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Με το ά. 43 ν. 4605/2019
επέρχονται τροποποιήσεις στο
ν. 4412/2016 με κυριότερες τι
ακόλουθες:
Ρυθμίζεται μερικώς η διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση υπό την έννοια
ότι διευκρινίζεται πως η χρήση
ΕΣΗΔΗΣ, ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ, εγγυητικών συμμετοχής και ΜηΜεΔ
δεν είναι υποχρεωτική στις
περιπτώσεις των παρ 2β και γ,
3, 4β και γ, και 6 του ά. 32 (ά.
32Α και 269Α ν. 4412/2016).
Στο ΚΗΜΔΗΣ, αντί της εντολής
πληρωμής αναρτάται πλέον
(από Ο1.4.2019) το χρηματικό
ένταλμα ή κάθε άλλο παραστατικό που αντιστοιχεί σε αυτό
για τους φορείς που δεν
εμπίπτουν στον ν.4270/2014.
Δαπάνες συμβάσεων που είχαν
γίνει μέχρι την 01.04.2019 με
αναρτήσεις χρηματικών ενταλμάτων ή άλλων παραστατικών
θεωρούνται έγκυρες (ά. 38
παρ. 3ε ν.4412).
Εκτελεστικές συμβάσεις συμφωνίας πλαίσιο αποστέλλονται
στο Ελεγκτικό Συνέδριο μόνο
εφόσον η αξία τους υπερβαίνει
αυτοτελώς τα εκάστοτε ισχύοντα όρια, σύμφωνα με τα ά.
35 και 36 ν. 4129/2013 (ά. 39
παρ. 9 ν.4412).
Για τον καθορισμού του ύψους
της εγγύησης συμμετοχής δεν
συνυπολογίζεται τυχόν δικαίωμα προαίρεσης και παράτασης
της σύμβασης (ά. 72 και 302
ν.4412), ενώ, στα στάδια που
προηγούνται της κατακύρωσης,
η εγγύηση συμμετοχής, επι-

στρέφεται πλέον και στην
περίπτωση λήξης του χρόνου
ισχύος της προσφοράς και μη
ανανέωσής της (ά. 72 και
302 παρ. 1 τελευταίο εδάφιο
ν.4412).
Το ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ μπορεί να
υπογράφεται έως 10 ημέρες
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών (ά. 79Α παρ. 3 ν.4412).
Σε δημόσιες συμβάσεις με
εκτιμώμενη αξία μεγαλύτερη
των 2500€ και έως 20.000€
χωρίς ΦΠΑ, οι αναθέτουσες
αρχές δύνανται να απαιτούν
ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του
ά. 73 ν. 4412/2016 την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης. Σε
περίπτωση νομικού προσώ-

που, η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από το νόμιμο εκπρόσωπό του, όπως αυτός ορίζεται στο ά. 79Α (ά. 80 παρ. 9
ν.4412).
Ρυθμίζεται πλέον ρητά το ζήτημα του χρόνου έκδοσης και
ισχύος των δικαιολογητικών
κατακύρωσης, διάταξη που καταλαμβάνει και εκκρεμείς διαδικασίες, εφόσον δεν προβλέπεται ειδικός όρος στα έγγραφα της σύμβασης (ά. 80
παρ. 12 ν.4412).
Στις περιπτώσεις που με την
προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται
δεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του
ν.4250/2014, είτε και σε απλή
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση
Σελίδα 1
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στην οποία βεβαιώνεται η ταυτότητά τους και η οποία φέρει υπογραφή έως και 10 ημέρες πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των προσφορών (ά. 92 παρ. 8
ν.4412).
Η υποβολή των δικαιολογητικών
κατακύρωσης γίνεται εντός 10
ημερών από την κοινοποίηση της
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης
στον προσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή ζητεί τη συμπλήρωση των δικαιολογητικών μόνο ύστερα από αίτημα του προσωρινού
αναδόχου (εντός της ως άνω 10
ήμερης προθεσμίας) και εφόσον ο
τελευταίος έχει επιδείξει τη δέουσα επιμέλεια, αιτούμενος εγκαίρως την έκδοση των απαιτούμενων
δικαιολογητικών (ά. 103 ν.4412).
Εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις
που πρέπει να συντρέχουν ώστε η
απόφαση κατακύρωσης να παράγει
τα αποτελέσματά της. Τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά κατακύρωσης που πρέπει να υποβάλει ο
προσωρινός ανάδοχος σε περιπτώσεις προσυμβατικού ελέγχου ή
προδικαστικής προσφυγής αντικαθίστανται από απλή υπεύθυνη δήλωση, η οποία ελέγχεται από το
γνωμοδοτικό όργανο χωρίς να απαιτείται απόφαση αποφασίζοντος
οργάνου (ά. 105 και 316 παρ. 3
ν.4412).
Ρυθμίζεται η διαδικασία ανάθεσης
των κοινωνικών υπηρεσιών, προβλέπονται συντομότερες προθεσμίες για την υποβολή των προσφορών, εφαρμόζονται υποχρεωτικά οι λόγοι αποκλεισμού των παρ. 1
και 2 του ά. 73, με τους όρους και
τις προϋποθέσεις που προβλέπονται σε αυτό, ενώ γίνεται υποχρεωτικά χρήση του ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ, ΕΣΗΔΗΣ, ΚΗΜΔΗΣ και εγγυήσεων συμμετοχής (ά. 109Α και 320Α ν.4412).
Συντέμνονται οι προθεσμίες υποβολής των προσφορών στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων κάτω
των ορίων (ά. 121 και 331 ν.4412).
Η προθεσμία άσκησης της ένστασης του ά. 127, αλλά και η
άσκησή της, κωλύουν στο εξής τη
σύναψη της σύμβασης, ενώ κατά τα

λοιπά δεν κωλύουν την πρόοδο της
διαγωνιστικής διαδικασίας. Η υποβολή ένστασης αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των λοιπών
ενδίκων βοηθημάτων, ενώ πέρα
από την ένσταση αυτή δεν επιτρέπεται καμία άλλη -τυχόν προβλεπόμενη από γενική διάταξη-ενδικοφανή προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας (ά. 127 και
333Α ν.4412).
Στον έλεγχο νομιμότητας υπάγονται οι τροποποιητικές συμβάσεις,
εφόσον η κύρια σύμβαση διήλθε
από τον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
πλην ρητών εξαιρέσεων που ορίζονται πλέον στην νέα παρ 6 του ά.
132 (ά. 132 και 337 ν.4412).
Προβλέπεται για πρώτη φορά αναλυτικά η δικαστική επίλυση διαφορών που προκύπτουν κατά την
εκτέλεση συμβάσεων προμηθειών
και υπηρεσιών. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει την 01.07.
2019 (ά. 205Α ν.4412).
Ποινικές ρήτρες επιβάλλονται και
για πλημμελή εκτέλεση όρων συμβάσεων υπηρεσιών (ά. 218 ν.4412).
Για την παρακολούθηση και παραλαβή συμβάσεων προμηθειών και
υπηρεσιών με εκτιμώμενη αξία ίση
ή κατώτερη των 2.500€ δεν απαιτείται συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης ή παραλαβής και το
σχετικό πρωτόκολλο εκδίδεται από
τον Προϊστάμενο της αρμόδιας
Υπηρεσίας (ά. 221). Στην Επιτροπή
Παραλαβής δύνανται να συμμετέχουν και υπάλληλοι στους οποίους
έχουν ανατεθεί καθήκοντα για την
παρακολούθηση της σύμβασης,
κατά τα οριζόμενα στο ά. 216 (ά.
221 ν.4412).
Προβλέπονται πλέον μη δεσμευτικές προθεσμίες για την ολοκλήρωση επιμέρους σταδίων της διαγωνιστικής διαδικασίας (ά. 221 Α
ν.4412).
Η ΑΕΠΠ επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με
την προσφυγή και δε μπορεί να
ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους
της διακήρυξης ή ζητήματα που

αφορούν τη διενέργεια της διαδικασίας (ά. 367 ν. 4412).
Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση
του πιστοποιητικού από το ΣΕΠΕ
για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας (ά. 80 παρ. 2 γ), αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση
του οικονομικού φορέα, χωρίς να
απαιτείται επίσημη δήλωση από το
ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του
πιστοποιητικού. Η ρύθμιση εφαρμόζεται και σε εκκρεμείς διαδικασίες
για τις οποίες, κατά το χρόνο
έναρξης ισχύος του παρόντος, δεν
έχει εκδοθεί πράξη κατακύρωσης
(ά. 376 ν.4412).
Με ά. 33 ν. 4608/2019 επέρχονται
περαιτέρω τροποποιήσεις στο ν.
4412/2016 με κυριότερες τις ακόλουθες:
Διευκρινίζεται ότι το ά. 86 παρ. 13
ν.4412 εφαρμόζεται σε δημόσιες
συμβάσεις προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, εφόσον η
πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά δεν προσδιορίζεται αποκλειστικά βάσει τιμής ή
κόστους. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ορίζει στα έγγραφα της σύμβασης μεγαλύτερο περιθώριο διακύμανσης της βαθμολογίας των
κριτηρίων αξιολόγησης (από 100
έως 150 βαθμούς), ενώ προβλέπεται ότι η πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μπορεί να καθοριστεί και με εφαρμογή
του τύπου της παραγράφου 11 στον
οποίο θα αποτυπώνεται η μέθοδος
βάσει της οποίας εφαρμόζεται
στάθμιση για την ποιότητα και την
τιμή (ά. 86 ν. 4412).
Εφόσον η πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά προμήθειας βάσει τιμής προκύπτει από
την προσφερόμενη έκπτωση επί
τοις εκατό στην τιμή του είδους
αλλά βάσει τιμών αναφοράς όπως
αυτές προσδιορίζονται από την
ισχύουσα νομοθεσία, τότε η τιμή
αναπροσαρμόζεται πλέον κατά τη
διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης
με βάση την εκάστοτε ισχύουσα
τιμή αναφοράς, εφαρμοζόμενου
του ποσοστού έκπτωσης (ά. 95
παρ 6 ν.4412).
Σελίδα 2
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Σε περίπτωση λήξης του χρόνου
ισχύος των προσφορών και εφόσον
δεν ζητηθεί παράταση, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το
δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ
των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη
διαδικασία είτε να παρατείνουν την
προσφορά τους είτε όχι (ά. 97 παρ.
4 ν.4412).
Η απόφαση επικύρωσης των αποτελεσμάτων κάθε σταδίου του διαγωνισμού κοινοποιείται στους προ-

σφέροντες και στους συμμετέχοντες μαζί με αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και
αξιολόγησης των προσφορών του
αντίστοιχου σταδίου (ά. 100 παρ. 4
ν.4412).

λέσματα όλων των σταδίων της
ανοικτής διαδικασίας και του δευτέρου σταδίου της κλειστής και
ανταγωνιστικής διαδικασίας με
διαπραγμάτευση (ά. 100 παρ. 4
ν.4412).

Στις συμβάσεις με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει
κόστους ή βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής και ανεξαρτήτως ποσού και διαδικασίας, όταν εξ αρχής
έχει υποβληθεί μία μόνο προσφορά, εκδίδεται μόνο μια απόφαση με
την οποία επικυρώνονται τα αποτε-

Σε περίπτωση αιτιολογημένης αδυναμίας για τη συμπλήρωση ή τη
συγκρότηση των επιτροπών της
παρ. 1 του ά. 221, η αναθέτουσα
αρχή μπορεί να ζητήσει από άλλη
αναθέτουσα αρχή τη διάθεση
υπαλλήλου ή υπαλλήλων της (ά.
221 παρ. 11 ν. 4412).

σία στην οδηγία 2014/55 για την
έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων

στο πλαίσιο των δημόσιων συμβάσεων.

Ηλεκτρονικά τιμολόγια
Με τα ά. 148 έως 154 ν. 4601/2019
προσαρμόζεται η ελληνική νομοθε-

Κανονισμός Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών
Τροποποιήθηκε ο συντελεστής (τκ)
για τον προσδιορισμό της προεκτι-

μώμενης αμοιβής μελετών και
υπηρεσιών για το έτος 2019: (τκ)

= 1, 218.

Προγραμματικές συμβάσεις
Τροποποιήθηκε το ά. 100 παρ. 1 α
ν.3852/2010 και στο εξής δεν επι-

τρέπεται η σύναψη προγραμματικών συμβάσεων με νομικά πρόσω-

πα ιδιωτικού δικαίου (ά. 96 ν.
4604/ 2019).

Παραδοτέα σε μελέτες έργων
Με την ΥΑ Δ ΝΣβ/1732/ΦΝ 466/
2019 (ΦΕΚ Β 1047) εξειδικεύεται
το είδος των παραδοτέων ανά στά-

διο και ανά κατηγορία μελέτης σε
ό,τι αφορά τα συγκοινωνιακά (οδι-

κά) έργα, τα υδραυλικά, τα λιμενικά
και τα κτιριακά έργα.

Αρχαιολογικά έργα
Με το πδ 24/2019 ρυθμίζονται
ζητήματα που αφορούν στη μελέτη,
διαχείριση, διοίκηση και εκτέλεση

αρχαιολογικών, εν γένει, έργων και
εργασιών.

Απαγορεύσεις σε εξωχώριες εταιρίες
Με το ά. 40 ν.4605/2019 τροποποιείται το ά. 4 παρ 4α ν.3310/
2005 προβλέποντας στο εξής ότι
απαγορεύεται η σύναψη δημοσίων
συμβάσεων με εξωχώριες εταιρείες από κράτη φορολογικά μη συ-

νεργάσιμα και κράτη που έχουν
προνομιακό φορολογικό καθεστώς,
πλην ρητών εξαιρέσεων (ά. 65
παρ. 3, 4 και 7 ν. 4172/2013). Απαγορεύεται δε σε εξωχώριες εταιρείες από φορολογικά μη συνεργά-

σιμα κράτη να συμμετέχουν σε
ποσοστό μεγαλύτερο του 1% του
μετοχικού κεφαλαίου ή εταιρικών
μεριδίων σε επιχειρήσεις που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις.
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Ενημερωτικό δελτίο δημοσίων συμβάσεων - Τεύχος 2/2019

ΕΑΑΔΗΣΥ
Με το ά. 53 ν.4605/2019 θεσπίζεται ο Κανονισμός Λειτουργίας της
ΕΑΑΔΗΣΥ, ενώ με το ά. 44 επιβάλλεται στο εξής κράτηση 0,07%
αντί 0,06% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ. Με το

υπ. αρ. 2210/19.04.2019 έγγραφο
της ΕΑΑΔΗΣΥ παρέχονται διευκρινίσεις ως προς τον χρόνο έκδοσης και ισχύος των δικαιολογητικών που προσκομίζονται από τον

προσωρινό ανάδοχο (δικαιολογητικών κατακύρωσης), κατόπιν δημοσίευσης του ν.4605/2019.

Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών
Με την ΥΑ 673/2019 (ΦΕΚ Β 2019)
τροποποιείται η ΥΑ 137954/2016
σχετικά με την παροχή κεντρικών
και επικουρικών δραστηριοτήτων
αγορών προμηθειών και γενικών
υπηρεσιών από την Εθνική Κεντρι-

κή Αρχή Αγορών του α 41 παρ 1β
ν.4412. Συγκεκριμένα, στο ά. 5
αποσαφηνίζεται ότι η αξία των προμηθειών και γενικών υπηρεσιών
που αφορούν στην κάλυψη αναγκών αναθετουσών αρχών και που

εξαιρούνται από την αρμοδιότητα
της ΓΔΔΣΠ για την παροχή κεντρικών δραστηριοτήτων, δε μπορεί να
υπερβαίνει κατ έτος το ποσό των
60.000€ πλέον ΦΠΑ.

Συμβάσεις με σταθερή τιμή ή κόστος
Με το με αριθμό 46613/25.04.2019
έγγραφο της Γραμματείας Δημόσιων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ παρέχονται διευκρινίσεις για τη διενέργεια διαγωνιστικών διαδικασιών

στις οποίες το στοιχείο του κόστους λαμβάνει τη μορφή σταθερής τιμής κατ΄ εφαρμογή της παραγράφου 7 του άρθρου 86 ν.4412,
και ιδιαίτερα σε συμβάσεις παρο-

χής γενικών υπηρεσιών (σύμβουλοι
υποστήριξης κλπ).

Ειδικές ανταγωνιστικές διαδικασίες (ν. 4414/2016)
Με την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/18135/
511/ 05.04.2019 (ΦΕΚ Β 1135) τροποποιείται η ΥΑ ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ.
184573/13.12.2017 που αφορά

στον καθορισμό τεχνολογιών ή και
κατηγοριών σταθμών παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και
ΣΗΘΥΑ που εντάσσονται σε κάθε-

στώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής
προσφορών.

Επιτροπή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Με την Απόφαση 1051/2019 (ΦΕΚ Β
1051) του Προέδρου της Βουλής
των Ελλήνων θεσπίζεται Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυ-

γών της Βουλής των Ελλήνων
(άρθρο 149 παρ 3 του Κανονισμού
της Βουλής). Στην Επιτροπή αυτή
εισάγονται διαφορές που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης

δημοσίων συμβάσεων της Βουλής
των Ελλήνων, καθώς και οι τροποποιήσεις τους, με εκτιμώμενη αξία
πάνω από 60.000€ χωρίς ΦΠΑ.
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Νομολογία ΔΕΕ
ΔΕΕ C-101/18, 28.03.2019, Idi
Το ά. 45 παρ. 2 της Οδηγίας
2004/18 δεν επιβάλει ομοιομορφία
σε επίπεδο Ένωσης ως προς την
εφαρμογή των προαιρετικών λόγων
αποκλεισμού και τα κράτη μέλη
έχουν την ευχέρεια να μην εφαρμόσουν καθόλου αυτούς τους λόγους ή, αντιθέτως, να τους ενσωματώσουν στην εθνική τους νομοθεσία με βαθμό αυστηρότητας που
μπορεί να διαφέρει κατά περίπτωση. Είναι συμβατή με το δίκαιο της
Ένωσης εθνική νομοθεσία, η οποία
επιτρέπει σε αναθέτουσα αρχή να
μην αποκλείσει οικονομικό φορέα
που υπέβαλε αίτηση υπαγωγής σε
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, εφόσον αυτός υποβάλλει
σχέδιο συνέχισης της επαγγελματικής του δραστηριότητας.

ΔΕΕ C‑702/17, 21.03.2019, Unareti
Καίτοι η αρχή της ασφάλειας δικαίου επιβάλλεται, δυνάμει του δικαίου της Ένωσης, σε κάθε αναθέτουσα αρχή, τούτο συμβαίνει στο
βαθμό που η αναθέτουσα αρχή
είναι επιφορτισμένη με την εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης. Ο
υπολογισμός της αποζημίωσης την
οποία δικαιούνται οι ανάδοχοι συμβάσεων παραχώρησης, λόγω πρόωρης λήξης των εν λόγω συμβάσεων, δε ρυθμίζεται σε ενωσιακό
επίπεδο και, επομένως, δεν τίθεται ζήτημα παραβίασης αυτού.

ΔΕΕ C‑350/17 και C-351/17, 21.03.
2019, Mobit
Το άρθρο 5 του κανονισμού 1370/
2007 δεν τυγχάνει εφαρμογής επί
διαδικασίας ανάθεσης που διεξήχθη και ολοκληρώθηκε πριν από
τις 3 Δεκεμβρίου 2019.

ΔΕΕ C‑266/17 και C-267/17, 21.
03.2019, Verkehrsbetrieb Hüttebräucker και BVR Busverkehr
Rheinland
Το ά. 5, παρ. 2 του κανονισμού
1370/2007 δεν εφαρμόζεται στην
απευθείας ανάθεση δημοσίων συμβάσεων για την παροχή υπηρεσιών
επιβατικών μεταφορών με λεωφορείο, οι οποίες δεν λαμβάνουν
μορφή συμβάσεων παραχώρησης
υπηρεσιών, κατά την έννοια των
οδηγιών 2004/17.

ΔΕΕ C‑465/17, 21.03.2019, Falck
Rettungsdienste and Falck
Τόσο η κλασική διακομιδή ασθενών
που χρήζουν άμεσης βοήθειας
εντός ασθενοφόρου άμεσης βοήθειας, όσο και η απλή περίθαλψη
ασθενών εντός κοινού ασθενοφόρου (ακόμη και εάν καλείται από το
δικαστήριο της παραπομπής ως
ειδική διακομιδή) μπορούν να χαρακτηριστούν ως υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και να ενταχθούν
στην εξαίρεση του στοιχείου η του
ά. 10 της οδηγίας 2014/24, υπό την
διττή προϋπόθεση ότι η διακομιδή
α) διενεργείται πράγματι στην πράξη από κατάλληλα εκπαιδευμένο
σε πρώτες βοήθειες προσωπικό
και β) αφορά ασθενή ως προς τον
οποίο υφίσταται κίνδυνος επιδείνωσης της κατάστασης της υγείας
του κατά τη διάρκεια της διακομιδής. Κατά την έννοια του ά. 10 στ.
η, «μη κερδοσκοπικές οργανώσεις
ή ενώσεις» αποτελούν οι οργανώσεις ή ενώσεις, οι οποίες αποσκοπούν στην επιτέλεση κοινωνικού
έργου, δεν έχουν εμπορικό σκοπό
και επενδύουν εκ νέου τα τυχόν
κέρδη τους προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός της οργάνωσης
ή της ένωσης. Η απονομή από το
εθνικό δίκαιο του καθεστώτος «οργάνωση πολιτικής προστασίας και
πολιτικής άμυνας» δεν εξασφαλίζει

με βεβαιότητα ότι οι οντότητες –
οργανώσεις που απολαύουν του
καθεστώτος αυτού δεν επιδιώκουν
κερδοσκοπικό σκοπό.

ΔΕΕ C-699/17, 4.4.2019, Allianz
Vorsorgekasse
Τα ά. 49 και 56 ΣΛΕΕ, οι αρχές της
ίσης μεταχείρισης και της απαγόρευσης των διακρίσεων, καθώς και
η υποχρέωση διαφάνειας εφαρμόζονται στη σύναψη σύμβασης
ασφάλισης μεταξύ εργοδότη, που
είναι οργανισμός δημοσίου δικαίου,
και επαγγελματικού ασφαλιστικού
ταμείου, ακόμη και αν για τη σύναψη της σύμβασης δεν αρκεί μόνη η
βούληση του εργοδότη, αλλά απαιτείται και η συναίνεση είτε του
προσωπικού είτε του συμβουλίου
εργαζομένων.

ΔΕΕ C‑388/17, 28.02.2019, SJ
Δίκτυο υπηρεσιών σιδηροδρομικών
μεταφορών, κατά το ά. 5 παρ. 1,
πρώτο εδάφιο της Οδηγίας
2004/17, υφίσταται στις περιπτώσεις που υπηρεσίες μεταφοράς
διατίθενται επί σιδηροδρομικής
υποδομής, την οποία διαχειρίζεται
εθνική αρχή που κατανέμει τη χωρητικότητα της υποδομής αυτής,
ακόμη και αν η αρχή αυτή οφείλει
να ικανοποιεί τα αιτήματα των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων εντός
των ορίων της εν λόγω χωρητικότητας. Η δραστηριότητα που ασκεί
σιδηροδρομική επιχείρηση, η οποία
συνίσταται στην παροχή στο κοινό
υπηρεσιών μεταφοράς ασκώντας
δικαίωμα χρήσης του σιδηροδρομικού δικτύου, αποτελεί «εκμετάλλευση δικτύων» για τους σκοπούς
της οδηγίας 2004/17.
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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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