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Δεδομένα σχετικά με τις διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων
όπου εφαρμοστέο είναι το δίκαιο της ΕΕ είναι πλέον διαθέσιμα στην Πύλη Δημοσίων Δεδομένων της ΕΕ. Τα εν λόγω
δεδομένα παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το πού δαπανώνται πάνω από 400 δισεκατομμύρια ευρώ των πολιτών
της ΕΕ κάθε χρόνο και είναι
προσβάσιμα από ΜΚΟ, ακαδημαϊκούς, εταιρείες και δημοσιογράφους.
Η Πύλη εμφανίζει το ποιος
αγοράζει τι και από ποιον, με τι
αντίτιμο, καθώς και ποιες διαδικασίες και κριτήρια ανάθεσης χρησιμοποιούνται. Η ανάλυση των δεδομένων θα ενισχύσει τη διαφάνεια στις δημόσιες δαπάνες και θα βοηθήσει
τις εταιρείες να παίρνουν καλύτερες αποφάσεις όταν υποβάλλουν προσφορά για δημόσιες συμβάσεις.
Ένα παράδειγμα του πώς χρησιμοποιούνται παρόμοια δεδομένα σε εθνικό επίπεδο είναι
το zIndex στην Τσεχία, ένα
εργαλείο για τη συγκριτική
αξιολόγηση των συμβάσεων
που προκηρύσσουν και συνάπτουν οι δημόσιες αρχές. Αυτή
η ΜΚΟ κατατάσσει τα υπουρ-

γεία και τις αρχές τοπικής
αυτοδιοίκησης με βάση την
απόδοσή τους και υπογραμμίζει τις ενδείξεις που πιθανώς
μαρτυρούν κακές πρακτικές,
όπως χαμηλό επίπεδο ανταγωνισμού, έλλειψη διαφάνειας ή συμβάσεις που ανατίθενται επανειλημμένα στις
ίδιες εταιρείες. Οι δημόσιες
αρχές μπορούν να παράσχουν εξηγήσεις για τις ελλείψεις μέσω των προφίλ που
διατηρούν στην ιστοσελίδα
της ΜΚΟ, βοηθώντας να ξεκινήσει διάλογος για καλές
πρακτικές στον τομέα των
δημοσίων συμβάσεων. Τα
δεδομένα που δημοσιεύτηκαν
πρόσφατα στην Πύλη Δημοσίων Δεδομένων της ΕΕ θα
επιτρέψουν σταδιακά τη δημιουργία ανάλογων εργαλείων σε επίπεδο ΕΕ.

Μέσα στα επόμενα χρόνια,
δημόσια δεδομένα για όλες τις
δημόσιες συμβάσεις που καλύπτονται από το ευρωπαϊκό
δίκαιο θα συγκεντρωθούν, θα
δημοσιευθούν και θα εμπλουτιστούν από τους πολίτες μέσω κοινωνικών δικτύων, σύμφωνα με το πρόγραμμα Digital
Whistleblower που χρηματοδοτείται από το Horizon 2020.
Πρόσθετα δεδομένα για τις
δημόσιες συμβάσεις είναι επίσης ήδη διαθέσιμα από την
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
http://ec.europa.eu/growth/
tools-databases/newsroom/cf/
itemdetail.cfm?
item_id=8365&lang=en&title
=Public-procurement-datanow-available-on-EU-OpenData-Portal
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Διατάξεις Ν.4325/2015 σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις
Ν.4325/2015 – αυτεπάγγελτη
αναζήτηση δικαιολογητικών δακοκτονία
Στις 11 Μαΐου δημοσιεύθηκε
ο Ν.4325/2015 (ΦΕΚ Α 47)
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική
Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».
Το άρθρο 12 προβλέπει τη
δυνατότητα αυτεπάγγελτης
αναζήτησης δικαιολογητικών.
Ειδικότερα, όταν για τη διεκπεραίωση υπόθεσης απαιτούνται δικαιολογητικά ή πιστοποιητικά που εκδίδονται
από το δημόσιο, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπα
δημοσίου δικαίου και των
οποίων η έκδοση δεν προϋποθέτει τη σύμπραξη του
πολίτη, η αρμόδια υπηρεσία,
εφόσον δεν συνυποβάλλονται
από τον αιτούντα με την αίτησή του, τα αναζητεί με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο για
την έκδοση της τελικής πράξης αυτεπαγγέλτως από τις
οικείες υπηρεσίες.
Άλλωστε, ήδη το άρθρο 13
του αυτού νόμου προβλέπει
ότι έγγραφα, πιστοποιητικά
και βεβαιώσεις που παράγονται με χρήση Τεχνολογίας
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), ιδίως μέσω της

Κεντρικής Διαδικτυακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου,
γίνονται δεκτά από τους φορείς του δημόσιου τομέα του
άρθρου 3 το Ν.3979/2011 για
την διεκπεραίωση υποθέσεων πολιτών και επιχειρήσεων.
Το άρθρο 36 τροποποιεί την
παράγραφο 8 του άρθρου 28
του Ν.4033/2011, ορίζοντας
ότι για θέματα στέγασης,
σίτισης, υγιεινής, ίδρυσης και
λειτουργίας υποδομών και για
θέματα παροχής υπηρεσιών,
προμηθειών και δημοσίων
έργων, απολύτως αναγκαίων
για τις διαδικασίες πρώτης
υποδοχής, υποδοχής, ασύλου
και επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών που εισέρχονται
χωρίς τους νόμιμους τύπους
στη χώρα και για τις οποίες
συντρέχουν για χρονικό διάστημα έως και της 31 Δεκεμβρίου 2015 λόγοι κατεπείγουσας ανάγκης, οι οποίοι αιτιολογούνται πλήρως και επαρκώς με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του πδ
60/2007, είναι δυνατή η εφαρμογή της διαδικασίας της
διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, στις σχετικές δημόσιες συμβάσεις έργων, εκπόνησης μελετών, προμηθειών και
υπηρεσιών, κατά παρέκκλιση
από τις ισχύουσες διατάξεις.
Η παράγραφος 1 του άρθρου

44 αφορά σε διαγωνισμούς
δακοκτονίας και προβλέπει
ότι στις περιπτώσεις κατά τις
οποίες οι διαγωνισμοί για το
πρόγραμμα δακοκτονίας
έχουν δημοσιευτεί αλλά δεν
έχουν ολοκληρωθεί έως την
10η Ιουνίου, ημερομηνία
έναρξης των εργασιών δακοκτονίας, η Οικονομική Επιτροπή της οικείας Περιφέρειας, μπορεί, για λόγους
δημοσίου συμφέροντος, να
αναθέτει την εκτέλεση των
σχετικών υπηρεσιών στους
προσωρινούς μειοδότες, έως
την ολοκλήρωση των διαγωνισμών, με την υπογραφή των
οικείων συμβάσεων.
Τέλος, το άρθρο 49 ορίζει ότι
για την καθαριότητα των κτιρίων των δημοσίων υπηρεσιών, των ανεξάρτητων αρχών των ΝΠΔΔ, των ΝΠΙΔ και
των ΟΤΑ, καθώς και τις κάθε
είδους υπηρεσίες καθαριότητας των ΟΤΑ, μπορούν να
παρατείνονται μέχρι την
31.12.2015 οι υπάρχουσες
συμβάσεις ή να συνάπτονται
εκ νέου με την ίδια ημερομηνία λήξης ατομικές συμβάσεις μίσθωσης έργου με ιδιώτες που απασχολούνται ή
απασχολούνταν στον καθαρισμό των εν λόγω κτιρίων
και στις υπηρεσίες καθαριότητας με οποιαδήποτε σχέση
εργασίας, κατά παρέκκλιση
κάθε άλλης διάταξης.

Έκδοση διαταγής πληρωμής για αξιώσεις από διοικητική
σύμβαση
διαταγή πληρωμής – αξιώσεις από διοικητική σύμβαση
– Ν.4329/2015
Το άρθρο 1 του Ν.4329/2015
(ΦΕΚ Α 53) προβλέπει διαδικασία έκδοσης διαταγής πλη-

ρωμής για αξιώσεις από διοικητικές συμβάσεις, που
έχουν συναφθεί στο πλαίσιο
εμπορικής συναλλαγής, προσθέτοντας στον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας τα άρθρα
272Α έως 272Ι. Οι νέες δια-

τάξεις προβλέπουν την
έκδοση διαταγής πληρωμής
για χρηματικές αξιώσεις μη
αμφισβητούμενες κατά την
έννοια του άρθρου 3 παρ. 1
του Κανονισμού (ΕΚ) 805/
2004 (EE L 143) και εν συνε-
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χεία εξειδικεύουν τα σχετικά
με την καθ’ ύλην και κατά
τόπο αρμοδιότητα, το περιεχόμενο και την εν γένει διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται.
Η έκδοση της διαταγής πληρωμής μπορεί να ζητηθεί

εφόσον:
α) οι χρηματικές αξιώσεις
πηγάζουν από διοικητική σύμβαση που έχει συναφθεί στο
πλαίσιο εμπορικής συναλλαγής, κατά την έννοια της υποπαραγράφου Ζ.3 της παραγράφου Ζ΄ του άρθρου πρώ-

του του ν. 4152/2013 (Α΄ 107)
και
β) έχει ολοκληρωθεί ο προληπτικός έλεγχος της σχετικής δαπάνης και έχει αποβεί
θετικός για την πληρωμή της.

Σύσταση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για την
αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις
δημόσιες συμβάσεις
Νομοπαρασκευαστική επιτροπή – θεσμικό πλαίσιο
δημοσίων συμβάσεων –
Υ.Α.61082/05.06.2015 –
Ν.4281/2014

έργων, την προμήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών
ή την διενέργεια διαγωνισμών
μελετών. Επιδιωκόμενοι σκοποί της Επιτροπής είναι:

Με την Υ.Α. 61082/05.06.
2015 (ΦΕΚ Β 1177) συστάθηκε και συγκροτήθηκε Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή
στο Υπουργείο Οικονομίας,
Υποδομών, Ναυτιλίας και
Τουρισμού (Γ.Γ. Εμπορίου και
Προστασίας Καταναλωτή) με
σκοπό την αναθεώρηση το
θεσμικού πλαισίου που διέπει
τις δημόσιες συμβάσεις με
αντικείμενο την κατασκευή

α. η εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου προς τις νέες
Οδηγίες 2014/23/ΕΕ, 2014/
24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ.
β. ο περιορισμός του δευτερογενούς κανονιστικού πλαισίου που προβλέπεται στο
Ν.4281/2014, μέσω της επεξεργασίας και ενσωμάτωσης
μέρους αυτού στον ίδιο το
νόμο,

γ. η εν γένει απλοποίηση του
Ν.4281/2014, ώστε να κατάστεί ευχερέστερη και αποδοτικότερη η διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων.
Το έργο της Επιτροπής θα
πρέπει να έχει ολοκληρωθεί
έως την 02.10.2015, ενώ
μετά το πέρας αυτού, θα
μεριμνά και θα συνδράμει τις
αρμόδιες υπηρεσίες για την
εκπόνηση του δευτερογενούς
κανονιστικού πλαισίου μέχρι
την ολοκλήρωσή του.

Νομολογία ΔΕΕ και ΓεΔΕΕ
ΔΕΕ Τ-536/11 / 08.07.2015,
European Dynamics Luxemburg SA – European Dynamics Belgium SA – Ευρωπαϊκή Δυναμική-Προηγμένα
Συστήματα Τηλεπικοινωνιών
Πληροφορικής και Τηλεματικής ΑΕ κατά Ευρωπαϊκής
Επιτροπής
Λέξεις-κλειδιά
δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών – διαγωνισμός – παρο-

χή υπηρεσιών πληροφορικής
– κατάταξη προσφοράς διαγωνιζομένου σε σειρά προτεραιότητας – τμήματα – υποχρέωση
αιτιολογήσεως κριτήριο ανάθεσης - πρόδηλη
πλάνη εκτιμήσεως - εξωσυμβατική ευθύνη

η προσφορά δεν κατετάγη
στην πρώτη θέση πλήρη
αντίγραφα των εκθέσεων
αξιολόγησης των προσφορών
που προτιμήθηκαν.

Νομικό ζήτημα
Η αναθέτουσα αρχή δεν
υποχρεούται να παραδόσει
σε διαγωνιζόμενο του οποίου
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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 Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, 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.

Η νομική επιθεώρηση
ΔηΣΚΕ & αγορά για το
έτος 2015 διατίθεται σε
ηλεκτρονική μορφή με
πλούσιο υλικό σε θέματα
δημοσίων συμβάσεων και
κρατικών ενισχύσεων
Για περισσότερες
πληροφορίες και
συνδρομές επισκεφθείτε
την ιστοσελίδα
του περιοδικού
http://www.diske.gr/ ή
επικοινωνήστε μαζί μας
στο τηλέφωνο 2310
476103 ή αποστείλετε
μήνυμα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου στην
διεύθυνση
mopadis@cieel.gr
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