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οδηγία 2014/24/ΕΕ – οδηγία
2014/25/ΕΕ – οδηγία 89/665 –
Ν. 4412/2016 – ενσωμάτωση
– δημόσιες συμβάσεις –
έννομη προστασία
Ο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147)
δημοσιεύθηκε στις 8 Αυγούστου 2016 και περιλαμβάνει
379 άρθρα και παραρτήματα.
Μεταφέρει στην ελληνική
έννομη τάξη τους νέους κανόνες ανάθεσης και εκτέλεσης
δημοσίων συμβάσεων έργων,
προμηθειών και υπηρεσιών.
Ενσωματώνει τις οδηγίες
2014/24, 2014/25 και 89/665
και εγκαινιάζει μία νέα εποχή
για το δίκαιο των δημοσίων
συμβάσεων στη χώρα μας.
Ειδικότερα, ο νόμος μετά την
οριοθέτηση του πεδίου εφαρμογής του και τον ορισμό των
κρίσιμων εννοιών που περιέχει διαιρείται σε τέσσερα βιβλία. Το Πρώτο Βιβλίο (άρθρα
3 έως 221) περιέχει τις διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και
υπηρεσιών των λεγόμενων
κλασσικών τομέων, δηλαδή
της οδηγίας 2014/24. Αρχικά,
παρατίθενται οι γενικές αρχές
και κανόνες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, έπονται λεπτομερείς διατάξεις για τις
ηλεκτρονικές διαδικασίες, τις
τεχνικές προδιαγραφές, τα
κριτήρια ποιοτικής επιλογή,
περιγράφονται αναλυτικά τα
στάδια της διαδικασίας ανά-

θεσης και ρυθμίζονται τα
ειδικά καθεστώτα συμβάσεων, όπως συμβάσεις για
κοινωνικές και άλλες ειδικές
υπηρεσίες (άρθρα 107 –
110), διαγωνισμοί μελετών
(άρθρα 111 – 115) και συμβάσεις κάτω των ορίων (άρθρα
116 – 128). Ακολουθεί το
δεύτερο μέρος του εν λόγω
βιβλίου που περιλαμβάνει
τους κανόνες εκτέλεσης της
σύμβασης, το οποίο διαιρείται ανά είδος σύμβασης
(δημόσιες συμβάσεις έργων
στα άρθρα 134 – 181, δημόσιες συμβάσεις μελετών και
παροχής τεχνικών υπηρεσιών, στα άρθρα 182 – 199
και τέλος για τις συμβάσεις
προμήθειας αγαθών και παροχής γενικών υπηρεσιών
στα άρθρα 200 – 221).

οποίο ενσωματώνει την oδηγία 2014/25 για τις συμβάσεις
έργων προμηθειών και υπηρεσιών των πρώην εξαιρούμενων τομέων. Το Τρίτο Βιβλίο
υπό τον τίτλο «Διακυβέρνηση», περιέχον μόλις 5 άρθρα,
προβλέπει την υποχρέωση
υποβολής εκθέσεων εκ μερους της των αναθετουσών
αρχών σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις που συνάπτουν, ενώ το Τέταρτο Βιβλίο
περιέχει τις διατάξεις για την
έννομη προστασία, συγκεντρώνοντας για πρώτη φορά
(μετά το Ν.4281/2014 που
όμως ουδέποτε τέθηκε σε
ισχύ) σε ένα νομοθέτημα διατάξεις ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου δημοσίων
συμβάσεων.

Αντίστοιχη δομή ακολουθεί
και το Δεύτερο Βιβλίο, το
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ΝΟΜΟΣ 4413/2016 - Ενσωμάτωση της οδηγίας 2014/23
οδηγία 2014/23 – ενσωμάτωση – συμβάσεις παραχώρησης – Ν. 4413/2016
Ο Ν.4413/2016 (ΦΕΚ Α 148)
δημοσιεύθηκε επίσης στις 8
Αυγούστου 2016 και περιλαμβάνει 89 άρθρα και παραρτήματα. Μεταφέρει στην
ελληνική έννομη τάξη την
οδηγία 2014/23 σχετικά με
τις διαδικασίες σύναψης
συμβάσεων παραχώρησης
έργων και υπηρεσιών από
αναθέτουσες αρχές και αναθέτοντες φορείς. Ο νέος
νόμος, που αποτελεί την
πρώτη αυτόνομη νομοθετική
ρύθμιση των συμβάσεων
παραχώρησης, σκοπεί στη
θέσπιση ενιαίου νομοθετικού
πλαισίου για την εν λόγω
κατηγορία συμβάσεων.

Διαιρείται σε έξι μέρη. Στο
πρώτο μέρος οριοθετείται
το πεδίο εφαρμογής και το
αντικείμενο του νόμου, ορίζονται οι βασικές έννοιες,
διατυπώνονται οι γενικές
αρχές που διέπουν τη διαδικασία σύναψης αυτών των
συμβάσεων, προσδιορίζονται
οι εξαιρούμενες συμβάσεις
και οι ειδικές περιπτώσεις.
Στο δεύτερο μέρος εξαγγέλλονται οι γενικές αρχές που
διέπουν τη διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων παραχώρησης, όπως ιδίως η αρχή
της δημοσιότητας της διαδικασίας και την καταπολέμηση της διαφθοράς. Το τρίτο
μέρος αφιερώνεται στο κομμάτι της εκτέλεσης των συμβάσεων, ενώ το τέταρτο,
υπό τον τίτλο «Διακυβέρνη-

ση», αναφέρεται στην υποχρέωση σύνταξης και υποβολής εκθέσεων παρακολούθησης από την ΕΑΑΔΗΣΥ,
καταχώρισης ηλεκτρονικών
στοιχείων στο ΚΗΜΔΗΣ και
τεκμηρίωσης της διαδικασίας ανάθεσης και εκτέλεσης εκ μέρους των αναθετουσών αρχών. Τα σχετικά
με την έννομη προστασία
περιλαμβάνονται στο πέμπτο
μέρος, που περιέχει διατάξεις τόσο για δικαστική όσο
και για εξωδικαστική επίλυση διαφορών, ενώ το τελευταίο μέρος περιλαμβάνει
κατά κύριο λόγο τις μεταβατικές διατάξεις, πριν την
παράθεση των παραρτημάτων.

Ειδικό διαδικτυακό περιβάλλον εργασίας για τους φορείς
που ενδιαφέρονται για την ηλεκτρονική τιμολόγηση
(05.07.2016)
ηλεκτρονική τιμολόγηση –
φορείς – διαδικτυακό περιβάλλον εργασίας – eInvoicing
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε στις 5 Ιουλίου την
θέση σε εφαρμογή ενός
ειδικού εργασιακού περιβάλλοντος για τους φορείς που
ενδιαφέρονται για την ηλεκτρονική τιμολόγηση. Αυτός ο
χώρος συνεργασίας θα επιτρέψει την ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών
σχετικά με τη διασυνοριακή
ηλεκτρονική τιμολόγηση μεταξύ όσων ενδιαφέρονται για
τις πολιτικές και τις εξελίξεις της αγοράς (e-Invoicing

Collaboration Match-making
website – MMWS).

Ο ιστοχώρος επιτρέπει τη
συμμετοχή φορέων δημόσιας
διοίκησης και ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να δημιουργήσουν από κοινού τα
επερχόμενα MMWS ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Διευκολύνει, περαιτέρω, τις συζητήσεις των ομάδων δραστηριότητας υπό τις ονομα-

σίες «Συνδέσεις», «Ρύθμιση» και «Πρότυπα και διαλειτουργικότητα» του Ευρωπαϊκού πολυμερούς φόρουμ
για την ηλεκτρονική τιμολόγηση (EMSFEI). Αυτές οι
κοινότητες χρηστών ανευρίσκονται στην ενότητα περί
ηλεκτρονικής τιμολόγησης
της ψηφιακής πλατφόρμας
CEF. Οι χρήστες συνδέονται
μέσω της υπηρεσίας ελέγχου ταυτότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ECAS).
http://ec.europa.eu/growth/
tools-databases/newsroom/
cf/itemdetail.cfm?
item_id=8872&lang=en
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Εγγυητική συμφωνία του Ευρωπαϊκού Προγράμματος
COSME: 100 εκ. ευρώ για ελληνικές ΜΜΕ (15.07.2016)
COSME – ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τις ΜΜΕ – εγγυητική συμφωνία
Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF) και η Εθνική
Τράπεζα της Ελλάδας (ΕΤΕ)
υπέγραψαν την πρώτη εγγυητική συμφωνία για ΜΜΕ
στην Ελλάδα, επωφελούμενοι από τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI), την
καρδιά του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη.
Η στήριξη της ΕΕ θα δώσει
τη δυνατότητα στην Εθνική
Τράπεζα της Ελλάδας να
παράσχει 100 εκ. σε περισσότερες από 350 ΜΜΕ στην
Ελλάδα, μέσω του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη.
Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων θα παρέχει στην
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας
μία άμεση εγγύηση μέσω του
προγράμματος COSME με

οικονομική υποστήριξη από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Αυτό θα επιτρέψει στην τράπεζα να προωθήσει τρία νέα
προϊόντα δανείου με σημαντικά μειωμένες εγγυητικές
απαιτήσεις και να παρέχει
στήριξη σε ΜΜΕ, οι οποίες
διαφορετικά δεν θα ελάμβαναν χρηματοδότηση.
Κατά την τελετή υπογραφής
στην Αθήνα, ο Εκπρόσωπος
Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτης Σχοινάς, δήλωσε: “Η εν λόγω
συμφωνία χρηματοδότησης
του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Στρατηγικών Επενδύσεων
(EFSI) που υπογράφηκε σήμερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και την
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, σημαίνει νέα δάνεια σε
καλές τιμές για περισσότερες από 350 ελληνικές
ΜΜΕ. Η σημαντική συμφωνία
– η δεύτερη που υπογράφε-

ται για την Ελλάδα – πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη του
Επενδυτικού Σχεδίου για την
Ευρώπη. Αποτελεί, λοιπόν,
μια επιπλέον απόδειξη ότι το
Σχέδιο Γιούνκερ λειτουργεί
και απευθύνεται στους ανθρώπους και στις επιχειρήσεις που χρειάζονται περισσότερη στήριξη. Η συγχρηματοδότηση του Επενδυτικού
Σχεδίου για τις ΜΜΕ έχει
δείξει σημαντικά αποτελέσματα μέσα στον πρώτο χρόνο, κι έτσι η Επιτροπή σκοπεύει να την κλιμακώσει αλλά
και να παρατείνει τη διάρκεια
ζωής του EFSI.”
http://ec.europa.eu/growth/
tools-databases/newsroom/
cf/itemdetail.cfm?
item_id=8883&lang=en

Πίνακας επιδόσεων της ενιαίας αγοράς:
λιγότερα εμπόδια, αλλά και 53 κόκκινες κάρτες στην ΕΕ
και στις χώρες του ΕΟΧ (18.07.2016)
ενιαία αγορά – πίνακας επιδόσεων – αξιολόγηση –
απότελέσματα ανά κράτος
μέλος
Η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας,
Επιχειρηματικότητας και
ΜΜΕ δημοσίευσε την τελευταία έκδοση του πίνακα αποτελεσμάτων για την ενιαία
αγορά που παρακολουθεί τις
επιδόσεις των χωρών της ΕΕ
και του ΕΟΧ σε μια σειρά πεδίων πολιτικής και εργαλείων διακυβέρνησης. Ο πρόσφατα επεκταθείς πίνακας

αποτελεσμάτων αξιολογεί,
πλέον, τη συμμόρφωση με το
δίκαιο της ΕΕ, τη συμβολή σε
μια σειρά από υπηρεσίες παροχής βοήθειας της ΕΕ και
το πώς οι χώρες εξασφαλίζουν θεμιτό ανταγωνισμό σε
διάφορους τομείς, όπως οι
δημόσιες συμβάσεις και οι
ταχυδρομικές υπηρεσίες.
Με βάση ένα σύστημα φωτεινού σηματοδότη, δόθηκαν
στις χώρες 138 πράσινες,
128 κίτρινες και 53 κόκκινες
κάρτες που δείχνουν αντίστοιχα αν η απόδοσή τους

ήταν καλή, μέτρια ή κακή στις
παρακολουθούμενες περιοχές. Σε σύγκριση με τα αποτελέσματα του τελευταίου
πίνακα (Οκτώβριος 2015),
υπάρχει μια μετατόπιση από
τη μέτρια (κίτρινο) ή την κακή
(κόκκινο), στην καλή (πράσινο) επίδοση σε 25 περιπτώσεις. Από την άλλη πλευρά, η απόδοση επιδεινώθηκε
από πράσινο σε κίτρινο σε 30
περιπτώσεις και από κίτρινο
(ή ακόμη και πράσινο) σε
κόκκινο σε 20 περιπτώσεις.
H απόδοση στην Κροατία, την
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Κύπρο και τη Σλοβακία με 7
πράσινες κάρτες ξεχωρίζει
θετικά. Η Γαλλία και η Βουλγαρία κατάφεραν να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους σε
3 περιοχές .
Εκτός από την αξιολόγηση
σε επίπεδο ΕΕ, τα φύλλα

αξιολόγησης των χωρών
είναι ηλεκτρονικά προσβάσιμα και διαθέσιμα για αποθήκευση στις εθνικές γλώσσες, ώστε να διαπιστώνεται
πώς συγκεκριμένες χώρες
έχουν εξελιχθεί σε συγκεκριμένους τομείς.

http://ec.europa.eu/growth/
tools-databases/newsroom/
cf/itemdetail.cfm?
item_id=8890&lang=en

Κατάργηση του μέρους Β του Ν. 4281/2014
δημόσιες συμβάσεις – Ν.
4281/2014 – μέρος Β – κατάργηση – Ν. 4403/2016 –
ΕΣΗΔΗΣ – ΚΗΜΔΗΣ – εγγυήσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 57
του νόμου 4403/2016 (ΦΕΚ
Α 125) από 01.07.2016 καταργούνται τα άρθρα 14 έως
201 του Ν.4281/2014 (Α

160), πλην των διατάξεων
των άρθρων 134 έως 138,
139, 157 και της παραγράφου 5 του άρθρου 201, οι οποίες διατηρούνται σε ισχύ.

Ρυθμίσεις για συμβάσεις συναπτόμενες από το
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
προμήθειες αμυντικού υλικού – ένοπλες δυνάμεις –
διαφορές κατά τη σύναψη
συμβάσεων – αποζημίωση –
Ν.3883/2010 – Ν.3978/2011
– Ν.4407/2016
Στο Ν.4407/2016 (ΦΕΚ Α
134) περιέχονται διατάξεις
που ρυθμίζουν ζητήματα
σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις που συνάπτει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
Ειδικότερα, με το άρθρο 32
αυτού προστίθεται νέα παράγραφος 1Α στο άρθρο 76
του Ν.3883/2010. Η παράγραφος 1 του εν λόγω άρθρου προβλέπει ότι κάθε
υποπρόγραμμα (ολοκληρωμένη πρόταση) προμήθειας
αμυντικού υλικού, εφόσον
είναι εντεταγμένη στο Τριετές Κυλιόμενο Πρόγραμμα,
ενεργοποιείται με πρόταση
του Ανωτάτου Συμβουλίου
του οικείου κλάδου, που εισάγεται στο ΣΑΓΕ, το οποίο
και γνωματεύει σχετικά. Στη
συνέχεια ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ
διατυπώνει την πρόταση του
προς τον Υπουργό Εθνικής

Άμυνας. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ζητά τη γνώμη
των Γενικών Διευθύνσεων
Αμυντικών Εξοπλισμών και
Επενδύσεων, Οικονομικού
Σχεδιασμού και Υποστήριξης
και Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων,
ενώ μπορεί να θέσει το ζήτημα προς συζήτηση στο
Συμβούλιο Άμυνας. Ο Υπουργός, υποχρεωτικά εφόσον το
υποπρόγραμμα είναι μείζονος οικονομικής αξίας και
δυνητικά σε κάθε άλλη περίπτωση, εισάγει το ζήτημα
στο ΚΥΣΕΑ που αποφασίζει
σχετικά μετά από γνώμη της
αρμόδιας Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στον Κανονισμό
της Βουλής. Για τα υπόλοιπα
υποπρογράμματα, η απόφαση ενεργοποίησης λαμβάνεται από τον Υπουργό μετά από γνώμη της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής.
Με τη νέα διάταξη θεσπίζεται παρέκκλιση από τη διαδικασία αυτή για υποπρογράμματα των οποίων η αξία εκ-

τός ΦΠΑ είναι κατώτερη από
τα χρηματικά όρια του άρθρου 24 του Ν. 3978/2011.
Στις περιπτώσεις αυτές, η
απόφαση ενεργοποίησης
λαμβάνεται από τον Αρχηγό
του Γενικού Επιτελείου του
οικείου κλάδου των Ενόπλων
Δυνάμεων, μετά από εισήγηση του Ανωτάτου Συμβουλίου του οικείου κλάδου. Για
τα υποπρογράμματα αυτά
γίνεται ενημέρωση της αρμόδιας κοινοβουλευτικής
επιτροπής ανά εξάμηνο.
Εν συνεχεία, στο άρθρο 33
ορίζεται ότι οι πράξεις εξώδικου συμβιβασμού με τις
οποίες αναγνωρίζονται στο
Ελληνικό Δημόσιο το δικαίωμα αποζημίωσης ή άλλες
χρηματικές αξιώσεις για
διαφορές που ανέκυψαν κατά τη σύναψη ή την εκτέλεση συμβάσεων προμηθειών,
υπηρεσιών ή έργων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας
στον τομέα της άμυνας και
της ασφάλειας και οι οποίες
συνιστούν νόμιμο τίτλο για
την είσπραξη δημοσίων εσόΣελίδα 4
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δων κατ` άρθρο 2 του Ν.Δ.
356/1974 (Α 90), εκτελούνται υπέρ του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, πλέον του ανωτάτου ορίου των πιστώσεών
του και τα σχετικά έσοδα
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την κάλυψη εξοπλιστικών αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Τέλος, το άρθρο 47 διευκρινίζει ότι διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών
και υπηρεσιών στον τομέα
της Άμυνας του τρίτου μερους του Ν. 3978/2011 (συμβάσεις κάτω από τα όρια της
οδηγίας 2009/81), που
έχουν ήδη ξεκινήσει από τη
Γενική Διεύθυνση Αμυντικών
Εξοπλισμών και Επενδύσεων

κατά την έναρξη ισχύος του
Ν.4407/2016, συνεχίζονται
και ολοκληρώνονται από την
ίδια Γενική Διεύθυνση, η
οποία παρακολουθεί και την
εκτέλεσή τους, πλην της
διενέργειας των παραλαβών.
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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, Ανάπτυξης και Τουρισμού, 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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