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Με το άρθρο 86 του Ν.4478/
2017 (ΦΕΚ Α 91/23.06. 2017)
τροποποιούνται επιμέρους άρθρα του Ν.4412/2016 που αφορούν την άσκηση καθηκόντων
προσωρινού προέδρου της
ΕΑΑΔΗΣΥ και ορίζονται ρητά οι
λόγοι αποδοχής ή απόρριψης
αίτησης αναστολής (χωρίς να
αρκείται ο νομοθέτης στην
παραπομπή στις διατάξεις του
πδ 18/1989). Η αίτηση γίνεται
δεκτή, εφόσον πιθανολογείται
σοβαρά η παράβαση κανόνα
δικαίου και απορρίπτεται αν,
από τη στάθμιση των εκατέρωθεν συμφερόντων, κρίνεται ότι
οι αρνητικές συνέπειες από
την αποδοχή θα είναι σοβαρότερες από την ωφέλεια του

αιτούντος. Ρυθμίζονται δικονομικά ζητήματα που αφορούν
την προθεσμία έκδοσης της
δικαστικής απόφασης και το

ανασταλτικό αποτέλεσμα που
παράγεται από την άσκηση της
αίτησης αναστολής.

Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Με το άρθρο 43 του Ν.4487/
2017 (ΦΕΚ Α 116/09. 08.2017)
ρυθμίζονται θέματα οικονομικής διαχείρισης της ΑΕΠΠ πριν
και μετά την 31.12.2017, οι κατ’
εξαίρεση αποσπάσεις και μετατάξεις για την κάλυψη των
άμεσων αναγκών της κατά τα
δύο πρώτα έτη από τη συγκρότησή της, οι περιπτώσεις στις
οποίες δεν εφαρμόζεται η διαδικασία προσφυγής κήρυξης
ακυρότητας
καταρτισθείσας
σύμβασης και η έναρξη ισχύος
των διατάξεων του Βιβλίου IV
του Ν. 4412/2016 για τη δικαιοδοσία και καθ’ ύλην αρμοδιότητα των δικαστηρίων. Ειδικότερα, το Βιβλίο IV του Ν. 4412/
2016 εφαρμόζεται μετά την
26.06. 2017 για συμβάσεις γενικών υπηρεσιών και προμηθειών, μετά την 01.01.2018 για

συμβάσεις έργων, μελετών
και συναφών επιστημονικών
υπηρεσιών αξίας άνω των
ορίων, καθώς και για συμβάσεις παραχώρησης έργων και
υπηρεσιών αξίας ίση ή ανώτερη του ορίου του άρθρου 1
παρ. 2 του Ν. 4413/2016, και
μετά την 01.03.2018 για συμβάσεις άνω των 60.000 ευρώ
και κάτω των ορίων των
άρθρων 5 και 235 του Ν.
4412/2016, καθώς και συμβάσεις παραχώρησης έργων και
υπηρεσιών αξίας κατώτερη
του ορίου του άρθρου 1 παρ.
2 του Ν. 4413/2016.
Με το πδ 57/2017 (ΦΕΚ Α
88/20.06.2017) καθορίζονται
η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες της ΑΕΠΠ (άρθρα 1 –
8), καθώς και οι θέσεις και τα
προσόντα του προσωπικού

της (άρθρα 9 – 16). Με το πδ
58/2017 (ΦΕΚ Α 88/20.06.
2017) ρυθμίζεται η ταμειακή
διαχείριση της ΑΕΠΠ και καθορίζεται ο τρόπος διάθεσης των
πιστώσεών της και διενέργειας
κάθε είδους δαπανών της
(άρθρα 1 – 19).
Με την υπ’ αριθ. 3491/2017
(ΦΕΚ Β 1992/09.06.2017) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών τροποποιείται
προγενέστερη απόφαση και
καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού, η παρακράτηση και η
απόδοση της κράτησης 0,10%
υπέρ της ΑΕΠΠ.
Χρήσιμο ερμηνευτικό κείμενο
είναι, τέλος, ο Ενημερωτικός
Οδηγός για τις αρμοδιότητες
και τον τρόπο λειτουργίας της
ΑΕΠΠ που εκδόθηκε από την
Αρχή τον Αύγουστο του 2017.
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Λειτουργία ΕΣΗΔΗΣ
Με το άρθρο 37 Ν.4482/2017
(ΦΕΚ Α 102/25.07.2017) αντικαθίσταται το άρθρο 379 παρ.
2 Ν.4412/2016 και ορίζεται
ως ημερομηνία έναρξης χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ η 25.07.
2017 για τις ανοικτές διαδικασίες σύναψης δημόσιας
σύμβασης έργου, εκπόνησης
μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών
επιστημονικών υπηρεσιών και
η 20.10.2017 για το σύνολο
των λοιπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων
έργων, μελετών και παροχής
τεχνικών και λοιπών συναφών
υπηρεσιών που διενεργούν οι
φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, οι αναθέτουσες αρχές
και οι αναθέτοντες φορείς.
Με την υπ’ αριθ. 56902/215/
2017 (ΦΕΚ Β 1924/02.06.
2017) απόφαση του Υπουργού
Οικονομίας και Ανάπτυξης
ρυθμίζονται αναλυτικά και με
τροποποίηση προγενέστερης
απόφασης οι τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ.

Ειδικότερα περιέχονται ρυθμίσεις που αφορούν τη διαχείριση και τη δομή του συστήματος, την αδιάλειπτη και
ορθή λειτουργία του, τα δικαιώματα χρήσης και τον
τρόπο πρόσβασης σε αυτό, τη
διαδικασία εγγραφής, τη διαφύλαξη εμπιστευτικότητας, τη
διαλειτουργικότητα, την επικοινωνία και διακίνηση εγγράφων, την χρονοσήμανση, τον
προγραμματισμό συμβάσεων
προμηθειών και υπηρεσιών
αρμοδιότητας ΓΓ Εμπορίου
και Προστασίας Καταναλωτή,
τον απολογισμό, τη σύνταξη
της προκήρυξης-διακήρυξης,
την υποβολή, ηλεκτρονική
αποσφράγιση και αξιολόγηση
των προσφορών και των δικαιολογητικών προσωρινού
αναδόχου, την κατακύρωση,
σύναψη και εκτέλεση της
σύμβασης, την υποβολή προδικαστικών προσφυγών και
ενστάσεων, την πρόσβαση
στα έγγραφα και, τέλος, ειδικά ζητήματα για τα δυναμικά
συστήματα αγορών, τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς

και τις συμφωνίες πλαίσιο.
Επίσης, με την υπ’ αριθ.
83010/4098/2017 (ΦΕΚ Β
2710/02.08.2017) απόφαση
των Υπουργών Οικονομίας και
Ανάπτυξης και Υποδομών και
Μεταφορών ρυθμίζονται κατ’
εξαίρεση οι τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ κατά
την ανάθεση των συμβάσεων
έργων, μελετών και παροχής
τεχνικών μελετών και τεχνικών υπηρεσιών με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής
και μόνο στην ανοικτή διαδικασία (δεν αφορά το σύνολο
των διαδικασιών και κριτηρίων ανάθεσης που αφορούν
έργα, μελέτες και συναφείς
υπηρεσίες). Η διαφοροποίηση
των ρυθμίσεων συνίσταται
κυρίως στη λήψη μέτρων σε
περίπτωση αδυναμίας λειτουργίας του συστήματος.

Λειτουργία ΚΗΜΔΗΣ
Με την υπ’ αριθ. πρωτ.
57654/22.05.2017 απόφαση
του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης ρυθμίζονται θέματα λειτουργίας και διαχείρισης του ΚΗΜΔΗΣ. Οι ρυθμίσεις εφαρμόζονται σε όλες
τις συμβάσεις που υπάγονται

στο πεδίο εφαρμογής του
Ν.4412/2016
εκτιμώμενης
αξίας ίσης ή ανώτερης του
ποσού των χιλίων ευρώ (άνευ
ΦΠΑ). Σύμφωνα μάλιστα με το
άρθρο 10 παρ. 3 της απόφασης, η καταχώρηση στο
ΚΗΜΔΗΣ προηγείται κάθε

άλλης δημοσίευσης σε εθνικό
επίπεδο. Σχετική και η υπ’
αριθ. 16/14.08.2017 (ΔΝΣα/
οικ58865/Φ.ΕΓΚ.) εγκύκλιος
του Υπουργείου Υποδομών
και Μεταφορών.

Προγραμματικές συμβάσεις
Με το άρθρο 74 Ν.4483/2017
(ΦΕΚ Α 107/31.07.2017) επεκτείνεται η δυνατότητα σύναψης προγραμματικών συμ-

βάσεων στην υλοποίηση προμηθειών κάθε είδους. Στους
δικαιούχους φορείς προστίθενται τα δίκτυα δήμων και

περιφερειών του άρθρου 101
Ν.3852/2010.
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Προμήθειες, υπηρεσίες και μισθώσεις των ΑΕΙ
Στο άρθρο 66 του Ν.4485/
2017 (ΦΕΚ Α 114/04.08.2017)
επαναλαμβάνεται ότι οι δημόσιες συμβάσεις προμηθειών
και υπηρεσιών των ΑΕΙ συνάπτονται σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.4412/2016
και ότι οι σχετικές πράξεις
αναρτώνται στο ΚΗΜΔΗΣ.
Στο ίδιο άρθρο προβλέπεται ο
τρόπος μίσθωσης των ακινήτων, των μεταφορικών μέσων
και του εξοπλισμού τους,
αναλόγως του ύψους του
συνολικού ετήσιου μισθώματος: Αν υπερβαίνει τις 20.000

ευρώ διενεργείται μειοδοτικός διαγωνισμός, διαφορετικά η μίσθωση γίνεται απευθείας χωρίς διαγωνισμό.
Με το άρθρο 100 προβλέπεται η τροποποίηση διατάξεων
του Ν.4013/2011 που αφορούν τις αρμοδιότητες της
ΕΑΑΔΗΣΥ και του Νομικού
της Συμβούλου και καταργείται η επικουρική θέση Δικηγόρου ως βοηθού του Νομικού Συμβούλου.
Με το άρθρο 108 παρέχεται,
τέλος, στις Περιφέρειες η

δυνατότητα ανάθεσης της
εκτέλεσης των δρομολογίων
μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης δημόσιων σχολείων στους προσωρινούς
μειοδότες, καθώς και νομιμοποίησης των σχετικών δαπανών, στις περιπτώσεις που
δεν έχουν προκηρυχθεί διαγωνισμοί ή δεν έχουν αναδειχθεί μειοδότες έως την
έναρξη των σχολικών ετών
2016-2017 και 2017-2018 και
πάντως το αργότερο έως την
31.12.2017.

Περιεχόμενο Μητρώου Έργου
Με την ΔΝΣγ/οικ.38108/
ΦΝ466 (ΦΕΚ Β 1956/07.06.
2017) υπουργική απόφαση
ορίζεται ότι το Μητρώο Έρ-

γου υποβάλλεται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία και έχει
συγκεκριμένο περιεχόμενο,
όπως και τα παραδοτέα και

τα ψηφιακά σχεδιαστικά αρχεία.

Τεχνικές προδιαγραφές μελετών Τοπικών Χωρικών
Σχεδίων
Με την υπ’ αριθ. 27016/2017
(ΦΕΚ Β 1975/07.06.2017)
απόφαση του Υπουργού Με-

ταφορών και Υποδομών ρυθμίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές μελετών των Τοπικών

Χωρικών Σχεδίων (ΤΧΣ).

Καθορισμός Ομάδων Εργασιών ανά κατηγορία έργων
Με την υπ’ αριθ. ΔΝΣγ7οικ.
42218/ΦΝ466 (ΦΕΚ Β 2048/
14.06.2017) απόφαση του
Υπουργού Μεταφορών και
Υποδομών ορίζεται ότι οι
διατάξεις της υπ’ αριθ. ΔΝΣγ/
οικ.38107/ΦΝ466 απόφασής
του (ΦΕΚ Β 1956/07.06.

2017), με την οποία καθορίζονται οι ομάδες εργασιών
ανά κατηγορία έργων για τις
δημόσιες συμβάσεις έργων
του Ν. 4412/2016 (πχ χωματουργικές, τεχνικές, ασφαλτικές κλπ εργασίες στην κατηγορία έργων οδοποιίας, λι-

θορριπές, σκυροδέματα, πλωτοί προβλήτες κλπ στην κατηγορία λιμενικών έργων κλπ),
εφαρμόζονται
υποχρεωτικά
από την 15.07.2017 και μετέπειτα.

Αποφαινόμενα και γνωμοδοτούντα όργανα της ΓΓ
Υποδομών και Μεταφορών
Με την υπ’ αριθ. ΔΝΣγ/
οικ.37834/ΦΝ466 (ΦΕΚ Β
1980/08.06.2017) απόφαση
του Υπουργού Μεταφορών
και Υποδομών ορίζονται τα

αποφασιστικά και γνωμοδοτικά όργανα της ΓΓ Υποδομών
Μεταφορών κατά την ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων
συμβάσεων εκπόνησης μελε-

τών και παροχής τεχνικών και
λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών που εμπίπτουν
στο πεδίο εφαρμογής του
Ν.4412/2016.
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Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων αναθέτουσας και
προϊσταμένης αρχής
Με την υπ’ αριθ. ΔΝΣγ/
οικ.37835/ΦΝ466 (ΦΕΚ Β
1980/08.06.2017) απόφαση
του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται τα όργα-

να που ασκούν αρμοδιότητες
αναθέτουσας και προϊστάμενης αρχής (ΓΓ της ΓΓ Υποδομών, Γενικοί Διευθυντές της
ΓΓ Υποδομών, Διευθυντές

Υπηρεσιών της ΓΓ Υποδομών,
Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών) κατά τον Ν.4412/
2016.

Καθορισμός των συμβάσεων και των συμφωνιών
πλαίσιο που διενεργούνται από την Επιτροπή
Προμηθειών Υγείας ως ΕΚΑΑ – Καθορισμός ΚΑΑ
Με την υπ’ αριθ. 2203/2017
(ΦΕΚ Β 1926/02.06.2017)
απόφαση του Υπουργού Υγείας η Επιτροπή Προμηθειών
Υγείας ορίζεται ως Εθνική

Κεντρική Αρχή Αγορών, ενώ
οι Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών της χώρας,
το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας,
το Γενικό Νοσοκομείο Αττικής

«Σισμανόγλειο – Αμαλία Φλέμιγκ» ως Κεντρικές Αρχές
Αγορών, για το δωδεκάμηνο
από 01.06.2017 έως την 31.
05.2018.

Τεχνικές προδιαγραφές μελετών Ειδικών Χωροταξικών
Σχεδίων (ΕΧΔ)
Με την υπ’ αριθ. 27022/2017
(ΦΕΚ Β 1976/07.06.2017)
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται οι τεχνικές προ-

διαγραφές μελετών των Ειδικών Χωροταξικών Σχεδίων
(ΕΧΣ) του Ν. 4447/2016 και,
συγκεκριμένα, οι στόχοι και
το περιεχόμενο των ΕΧΣ, τα

στάδια και το περιεχόμενο
της μελέτης των ΕΧΣ και η
διαδικασία προέγκρισης του
ΕΧΣ.

Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για
δημόσιες συμβάσεις έργων
Με την υπ’ αριθ. ΔΝΣγ/
οικ.39340/ΦΝ466 (ΦΕΚ Β
1994/09.06.2017) απόφαση
του Υπουργού Υποδομών και
Μεταφορών ορίζεται ότι ο Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων εργασιών εγκρίνεται
και εφαρμόζεται υποχρεωτικά

στις διαδικασίες σύναψης
συμβάσεων δημοσίων έργων,
με χρόνο έναρξης την 15.
07.2017 και μετέπειτα. Είναι
εντυπωσιακό ότι με την υπ’
αριθ. 11/19.06.2017 Εγκύκλιο
του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών για πρώτη φορά και σε

ευθεία αντίθεση με το νόμο,
επεκτείνεται η υποχρεωτική
χρήση των Περιγραφικών Τιμολογίων και στους φορείς
του Βιβλίου ΙΙ του Ν.4412/
2016.

Κανονισμός Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και
παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών
υπηρεσιών
Με την υπ’ αριθ. ΔΣΝγ/
32129/ΦΝ466/2017 (ΦΕΚ Β
2519/20.07.2017) απόφαση
του Υπουργού Υποδομών και
Μεταφορών εγκρίθηκε ο Κανονισμός
Προεκτιμώμενων
Αμοιβών Μελετών και παρο-

χής Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών. Με την υπ’ αριθ. ΔΝΣγ/
οικ56023/ΦΝ466 (ΦΕΚ Β
2724/03.8.2017)
απόφαση
του Υπουργού Υποδομών και
Μεταφορών τροποποιήθηκε

το σκεπτικό της ανωτέρω
απόφασης χωρίς άλλη αλλαγή
επί της ουσίας. Σχετική και η
υπ’ αριθ. 17/14.08.2017 εγκύκλιος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
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Κριτήρια υπαγωγής στην έννοια της «χωριστής
επιχειρησιακής μονάδας»
Με την υπ’ αριθ. 75555/289/
2017 (ΦΕΚ Β 2336/10.07.
2017) απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών καθορίζονται τα κριτήρια υπαγωγής
στην έννοια της «χωριστής
επιχειρησιακής μονάδας» του
άρθρου 6 παρ. 2 εδάφιο β του
Ν. 4412/2016.
Σύμφωνα με το άρθρο 3, ως
τέτοια μονάδα θεωρείται η
εκάστοτε διοικητική μονάδα,
η οποία πληροί σωρευτικά τα
εξής χαρακτηριστικά: α) διαθέτει σημαντικό βαθμό αυτοτελούς διοικητικής ικανότητας, δηλαδή βάσει των οικείων διατάξεων σχεδιάζει,
αποφασίζει, συνάπτει και
υλοποιεί ανεξάρτητα δημό-

σιες συμβάσεις και β) διαθέτει σημαντικό βαθμό δημοσιονομικής αυτοτέλειας, δηλαδή
έχει στη διάθεσή της τις πιστώσεις που απαιτούνται για
τη σύναψη και την εκτέλεση
δημοσίων συμβάσεων.
Η αυτοτελής διοικητική ικανότητα της εκάστοτε επιχειρησιακής μονάδας τεκμαίρεται
όταν εντός της δομής της
λειτουργεί τμήμα ή γραφείο
προμηθειών, ενώ ο σημαντικός βαθμός δημοσιονομικής αυτοτέλειας τεκμαίρεται
ιδίως όταν σε όργανό της
έχουν μεταβιβαστεί αρμοδιότητες διατάκτη (άρθρο 4).

υπαγωγή μιας μονάδας στις
διατάξεις της απόφασης είναι
η έκδοση διαπιστωτικής πράξης του αρμόδιου για τη διοίκησή της οργάνου (πχ αρμόδιου Υπουργού, Διοικητή ή
Προέδρου ΑΔΑ), η οποία περιλαμβάνει υποχρεωτικά κατ’
ελάχιστον την αιτιολογημένη
συνδρομή των προαναφερθέντων κριτηρίων και τεκμηρίων,
το CPV και κοινοποιείται υποχρεωτικά στη Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων και
Προμηθειών της ΓΓ Εμπορίου
και Προστασίας Καταναλωτή
του Υπουργείου Οικονομίας
και Ανάπτυξης, στο ΓΛΚ και
στην ΕΑΑΔΗΣΥ.

Σύμφωνα με το άρθρο 5, απαραίτητη προϋπόθεση για την

Ορισμός επιχειρησιακών μονάδων του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Στην υπ’ αριθ. 131046/ΓΔ2/
2017 (ΦΕΚ Β 2824/11.08.
2017) απόφαση του Υπουργού
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αναγνωρίζονται
ως αυτοτελείς επιχειρησιακές μονάδες οι : α) οι ΓΓ του
Υπουργείου Παιδείας και

Θρησκευμάτων, Θρησκευμάτων, Έρευνας και Τεχνολογίας, Δια Βίου Μάθησης και
Νέας Γενιάς, β) οι υπαγόμενες σε αυτές οργανικές μονάδες, γ) οι αυτοτελείς οργανικές και υπηρεσιακές μονάδες, δ) οι 13 Περιφερειακές

Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τις υπαγόμενες σε
αυτές αποκεντρωμένες ή μη
Υπηρεσίες, ε) τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Κεντρική
και Περιφερειακές Υπηρεσίες
των ΓΑΚ).

Λόγοι αποκλεισμού από τη συμμετοχή στις διαδικασίες
σύναψης δημοσίων συμβάσεων
Στην υπ’ αριθ. 20 Κατευθυντήρια Οδηγία της ΕΑΑΔΗΣΥ
αναλύεται το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με τους
λόγους αποκλεισμού των οι-

κονομικών φορέων από τη
συμμετοχή στις διαδικασίες
σύναψης δημοσίων συμβάσεων και επιχειρείται συσχετισμός με το προηγούμενο

νομοθετικό καθεστώς, με
παράλληλη αναφορά στη νομολογία του ΔΕΕ και των εθνικών δικαστηρίων.

Ανταγωνιστικός διάλογος
Με την υπ’ αριθ. 21 Κατευθυντήρια Οδηγία της
ΕΑΑΔΗΣΥ επιχειρείται αφενός η παρουσίαση των βασικότερων χαρακτηριστικών του

ανταγωνιστικού
διαλόγου,
όπως αυτός προσδιορίζεται
από την εθνική και την ενώσιακή νομοθεσία, αφετέρου η
παροχή της πληρέστερης

δυνατής ενημέρωσης προς
τους ενδιαφερόμενους φορείς
ως προς τον τρόπο χρήσης
της μεθόδου αυτής.
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Τροποποίηση των συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους
Στην υπ’ αριθ. 22 Κατευθυντήρια Οδηγία της ΕΑΑΔΗΣΥ
παρουσιάζονται αναλυτικά οι
προϋποθέσεις των επιτρεπτών τροποποιήσεων της
αρχικής σύμβασης και αποσαφηνίζονται τα ιδιάζοντα νομικά ζητήματα που εγείρονται
κατά την τροποποίηση των

συμβάσεων, όσο αυτές διαρκούν, σε συσχέτιση με τη
νομολογία του ΔΕΕ και των
εθνικών δικαστηρίων. Έμφαση δίνεται στη διάκριση μεταξύ ουσιώδους και μη ουσιώδους τροποποίησης της σύμβασης, όπως αυτή έχει αποτυπωθεί νομολογιακά σε υπο-

θέσεις που έχουν εκδικαστεί
ενώπιον του ΔΕΕ και οι
οποίες οδήγησαν στη συνέχεια στη ρητή διαμόρφωση
των σχετικών διατάξεων των
νέων οδηγιών και κατ’ επέκταση της εθνικής νομοθεσίας.

Υπόδειγμα διακήρυξης για τη σύναψη Συμφωνίας –
Πλαίσιο Προμήθειας
Δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ υπόδειγμα
διακήρυξης για τη σύναψη

Συμφωνίας – Πλαίσιο Προμήθειας με ανοικτή Διαδικασία.

Πρότυπα διακήρυξης έργων
Δημοσιεύθηκαν (ΦΕΚ Β 3074/
06.09.2017) τα πρότυπα διακηρύξεων για τη σύναψη
ηλεκτρονικών δημοσίων συμ-

βάσεων έργου άνω και κάτω
των ορίων του Ν.4412/2016,
με ανοικτή διαδικασία και
κριτήριο ανάθεσης την πλέον

συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά με βάση την
τιμή.

Παροχή οδηγιών για την αναζήτηση ασφαλιστικής
ενημερότητας
Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 2/
56489/0026/21.07.2017 έγγραφο
του
Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών παρέχονται οδηγίες σχετικά με την
αναζήτηση ασφαλιστικής ενημερότητας κατά την πληρωμή
δημοσίων δαπανών. Ορίζεται
ότι μέχρι την πλήρη ενοποίηση των μηχανογραφικών συστημάτων των φορέων που

εντάσσονται στον ΕΦΚΑ και
την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών, οπότε θα
εκδίδεται ηλεκτρονικά ενιαία
ασφαλιστική
ενημερότητα
από τον ΕΦΚΑ, κατά την εξόφληση χρηματικών ενταλμάτων από τους φορείς της
Κεντρικής Διοίκησης ακολουθούνται οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 90 παρ. 2

του Ν. 4446/2016. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι ως δικαιολογητικό για την εξόφληση χρηματικών ενταλμάτων
θα υποβάλλεται η ασφαλιστική
ενημερότητα
του
(τέως) ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή άλλων
ασφαλιστικών φορέων, η
οποία θα λαμβάνεται με χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής του εκάστοτε φορέα.

Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις
Την 06.06.2017 η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή εξέδωσε έγγραφο,
με το οποίο καθορίζονται
προαιρετικά πράσινα κριτήρια
επιλογής, τεχνικές προδιαγραφές, κριτήρια ανάθεσης
και ρήτρες εκτέλεσης συμβάσεων για τα προϊόντα και τις
υπηρεσίες υφαντουργίας. Τα

κριτήρια θα δώσουν στις αναθέτουσες αρχές τη δυνατότητα να αγοράζουν αγαθά, υπηρεσίες και έργα με μειωμένη
περιβαλλοντική επίπτωση.
http://ec.europa.eu/
environment/gpp/pdf/criteria/
textiles_2017.pdf

Την 13.07.2017 η Επιτροπή
δήλωσε την πρόθεσή της για
την προώθηση στην Ευρώπη
των λεωφορείων με μηδενικές εκπομπές ρύπων. Προς
τον σκοπό αυτό, κρίνεται
απαραίτητη η καλύτερη οργάνωση των δημόσιων συμβάσεων προμηθειών και η συΣελίδα 6
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νεργασία όλων των εμπλεκόμενων, ώστε τα «πράσινα»
λεωφορεία να αποτελέσουν
το 30% του συνόλου των δημόσιων μεταφορών το 2025.

https://ec.europa.eu/
transport/sites/transport/
files/2017-05-05-europeanclean-bus-deploymentinitiative-declaration.pdf

Νομολογία ΔΕΕ και ΓεΔΕΕ
ΔΕΕ C-296/2015, απόφαση
της 08.06.2017, Medisanus
d.o.o. κατά Splošna Bolnišnica Murska Sobota
Λέξεις-κλειδιά
προδικαστική παραπομπή –
δημόσιες συμβάσεις – φάρμακα που προορίζονται για
ανθρώπινη χρήση – Οδηγία
2004/18/EΚ – άρθρο 2 και
άρθρο 23, παράγραφοι 2 και
8 – άρθρα 34 και 36 ΣΛΕΕ –
δημόσια σύμβαση για τον
εφοδιασμό νοσοκομείου –
εθνική κανονιστική ρύθμιση η
οποία επιτάσσει τον κατά
προτεραιότητα
εφοδιασμό
των νοσοκομείων με φάρμακα παρασκευασμένα από
πλάσμα εγχώριας προελεύσεως – αρχή της ίσης μεταχειρίσεως
Νομικό ζήτημα
Τα φάρμακα που παρασκευάζονται από ανθρώπινο αίμα ή
από πλάσμα ανθρωπίνου αίματος συνιστούν «εμπορεύματα» κατά την έννοια του
άρθρου 34 ΣΛΕΕ και «προϊόντα» κατά την έννοια του
άρθρου 1, παράγραφος 2,
στοιχεία αʹ και γʹ, της οδηγίας
2004/18. Η υποχρέωση κατά
προτεραιότητα εφοδιασμού
Σλοβενικού Νοσοκομείου με
φάρμακα
παρασκευασμένα
από πλάσμα σλοβενικής προέλευσης εμποδίζει κάθε επιχείρηση η οποία διαθέτει
φάρμακα
παρασκευασμένα
από πλάσμα συλλεγέν εντός
άλλου κράτους μέλους της
Ένωσης να υποβάλλει λυσιτελώς προσφορές στο πλαίσιο
προσκλήσεων προς υποβολή
προσφορών. Ο περιορισμός

αυτός δεν μπορεί να θεωρηθεί αναγκαίος και πρόσφορος
για την αποτροπή υπερτίμησης των φαρμάκων από πλάσμα, καθώς όλα τα φάρμακα
που παρασκευάζονται βιομηχανικώς από πλάσμα, είτε
στη Σλοβενία είτε σε άλλο
κράτος μέλος, έχουν την ίδια
βάση από πλευράς καθορισμού των τιμών τους, ήτοι τις
εθελοντικές και μη αμειβόμενες δωρεές αίματος.

ΔΕΕ C-76/2016, απόφαση της
13.07.2017, Metrostav a.s.
κατά Úrad pre verejné obstarávanie

σύμβασης είναι κατάλληλη για
την αξιολόγηση της οικονομικής επάρκειας του διαγωνιζομένου να εκτελέσει ορθά τη
σύμβαση, αφού η χορήγηση
δανείου αποδεικνύει ότι ο
διαγωνιζόμενος έχει πράγματι
στη διάθεσή του μέσα αναγκαία για την εκτέλεση της
σύμβασης. Η επιβολή στον
διαγωνιζόμενο της υποχρέωσης να έχει στη διάθεσή του
τα απαιτούμενα κεφάλαια καθόλη τη διάρκεια εκτέλεσης
της σύμβασης είναι πρόσφορη
για τη διασφάλιση της επίτευξης των σκοπών του άρθρου
47, παράγραφος 1, της οδηγίας 2004/18.

Λέξεις-κλειδιά
προδικαστική παραπομπή –
δημόσιες συμβάσεις – Οδηγία 2004/18/ΕΚ – άρθρο 47,
παράγραφοι 1, 4 και 5 – οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια του διαγωνιζομένου – οδηγίες 89/665/ΕΟΚ
και 2007/66/ΕΚ – ένδικη
προσφυγή κατά αποφάσεως
αποκλεισμού διαγωνιζομένου
από διαγωνισμό – Χάρτης
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
– άρθρο 47 – δικαίωμα σε
αποτελεσματική προσφυγή
Νομικό ζήτημα
H αναθέτουσα αρχή δύναται
να αποκλείσει διαγωνιζόμενο
από διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για το λόγο
μη πλήρωσης της απαίτησης
για χρηματοοικονομική επάρκεια. Η απαίτηση για λήψη
δανείου για την εκτέλεση της

ΔΕΕ C-701/2015, απόφαση
της 13.07.2017, Malpensa
Logistica Europa SpA κατά
Società Esercizi Aeroportuali
SpA (SEA)
Λέξεις-κλειδιά
προδικαστική παραπομπή –
δημόσιες συμβάσεις – μεταφορές – έννοια της “εκμεταλλεύσεως γεωγραφικής περιοχής με σκοπό τη διάθεση
αερολιμένων ή άλλων τερματικών σταθμών μεταφορικών
μέσων σε αεροπορικούς μεταφορείς” – Οδηγίες 2004/17
και 96/67 – εθνική νομοθεσία
μη προβλέπουσα τη διενέργεια διαγωνισμού για την παραχώρηση αερολιμενικών χώρων
Νομικό ζήτημα
Το άρθρο 7 της οδηγίας 2004/
17 δεν αντιτίθεται σε εθνική
Σελίδα 7
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ρύθμιση, η οποία δεν προβλέπει προηγούμενη διαδικασία
δημόσιου διαγωνισμού για τις
παραχωρήσεις, έστω και προσωρινές, χώρων προοριζόμενων για την παροχή αερολιμενικών υπηρεσιών εδάφους,
για τις οποίες δεν καταβάλλεται αμοιβή από τον διαχειριστή του αερολιμένα.

υπηρεσιών για την ανάπτυξη
του πληροφοριακού συστήματος του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης – κατάταξη της
προσφοράς προσφέροντος –
απόρριψη της προσφοράς
προσφέροντος – υποχρέωση
αιτιολογήσεως – υπερβολικά
χαμηλή προσφορά
Νομικό ζήτημα

ΓεΔΕΕ Τ-392/2015, απόφαση
της 04.07.2017, Ευρωπαϊκή
Δυναμική κατά Οργανισμού
Σιδηροδρόμων της ΕΕ
Λέξεις-κλειδιά
δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών – διαδικασία διαγωνισμού – παροχή εξωτερικών

Το έννομο συμφέρον πρέπει,
λαμβανομένου υπόψη του
αντικειμένου της προσφυγής,
να υφίσταται κατά τον χρόνο
άσκησής της και να διατηρείται μέχρι την έκδοση της
δικαστικής απόφασης. Από
την αρχή της ελευθερίας
απόδειξης προκύπτει ότι οι
διάδικοι ενώπιον του Γενικού
Δικαστηρίου δικαιούνται, κατ’
αρχήν, να επικαλούνται, ως

αποδεικτικά στοιχεία, έγγραφα τα οποία προσκομίστηκαν
σε άλλη ένδικη διαδικασία
στην οποία συμμετείχαν οι
ίδιοι ως διάδικοι, χωρίς η
συγκατάθεση του διαδίκου
από τον οποίο προέρχεται το
διαδικαστικό έγγραφο να
μπορεί να αποτελέσει προϋπόθεση του παραδεκτού του
εγγράφου. Νόμιμη η εκ μερους της αναθέτουσας αρχής
εκτίμηση του κατά πόσο συντρέχει περίπτωση υπερβολικά
χαμηλής προσφοράς σε δύο
στάδια. Μόνο εφόσον προκύπτουν αμφιβολίες ως προς
την αξιοπιστία μιας προσφοράς οφείλει η επιτροπή αξιολόγησης να ζητήσει τις προσήκουσες διευκρινίσεις ως
προς τη σύνθεση της προσφοράς, προτού, ενδεχομένως, την απορρίψει.
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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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