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Καταργείται
από 1/1/2019 ο
προληπτικός έλεγχος δαπανών
των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων που με ειδική διάταξη
νόμου υπάγονται κάθε φορά
στον έλεγχο αυτόν (ά. 10 παρ.
10 ν.4337/2015). Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους επισημαίνει ότι δεν παρέχεται πλέον
ούτε η δυνατότητα αποστολής
των εκδοθέντων χρηματικών
ενταλμάτων στο Ελεγκτικό Συνέδριο, αλλά οι οικονομικές
υπηρεσίες καθίστανται αποκλειστικά υπεύθυνες για τον
έλεγχο, εκκαθάριση και ενταλματοποίηση των δαπανών τους
(έγγραφο 2/90725/0026/2018).

Αναπροσαρμογή κατώτατου μισθού
Η ΕΑΑΔΗΣΥ παρέχει διευκρινίσεις ως προς τις συνέπειες
της αναπροσαρμογής του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου σε εν εξελίξει διαδικασίες ανάθεσης και
εκτέλεσης συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας
ή/και φύλαξης (ά. 68 παρ. 1
του ν. 3863/2010 και ΥΑ
4241/127/30.01.2019). Εφόσον
όμως εφαρμοστέο δίκαιο σε
διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων είναι εκείνο
που ισχύει κατά τον χρόνο
δημοσίευσης της οικείας διακήρυξης και με δεδομένο ότι οι

διατάξεις της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης
δεν περιλαμβάνουν ρητή διάταξη περί αναδρομικής εφαρμογής, οι εν εξελίξει διαδικασίες ανάθεσης ολοκληρώνονται υπό το καθεστώς που
ίσχυε κατά το χρόνο δημοσίευσης της σχετικής διακήρυξης. Ειδικά, στην περίπτωση,
κατά την οποία, δεν έχει ακόμη εκπνεύσει η προθεσμία
υποβολής προσφορών, κρίνεται σκόπιμο η αναθέτουσα
αρχή να προβαίνει σε τροποποίηση των όρων της οικείας
διακήρυξης, εφόσον αυτό

απαιτείται για τον επαναπροσδιορισμό της εκτιμώμενης
αξίας της σύμβασης, τηρώντας
τις αναγκαίες απαιτήσεις δημοσιότητας και παρατείνοντας
την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών ή
θέτοντας εκ νέου προθεσμία
για την υποβολή τους. Σε κάθε
περίπτωση, κατά την εκτέλεση
των ως άνω συμβάσεων, οι
αποδοχές των εργαζόμενων
υπολογίζονται και καταβάλλονται βάσει του νέου πλαισίου
(έγγραφο 1050/2019).

Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου
Εκδόθηκε η 4/2019 Τεχνική
Οδηγία της ΕΑΑΔΗΣΥ, με την
οποία αναλύεται η έννοια του
Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου,

παρουσιάζεται το λειτουργικό
κριτήριο που την διέπει και
κατά συνέπεια η ανάγκη διάγνωσης ότι ο φορέας τελεί

σε στενή σχέση με το κράτος.
Η κρίση ανήκει κάθε φορά στον
οικείο φορέα.
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Βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ
Εκδόθηκε η 1/2019 Εγκύκλιος του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με αντικείμενο την παράταση ισχύος βεβαιώσεων εγγραφής
στο ΜΕΕΠ (ά. 107 παρ. 4 Ν. 4530/
2018). Αφορά όσες Εργοληπτικές
Επιχειρήσεις α) κατέχουν Βεβαίωση Εγγραφής στις τάξεις 3η έως
και 7η, η οποία είτε έχει ήδη παραταθεί έως 31.01.2019, είτε ήταν σε
ισχύ κατά την έναρξη ισχύος του

νόμου (30.03.2018) και β) έχουν
υποβάλει αίτηση τακτικής αναθεώρησης εντός του τελευταίου τριμήνου πριν την ημερομηνία λήξης
ισχύος του πτυχίου τους ή έχουν
υποβάλει αίτηση τακτικής αναθεώρησης εντός 60 ημερών μετά την
ημερομηνία λήξης ισχύος του πτυχίου τους, ή πρόκειται να υποβάλουν εμπρόθεσμη αίτηση τακτικής
αναθεώρησης, σύμφωνα με τα ορι-

ζόμενα στο ά. 97 ν.3669/2008 και
δεν συντρέχουν προϋποθέσεις
διαγραφής τους από το ΜΕ.ΕΠ. Η
παράταση θα τίθεται με σημείωση
«έως 31.05.2019» στις πρωτότυπες βεβαιώσεις εγγραφής, άλλως
δεν ισχύει.

Δήλωση περιουσιακής κατάστασης αναπληρωματικών μελών
Υπόχρεα σε δήλωση περιουσιακής
κατάστασης είναι τα αναπληρωματικά μέλη των οργάνων, μόνο εφόσον έχουν συμμετάσχει στις συ-

νεδριάσεις τους, όπως αυτό προκύπτει αποκλειστικά από τα επίσημα πρακτικά των συνεδριάσεων του
οργάνου (ά. 1 παρ. 6 ν. 3213/2003,

όπως προστέθηκε με το ά. 1 παρ.
18 ν.4571/18).

εται η συγκρότηση, σύνθεση και
λειτουργία του συνδέσμου τεχνικών υπηρεσιών του ά. 180 και αποσαφηνίζεται το πλέγμα των διατάξεων των ά. 182-184, με τις οποίες

διευρύνονται τα πεδία αναπτυξιακής δραστηριότητας των ΟΤΑ σε
νέους τομείς.

Κλεισθένης
Εκδόθηκε η 1/2019 Εγκύκλιος του
Υπουργείου Εσωτερικών με αντικείμενο την εφαρμογή των ά. 180
και 182-184 του ν. 4555/2018
«Πρόγραμμα Κλεισθένης». Αναλύ-

Συμβάσεις Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής
Εκδόθηκε η 1/2019 Εγκύκλιος του
Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής με αντικείμενο τον προγραμματισμό των συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών καθώς και

των προγραμματικών συμβάσεων
στις οποίες το ως άνω υπουργείο
συμβάλλεται ως αναθέτουσα αρχή.
Στην εγκύκλιο εκτίθενται, λεπτομερώς, τα όργανα του Υπουργείου

που είναι, αφενός, επιφορτισμένα
με την οικονομική προετοιμασία
της σύμβασης και, αφετέρου, αρμόδια για τη λήψη των απαιτούμενων αποφάσεων.

Πιστώσεις για Συνεχιζόμενα Έργα
Με την ΥΑ 18565/2019 (ΦΕΚ Β
459/15.02.2019) καθορίζεται, κατά
Φορέα, ειδικό Φορέα ΠΔΕ και Συλ-

λογική Απόφαση, το συνολικό ύψος
των πιστώσεων του ΠΔΕ που θα
διατεθεί κατά την διάρκεια του

2019 για την εκτέλεση των συνεχιζόμενων από τα προηγούμενα έτη
έργων.

Τεχνικές προδιαγραφές
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε
νέες τεχνικές προδιαγραφές οδικών μεταφορών με σκοπό τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Τα κριτήρια αφορούν ενδει-

κτικά την ενεργειακή απόδοση, τις
εγγυήσεις των μπαταριών, τις εκπομπές θορύβου, τις ειδικές τεχνολογίες για βαρέα επαγγελματικά ή μη αυτοκίνητα κ.α.

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/
criteria/transport.pdf

Σελίδα 2

Ενημερωτικό δελτίο δημοσίων συμβάσεων - Τεύχος 1/2019

Δημόσιες συμβάσεις καινοτομίας
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε
πλέον και στα ελληνικά τις κατευθυντήριες γραμμές για τις δημό-

σιες συμβάσεις καινοτομίας,
C(2018) 3051/15.05.2018.

https://www.innovation-procurement.org/
news-events/news-archive/?
c=search&uid=62mEcnFU

προϋπόθεση ότι αυτή εκκινεί από
την ημερομηνία κατά την οποία ο
προσφεύγων έλαβε γνώση της
απόφασης και της αιτιολογίας στην
οποία στηρίζεται (ά. 47 Χάρτης
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της
Ένωσης). Η παράλειψη έγκαιρης
άσκησης προσφυγής αποκλείει τη
δυνατότητα προβολής του εξ αντα-

νακλάσεως παράνομου χαρακτήρα
των μεταγενέστερων πράξεων της
διαδικασίας, ήτοι οι ενδιαφερόμενοι παύουν να έχουν τη δυνατότητα
να επικαλεστούν τη σχετική πλημμέλεια στο πλαίσιο προσφυγών
κατά των μεταγενέστερων πράξεων (ά. 1 παρ 1 της οδηγίας
89/665).

Νομολογία ΔΕΕ
ΔΕΕ C-54/18, 14.2.2019, Cooperativa Animazione Valdocco
Τα κράτη μέλη δύνανται να προβλέπουν προθεσμία για την άσκηση
προσφυγής κατά απόφασης αναθέτουσας αρχής που εκδίδεται στο
πλαίσιο διαγωνιστικής διαδικασίας
(ά. 2γ Οδηγίας 89/665), υπό την
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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 δημοσίων συμβάσεων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2014/24
& 2014/25. 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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