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κατώφλια σε διαδικασίες που εκκινούν μετά την 01.3.2018
Ξεκινά η εφαρμογή των διατάξεων του Βιβλίου IV του
ν.4412/2016 για την έννομη
προστασία κατά τη σύναψη
δημοσίων συμβάσεων έργων
και μελετών άνω των 60.000€
και κάτω από τα ευρωπαϊκά
χρηματικά όρια, σε διαφορές
που αναφύονται από πράξεις ή
παραλείψεις που εκδίδονται ή
συντελούνται από αναθέτουσες αρχές/ αναθέτοντες φορείς, στο πλαίσιο διαδικασίας η
οποία εκκινεί μετά την 01.03.
2018 κατά τα άρθρα 61, 120,
290 και 330 του ν.4412/2016
(α 379 παρ. 7, όπως τροποποιήθηκε με το α 43 παρ. 4 του
ν. 4487/2017 και ισχύει). Ομοίως και για τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων παραχώρη-

σης έργων και υπηρεσιών του
ν.4413/2016. Τέλος, με το υπ’
αριθμ. 1250/28.02.2018 έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ διαμορ-

φώθηκε αντίστοιχα και το σχετικό άρθρο 6 των πρότυπων
διακηρύξεων.

Τροποποιήσεις Ν. 4412/2016 και Ν.4413/2016
Με τις παρ. 1 και 3 του άρθρου
120 του Ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α
5/17.01.2018) τροποποιούνται
οι παρ. 3 των άρθρων 72 και
302 του Ν.4412/2016 (Βιβλίο Ι
και ΙΙ, αντίστοιχα) και δίνεται η
δυνατότητα στους προσφέροντες να προσκομίζουν εγγυήσεις που έχουν εκδοθεί όχι
μόνο από πιστωτικά, αλλά και
από χρηματοδοτικά ιδρύματα.
Με την παρ. 2 καταργείται η
περιπτ. γ της παρ. 5 του
άρθρου 200 του Ν.4412/2016
και πλέον στις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών για την πλη-

ρωμή του αναδόχου δεν απαιτείται εξοφλητική απόδειξη
με την ένδειξη «εξοφλήθηκε». Αντίστοιχη ρύθμιση που
αφορούσε στις συμβάσεις
προμηθειών είχε προηγουμένως καταργηθεί με την παρ.
34 άρθρου 107 Ν.4497/2017.
Με την παρ.2 του άρθρου 22
ν.4519/2018 (ΦΕΚ Α 25/20.
02.2018) αποσαφηνίζεται ότι
η ολοκλήρωση των αρχαιολογικών ερευνών και η συντέλεση των απαιτούμενων απαλλοτριώσεων δεν αποτελεί
προυπόθεση για την εκκίνηση

της διαδικασίας μίας σύμβασης
παραχώρησης έργου (διαγράφεται η φράση «ή σύμβασης
παραχώρησης έργου» στο τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης
β της παρ. 2 του α 49 ν.
4412/2016). Αντίθετα, η συντέλεση των απαιτούμενων απαλλοτριώσεων, η ολοκλήρωση
των αρχαιολογικών ερευνών
και η έγκριση περιβαλλοντικών
όρων αποτελούν προϋπόθεση
για την υπογραφή μίας σύμβασης παραχώρησης έργου
(παρ.3 του άρθρου 22 ν.4519/
2018). Κατ’ εξαίρεση δε προ-
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βλέπεται η δυνατότητα έκδοσης ΥΑ (του Υπουργού
Υποδομών για τα έργα του
υπουργείου) ή ΚΥΑ (για όλα
τα υπόλοιπα) η οποία θα
επιτρέπει την υπογραφή μίας
σύμβασης
παραχώρησης,
μετά από γνώμη του ΤΣ της

ΓΓΥ, εφόσον έχουν συντελεσθεί απαλλοτριώσεις τουλάχιστον σε ποσοστό 75%, έχει
εκπονηθεί η, κατά το άρθρο
345 ν. 4512/2018, Έκθεση
Αναλυτικής
Αρχαιολογικής
Τεκμηρίωσης, όπου απαιτείται, και έχει υλοποιηθεί του-

λάχιστον το 75% του φυσικού
αντικειμένου αυτής, σύμφωνα
με το ειδικότερο πρόγραμμα
παράδοσης των χώρων εκτέλεσης του έργου.

Μητρώο μελών επιτροπών σε έργα και μελέτες (ΜηΜΕΔ)
Δημοσιεύθηκε η αριθμ. ΔΝΣ/
61034/ΦΝ 466 ΥΑ (ΦΕΚ
4841Β/29.12.2017) αναφορικά με την κατάρτιση, τήρηση
και λειτουργία του Μητρώου
Μελών Επιτροπών σε διαδικασίες έργων και μελετών
(ΜηΜΕΔ), κατ’ εξουσιοδότη-

ση της παρ. 8η του άρθρου
221 ν.4412/2016. Ορίζονται,
μεταξύ άλλων, οι όροι, οι
προϋποθέσεις και η διαδικασία εγγραφής των μελών στο
Μητρώο, τα κριτήρια επιλογής των μελών στους διαγωνισμούς και η διαδικασία

ηλεκτρονικής
κλήρωσης.
Έναρξη ισχύος αυτής σύμφωνα και με σχετική εγκύκλιο
(ΑΔΑ:
6ΡΘΠ465ΧΘΞ-22Μ)
την 22.01.2018.

Παράταση ΕΠΠ μέχρι 31.12.2018 για υπογραφή
σύμβασης
Δημοσιεύθηκε ΚΥΑ με αριθμό
οικ.
144213/29.12./2.017
(ΦΕΚ Β 4820/29.12.2017)
σύμφωνα με την οποία παρατείνεται μέχρι 31.12.2018 η

προθεσμία υπογραφής των
συμβάσεων
διαγωνισμών
προμηθειών
που
έχουν
ενταχθεί στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών, ετών από

2008 έως 2014, των οποίων
όμως οι διακηρύξεις έχουν
δημοσιευθεί εμπρόθεσμα.

Κανονισμός Προεκτιμώμενων Αμοιβών της Ελληνικό
Κτηματολόγιο – Αρμόδια τεχνική υπηρεσία
Με την παρ. 5 του άρθρου 40
του Ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α 5)
παρέχεται
εξουσιοδότηση
στον Υπουργό Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, ύστερα από
εισήγηση του νπδδ «Ελληνικό
Κτηματολόγιο», να εγκρίνει
Κανονισμό Προεκτιμώμενων
Αμοιβών, κατά παρέκκλιση

της περίπτωσης δ της παρ. 8
του άρθρου 53 Ν.4412/2016,
αλλά σύμφωνα με τους κανόνες του ενωσιακού δικαίου.
Ομοίως, στην παρ. 7.2.2.3
του άρθρου 14 του Ν.4512/
2017 ορίζεται ότι το Τμήμα
Τεχνικής Υπηρεσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπη-

ρεσιών του νπδδ Ελληνικό
Κτηματολόγιο είναι αρμόδιο
για τον σχεδιασμό, κατάρτιση
εγγράφων, διεξαγωγή της
διαδικασίας σύναψης, εποπτεία και επίβλεψη των συμβάσεων έργου της εταιρίας.

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Παρακολούθησης
Τεχνικών Έργων (ΚΗΣΠΑΤΕ)
Με το άρθρο 217 του Ν.4512/
2018 συνιστάται στη ΓΓΥ ένα
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Παρακολούθησης Τεχνικών Έργων (ΚΗΣΠΑΤΕ) που
καλύπτει το σύνολο των ιδιω-

τικών και δημοσίων έργων
της χώρας, όσο και των
έργων παραχώρησης του
Ν.4413/2016, ενώ εξαιρούνται μόνο οι δημόσιες συμβάσεις που εμπίπτουν στους

τομείς Άμυνας και Ασφάλειας
του Ν. 3978/2011 και οι συμβάσεις του άρθρου 346 της
ΣΛΕΕ.
Στο ΚΗΣΠΑΤΕ καταχωρούνται
όλα τα επιμέρους στοιχεία
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που προσδιορίζουν κάθε δημόσιο και ιδιωτικό έργο, αυτομάτως ή μέσω της ηλεκτρονικής διασύνδεσής του με
το ΕΣΗΔΗΣ, το ΚΗΜΔΗΣ, το
Πρόγραμμα Διαύγεια, το σύστημα TAXIS κ.ά. Με την

περ. δ της παρ. 2 και την
παρ. 7 παρέχεται εξουσιοδότηση στον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών να ρυθμίσει αφενός τις τεχνικές
λεπτομέρειες των καταχωριστέων στοιχείων αφετέρου

τα ειδικότερα τεχνικά ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία και στη διαχείριση του
συστήματος.

Σώμα Ειδικών Επιμετρητών δημοσίων και ιδιωτικών
Έργων (ΣΕΕ)
Με το άρθρο 217 του Ν.4512/
2018 συνίσταται Σώμα Ειδικών Επιμετρητών δημοσίων
και ιδιωτικών έργων για την
επιβοήθηση διενέργειας των
απαραίτητων επιμετρήσεων
και συναφών προς αυτές
υπηρεσιών δημοσίων έργων,
καθώς και της προαιρετικής
επιμέτρησης ιδιωτικού έργου,
εφόσον το επιθυμεί ο αναθέτων.
Οι Ειδικοί Επιμετρητές εγγράφονται σε καταλόγους που
τηρούνται στο (ΤΕΕ) και στο
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, κατόπιν αδειοδότησής
τους που πραγματοποιείται
μετά την παρακολούθηση

σχετικών σεμιναρίων και επιτυχούς συμμετοχής σε εξετάσεις που διενεργούνται στο
ΤΕΕ. Με την παρ.3 παρέχεται
εξουσιοδότηση στον Υπουργό
Υποδομών και Μεταφορών
να καθορίσει ζητήματα όπως
τα προσόντα που πρέπει να
έχουν, την διαδικασία αξιολόγησης και την αμοιβή τους.
Το ΣΕΕ συγκροτείται μέσα σε
τρεις μήνες από την έκδοση
της σχετικής ΥΑ.
Ειδικά για συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ έργα
ύδρευσης, αποχέτευσης και
επεξεργασίας λυμάτων και
διαχείρισης στερεών αποβλήτων, όταν η αξία σύμβασης

είναι ανώτερη του ποσού των
500.000€, και αναθέτουσα
αρχή ή αναθέτων φορέας είναι
δήμος με πληθυσμό έως δέκα
χιλιάδες (10.000) κατοίκους ή
νομικό πρόσωπο αυτού, με
αρμοδιότητα υλοποίησης έργων των ανωτέρω κατηγοριών,
η επιλογή ειδικού επιμετρητή
είναι υποχρεωτική. Η επιλογή
ειδικού επιμετρητή είναι υποχρεωτική και για τα έργα του
προηγούμενου εδαφίου που
κατά την έναρξη λειτουργίας
του Σώματος έχουν ανεκτέλεστο σύμβασης ανώτερο των
500.000€.

Παραχώρηση άδειας καζίνο - Ανάθεση υπηρεσιών
συμβούλων
Στο άρθρο 361 ν.4512/2018
ορίζεται ο τρόπος διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή παραχωρησιούχου νέας άδειας
καζίνο. Σύμφωνα με την παρ.3
αυτού, κατά τη διαδικασία
προετοιμασίας εφαρμόζονται
οι διατάξεις του άρθρου 35
ν.4413/2016, με την παρ.7

ορίζεται ότι η επιλογή και
ποιοτική αξιολόγηση των υποψηφίων διεξάγεται από την
ΕΕΕΠ σύμφωνα με τα άρθρα
73 ν.4412/2016 και 39
ν.4413/2016. Στην παρ. 14
προβλέπεται ότι για την ανάθεση υπηρεσιών συμβούλων
οποιασδήποτε
ειδικότητας
(τεχνικού, νομικού, οικονομι-

κού συμβούλου επί ειδικών
θεμάτων) η ΕΕΕΠ μπορεί να
προσφεύγει στη διαδικασία
της διαπραγμάτευσης χωρίς
δημοσίευση προκήρυξης με
ανάρτηση της πρόσκλησης
στον ιστότοπό της μέχρι το
όριο των 144.000€.

ΡΑΕ – Ανάθεση υπηρεσιών συμβούλου
Με το άρθρο 16 ν.4513/2018
δίνεται η δυνατότητα στη ΡΑΕ
για το έτος 2018 να συνάπτει
συμβάσεις απευθείας ανάθε-

σης για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών μέχρι το
ποσό των 144.000€ και με
συνολικό ετήσιο όριο τις

400.000€, χωρίς τη χρήση του
ΕΣΗΔΗΣ.
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Παράταση συμβάσεων προμηθειών σε φορείς δημόσιας
υγεία
Με το άρθρο έκτο του
ν.4517/2018 παρέχεται η
δυνατότητα εφοδιασμού των
φορέων ΥΠΕ-ΠΕΔΥ από τους
προμηθευτές των νοσοκομείων εποπτείας κάθε ΥΠΕ με
επέκταση των αντιστοίχων
συμβάσεων, με τους ίδιους

όρους και προϋποθέσεις, μεχρι 30.09.2018.
Επίσης οι συμβάσεις ΣΤ-1 και
ΣΤ-2 που έχουν συναφθεί στο
πλαίσιο της 5/2012 διακήρυξης της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας για το μοριακό

έλεγχο των μονάδων αίματος,
παρατείνονται για 1 έτος από
τη λήξη τους τους, εφόσον η
αξία της παράτασης δεν
υπερβαίνει το 25% της αρχικής σύμβασης.

ΕΑΑΔΗΣΥ- Κατευθυντήρια Οδηγία 19
Η Αρχή αναθεώρησε την υπ’
αριθ. 19 Κατευθυντήρια Οδηγία της σχετικά με τους κανόνες που διέπουν τις δημόσιες
συμβάσεις κάτω των ορίων
των άρθρων 5 (Βιβλίο Ι) και

235 (Βιβλίο ΙΙ) του ν.4412/
2016, προκειμένου να συμπεριλάβει τις πρόσφατες νομοθετικές μεταβολές και να διευκολύνει το έργο των αναθετουσών αρχών/ αναθετόντων
φορέων.

https://diavgeia.gov.gr/doc/%
CE%A9%CE%A9%CE%A5%CE%
93%CE%9F%CE%9E%CE%A4%
CE%92-%CE%9873?inline=true

ΕΑΑΔΗΣΥ- Κατευθυντήρια Οδηγία 23
Σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 15
Κατευθυντήριας Οδηγίας, η
Αρχή δημοσίευσε και την με
αριθμό 23, προς υποβοήθηση
των αναθετουσών αρχών/

αναθετόντων φορέων, καθώς
και των οικονομικών φορέων
σε ειδικότερα ζητήματα συμπλήρωσης και υποβολής των
ΤΕΥΔ και ΕΕΕΣ.

https://diavgeia.gov.gr/doc/%
CE%A83%CE%97%CE%99%CE%
9F%CE%9E%CE%A4%CE%92-%
CE%9A3%CE%95?inline=true

Έγγραφο ΣΕΠΕ για αδυναμία έκδοσης πιστοποιητικού
Η ΕΑΑΔΗΣΥ δημοσιοποίησε
το υπ’ αριθ. πρωτ. ΕΞ 121612018/10001/12.01.2018
έγγραφο του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, σύμφωνα με
το οποίο προς το παρόν δεν
είναι δυνατή η έκδοση του
πιστοποιητικού των άρθρων
73 και 80 του ν.4412/2016
από το οποίο προκύπτουν οι

πράξεις επιβολής προστίμου
σε βάρος οικονομικών φορέων. Κατόπιν τούτου και μέχρι
την έναρξη λειτουργίας του
ηλεκτρονικού συστήματος του
ΟΠΣ-ΣΕΠΕ προτείνεται η χρησιμοποίηση ως αποδεικτικού
εγγράφου μίας ένορκης βεβαίωσης. Η αντικατάσταση
αυτή δεν αφορά το απαιτού-

μενο πιστοποιητικό για περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων φύλαξης και καθαριότητας σύμφωνα με το άρθρο 68
του ν.3863/2010.
http://www.eaadhsy.gr/images/
docs/20180112-SEPE.pdf

Νέα πρότυπα τεύχη για ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις
μελετών
Με την υπ’ αριθ. 134/2017
(ΦΕΚ Β 66/19.01.2018) απόφαση της ΕΑΑΔΗΣΥ αναθεωρήθηκαν τα πρότυπα τεύχη
διακηρύξεων ανοικτής διαδι-

κασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων μελετών άνω των ορίων
και κάτω των ορίων του
ν.4412/2016, με κριτήριο ανά-

θεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει βέλτιστης
σχέσης ποιότητας – τιμής.
Ακολούθησε η έκδοση του
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υπ’ αριθ. πρωτ. 632/30.01.
2018 εγγράφου της Αρχής, με
το οποίο δίνονται διευκρινίσεις σχετικά με τα εν λόγω
πρότυπα τεύχη.

http://www.eaadhsy.gr/images/
docs/20180131Epistoli_pros_SATE_protypa_ergvn.p
df

Επικαιροποιημένα υποδείγματα διακηρύξεων
συμβάσεων προμηθειών / υπηρεσιών
Την 09.01.2018 αναρτήθηκαν
στη σελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ
επικαιροποιημένα υποδείγματα διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών άνω των

60.000 ευρώ μέσω ΕΣΗΔΗΣ,
όπως αυτά εγκρίθηκαν στην
72η/21.12.2017 συνεδρίαση
της Αρχής. Υπενθυμίζεται ότι
τα εν λόγω υποδείγματα δεν
αποτελούν πρότυπα τεύχη με
δεσμευτική ισχύ.

http://www.eaadhsy.gr/index.php/
category-articles-gia-tousforeis/17-c-protypa/303epikairopoihmena-ypodeigmatadiakhry3hs-gia-symvaseisgenikwn-yphresiwn-kaipromh8eiwn-me-anoikthdiadikasia-mesw-eshdhs

ΑΕΠΠ – Ηλεκτρονικό παράβολο
Με ανακοίνωσή της η ΑΕΠΠ
ενημερώνει τους οικονομικούς φορείς ότι από την
01.02.2018 το προβλεπόμενο
στις οικείες διατάξεις ηλεκ-

τρονικό παράβολο για την
άσκηση προδικαστικής προσφυγής ενώπιόν της, που
εκδίδεται από την εφαρμογή
e-παράβολο της ΓΓΠΣ θα δε-

σμεύεται αυτόματα με την
πληρωμή στην Τράπεζα.

οι όροι «προμήθεια» και «Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Προμήθειας» από τους όρους
«σύμβαση» και «Ευρωπαϊκό
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης».

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/HTML/?
uri=CELEX:32016R0007R(01)
&from=EL

http://www.aepp-procurement.gr/

ΕΕΕΣ
Την 23.01.2018 δημοσιεύθηκε
στην Επίσημη Εφημερίδα της
ΕΕ διορθωτικό στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 7/2016
για την καθιέρωση του ΕΕΕΣ,
με το οποίο αντικαθίστανται

Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος
Με την υπ’ αριθ. ΔΠΔΑ/
οικ.9493/474/Φ.ΠΡ.ΟΑΚ/2018
(ΦΕΚ Β 466/14.02.2018) απόφαση του υπουργού Υποδο-

μών και Μεταφορών τροποποιείται η υπ’ αριθ. Γ.Δ.Τ.Υ./
οικ3328/12.05.2016 απόφαση
έγκρισης του Κανονισμού

Τεχνολογίας Σκυροδέματος
2016 (ΚΤΣ-2016).

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων
Τον Ιανουάριο 2018 η Γενική
Γραμματεία Υποδομών και
Μεταφορών του ομώνυμου
Υπουργείου εξέδωσε Εγχειρίδιο Χρήσης, το οποίο απευ-

θύνεται στις αναθέτουσες
αρχές που πρόκειται να διεξάγουν ηλεκτρονικές κληρώσεις μέσω της διαδικτυακής
εφαρμογής του ΚΗΣΚ, στο

πλαίσιο της απευθείας ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων έργων και μελετών.
https://kisk.ggde.gr/cedrawsys/
docs/UserManual.pdf
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Δίκαιο δημοσίων συμβάσεων και Ηνωμένο Βασίλειο
Η Επιτροπή με έγγραφό της
την 18.01.2018 γνωστοποίησε
ότι το πρωτογενές και παράγωγο δίκαιο της Ένωσης σχετικά με τις δημόσιες συμβά-

σεις θα παύσει να εφαρμόζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο
από την 30.03.2019, οπότε
και αναμένεται, σύμφωνα με
τα μέχρι σήμερα συμφωνη-

θέντα, να αρχίσει να αντιμετωπίζεται ως τρίτη χώρα.

Τυποποίηση και συμβολή των ευρωπαϊκών προτύπων
στις πολιτικές της ΕΕ
Την 16.01.2018 η Επιτροπή
δημοσίευσε έκθεσή της προς
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των
Περιφερειών σχετικά με την
εφαρμογή της ενωσιακής πολιτικής για την τυποποίηση
και τη συμβολή των ευρωπαϊκών προτύπων στις πολιτικές

της ΕΕ. Η Έκθεση σκιαγραφεί
τις δράσεις της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής σχετικά με την τυποποίηση με σκοπό την προαγωγή της καινοτομίας, της
ποιότητας, της ασφάλειας και
αειφορίας σε αγαθά και υπηρεσίες και απώτερο στόχο
την αύξηση της απασχόλησης
και την ανάπτυξη στην ενιαία
αγορά. Περιλαμβάνει επίσης

το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τους
ευρωπαϊκούς
οργανισμούς
τυποποίησης και σχετικές
αναφορές σε εναρμονισμένα
πρότυπα.
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/PDF/?
uri=CELEX:52018DC0026&from
=EN

Οδηγός της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις
Τον Φεβρουάριο του 2018
εκδόθηκε επικαιροποιημένος
Οδηγός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις δημόσιες συμβάσεις με σκοπό την αποφυγή των συνηθέστερων σφαλμάτων στα έργα που χρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτι-

κά Ταμεία. Η νέα έκδοση του
Οδηγού περιέχει πρακτικές
προτάσεις, σειρά ορθών πρακτικών, παραδείγματα πραγματικά, περιπτωσιολογικές
μελέτες και υποδείγματα καθώς και χρήσιμους συνδέσμους προκειμένου να βοηθηθούν όσοι εμπλέκονται

στην καθημερινή διαχείριση
των έργων που επιχορηγούνται από την ΕΕ.
http://ec.europa.eu/
regional_policy/sources/
docgener/guides/
public_procurement/2018/
guidance_public_procurement_2018
_en.pdf

Νομολογία ΔΕΕ και ΓεΔΕΕ
ΔΕΕ C-144/2017, 08.02.2018,
Lloyd’s of London
Λέξεις-κλειδιά
προδικαστική παραπομπή –
δημόσιες συμβάσεις – άρθρα
49 και 56 ΣΛΕΕ – Οδηγία
2004/18/ΕΚ – λόγοι απόκλεισμού από τη συμμετοχή
σε διαγωνισμό – υπηρεσίες
ασφαλίσεως – συμμετοχή
περισσότερων συνδικάτων
της Lloyd’s of London στον
ίδιο διαγωνισμό – υπογραφή
των προσφορών από τον γε-

νικό αντιπρόσωπο της Lloyd’s
of London για την οικεία χώρα – αρχές της διαφάνειας,
της ίσης μεταχειρίσεως και
της απαγορεύσεως των διακρίσεων – αναλογικότητα
Νομικό ζήτημα
Οι αρχές της διαφάνειας, της
ίσης μεταχειρίσεως και της
απαγορεύσεως των διακρίσεων, έχουν την έννοια ότι
δεν αντιτίθενται σε κανονιστική ρύθμιση κράτους μέλους,
όπως η επίμαχη στην κύρια

δίκη, η οποία δεν επιτρέπει
τον αποκλεισμό δύο «συνδικάτων» μελών της Lloyd’s
of London από τη συμμετοχή
στην ίδια διαδικασία συνάψεως δημόσιας συμβάσεως
υπηρεσιών ασφαλίσεως για
μόνον τον λόγο ότι εκάστη
των προσφορών υπεγράφη
από τον γενικό αντιπρόσωπο
της Lloyd’s of London για το
εν λόγω κράτος μέλος, αλλά,
αντιθέτως, επιτρέπει τον
αποκλεισμό τους οσάκις προκύπτει, βάσει αδιαμφισβήτη-
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των στοιχείων, ότι οι προσφορές τους δεν καταρτίστηκαν
κατά τρόπο ανεξάρτητο.

ΔΕΕ C-182/2017, 22.02.2018,
Nagyszénás Településszolgáltatási Nonprofit Kft

ται στην εκτέλεση από εταιρία ορισμένων καθηκόντων
δημόσιας υπηρεσίας ενός
δήμου δυνάμει συμβάσεως
που έχει συναφθεί μεταξύ
της εταιρίας αυτής και του
δήμου, στην περίπτωση κατά
την οποία η δραστηριότητα
αυτή συνιστά οικονομική
δραστηριότητα.

Λέξεις-κλειδιά
προδικαστική παραπομπή –
ΦΠΑ – οδηγία 2006/112 –
άρθρο 2, παράγραφος 1,
στοιχείο γ, άρθρο 9 και
άρθρο 13, παράγραφος 1 –
μη υπαγωγή στο φόρο – έννοια του οργανισμού δημοσίου δικαίου – εμπορική εταιρία ανήκουσα εξ ολοκλήρου
σε δήμο, επιφορτισμένη με
την εκτέλεση ορισμένων
καθηκόντων δημόσιας υπηρεσίας του δήμου αυτού –
προσδιορισμός καθηκόντων
και της αντισταθμίσεως που
καταβάλλεται για την εκτέλεσή τους, σε σύμβαση που
έχει συναφθεί μεταξύ της
εταιρίας αυτής και του εν
λόγω δήμου
Νομικό ζήτημα
Συνιστά παροχή υπηρεσιών
εξ επαχθούς αιτίας, υποκείμενη σε ΦΠΑ, δραστηριότητα,
που συνίσταται στην εκτέλεση από εταιρία ορισμένων
καθηκόντων δημόσιας υπηρεσίας δυνάμει συμβάσεως που
έχει συναφθεί μεταξύ της
εταιρίας αυτής και ενός δήμου. Δεν εμπίπτει στον κανόνα μη υπαγωγής σε ΦΠΑ
δραστηριότητα που συνίστα-

ΔΕΕ C-523/16 και C-536/16,
28.02.2018, MA.T.I. SUD SpA
κλπ
Λέξεις-κλειδιά
προδικαστική παραπομπή –
οδηγία 2004/18 – άρθρο 51
– τακτοποίηση των προσφορών – οδηγία 2004/17 –
διευκρίνιση των προσφορών
– εθνική νομοθεσία που
εξαρτά από την καταβολή
χρηματικής κυρώσεως την
τακτοποίηση, εκ μέρους των
προσφερόντων, των εγγράφων που πρέπει να προσκομισθούν – αρχές που διέπουν
τη σύναψη των δημόσιων
συμβάσεων – αρχή της ίσης
μεταχειρίσεως – αρχή της
αναλογικότητας
Νομικό ζήτημα
Το άρθρο 51 της οδηγίας
2004/18, οι αρχές της ίσης
μεταχειρίσεως και της διαφάνειας που διαλαμβάνονται στο
άρθρο 10 της οδηγίας 2004/
17 και στο άρθρο 2 της οδηγίας 2004/18, καθώς και η
αρχή της αναλογικότητας
έχουν την έννοια ότι δεν αντι-

τίθενται, κατ’ αρχήν, σε εθνική
ρύθμιση η οποία θεσπίζει μηχανισμό συνδρομής στην κατάρτιση του φακέλου, κατ’
εφαρμογήν του οποίου η αναθέτουσα αρχή μπορεί, στο
πλαίσιο διαδικασίας συνάψεως
δημόσιας συμβάσεως, να καλέσει τους προσφέροντες των
οποίων η προσφορά ενέχει
ουσιώδεις παρατυπίες, κατά
την έννοια της λόγω κανονιστικής ρυθμίσεως, να τακτοποιήσουν την προσφορά τους,
υπό τον όρο της καταβολής
χρηματικής κυρώσεως, εφόσον το ύψος της κυρώσεως
αυτής παραμένει σύμφωνο με
την αρχή της αναλογικότητας,
πράγμα που εναπόκειται στο
αιτούν δικαστήριο να κρίνει.
Αντιθέτως οι ίδιες αυτές διατάξεις και αρχές έχουν την
έννοια ότι αντιτίθενται σε
εθνική ρύθμιση που θεσπίζει
μηχανισμό συνδρομής στην
κατάρτιση του φακέλου, κατ’
εφαρμογήν του οποίου η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τον προσφέροντα,
έναντι καταβολής από αυτόν
χρηματικής κυρώσεως, να θεραπεύσει την έλλειψη εγγράφου η οποία, κατά τους ρητούς όρους των εγγράφων της
προσκλήσεως υποβολής προσφορών, συνεπάγεται υποχρεωτικώς τον αποκλεισμό του, ή
να εξαλείψει τις παρατυπίες
που επηρεάζουν την προσφορά του κατά τέτοιον τρόπο
ώστε οι διενεργούμενες διορθώσεις ή τροποποιήσεις να
προσομοιάζουν με υποβολή
νέας προσφοράς.
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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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