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Oι αποφάσεις των συλλογικών
οργάνων δήμων, περιφερειών,
καθώς και των ΝΠΔΔ αυτών
που αφορούν την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων αποστέλλονται υποχρεωτικά για έλεγχο
νομιμότητας στην Αυτοτελή
Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ μόνο
εάν το τίμημα υπερβαίνει το
ποσό των 60.000€ χωρίς ΦΠΑ
και όχι σε κάθε περίπτωση (το
α 116 τροποποιεί το α 225
ν.3852/2010). Σχετική και η
Εγκύκλιος 27/13.08.2018 του
Υπουργείου Εσωτερικών.
Οι δήμοι που δεν διαθέτουν
τεχνική επάρκεια (α 44 ν.4412/
2016) ή που δεν διαθέτουν
επαρκή τεχνική υπηρεσία ή
που έχουν τεχνική υπηρεσία η
οποία δεν διαθέτει τεχνικό
υπάλληλο της απαιτούμενης
ειδικότητας για την εκπόνηση,
ανάθεση και επίβλεψη μελετών
ή για την ωρίμανση και δημοπράτηση έργων, κατά την κείμενη νομοθεσία, μπορούν, να
αναθέτουν στην ΜΟΔ ΑΕ την
παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, όπως ιδίως τη σύνταξη
τευχών δημοπράτησης, ακόμα
και αν οι μελέτες ή τα έργα
είναι μη συγχρηματοδοτούμενα. Το αίτημα υποβάλλεται
ύστερα από απόφαση του
οικείου δημοτικού συμβουλίου
κι εγκρίνεται με απόφαση του
ΔΣ της ΜΟΔ (το α 178 προσθέτει α 97Β στο ν.3852/2010).
Προγραμματικές
συμβάσεις
μπορούν πλέον να συνάπτουν
και η Εγνατία Οδός ΑΕ, η ΜΟΔ
ΑΕ, η ΕΤΑΔ, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, νομικά
πρόσωπα ιδιωτικού ή δημο-

σίου δικαίου, και οι φορείς
των παραγράφων 1, 2, 3, 4
και 5 του άρθρου 12 του
ν.4412/ 2016 (το α 179 τροποποιεί το α 100 του ν.
3852/2010).
Η συζήτηση και η ψήφιση του
τεχνικού
προγράμματος
πραγματοποιείται ανά έργο,
σύμφωνα με τις προτάσεις
που κατατίθενται. Η πρόταση
που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων
μελών του δημοτικού συμβουλίου συνιστά και το εγκεκριμένο έργο του προς ψήφιση
τεχνικού προγράμματος. Αν
καμία πρόταση δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών
του δημοτικού συμβουλίου, η
ψηφοφορία επαναλαμβάνεται
μεταξύ των δύο πρώτων σε
ψήφους προτάσεων (το α 191
προσθέτει παρ 5 στο α 208
ν.3463/2006). Αντίστοιχη διαδικασία προβλέπεται και για
τα έργα του τεχνικού προγράμματος των περιφερειών
(το α 192 προσθέτει α 268Α
στο ν.3852/2010).

Το α 203 παρ 3 προβλέπει,
αφενός, ότι οι αποφάσεις που
εκδίδει ο δήμαρχος ως διατάκτης πιστώσεων είναι άμεσα
εκτελεστές σε εφαρμογή του α
224 ν.3852/2010 και αφετέρου, ότι η Οικονομική Επιτροπή
είναι αρμόδια να αποφασίζει
αιτιολογημένα για την απευθείας ανάθεση δημοσίων συμβάσεων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, για τροποποίηση άπαξ έως 5% του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου
συμβάσεων π/υ έως 120.000€
πλέον ΦΠΑ και για την έγκριση
του πρωτοκόλλου παραλαβής
στις τελευταίες αυτές συμβάσεις (τροποποιείται η περ δ
της παρ 1 του α 72 ν.3852/
2010).
Τέλος, στον κατάλογο συχνών
ερωτήσεων του Υπουργείου
Εσωτερικών προστέθηκαν απαντήσεις για την εφαρμογή των
διατάξεων
203-207
του
ν.4555/2018.
http://www.ypes.gr/el/Ministry/
FAQ/Efarmogi203-207N45552018/
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Πρότυπα τεύχη μελετοκατασκευής
Η ΕΑΑΔΗΣΥ εξέδωσε πρότυπο τεύχος διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων
συμβάσεων έργου με αξιολό-

γηση μελέτης κατ' άρθρο 50
του ν. 4412/2016, άνω και
κάτω των ορίων, με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη

προσφορά με βάση την τιμή
(Απόφαση 4/2018, ΦΕΚ Β
2837/16.07.2018).

Τεχνικές προδιαγραφές
Το πδ 81/2018 (ΦΕΚ Α 151/21.
08.2018) ενσωματώνει στο
ελληνικό δίκαιο την οδηγία
2015/1535 για την καθιέρωση
μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών
προδιαγραφών και ρυθμίζει
την εφαρμογή του Κανονισμού 1025/2012 σχετικά με
την ευρωπαϊκή τυποποίηση.

Για την καλή λειτουργία της
εσωτερικής αγοράς, κρίνεται
σκόπιμο να διασφαλισθεί
μεγαλύτερη διαφάνεια στις
εθνικές πρωτοβουλίες που
αφορούν τη θέσπιση προτύπων τεχνικών προδιαγραφών.
Προς τον σκοπό αυτό όλες οι
δημόσιες υπηρεσίες που συντάσσουν σχέδια τεχνικών

κανόνων υποχρεούνται πλέον, βάσει του ανωτέρω πδ, να
τα γνωστοποιούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του
ΕΛΟΤ. Παρακολουθούν παράλληλα αντίστοιχες γνωστοποιήσεις άλλων κρατών μελών και μπορούν να αποστέλλουν παρατηρήσεις ή εμπεριστατωμένες γνώμες.

Τεχνικές προδιαγραφές μελετών ΠΧΠ
Εκπονήθηκαν τεχνικές προδιαγραφές για τη σύνταξη μελετών στο πλαίσιο Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων,
σε εφαρμογή του α 12 παρ 4
ν.4447/2016, το οποίο προβ-

λέπει ότι για κάθε κατηγορία
χωρικών σχεδίων εκπονούνται οι απαιτούμενες ειδικές
μελέτες και καθορίζονται οι
προδιαγραφές εκπόνησης αυτών, οι ειδικότητες των μελε-

τητών και κάθε άλλο σχετικό
θέμα (ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/
39459/683, ΦΕΚ Β 2818/
16.07.2018).

Επανορθωτικά μέτρα
Η υπουργική Απόφαση με
αριθμό
77868/18/07/2018
(ΦΕΚ ΥΟΔΔ 441/06.08.2018)
τροποποιεί την υπ. αρίθμ.

Κατεδαφίσεις
εκτάσεις

50844/11.05.2018 υπουργική
απόφαση για τη συγκρότηση
και τον ορισμό μελών γνωμοδοτικής επιτροπής επί της

αυθαίρετων

Επιτρέπεται η σύναψη σύμβασης με τη διαδικασία της
απευθείας ανάθεσης, κατά
παρέκκλιση του ποσού των
20.000€ και μέχρι τα όρια της
του α 5 του ν.4412/2016, για

σε

επάρκειας των ληφθέντων
επανορθωτικών μέτρων. Αντικαθίστανται μέλη.

αιγιαλό

ότι για την εκτέλεση πράξεων
κατεδάφισης αυθαιρέτων κτισμάτων και κατασκευών σε
αιγιαλό και δασικές εκτάσεις
(α 52 ν.4559/2018). Η αναθέτουσα αρχή μπορεί ακόμη και

και

δασικές

να επεκτείνει υφιστάμενη
σύμβαση για τον ίδιο σκοπό
μέχρι το 50% του φυσικού και
οικονομικού της αντικειμένου.

Κατεδάφιση/Αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές
Εκδόθηκε πράξη νομοθετικού
περιεχομένου (ΦΕΚ Α 149/
10.08.2018) εισάγοντας επείγοντα μέτρα για την εκτέλεση
πράξεων κατεδάφισης και
αποκατάστασης ζημιών από

τις πυρκαγιές της 23ης και
24ης Ιουλίου 2018. Αρμόδια
υπηρεσία για τη διενέργεια
των διαδικασιών σύναψης
δημοσίων συμβάσεων για το
σκοπό αυτό είναι η Διεύθυν-

ση Προμηθειών, Υποδομών
και Διαχείρισης Υλικού του
Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας.
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Πρόγραμμα δακοκτονίας
Η Οικονομική Επιτροπής κάθε
Περιφέρειας έχει τη δυνατότητα να αναθέτει την εκτέλε-

ση προγράμματος δακοκτονίας πριν την υπογραφή των
σχετικών συμβάσεων μέχρι

31.12.2018 (και όχι έως την
10.06.2018) (α 57 ν.4554/
2018).

ΕΛΚΕ ΑΕΙ, Ερευνητικών και τεχνολογικών κέντρων
Ως ημερομηνία εφαρμογής
της υπουργικής απόφασης
του ά. 63 παρ. 2 του ν.4485/
2017, ορίζεται η 1.1.2019. Με
την ανωτέρω υπουργική απόφαση καθορίζεται η διαδικασία και ο τρόπος ελέγχου,
εκκαθάρισης και ενταλματοποίησης των δαπανών των
Ε.Λ.Κ.Ε. και η διαδικασία και ο

τρόπος εξόφλησής τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό
θέμα.
Παρατείνονται έως 31.12.
2018 η περίοδος κατά την
οποία δεν απαιτείται έκδοση
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για δαπάνες που διενεργούνται σε βάρος του

προϋπολογισμού των ΕΛΚΕ,
αλλά και η προθεσμία εντός
της οποίας η διαδικασία και ο
τρόπος ελέγχου, εκκαθάρισης, ενταλματοποίησης και
εξόφλησης των δαπανών των
ΕΛΚΕ διενεργείται σύμφωνα
με τις προϊσχύουσες διατάξεις του ν.4485/2017 (α 33 παρ
5 ν.4559/2018)

ΕΑΑΔΗΣΥ
Δημοσιεύτηκε από την ΕΑΑΔΗΣΥ ετήσια έκθεση πεπραγμένων 2017, έκθεση παρακολούθησης δημοσίων συμβάσεων στην Ελλάδα έτους
2017, τεχνική οδηγία για τις

συμβάσεις παραχώρησης και
για τις συμβάσεις καινοτομίας,
επικαιροποιημένος
Οδηγός δημοσίων συμβάσεων
της ΕΕ σε ελληνική μετάφραση και πίνακας με τη χρονική

αλληλουχία καταχώρισης στο
ΚΗΜΔΗΣ των σταδίων σύμβασης σε συνδυασμό με την
ανάρτηση σε λοιπά ηλεκτρονικά μέσα.

έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας
ΟΤΑ, είναι η Επιτροπή Ελέγχου των Πράξεων του άρθρου
68 του Κώδικα Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης, κατά των
αποφάσεων της οποίας δεν
προβλέπεται πλέον η άσκηση

της, κατ’ άρθρο 8 του
ν.3200/1955, προσφυγής νομιμότητας ενώπιον του καθ’
υλην αρμόδιου Υπουργού,
αλλά οι αποφάσεις της δύνανται να προσβληθούν μόνον
ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων.

ΑΕΠΠ
Σύμφωνα με την 74/2018
Γνωμοδότηση ΝΣΚ (αποδεκτή
από τον Υπουργό Εσωτερικών), αρμόδιο όργανο για τον
έλεγχο των προσφυγών που
ασκούνται κατά αποφάσεων
συλλογικών οργάνων των
ΟΤΑ β βαθμού, μέχρι την

Συμβουλές για την απευθείας ανάθεση έργων
Με την με αριθμό οικ.902/
20.07.2018 εγκύκλιό του το
ΥΠΥΜΕ συμβουλεύει τις αναθέτουσες αρχές να περιλαμβάνουν σε κάθε απόφαση
απευθείας ανάθεσης και κατακύρωσης α) αριθμητική παράθεση στο προοίμιο των διατάξεων και των στοιχείων στα
οποία στηρίζεται η απόφαση
και β) στο διατακτικό, το ελά-

χιστο περιεχόμενο μίας απόφασης ανάθεσης, όπως αυτό
περιγράφεται στο α 118 του
ν.4412/2016. Επιπρόσθετα,
υπενθυμίζει ότι κατά την προσκόμιση των δικαιολογητικών
πληρωμής, όλες οι προσκομιζόμενες πράξεις πρέπει να
είναι εκτυπωμένες απευθείας από το ΚΗΜΔΗΣ και το
ΔΙΑΥΓΕΙΑ, προκειμένου να

είναι εντυπωμένοι οι ΑΔΑΜ
και ΑΔΑ αντίστοιχα και να
εμφαίνεται η ακριβής ημερομηνία ανάρτησης αυτών. Υποδεικνύει, τέλος, την ανάγκη
για μεγαλύτερη μέριμνα όσον
αφορά την πληρότητα του
φακέλου αποστολής των δικαιολογητικών προς εκκαθάριση,
για την αποφυγή άσκοπων
καθυστερήσεων.
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Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF)
Το πρόγραμμα Διευκόλυνση
«Συνδέοντας
την
Ευρώπη» (CEF) στον τομέα των
τηλεπικοινωνιών αποτελεί βασικό μέσο της ΕΕ για
τη διευκόλυνση, μέσω επιχορηγήσεων, της διασυνοριακής
αλληλεπίδρασης μεταξύ δημόσιων διοικήσεων, επιχειρήσεων και πολιτών. Αντικείμενο

χρηματοδότησης εντός του
2018 είναι δράσεις σχετικά με
την προώθηση των ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων. Στο
πλαίσιο αυτό η ΕΕ κάλεσε
ενδιαφερομένους να υποβάλουν προτάσεις για την προώθηση των ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων, παρέχοντας
χρηματοδότηση ύψους 3 εκα-

τομμυρίων ευρώ. Καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προτάσεων ορίζεται η 22 Νοεμβρίου 2018.
https://ec.europa.eu/inea/en/
connecting-europe-facility/cef
-telecom/apply-funding/2018cef-telecom-calleprocurement

Νομολογία ΔΕΕ και ΓεΔΕΕ
ΔΕΕ C-14/17, 12.07.2018, VAR
and ATM
Λέξεις-κλειδιά

μο». Ο προσφέρων υποχρεούται να αποδείξει την ισοδυναμία αυτή κατά την υποβολή της
προσφοράς του.

Τεχνικές προδιαγραφές – Ισοδυναμία
Νομικό ζήτημα
Το άρθρο 34, παράγραφος 8,
της οδηγίας 2004/17/ΕΚ έχει
την έννοια ότι, όταν οι τεχνικές προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στα έγγραφα του
διαγωνισμού κάνουν μνεία συγκεκριμένου σήματος, συγκεκριμένης καταγωγής ή συγκεκριμένης παραγωγής, η
μνεία πρέπει να συνοδεύεται
από τη σημείωση «ή ισοδύνα-

ΔΕΕ C-300/17, 7.8.2018, Hochtief
Λέξεις-κλειδιά
Αποτελεσματική
δικαστική
προστασία – Προβαλλόμενοι
λόγοι
Νομικό ζήτημα
Είναι συμβατή με το ενωσιακό
δίκαιο εθνική δικονομική ρύθμιση, που θέτει ως προϋπόθε-

ση για το παραδεκτό της
αγωγής αποζημίωσης την
προηγούμενη αναγνώριση, με
αμετάκλητη απόφαση, του
παράνομου χαρακτήρα της
διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης από τμήμα
προσφυγών ή από δικαστήριο
(άρθρο 34, παράγραφος 8,
της οδηγίας 2004/17/ΕΚ).
Δεν αντιτίθεται στο δίκαιο
της Ένωσης εθνική δικονομική διάταξη που απαγορεύει
την εξέταση, κατά το δικαστικό έλεγχο, λόγων που μπορούσαν να προβληθούν και
δεν προβλήθηκαν ενώπιον
του τμήματος προσφυγών
(άρθρο 1, παράγραφοι 1 και 3,
της οδηγίας 89/665).
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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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