρακτήρας 

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

Κατευθυντήρια  Οδηγία  17  ΕΑΑΔΗΣΥ για την ενίσχυση 

της συμμετοχής των ΜΜΕ 

που εισάγουν τις βασικότερες 
αλλαγές όσον αφορά στην 
διευκόλυνση και την ενδυνά-
μωση της συμμετοχής των 
ΜΜΕ. 

κατευθυντήρια οδηγία 17 – 
ΕΑΑΔΗΣΥ – ενίσχυση συμμε-
τοχής ΜΜΕ 

Με απόφαση της ΕΑΑΔΗΣΥ 
αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα 
της η κατευθυντήρια οδηγία 

17 για την ενίσχυση της συμ-
μετοχής των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων στις διαδικα-
σίες ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων. Στο κείμενό της 
αποτυπώνεται το πλέγμα των 
διατάξεων του ν.4412/2016, 
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έναρξη αυτών, τη δημοσιότη-
τα, τις προθεσμίες παραλα-
βής προσφορών, τα δικαιολο-
γητικά συμμετοχής, τις εγγυ-
ήσεις, τις ενστάσεις, τις προ-
δικαστικές προσφυγές και 
άλλα θέματα. 

κατευθυντήρια οδηγία 19 – 
ΕΑΑΔΗΣΥ – δημόσιες συμβά-
σεις 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 διατά-
ξεις του ν.4412/2016 που δεν 
εφαρμόζονται στις συμβάσεις 
κάτω των ορίων ή εφαρμόζο-
νται με επιμέρους παρεκκλί-
σεις ή διαφοροποιήσεις. Ειδι-
κότερη αναφορά γίνεται στις 
διατάξεις που αφορούν στις 
διαδικασίες ανάθεσης, την 

Υπουργική Απόφαση για προγράμματα τεχνικής βοήθειας  

υλοποίηση ενεργειών τεχνι-
κής βοήθειας. Επίσης καθορί-
ζονται οι διαδικασίες ανάθε-
σης δημόσιας σύμβασης μέ-
σω καταλόγου και οι κανόνες 
δημοσιότητας. 

άρθρο 119 παρ. 4 και 329 
παρ. 4 ν.4412/2016 – προ-
γράμματα Τεχνικής Βοήθειας 
– κατάλογοι προμηθευτών 
και παρόχων υπηρεσιών ε-
νεργειών τεχνικής βοήθειας- 
διαδικασίες ανάθεσης 

Με την αριθμ. 23451/ΕΥΣΣΑ 
493/2017 (ΦΕΚ 677Β/03.03. 
2017) απόφαση του Αναπλη-
ρωτή Υπουργού Οικονομίας 
και Ανάπτυξης, που εκδόθηκε 

βάσει της νομοθετικής εξου-
σιοδότησης 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 βοή-
θειας, καθώς και οι διαδικα-
σίες κατάρτισης, λειτουργίας 
και διατήρησης Καταλόγων 
Προμηθευτών-Παρόχων υπη-
ρεσιών για την ανάθεση και 

Νομολογία ΔΕΕ και ΓεΔΕΕ 

Κατευθυντήρια Οδηγία 19 ΕΑΑΔΗΣΥ για συμβάσεις κάτω 

των ορίων  

καλεί τους προσφέροντες να 
διευκρινίζουν μια προσφορά ή 
να διορθώνουν πρόδηλα εκ 
παραδρομής σφάλματα, εφό-
σον η πρόσκληση αυτή απευ-
θύνεται με ισότιμο και ειλικρι-
νή τρόπο σε όλους τους 
προσφέροντες που βρίσκο-
νται στην ίδια κατάσταση, και 
υπό την προϋπόθεση ότι η 
διευκρίνιση ή διόρθωση δεν 
εξομοιώνεται με υποβολή 
νέας προσφοράς. 

Το έννομο συμφέρον προσφέ-
ροντος, ο οποίος συμμετείχε 
στη διαδικασία σύναψης δη-

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 προ-
σφερόντων – δυνατότητα 
τροποποίησης ή συμπλήρω-
σης προσφοράς –  Οδηγία 
92/13 – άρθρο 1, παράγρα-
φος 3 – διαδικασίες προσφυ-
γής – απόφαση ανάθεσης – 
αποκλεισμός προσφέροντος 
– έννομο συμφέρον 

Νομικό ζήτημα 

Υπό το πρίσμα της αρχής της 
ίσης μεταχείρισης των οικο-
νομικών φορέων, η αναθέτου-
σα αρχή δεν δύναται να καλεί 
τους προσφέροντες να προ-
σκομίζουν εκ των υστέρων τις 
απαιτούμενες δηλώσεις ή 
έγγραφα, που ήταν απαραίτη-
το να κατατεθούν βάσει της 
συγγραφής υποχρεώσεων, 
και τα οποία δεν προσκομί-
σθηκαν εντός της προθε-
σμίας για την υποβολή των 
προσφορών. Αντιθέτως,  η 
αναθέτουσα αρχή δύναται να 
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μία σύμβαση, εκτός εάν η 
αναθέτουσα αρχή έχει από-
κλείσει τη δυνατότητα αυτή, 
τηρώντας όμως την αρχή της 
αναλογικότητας. 

 

 

ΔΕΕ C-298/15,  05.04.2017, 
«Borta» UAB / Klaipėdos val-
stybinio jūrų uosto direkci-
jaVĮ 

Λέξεις-κλειδιά 

προδικαστική παραπομπή – 
Οδηγία 2004/17 – σύμβαση με 
αξία χαμηλότερη του προβλε-
πομένου από την οδηγία αυτή 
κατωτάτου ορίου – άρθρα 49 
και 56 ΣΛΕΕ – περιορισμός 
των περιπτώσεων υπεργολα-
βίας – υποβολή από κοινού 
προσφοράς – επαγγελματικές 
ικανότητες των προσφερό-
ντων – τροποποιήσεις της 
συγγραφής υποχρεώσεων 

Νομικό ζήτημα 

Εθνική διάταξη νόμου για δη-
μόσια σύμβαση έργου, μη ε-
μπίπτουσα στο πεδίο εφαρμο-
γής της Οδηγίας 2004/17, 
αλλά με βέβαιο διασυνοριακό 
ενδιαφέρον, που δεν επιτρέ-
πει εν γένει τη χρήση υπεργο-
λαβίας όσον αφορά τις εργα-
σίες που έχουν χαρακτηρισθεί 
ως «κύριες» από την αναθέ-
τουσα αρχή, δεν είναι συμβατή 
με την αρχή της αναλογικότη-
τας. Η αναθέτουσα αρχή οφεί-
λει να προβαίνει σε εξατομι-
κευμένη εκτίμηση αναφορικά 
με τη δυνατότητα ορθής εκτέ-
λεσης των εργασιών αυτών 
από υπεργολάβο.  

Υπό το πρίσμα των αρχών της 
ίσης μεταχείρισης, της απαγό-
ρευσης των διακρίσεων και 
της διαφάνειας, οι τροποποιή-
σεις σε ρήτρες της συγγρα-
φής υποχρεώσεων, που αφο-
ρούν στους όρους και τις λε-
πτομέρειες της ομαδοποίησης 
των επαγγελματικών ικανοτή-
των, πρώτον, δεν πρέπει να 

μόσιας σύμβασης χωρίς να 
έχει ακόμη αποκλεισθεί ορι-
στικώς, να προσφύγει κατά 
πράξης ανάθεσης της σύμβα-
σης, μπορεί, κατά περίπτωση, 
να αφορά την ενδεχόμενη 
κίνηση νέας διαδικασίας, 
όπως στην περίπτωση κατά 
την οποία η αναθέτουσα αρχή 
προέβη σε ταυτόχρονη έκ-
δοση 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 / Woje-
wództwo Łódzkie 

Λέξεις-κλειδιά 

προδικαστική παραπομπή – 
Οδηγία 2004/18 – αρχές της 
ίσης μεταχειρίσεως, της 
απαγορεύσεως των διακρί-
σεων και της διαφάνειας – 
τεχνικές ή/και επαγγελματι-
κές ικανότητες των οικονομι-
κών 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 προ-
θεσμίας υποβολής προσφο-
ρών, εγγράφων που αποδεικ-
νύουν την επικληθείσα δάνεια 
εμπειρία από τρίτο και η εκ 
των υστέρων γραπτή δέσμευ-
ση του δανείζοντος την ε-
μπειρία οικονομικού φορέα 
ότι θα θέσει στη διάθεση του 
προσφέροντος τις ικανότητες 
και τους πόρους που απαι-
τούνται για την εκτέλεση της 
επίμαχης σύμβασης, δέον να 

ερμηνεύεται ως μη νόμιμη, 
κατά τα οριζόμενα στο άρ-
θρο 51 της οδηγίας 2004/18, 
σε συνδυασμό με το άρθρο 2 
αυτής. 

Σε περίπτωση που η αναθέ-
τουσα αρχή, υπό το πρίσμα 
της αρχής της αναλογικότη-
τας, εκτιμά ότι η σύμβαση 
συνιστά ενιαίο σύνολο και 
πρέπει να εκτελεστεί από 
έναν μόνο φορέα, ο οικονομι-
κός φορέας δεν δύναται να 
επικαλεστεί ικανότητες τρί-
του φορέα, αθροίζοντας την 
πείρα και τη γνώση δύο 
άλλων φορέων, οι οποίοι δεν 
διαθέτουν, ο καθένας ξεχω-
ριστά, τις ικανότητες που 
απαιτούνται για την εκτέλεσή 
της. Αντίστοιχα, ο οικονομι-
κός φορέας προκειμένου να 
αποδείξει την καταλληλότητά 
του, δεν δύναται να επικα-
λεστεί 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 φο-
ρέα από τη συμμετοχή σε 
διαδικασία σύναψης δημόσια 
σύμβασης, για το λόγο ότι εί-
ναι «ένοχος» σοβαρών ψευ-
δών δηλώσεων κατά την πα-
ροχή των ζητούμενων από την 
αναθέτουσα αρχή πληροφορι-
ών, σύμφωνα με το άρθρο 45 
παρ. 2, στ. και ζ της Οδηγίας 
2004/18, δύναται να εφαρ-
μοστεί, όταν ο οικονομικός 
φορέας έχει επιδείξει αρκετά 
βαριά αμέλεια, δηλαδή αμέ-
λεια που μπορεί να έχει κα-
θοριστική επιρροή στις απο-
φάσεις αποκλεισμού, επιλο-
γής ή ανάθεσης δημόσιας 
σύμβασης, χωρίς να χρειάζε-
ται να διαπιστωθεί ότι ενήρ-
γησε με δόλο. 

Οικονομικός φορέας δύναται 
να επικαλεστεί προηγούμενη 
πείρα σε δύο ή περισσότερες 
συμβάσεις που εκτέλεσε ως 
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τις ευθύνες που συνδέονται 
με τη μεταβιβαζόμενη αρμοδι-
ότητα αλλά και τις συνακό-
λουθες 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 Techni-
sche Gebäudebetreuung 
GesmbH und Caverion Öster-
reich 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 προ-
σφέροντος» – 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 Οδηγί-
ας 89/665 πρέπει να ερμη-
νευθεί υπό την έννοια ότι δεν 
αντιτίθεται στην άρνηση πα-
ροχής σε έναν προσφέροντα, 
ο οποίος έχει αποκλεισθεί 
από διαδικασία σύναψης δη-
μόσιας σύμβασης με απόφα-
ση της αναθέτουσας αρχής 
που κατέστη οριστική, της 
δυνατότητας να ασκήσει 
προσφυγή κατά της απόφα-
σης περί ανάθεσης της οικεί-
ας 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.  

είναι τόσο ουσιώδεις, ώστε 
σε περίπτωση που αυτές δεν 
υφίσταντο θα υπήρχαν περισ-
σότεροι προσφέροντες, δεύ-
τερον, πρέπει να αποτελούν 
αντικείμενο επαρκούς δημο-
σιότητας και, τρίτον, πρέπει 
να έχουν επέλθει πριν από 
την εκ μέρους των προσφε-
ρόντων υποβολή των προ-
σφορών, άλλως η προθεσμία 
για την υποβολή των εν λόγω 
προσφορών πρέπει να παρα-
τείνεται, όταν οι σχετικές 
τροποποιήσεις είναι σημαντι-
κές. 

Ρήτρα συγγραφής υποχρεώ-
σεων, η οποία, σε περίπτωση 
υποβολής προσφοράς από 
ένωση προσώπων, επιτάσσει 
η συνεισφορά καθενός για 
την ικανοποίηση των απαιτή-
σεων που αφορούν τις επαγ-
γελματικές ικανότητες, να 
αντιστοιχεί, κατ’ αναλογία, 
αμιγώς αριθμητικώς, στο 
τμήμα των εργασιών που 
καθένας τους θα εκτελέσει 
πράγματι, χωρίς να λαμβάνε-
ται υπόψη η φύση των υπό 
εκτέλεση καθηκόντων, ούτε 
οι τεχνικές δεξιότητες καθε-
νός, είναι μη νόμιμη ως αντι-
βαίνουσα 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 οικο-
νομικού φορέα, μη υποκείμε-
νη σε προσφυγή σύμφωνα με 
την ισχύουσα εθνική νομοθε-
σία 

 

Νομικό ζήτημα 

Εθνική νομοθεσία δυνάμει 
της οποίας η απόφαση με την 
οποία επιτρέπεται σε διαγω-
νιζόμενο να συμμετάσχει στη 
διαδικασία διαγωνισμού δεν 
περιλαμβάνεται στις προπα-
ρασκευαστικές 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 στοι-
χεία α και β της Οδηγίας 
89/665. 

 

 

ΔΕΕ C-51/15,  21.12.16, Re-
mondis GmbH & Co. KG Re-
gion Nord / Region Hannover 

Λέξεις-κλειδιά 

προδικαστική παραπομπή – 
άρθρο 4, παράγραφος 2 ΣΕΕ 
– σεβασμός της εθνικής ταυ-
τότητας των κρατών μελών – 
εσωτερική οργάνωση των 
κρατών μελών – νομική πρά-
ξη διά της οποίας συστήνεται 
νέος φορέας δημοσίου δικαί-
ου και ρυθμίζεται η μεταβί-
βαση αρμοδιοτήτων και ευ-
θυνών προς εκτέλεση υπηρε-
σιών 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 αυ-
τοδιοίκησης, βάσει της ο-
ποίας οι εν λόγω οργανισμοί 
εκδίδουν καταστατικό κανο-
νισμό διά του οποίου συστή-
νουν σύνδεσμο οργανισμών 
τοπικής αυτοδιοικήσεως ως 
νομικό πρόσωπο δημοσίου 
δικαίου, και μεταβιβάζουν στο 
νέο αυτό δημόσιο φορέα  
ορισμένες αρμοδιότητες α-
σκούμενες μέχρι τούδε από 
τους ίδιους. Τέτοια μεταβίβα-
ση αρμοδιοτήτων υφίσταται 
μόνον εάν αυτή περιλαμβάνει 
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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 συμφέρου-
σα από οικονομικής απόψεως 
προσφορά – μέθοδος αξιολό-
γησης  – κανόνες σχετικοί με 
τη στάθμιση – υποχρέωση της 
αναθέτουσας αρχής να προσ-
διορίσει στα τεύχη του διαγω-
νισμού τη στάθμιση των κριτη-
ρίων 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 ερμηνεύε-
ται με την έννοια ότι, η αναθέ-
τουσα αρχή δεν οφείλει να 
περιγράφει στα έγγραφα της 
σύμβασης την μέθοδο αξιολό-
γησης που θα εφαρμόσει για 
την αξιολόγηση και κατάταξη 
των προσφορών, όταν κριτήριο 
ανάθεσης είναι αυτό της πλέ-
ον συμφέρουσας από οικονο-
μικής άποψης προσφοράς βά-
σει σχέσης ποιότητας/τιμής. 
Ωστόσο η κατά περίπτωση 
εφαρμοζόμενη μέθοδος δεν 
πρέπει να έχει ως αποτέλε-
σμα την μεταβολή των κριτηρί-
ων ανάθεσης και της στάθμι-
σης αυτών, όπως έχουν καθο-
ρισθεί. 

 

 

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 προσφέ-
ροντες της υποχρέωσης να 
εκτελέσουν, κατά ορισμένο 
ποσοστό, τα έργα που αφορά 

ΔΕΕ C-171/15,  14.12.2016, 
Connexxion Taxi Services 
BV / Κάτω Χώρες  

Λέξεις-κλειδιά 

προδικαστική παραπομπή – 
Οδηγία 2004/18 – άρθρο 4 
παρ. 2 – προσωπική κατά-
σταση υποψηφίου ή προσφέ-
ροντος – προαιρετικοί λόγοι 
αποκλεισμού – σοβαρό επαγ-
γελματικό παράπτωμα – εθ-
νική ρύθμιση προβλέπουσα 
μεμονωμένη εξέταση κάθε 
περίπτωσης  κατ’ εφαρμογή 
της αρχής της αναλογικότη-
τας – αποφάσεις αναθετου-
σών αρχών  

Νομικό ζήτημα 

Το άρθρο 45 παρ. 2 της Οδη-
γίας 2004/18 δεν αποκλείει 
εθνική ρύθμιση, η οποία υ-
ποχρεώνει την αναθέτουσα 
αρχή να εξετάζει, κατ’ εφαρ-
μογή της αρχής της αναλογι-
κότητας, αν επιβάλλεται 
πράγματι ο αποκλεισμός, από 
δημόσια σύμβαση, υποψηφίου 
ο οποίος έχει διαπράξει σο-
βαρό επαγγελματικό παρά-
πτωμα. 

Υπό το πρίσμα των αρχών της 
ίσης μεταχείρισης και της 
υποχρέωσης διαφάνειας, η 
αναθέτουσα αρχή δε δύναται 
να αποφασίζει την ανάθεση 
δημόσιας σύμβασης σε προ-
σφέροντα, ο οποίος διέπραξε 
σοβαρό επαγγελματικό πα-
ράπτωμα για τον λόγο ότι ο 
αποκλεισμός του εν λόγω 
προσφέροντος από τη διαδι-
κασία του διαγωνισμού προσ-
κρούει στην αρχή της αναλο-
γικότητας, όταν, σύμφωνα με 
τους όρους του διαγωνισμού 
αυτού, προσφέρων που έχει 
διαπράξει σοβαρό επαγγελ-
ματικό παράπτωμα αποκλεί-
εται οπωσδήποτε χωρίς να 
λαμβάνεται υπόψη ο αναλογι-
κός ή μη χαρακτήρας της 
κύρωσης. 

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

Λέξεις-κλειδιά 

προδικαστική παραπομπή – 
σύναψη σύμβασης χωρίς 
διαδικασία πρόσκλησης προς 
υποβολή προσφορών –“In 
house” ανάθεση – προϋπο-
θέσεις – ανάλογος έλεγχος 
– πραγματοποίηση του ουσι-
ώδους μέρους της δραστηρι-
ότητας – ανάδοχος εταιρία 
του δημοσίου που ελέγχεται 
από οργανισμούς τοπικής 
αυτοδιοικήσεως – δραστηρι-
ότητα ασκούμενη και προς 
όφελος οργανισμών τοπικής 
αυτοδιοικήσεως που δεν 
είναι μέτοχοι – δραστηριότη-
τα επιβαλλόμενη από δημό-
σια αρχή που δεν είναι μέτο-
χος 

Νομικό ζήτημα 

Σύμφωνα  με τη νομολογία 
του ΔΕΕ  στις «in house» 
αναθέσεις δημοσίων συμβά-
σεων , προκειμένου να δια-
πιστωθεί ότι το ουσιώδες 
μέρος της δραστηριότητας 
του αναδόχου φορέα ασκείται 
για την αναθέτουσα αρχή, δεν 
είναι δυνατό να συμπεριλαμ-
βάνεται σε αυτήν και δραστη-
ριότητα που αφορά σε οργα-
νισμούς τοπικής αυτοδιοίκη-
σης 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 διερεύνη-
ση της πλήρωσης της προϋ-
πόθεσης  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 ανά-
δοχος για τους ίδιους  οργα-
νισμούς πριν την άσκηση του 
ελέγχου τους επ΄αυτού. 
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ΔΕΕ C-410/14,  02.06.2016, 
Dr. Falk Pharma GmbH / DAK
-Gesundheit 

Λέξεις-κλειδιά 

προδικαστική παραπομπή – 
Οδηγία 2004/18 – άρθρο 
παρ. 2 στοιχ. α – έννοια του 
όρου “δημόσια σύμβαση” – 
σύστημα προμήθειας προϊό-
ντων στο πλαίσιο του οποίου 
εγκρίνεται ως προμηθευτής 
κάθε οικονομικός φορέας 
που πληροί εκ των προτέρων 
καθορισμένες προϋποθέσεις 
– προμήθεια φαρμάκων κα-
λυπτόμενων από γενικό σύ-
στημα κοινωνικής ασφαλίσε-
ως – συμφωνίες μεταξύ τα-
μείου ασφαλίσεως υγείας και 
όλων των προμηθευτών φαρ-
μάκων με βάση ορισμένη 
δραστική ουσία, οι οποίοι 
προβαίνουν σε προκαθορι-
σμένη ποσοστιαία έκπτωση 
επί της τιμής 

Νομικό ζήτημα 

Δεν αποτελεί δημόσια σύμβα-
ση, κατά την έννοια της οδη-
γίας 2004/18, σύστημα συμ-
φωνιών, στο πλαίσιο του ο-
ποίου ένας δημόσιος φορέας 
επιδιώκει την προμήθεια προ-
ϊόντων 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 προ-
καθορισμένους όρους, χωρίς 
να διενεργείται επιλογή μετα-
ξύ των ενδιαφερομένων οικο-
νομικών 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 δια-
συνοριακό ενδιαφέρον, η 
σχετική διαδικασία πρέπει να 
σχεδιάζεται και να οργανώνε-
ται σύμφωνα με τους θεμελι-
ώδεις κανόνες της ΣΛΕΕ, 

η σύμβαση χωρίς υπεργολα-
βίες – Κανονισμός (ΕΚ) 
1083/2006 – γενικές διατά-
ξεις σχετικά με το Ευρωπαϊ-
κό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο και το Τα-
μείο Συνοχής – υποχρέωση 
των κρατών μελών να προ-
βαίνουν σε δημοσιονομική 
διόρθωση εφόσον εντοπίζουν 
παρατυπίες – έννοια της 
“παρατυπίας” – απαίτηση να 
γίνεται δημοσιονομική διόρ-
θωση σε περίπτωση παράβα-
σης των διατάξεων του δικαί-
ου της Ένωσης σχετικά με 
την ανάθεση δημοσίων συμ-
βάσεων 

Νομικό ζήτημα 

Στα πλαίσια εφαρμογής του 
άρθρου 25 της Οδηγίας 
2004/18, όταν τα έγγραφα 
του διαγωνισμού προβλέπουν 
υποχρέωση των προσφερό-
ντων να προσδιορίζουν στις 
προσφορές τους το τμήμα 
της σύμβασης που προτίθε-
νται ενδεχομένως να αναθέ-
σουν σε υπεργολάβους κα-
θώς 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 σύμβα-
σης.  

Διαφορετική είναι η περίπτω-
ση ρήτρας που επιβάλλει 
περιορισμούς στη χρήση υ-
περγολαβιών ως προς ένα 
τμήμα της σύμβασης προσδι-
οριζόμενο κατά τρόπο γενικό 
και αφηρημένο, ήτοι μόνο υπό 
τη μορφή ποσοστού αυτής, 
και μάλιστα ανεξαρτήτως της 
δυνατότητας ελέγχου των 
ικανοτήτων τυχόν υπεργολά-
βων και χωρίς να προσδιορί-
ζεται εκ των προτέρων εάν η 
υπεργολαβία αφορά στα βασι-
κά τμήματα της σύμβασης. 

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

 

 

ΔΕΕ C-46/15,  07.07.2016, 
Ambisig – Ambiente e Siste-
mas de Informação Geográ-
fica 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 – τεχνι-
κές ικανότητες των οικονομι-
κών φορέων – αποδεικτικά 
μέσα – σχέση προτεραιότη-
τας μεταξύ της βεβαιώσεως 
ιδιώτη αγοραστή και προσω-
πικής δηλώσεως του διαγω-
νιζόμενου – αρχή της αναλο-
γικότητας – απαγόρευση 
ουσιωδών τροποποιήσεων 
των σχετικών με τα προβλε-
πόμενα αποδεικτικά μέσα 
απαιτήσεων 

Νομικό ζήτημα 

Δεν αντίκεινται στο άρθρο 48 
παρ. 2 στοιχ. α, σημείο ii, 
δεύτερη περίπτωση της Οδη-
γίας 2004/18 όροι που έχουν 
προβλεφθεί από την αναθέ-
τουσα αρχή, κατά τους οποί-
ους οι οικονομικοί φορείς δεν 
επιτρέπεται να αποδείξουν 
τις τεχνικές τους ικανότητες 
μόνον με δική τους δήλωση, 
εκτός από την περίπτωση 
που αποδεικνύουν ότι βρί-
σκονται σε αδυναμία ή σε 
σοβαρή δυσχέρεια να από-
κτήσουν βεβαίωση από ιδιώτη 
αγοραστή προς τούτο. Εντού-
τοις, αντιτίθεται στην ως άνω 
διάταξη, η επί ποινή από-
κλεισμού απαίτηση, η ως άνω 
βεβαίωση του ιδιώτη αγορα-
στή να πρέπει να φέρει βε-
βαίωση του γνησίου της υ-
πογραφής από συμβολαιο-
γράφο, δικηγόρο ή άλλη αρ-
μόδια αρχή.  
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εταιρίες, ιδίω ονόματι, ενώ η 
δεύτερη εταιρία είχε κηρυ-
χθεί 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 αναθέ-
των φορέας επιτρέπει σε έναν 
από τους δύο οικονομικούς 
φορείς, μέλη συμμετέχουσας 
κοινοπραξίας, να υποκαταστή-
σει την ως άνω κοινοπραξία 
μετά τη λύση της και να συμ-
μετάσχει, ιδίω ονόματι, σε 
διαδικασία με διαπραγμάτευση 
για την ανάθεση δημόσιας 
σύμβασης, εφόσον αποδεικνύ-
εται, αφενός, ότι ο οικονομι-
κός φορέας πληροί αφ’ εαυ-
τού τις απαιτήσεις που έχει 
καθορίσει ο αναθέτων φορέας 
και, αφετέρου, ότι η συνέχιση 
της συμμετοχής του στην εν 
λόγω διαδικασία δεν συνεπά-
γεται επιδείνωση της ανταγω-
νιστικής θέσης των λοιπών 
προσφερόντων. 

 

 

ΔΕΕ C-324/14,  07.04.2016, 
Partner Apelski Dariusz / Zar-
ząd Oczyszczania Miasta 

Λέξεις-κλειδιά 

προδικαστική παραπομπή – 
Οδηγία 2004/18 – τεχνικές 
και/ή επαγγελματικές ικανό-
τητες των οικονομικών φορέ-
ων – άρθρο 48 παρ. 3 – δυνα-
τότητα στήριξης στις ικανότη-
τες άλλων φορέων – τροπο-
ποίηση προσφοράς – ακύρω-
ση και επανάληψη ηλεκτρονι-
κού πλειστηριασμού – Οδηγία 
2014/24 

Νομικό ζήτημα 

Tα άρθρα 47 παρ. 2 και 48 
παρ. 3 της Οδηγίας 2004/18, 

ιδίως δε σύμφωνα με τις αρ-
χές της απαγόρευσης των 
δυσμενών διακρίσεων και της 
ίσης μεταχείρισης των οικο-
νομικών 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 δυνατοτή-
των άλλων επιχειρήσεων 
προς εκπλήρωση των απαρα-
ίτητων κριτηρίων – παράλει-
ψη καταβολής μη ρητώς 
προβλεπόμενης εισφοράς –
αποκλεισμός από τον διαγω-
νισμό χωρίς δυνατότητα θε-
ραπείας της εν λόγω παρα-
λείψεως 

Νομικό ζήτημα 

Τα άρθρα 47 και 48 της οδη-
γίας 2004/18 δεν αντίκεινται 
σε διάταξη της εθνικής νομο-
θεσίας η οποία επιτρέπει σε 
οικονομικό φορέα να επικα-
λείται τις δυνατότητες ενός ή 
περισσοτέρων τρίτων φορέων 
προς εκπλήρωση των ελάχι-
στων απαιτήσεων συμμετο-
χής σε διαγωνισμό, τις ο-
ποίες ο εν λόγω φορέας δύ-
ναται εν μέρει μόνο να εκ-
πληρώσει. Εντούτοις δεν 
μπορεί να αποκλεισθεί το 
ενδεχόμενο να υπάρχουν 
εργασίες με ιδιαιτερότητες 
που απαιτούν ικανότητα μη 
δυνάμενη να προκύψει ως 
άθροισμα της ελάσσονος ικα-
νότητας περισσότερων οικο-
νομικών φορέων. Για τον λό-
γο αυτό, έχει γίνει δεκτό ότι, 
σε μια τέτοια περίπτωση, η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί εύ-
λογα να απαιτήσει το ελάχι-
στο επίπεδο της οικείας ικα-
νότητας να καλύπτεται από 
έναν μόνον οικονομικό φορέα 

ή, ενδεχομένως, από περιο-
ρισμένο αριθμό οικονομικών 
φορέων, στον βαθμό που η 
απαίτηση αυτή σχετίζεται και 
είναι ανάλογη προς το αντι-
κείμενο της οικείας σύμβα-
σης. 

Υπό το πρίσμα των αρχών της 
ίσης μεταχείρισης και της 
διαφάνειας, δεν είναι επι-
τρεπτός αποκλεισμός οικονο-
μικού φορέα από διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης, 
λόγω μη τήρησης από τον 
φορέα αυτόν υποχρέωσης, η 
οποία δεν προκύπτει ρητώς 
από τα σχετικά με τη διαδικα-
σία 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 εθνι-
κών διοικητικών αρχών και 
των εθνικών δικαστηρίων 
συμπλήρωση των κενών των 
εγγράφων και της νομοθε-
σίας. Τέτοιες περιστάσεις, 
σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, επιτρέπουν 
στην αναθέτουσα αρχή να 
παράσχει στον οικονομικό 
φορέα, δυνατότητα θερα-
πείας της παράλειψής του 
εκπληρώνοντας την  υποχρέ-
ωση αυτή, εντός προθεσμίας 
οριζόμενης από αυτήν. 

 

 

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 υποδο-
μών – Οδηγία 2004/17 – 
άρθρο 10 – άρθρο 5 παρ. 3 – 
αρχή της ίσης μεταχειρίσεως 
των προσφερόντων – κοινο-
πραξία δύο εταιριών η οποία 
έγινε δεκτή ως προσφέρου-
σα –προσφορά που κατατέ-
θηκε από μία από τις δύο 
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κατά την εξέταση της αντίθε-
της προσφυγής μπορεί να 
επέλθει η απόρριψη της κύ-
ριας προσφυγής ως απαρά-
δεκτης, 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. 

Εθνική ρύθμιση που επιτάσ-
σει σε τμήμα εθνικού δικα-
στηρίου, του  οποίου οι απο-
φάσεις δεν υπόκεινται σε 
ένδικα μέσα, να παραπέμπει 
υποχρεωτικά ζητήματα ερμη-
νείας δικαίου της Ένωσης 
στην ολομέλεια του δικαστη-
ρίου, εφόσον δεν συντάσσε-
ται με την κατεύθυνση που 
έχει καθορισθεί από αυτή, με 
αποτέλεσμα να μην δύναται 
να υποβάλει αίτηση προδι-
καστικής απόφασης στο ΔΕΕ, 
είναι αντίθετο προς την έν-
νοια του άρθρου 267 ΣΛΕΕ.  

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 προδι-
καστικό 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 επάρ-
κεια – τεχνικές και/ή επαγ-
γελματικές ικανότητες – άρ-
θρα 47 παρ. 2 και 48 παρ. 3 
– συγγραφή υποχρεώσεων 

σε συνδυασμό με το άρθρο 
44 παρ. 2 αυτής, έχουν την 
έννοια ότι αναγνωρίζουν το 
δικαίωμα κάθε οικονομικού 
φορέα να στηρίζεται, για ο-
ρισμένη σύμβαση, στις δυνα-
τότητες άλλων φορέων, α-
σχέτως της φύσεως των δε-
σμών που υφίστανται μεταξύ 
αυτού και των εν λόγω φορέ-
ων, 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 συγκε-
κριμένης σύμβασης.  

Εν τούτοις, δεν αποκλείεται 
να περιοριστεί η άσκηση του 
εν λόγω δικαιώματος, υπό 
ειδικές περιστάσεις, λαμβά-
νοντας υπόψη το αντικείμενο  
και το σκοπό της σύμβασης 
σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας. Τέτοια πε-
ρίπτωση συντρέχει όταν οι 
δυνατότητες ενός τρίτου 
φορέα που είναι αναγκαίες 
για την εκτέλεση της σύμβα-
σης δεν μπορούν να μεταβι-
βασθούν στον υποψήφιο ή 
προσφέροντα, με αποτέλε-
σμα αυτός να μπορεί να στη-
ριχθεί στις εν λόγω  δυνατό-
τητες μόνον εάν ο συγκεκρι-
μένος φορέας έχει άμεση και 
προσωπική συμμετοχή στην 
εκτέλεση της επίμαχης σύμ-
βασης. Συναφώς η αναθέτου-
σα αρχή δύναται να θέσει 
ρητώς στα έγγραφα της σύμ-
βασης συγκεκριμένους κανό-
νες βάσει των οποίων ένας 
οικονομικός φορέας μπορεί 
να στηρίζεται στις δυνατότη-
τες άλλων φορέων, εφόσον οι 
εν λόγω κανόνες συνδέονται 
με το αντικείμενο και τους 
σκοπούς της συγκεκριμένης 
σύμβασης και είναι σύμφωνοι 
προς την αρχή της αναλογι-
κότητας. 

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 υποβά-
λει προσφορά για το σύνολο 
της επίμαχης σύμβασης, να 
ληφθεί υπόψη η προσφορά 
του μόνο για ορισμένα τμήμα-
τα της σύμβασης αυτής. 

Σύμφωνα με την αρχή της 
ίσης μεταχείρισης των οικο-
νομικών φορέων επιβάλλεται 
η ακύρωση και επανάληψη 
ηλεκτρονικού πλειστηρια-
σμού, εφόσον δεν κλήθηκε να 
συμμετάσχει σε αυτόν οικο-
νομικός φορέας που είχε 
υποβάλει παραδεκτή προσφο-
ρά, ακόμη κι αν δεν μπορεί να 
διαπιστωθεί ότι η συμμετοχή 
του αποκλεισθέντος φορέα 
θα είχε μεταβάλει το αποτέ-
λεσμα του διαγωνισμού. 

 

 

ΔΕΕ C-689/13,  05.04.2016, 
Puligienica Facility Esco SpA 
(PFE) / Airgest SpA 

Λέξεις-κλειδιά 

προδικαστική παραπομπή – 
Οδηγία 89/665 – διαδικασίες 
προσφυγών – έννομο συμφέ-
ρον –  έννοια του «ενδιαφε-
ρόμενου προσφέροντος» –  
δικαίωμα προσφέροντος, ο 
οποίος έχει οριστικώς από-
κλεισθεί από την αναθέτου-
σα αρχή, να ασκήσει προ-
σφυγή κατά της μεταγενέ-
στερης αποφάσεως περί 
ανάθεσης της σύμβασης – 
άρθρο 267 ΣΛΕΕ 

Νομικό ζήτημα 

Εθνικός δικονομικός κανόνας 
που επιτάσσει την κατά προ-
τεραιότητα εξέταση της αντί-
θετης προσφυγής, σε σχέση 
με την κύρια προσφυγή  όπου 
τίθεται ως αίτημα ο από-
κλεισμός του άλλου προσφέ-
ροντος που έχει ασκήσει την 
αντίθετη προσφυγή, όταν 
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Νομικό ζήτημα 

Στο πλαίσιο δημόσιας συμβά-
σεως που δεν υπόκειται στην 
Οδηγία 2004/18, αλλά εμφανί-
ζει βέβαιο διασυνοριακό ενδι-
αφέρον, οι  αρχές της ίσης 
μεταχείρισης και της απαγό-
ρευσης διακρίσεων, καθώς και 
η απορρέουσα εξ αυτών υπο-
χρέωση διαφάνειας, πρέπει να 
ερμηνεύονται υπό την έννοια 
ότι η αναθέτουσα αρχή δεν 
δύναται να απορρίψει προσφο-
ρά που ανταποκρίνεται στις 
απαιτήσεις της διακήρυξης 
του διαγωνισμού, στηριζόμενη 
σε λόγους οι οποίοι δεν προ-
βλέπονται στην εν λόγω δια-
κήρυξη. 

 

 

 

που επιβάλλει σε κάθε 
προσφέροντα την υποχρέω-
ση 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 ε-
πιτρέπουν σε αναθέτουσα 
αρχή, στο πλαίσιο της συγ-
γραφής υποχρεώσεων διαγω-
νισμού για τη σύναψη δημόσι-
ας συμβάσεως, να επιβάλει 
σε προσφέροντα, ο οποίος 
επικαλείται τις δυνατότητες 
άλλων φορέων την υποχρέω-
ση, πριν από τη σύναψη της 

συμβάσεως, να καταρτίσει με 
τους εν λόγω φορείς συμφω-
νία περί αστικής εταιρίας ή 
να συστήσει με αυτούς ομόρ-
ρυθμη εταιρία. 

ΔΕΕ C-278/14,  16.04.2015, 
«Ostas celtnieks» SIA κατά 
Talsu novada pašvaldība, 
Iepirkumu uzraudzības birojs 

Λέξεις-κλειδιά 

προδικαστική παραπομπή – 
προμήθειες – τεχνικές προ-
διαγραφές – αναφορά σε 
προϊόν συγκεκριμένου εμπο-
ρικού σήματος – εκτίμηση 
του ισοδύναμου χαρακτήρα 
του προϊόντος που έχει προ-
τείνει διαγωνιζόμενος – παύ-
ση παραγωγής του προϊόντος 
αναφοράς 
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Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου 

Η Ελληνική Επιθεώρηση 
Ευρωπαϊκού Δικαίου εκδί-
δεται από το έτος 1981 
από το ΚΔΕΟΔ σε συνερ-
γασία με τον Δικηγορικό 
Σύλλογο Θεσσαλονίκης   
4 φορές το χρόνο στην 
ελληνική γλώσσα, ενώ 
από το 2004 εκδίδεται 
ετησίως ένα πέμπτο ξε-
νόγλωσσο τεύχος. Αντι-
κείμενό της αποτελεί το 
σύνολο του Ευρωπαϊκού 
Δικαίου, καθώς και οι 
τομείς της προστασίας 
των ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων και του διεθνούς 
δικαίου, δημόσιου και 
ιδιωτικού. Ειδικά τεύχη 
παρουσιάζουν αφιερώμα-
τα σε θέματα ιδιαίτερου 
ενδιαφέροντος, όπως λ.χ. 
η Σύμβαση των Βρυξελ-
λών, η ραδιοτηλεόραση, 
το περιβάλλον, οι συμβά-
σεις δημόσιων έργων,     
η εκπαίδευση και η διαφή-
μιση. 

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 και Ανάπτυξης, καθώς και σε όλες τις ελ-
ληνικές 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 δημο-
σίων συμβάσεων και σηματοδοτεί μια νέα εποχή 
προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της διαφά-
νειας και της αποτελεσματικότητας στη δημοπρά-
τηση των δημοσίων συμβάσεων. 
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