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πρόσφυγες – Ευρωπαϊκή Επιτροπή – ενωσιακό δίκαιο –
δημόσιες συμβάσεις
Στις 9 Σεπτεμβρίου 2015 η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε μια ολοκληρωμένη σειρά
προτάσεων για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης.
Στο εν λόγω κείμενο, η Επιτροπή επεξεργάζεται όλες τις
πτυχές της κρίσης, συμπεριλαμβανομένης της πίεσης που
δέχονται τα κράτη-μέλη για να
ανταποκριθούν άμεσα στις
επείγουσες ανάγκες των αιτούντων άσυλο για στέγαση,
αγαθά και υπηρεσίες. Για το
λόγο αυτό, αυτή η ολοκληρωμένη σειρά προτάσεων περιλαμβάνει κατευθυντήριες οδηγίες προς τις αρμόδιες εθνικές και τοπικές αρχές, ως
προς το εφαρμοστέο ενωσιακό
δίκαιο δημοσίων συμβάσεων,
δίνοντας έμφαση στην ευελιξία
που διαθέτει.
Οι κανόνες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για τις δημόσιες συμβάσεις έχουν σχεδιαστεί κατά
τρόπο που επιτρέπει στις εθνι-

κές αναθέτουσες αρχές να
αντιδρούν γρήγορα σε περιόδους κρίσης, όπως εν προκειμένω, που πρέπει να ικανοποιηθούν οι άμεσες ανάγκες των προσφύγων για
στέγαση, αγαθά και βοήθεια.
Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να υπογράφουν συμβάσεις ακολουθώντας απλές
και ταχείες διαδικασίες ώστε
να αντιμετωπίσουν αυτές τις
επείγουσες ανάγκες.
Ειδικότερα, οι Οδηγίες της
Ε.Ε. για τις Δημόσιες Συμβά-

σεις (2004/18 και 2014/24)
προβλέπουν ταχείες διαδικασίες ή, σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, «διαδικασίες
με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης».
http://ec.europa.eu/growth/
tools-databases/newsroom/cf/
i t e m d e t a i l . c f m ?
item_id=8425&lang=en&title
=Guidance-on-meeting-asylum
-seekers%27-needs-in-line-with
-public-procurement-law

Έκδοση απόφασης 139/2015 της ΕΑΑΔΗΣΥ σχετικά με την
υπεργολαβία
Υπεργολαβία – ΕΑΑΔΗΣΥ –
όροι εφαρμογής
Στις 3 Σεπτεμβρίου εκδόθηκε
η υπ’ αριθμόν 10 κατευθυντήρια οδηγία της ΕΑΑΔΗΣΥ με
τίτλο «Θέματα που ανακύπτουν

κατά τη χρήση της υπεργολαβίας και όροι εφαρμογής
της».
Στην εν λόγω οδηγία ορίζεται
η υπεργολαβία ως η εξ επαχθούς αιτίας σύμβαση μίσθω-

σης έργου, δια της οποίας ο
ανάδοχος σύμβασης αναλαμβάνει νομικές δεσμεύσεις έναντι
άλλων νομικών ή φυσικών προσώπων, μη συνδεόμενων με
τον εργοδότη με νομικό δεσμό
και με σκοπό την εκτέλεση
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μέρους της σύμβασης και
γίνεται διάκριση από συναφείς όρους, όπως η υποκατάσταση τρίτου, η δάνεια
εμπειρία, και ο προμηθευτής
δημόσιας σύμβασης. Εν συνεχεία, απαριθμούνται οι διατάξεις τόσο του εθνικού όσο και
του ενωσιακού δικαίου που
συνθέτουν το κανονιστικό
πλαίσιο που τη διέπει και

αναλύονται ειδικότερα θέματα που ανακύπτουν κατά τη
χρήση της. Πιο συγκεκριμένα,
περιγράφονται περιπτώσεις
υπεργολαβικών συμφωνητικών που κρίθηκε ότι υποκρύπτουν υποκατάσταση αναδόχου, εφιστάται η προσοχή
ως προς το περιεχόμενο και
το εύρος ρητρών διακηρύξεων που περιορίζουν τη

δυνατότητα προσφυγής σε
υπεργολαβία, αναλύεται η
σχέση εργολάβου και υπεργολάβου καθώς και η περίπτωση αντικατάστασης υπεργολάβου. Τέλος, παρατίθενται οι σχετικές με την υπεργολαβία διατάξεις της νέας
Οδηγίας 2014/24 ΕΚ.

Μετάθεση ημερομηνίας έναρξης υποχρεωτικής χρήσης
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για διαγωνισμούς μεταφοράς μαθητών
διαγωνισμοί μεταφοράς μαθητών – μετάθεση ημερομηνίας έναρξης – ΕΣΗΔΗΣ
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ
90951/07.09.2015 ΥΑ (ΦΕΚ
Β’ 2021/17.09.2015), μετατί-

θεται και ορίζεται ημερομηνία
έναρξης της υποχρεωτικής
εφαρμογής του ΕΣΗΔΗΣ για
διαγωνισμούς υπηρεσιών
μεταφοράς μαθητών από τον
τόπο κατοικίας τους στα σχολεία που φοιτούν και της επα-

νόδου αυτών, από όλες τις
αναθέτουσες αρχές, η
31.12.2015.

Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της χρήσης του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων
εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών
του Ν. 3316/2005
διαγωνισμοί εκπόνησης μελετών – μετάθεση ημερομηνίας έναρξης – ΕΣΗΔΗΣ
Σύμφωνα με την ΥΑ 90947/
07.09.2015 (ΦΕΚ Β’ 2021/

17.09.2015) η υποχρεωτική
χρήση του ΕΣΗΔΗΣ μετατίθεται και ορίζεται σε δημόσιες
συμβάσεις για την εκπόνηση
μελετών και παροχή συναφών

υπηρεσιών του Ν. 3316/2005
για όλους τους φορείς του
Δημοσίου την 01.12.2015.

Νέες οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις: Καλύτερη
ποιότητα, σχέση ποιότητας-τιμής, απλοποίηση και
οφέλη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 25.11.2015
δημόσιες συμβάσεις – νέες
οδηγίες – μικρομεσαίες επιχειρήσεις – ενσωμάτωση
Οι νέες οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις και για τις
συμβάσεις παραχώρησης θα
τεθούν σε εφαρμογή στις 18
Απριλίου 2016.
Αυτό το νέο πανευρωπαϊκό
νομικό πλαίσιο παρέχει την

ευκαιρία να μετατραπούν οι
δημόσιες συμβάσεις σε ένα
στρατηγικό όργανο χάραξης
πολιτικής. Οι νέες οδηγίες
επιτρέπουν να λαμβάνονται
υπ’ όψιν κατά τη διαδικασία
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων περιβαλλοντικές και
κοινωνικές συνιστώσες καθώς και λύσεις βασίσμένες
στην καινοτομία. Επιπροσθέ-

τως, διευκολύνεται η συμμετοχή στους δημόσιους διαγωνισμούς μικρομεσαίων επιχειρήσεων που διαθέτουν τη
δυνατότητα να δημιουργούν
θέσεις εργασίας και να προωθούν την καινοτομία. Ενισχύονται, εξάλλου, οι κανόνες για την αποτροπή της
σύγκρουσης συμφερόντων
και της παράνομης συμπερι-
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φοράς με σκοπό τη διασφάλιση της δίκαιης, επιεικούς,
διαφανούς και χωρίς διακρίσεις διαδικασίας ανάθεσης
συμβάσεων. Τέλος, οι νέοι
κανόνες θα απλοποιήσουν τη
διαδικασία σύναψης δημοσίων
συμβάσεων και θα την κάνουν
περισσότερο ευέλικτη. Ειδικότερα προβλέπονται:
Καλύτερες διαπραγματεύσεις ώστε το Δημόσιο να
αγοράζει προϊόντα που ανταποκρίνονται περισσότερο
στις ανάγκες του
Σύντμηση διαφόρων προθεσμιών
Κατάθεση του συνόλου
των δικαιολογητικών μόνο
από την εταιρεία που αναδεικνύεται ανάδοχος

Επάρκεια της υπεύθυνης
δήλωσης εκ μέρους του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό
ότι πληροί τις προϋποθέσεις
συμμετοχής, γεγονός που θα
μειώσει δραστικά τον όγκο
των εγγράφων που εξετάζουν
οι αναθέτουσες αρχές
Εκτεταμένη χρήση των
ηλεκτρονικών μέσων που θα
οδηγήσει σε πιο έξυπνες και
απλές διοικητικές πρακτικές.
Οι νέοι κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις επιτρέπουν
την καλύτερη αξιοποίηση των
χρημάτων των φορολογουμένων παρέχοντας ισχυρότερες
εγγυήσεις για πιο αυστηρές
διαδικασίες και μεγαλύτερες
δυνατότητες ανάπτυξης στην
Ε.Ε., ωφελώντας τις αναθέ-

τουσες αρχές αλλά και τους
οικονομικούς φορείς, ιδίως
τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
http://ec.europa.eu/growth/
tools-databases/newsroom/
cf/itemdetail.cfm?
item_id=8562&lang=en&title
=New-EU-procurementrules%3A-Better-quality%2Cvalue-for-money%2Csimplification-and-benefits-for
-SMEs

Διατάξεις για την πρόληψη της διαφθοράς στις δημόσιες
συμβάσεις 15/12/2015
δημόσιες συμβάσεις – διαφθορά – σύγκρουση συμφερόντων – νέες οδηγίες - καταπολέμηση
Η πρόληψη της διαφθοράς και
η καλλιέργεια μιας νοοτροπίας βασισμένης στην αξιοκρατία και την αμεροληψία αποτελούν προτεραιότητα για τις
νέες Οδηγίες της Ε.Ε. για τις
δημόσιες συμβάσεις που θα
τεθούν σε ισχύ από τις 18
Απριλίου 2016.
Οι εν λόγω οδηγίες έχουν
θέσει το ορθό πλαίσιο για την
προηγούμενη δημοσίευση
των διαγωνισμών, για σαφείς
και αμερόληπτες τεχνικές
προδιαγραφές, ίση μεταχείριση των συμμετεχόντων σε
όλα τα στάδια της διαδικασίας και αντικειμενική αξιολόγηση των προσφορών. Σύμφωνα με την Αναφορά για την
Καταπολέμηση της Απάτης
του 2015, που εξέδωσε η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η δια-

φθορά κοστίζει στην Ευρώπη
περίπου 120 δισεκατομμύρια
το χρόνο και κλονίζει την
εμπιστοσύνη των πολιτών
στους ηγέτες τους και στους
θεσμούς. Οι δημόσιες συμβάσεις ανέρχονται στο 14 % του
ετήσιου ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε περισσότερα από 2 τρισεκατομμύρια
ευρώ ετησίως και αντιμετωπίζονται συχνά ως εστία διαφθοράς από την οποία καμία
ευρωπαϊκή χώρα δεν μπορεί
να ξεφύγει. Σύμφωνα με μια
μελέτη του 2013 το σύνολο
του κόστους της διαφθοράς
σε μόλις πέντε τομείς δημοσίων συμβάσεων (οδοποιία
και σιδηρόδρομοι, ύδρευση
και αποχέτευση, κατασκευές
κοινής ωφέλειας, εκπαίδευση, έρευνα και ανάπτυξη) και
σε μόνο οκτώ χώρες κυμαίνεται από 1,4 έως 2,2 δισεκατομμύρια. Οι νέες Οδηγίες
για τις δημόσιες συμβάσεις

περιέχουν μέτρα που ενισχύουν τη διαφάνεια και καταπολεμούν τη διαφθορά. Για παράδειγμα:
1. Η απάτη και η σύγκρουση
συμφερόντων ανακύπτουν
όταν τα άτομα που μετέχουν
στη διαδικασία ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων μπορούν να επηρεαστούν από
ένα ιδιωτικό ή προσωπικό
συμφέρον το οποίο θα τους
οδηγήσει στο να προσπαθήσουν να αποκομίσουν προσωπικό όφελος. Σε αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης,
δίνεται για πρώτη φορά σε
ευρωπαϊκό επίπεδο ο ορισμός της «σύγκρουσης συμφερόντων». Ο ορισμός που
περιέχεται στις νέες οδηγίες
θα διευκολύνει τον εντοπισμό
και την αντιμετώπιση των
περιπτώσεων απάτης και
σύγκρουσης συμφερόντων,
ενώ παράλληλα έχει ζητηθεί
από τις χώρες της Ε.Ε. και τις
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αναθέτουσες αρχές να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για
να προλαμβάνουν, να εντοπίζουν και να θεραπεύουν αποτελεσματικά τέτοιες καταστάσεις.
2. Η διαδεδομένη πρακτική
της προηγούμενης διερεύνησης της αγοράς από τους
αγοραστές του Δημοσίου
ώστε να προετοιμάσουν το
διαγωνισμό μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες που
εννοούν τις εταιρείες που
σχετίζονται με την προετοιμασία αυτή. Στο μέλλον, οι αγοραστές του Δημοσίου πρέπει
να εξασφαλίζουν ότι η συμμετοχή μιας εταιρείας με την
οποία ήρθαν σε επαφή δεν
επηρεάζει τον ανταγωνισμό
κατά τη διαγωνιστική διαδικασία και ότι κάθε πληροφορία
που διαθέτει μια εταιρεία
λόγω της προηγούμενης ανάμιξής της πρέπει να αποστέλλεται και στους λοιπούς συμμετέχοντες.
3. Υπό το παρόν νομικό καθεστώς, οι εταιρείες που
έχουν καταδικαστεί για απάτη
και διαφθορά μπορούν να
αποκλειστούν από διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων. Σύμφωνα με τις
νέες οδηγίες, μια εταιρεία
μπορεί επίσης να αποκλειστεί
εάν επηρέασε τη διαδικασία
λήψης αποφάσεων ή προέβη
σε ψευδείς δηλώσεις.
4. Λόγω του κινδύνου διαφθοράς κατά το στάδιο μετά τη
σύναψη της σύμβασης, οι
κανόνες για την τροποποίηση
της συμβάσεως απλοποιούνται και γίνονται περισσότερο
σαφείς ώστε να μην καταλείπονται αμφιβολίες. Ειδικότερα, δεν θα απαιτείται νέα
προκήρυξη όταν, η αρχική
προκήρυξη του διαγωνισμού

περιείχε σαφείς, ακριβείς και
αναντίρρητες ρήτρες τροποποίησης και οι αλλαγές δεν
είναι ουσιώδεις, π.χ. δεν
υπάρχει αλλαγή στη φύση ή
στην οικονομική ισορροπία
της σύμβασης.
5. Η διαφάνεια διαδραματίζει
κεντρικό ρόλο στην καταπολέμηση της διαφθοράς και
των κακών πρακτικών στις
δημόσιες συμβάσεις. Για το
λόγο αυτό, οι χώρες της Ε.Ε.
υποχρεούνται να αναφέρουν
παραβιάσεις κανόνων στις
εθνικές αρχές, να δημοσιοποιούν τα αποτελέσματα της
παρακολούθησης εκ μέρους
τους των διαδικασιών ανάθεσης και να υποβάλουν, ανά
τριετία, αναφορά στην ευρωπαϊκή επιτροπή των πιο συχνών πηγών κακής εφαρμογής
ή νομικής αβεβαιότητας. Οι
αγοραστές του Δημοσίου
πρέπει επίσης να κρατούν και
να δημοσιοποιούν αντίγραφα
των συμβάσεων υψηλότερης
αξίας καθ’όλη τη διάρκειά
τους. Επιπροσθέτως, κάθε
διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης πρέπει να καλύπτεται από ειδική αναφορά
του αγοραστή του Δημοσίου
που να εξηγεί τις κύριες αποφάσεις που σχετίζονται με
αυτή, αναγράφοντας κάθε
περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων και η οποία προωθείται στην Επιτροπή ή στις
εθνικές αρχές κατόπιν αιτήματος.
6. Η απλοποίηση των διαδικασιών και η αύξηση της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων στις
δημόσιες συμβάσεις αποτελούν επίσης σημαντικά όπλα
στη μάχη κατά της απάτης και
της διαφθοράς. Πιο συγκεκριμένα:

ment θα γενικευθεί και θα
γίνει υποχρεωτική από το
2018
Η θέσπιση συγκεκριμένου
νομικού πλαισίου για τις συμβάσεις παραχώρησης θα αυξήσει τη διαφάνεια
Θα εισαχθεί συγκεκριμένη
φόρμα για την υπεύθυνη δήλωση των προσφερόντων,
που θα μειώνει τη δυνατότητα
αποκλεισμού τους κατά το
στάδιο ποιοτικής επιλογής.
Στόχος της νομοθεσίας είναι
να διασφαλίσει ότι η αγορά
των δημοσίων συμβάσεων θα
παραμείνει ανοιχτή σε πανευρωπαϊκό επίπεδο ώστε να
συμβάλει στην πλέον αποτελεσματική χρήση δημοσίων
κονδυλίων και στην προώθηση μιας δίκαιης, διαφανούς
και ενιαίας πλατφόρμας για
τα δημόσια έξοδα. Αυτό μπορεί να επηρεάσει θετικά το
σύνολο των πολιτικών για την
καταπολέμηση της διαφθοράς
όπου η διαφάνεια και ο υγιής
ανταγωνισμός παίζουν σημαντικό ρόλο. Η καταπολέμηση
της διαφθοράς στις δημόσιες
συμβάσεις μπορεί να ενισχύσει την ανάπτυξη, να αυξήσει
τον ανταγωνισμό και τις
επενδύσεις και να έχει, γενικότερα, θετικά αποτελέσματα
στην εσωτερική αγορά.
http://ec.europa.eu/growth/
tools-databases/newsroom/
cf/itemdetail.cfm?
item_id=8594&lang=en&title
=Preventing-corruption---new
-public-procurement-rules-asof-April-2016

Η χρήση του e-procure-

Σελίδα 4

Ενημερωτικό δελτίο δημοσίων συμβάσεων - Τεύχος 3/2015

Νομολογία ΔΕΕ και ΓεΔΕΕ
ΓεΔΕΕ
Τ-420/13
/
14.09.2015, Alain Laurent
Brouillard κατά Δικαστηρίου
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Λέξεις-κλειδιά
δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών – διαγωνισμός – μετάφραση νομικών κειμένων –
αποκλεισμός υπεργολάβου
– επαγγελματική ικανότητα –
απαίτηση πενταετούς νομικής πανεπιστημιακής κατάρτισης – αναγνώριση τίτλων
σπουδών – αναλογικότητα –
διαφάνεια
Νομικό ζήτημα
Η αναθέτουσα αρχή δεν υποχρεούται να παραδώσει σε

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

άγονου – διακοπή διαγωνισμού – διαδικασία με διαπραγμάτευση – ανάθεση σε
άλλο προσφέροντα – ίση
μεταχείριση – ουσιαστική
τροποποίηση αρχικών όρων
σύμβασης
Νομικό ζήτημα

ΓεΔΕΕ Τ-126/13 / 29.10.2015,
Direct Way, Directway
Worldwide κατά Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου
Λέξεις-κλειδιά
δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών – διαγωνισμός – μεταφορά – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – κήρυξη διαγωνισμού

Το ύψος των προσφορών που
κατατέθηκαν στο πλαίσιο
ανοιχτής διαδικασίας δεν
δεσμεύει την αναθέτουσα
αρχή κατά την ανάθεση της
σύμβασης κατόπιν διαδικασίας με διαπραγμάτευση που
ακολουθεί την ακύρωση του
αρχικού διαγωνισμού.
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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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