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Με το ά. 3 ν.4623/2019 αντικαταστάθηκε το ά. 72 ν.3852/
2010 σχετικά με τις αρμοδιότητες των Οικονομικών Επιτροπών των δήμων, και πλέον,
προβλέπεται ρητά στην παρ 1
περίπτωση ιδ ότι η Οικονομική
Επιτροπή ασκεί, μεταξύ άλλων,
καθήκοντα αναθέτουσας αρχής
για τις συμβάσεις έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων
που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την
απευθείας ανάθεση. Με το ά.
10 παρ 9 ν.4625/2019 τροποποιήθηκε η διάταξη του ά. 72
παρ 1 περ η ν.3852/2010, και,
πλέον, ορίζεται ότι οι Οικονομικές Επιτροπές των δήμων είναι
αυτές που αποφασίζουν αιτιολογημένα για την τροποποίηση
του φυσικού ή οικονομικού
αντικειμένου των συμβάσεων,
σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη
σε κάθε περίπτωση νομοθεσία.

Το ίδιο ισχύει αναλογικά,
σύμφωνα με το άρθρο 176,
και για τις Οικονομικές Επιτροπές των περιφερειών.
Με τις νέες αυτές διατάξεις
διαφαίνεται ότι ο νομοθέτης
επέλεξε να απονείμει στην
Οικονομική Επιτροπή την
αρμοδιότητα λήψης όλων των
αποφάσεων που αφορούν στο
στάδιο ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων, ήτοι μέχρι

και την κατακύρωση ενός διαγωνισμού. Αντίθετα, ως προς
το στάδιο εκτέλεσης αυτών
εγείρονται ευλόγως προβληματισμοί που δεν διασφαλίζουν
την απαιτούμενη ασφάλεια δικαίου, δεδομένου ότι ρητά
απονέμεται σε αυτήν αρμοδιότητα μόνο για την τροποποίηση
των συμβάσεων, όχι όμως και
για τα λοιπά ζητήματα που ανακύπτουν στο στάδιο αυτό.

Συλλογή και απόδοση κράτησης υπέρ Π.Ο.ΜΗ.ΤΕ.ΔΥ.
Εκδόθηκε η με αριθμό ΔΝΣβ/
51667/ΦΝ 455 Απόφαση του
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β 2780) για τη σύσταση έντοκου τραπεζικού λογαριασμού από το ΤΜΕΔΕ για τη

συλλογή του πόρου 2,5%,
κατ’ εξουσιοδότηση της παρ
7θ του ά. 53 ν.4412/2016,
όπως αυτή τροποποιήθηκε
από τη διάταξη του ά. 14
ν.4612/ 2019. Οι αναθέτου-

σες αρχές οφείλουν στις διακηρύξεις τους (στο ά. 8.1) να
συμπεριλαμβάνουν ρητά την
ως άνω κράτηση με ρητή παραπομπή στην ως άνω υπουργική
απόφαση.

Μητρώα συντελεστών παραγωγής έργων/μελετών
(ΜΗ.Τ.Ε.)
Εκδόθηκε το πδ 71/2019 για τη
δημιουργία των μητρώων συντελεστών παραγωγής δημοσί-

ων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών
συναφών επιστημονικών υπη-

ρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.), κατ’ εξουσιοδότηση του ά. 118 παρ 20 ν.
4472/2017 και του ά. 83 παρ
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10 ν.4412/2016. Οι διατάξεις των
άρθρων 10, 39 και 65 των επιμέρους κεφαλαίων του πδ εισάγουν
μεταβατικές διατάξεις για την ομαλή μετάβαση από τα υφιστάμενα
στα νέα Μητρώα, ενώ από την
ημερομηνία δημοσίευσης του πδ

(03. 07.2019) καταργούνται τα ά.
80–110 ν.3669/2008 και τα ά. 39–
40 ν.3316/2005. Μέχρι την πλήρη
ανάπτυξη και θέση σε λειτουργία
των ηλεκτρονικών συστημάτων της
παρ. 24 του ά. 118 ν.4472/2017, τα
ΜΗ.Τ.Ε. τηρούνται σε έντυπη μορ-

φή, ενώ για την πλήρη θέση σε
λειτουργία των ηλεκτρονικών
ΜΗ.Τ.Ε. αναμένεται η έκδοση σχετικής διαπιστωτικής πράξης από
τον αρμόδιο Υπουργό Υποδομών
και Μεταφορών.

Νέα υποδείγματα διακηρύξεων για προμήθειες και υπηρεσίες
Οι πρόσφατες τροποποιήσεις των
ά. 43-44 ν.4605/2019, ά. 33
ν.4608/2019 και ά. 56 ν.4609/2019

ενσωματώθηκαν από 11.07.2019
στα υποδείγματα διακηρύξεων
προμηθειών και υπηρεσιών της

ΕΑΑΔΗΣΥ (συμβάσεις άνω των
60.000€ χωρίς ΦΠΑ).

Νέα Διεύθυνση στο ΕΣΗΔΗΣ
Με το ά. 41 ν.4623/2019 (έναρξης
ισχύος από 09.08.2019) προβλέφθηκε η σύσταση νέας Διεύθυνσης
διαχείρισης, ανάπτυξης και υποστήριξης του ΕΣΗΔΗΣ με στόχο
την υποστήριξη λειτουργίας του
ΕΣΗΔΗΣ και ΚΗΜΔΗΣ, την εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών και μεθόδων σύναψης δημόσιων συμβάσεων, την επεξεργασία δεδομένων

για την παροχή πληροφόρησης,
εξαγωγή γνώσης καθώς και την
τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων
σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις
προμηθειών και υπηρεσιών στην
Ελλάδα, την παροχή συνεχούς,
πλήρους και συστηματικής εκπαίδευσης/ενημέρωσης των φορέων
του δημοσίου και των οικονομικών
φορέων σχετικά με τη λειτουργία

και χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, καθώς και
την περιοδική διαβίβαση στις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΕ στατιστικών
στοιχείων σχετικά με τις συμβάσεις που συνάπτονται στη χώρα
μας.

δεν υποβλήθηκαν προσφορές είτε
οι υποβληθείσες προσφορές κρίθηκαν μη κατάλληλες, δ) δεν έχουν
αναδειχθεί μειοδότες ή προσωρινοί ανάδοχοι στους εκκρεμείς διαγωνισμούς, η Οικονομική Επιτροπή
μπορεί με απόφασή της να παρατείνει έως 30.6.2020 την εκτέλεση
των συμβάσεων που ήταν σε ισχύ
στις 30.6.2019. Σε κάθε περίπτωση, λαμβάνονται υπόψη κριτήρια
οικονομικότητας και εξασφάλισης
συνθηκών γνήσιου ανταγωνισμού
(ά. 15 παρ 2 ν.4625/2019).

απόφαση ανάθεσης της οικείας
Οικονομικής Επιτροπής. Το συμβατικό κόστος εκάστου δρομολογίου
δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μέγιστη αποζημίωση που προκύπτει
από την εφαρμογή της ΚΥΑ
50025/2018 (Β 4217). Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης των προσωρινών μειοδοτών γίνονται αποδεκτά,
εφόσον κατατεθούν σε φυσική
μορφή ενώπιον της Οικονομικής
Επιτροπής μετά από απόφασή της
και σε χρόνο που αυτή ορίζει.

Μεταφορά μαθητών
Σε διαγωνισμούς μεταφοράς μαθητών της Περιφέρειας που εκκρεμούν έως την έναρξη του σχολικού
έτους 2019 - 2020 η Οικονομική
Επιτροπή μπορεί, κατ’ εξαίρεση
των κείμενων διατάξεων, να αποφασίζει την ανάθεση της εκτέλεσης των σχετικών δρομολογίων
στους προσωρινούς μειοδότες ή
προσωρινούς αναδόχους μέχρι την
ολοκλήρωση των διαγωνισμών με
την υπογραφή των οικείων συμβάσεων και πάντως το αργότερο μέχρι 30.6.2020 (ά. 15 παρ 1 ν.4625/
2019).
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες:
α) δεν κατέστη εφικτό από τις οικείες περιφέρειες να προκηρύξουν
διαγωνισμούς, β) προέκυψαν νέες
ανάγκες μετά την προκήρυξη των
διαγωνισμών, γ) υπάρχουν αδιάθετα δρομολόγια για τα οποία είτε

Οι δαπάνες μεταφοράς μαθητών
που πραγματοποιούνται μέχρι τη
σύναψη της σχετικής σύμβασης καταβάλλονται νόμιμα, εφόσον ο οικείος Περιφερειάρχης βεβαιώνει
με σχετική πράξη του την εκτέλεση
της μεταφοράς και εφόσον το ύψος
της δαπάνης είναι σύμφωνο με την
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Νομολογία ΔΕΕ
C-697/17,
Italia SpA

11.07.2019,

Telekom

προδικαστική παραπομπή – σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και έργων – οδηγία 2014/24
– άρθρο 28, παράγραφος 2 –
κλειστή διαδικασία – οικονομικοί
φορείς κληθέντες να υποβάλουν
προσφορά – ανάγκη να διατηρείται
η νομική και ουσιαστική ταύτιση
του προεπιλεγέντος υποψηφίου με
τον υποβάλλοντα την προσφορά –
αρχή της ίσης μεταχειρίσεως των
προσφερόντων.
Σε κλειστή διαδικασία (ανάθεση
σύμβασης κατασκευής, συντήρησης και διαχείρισης δημόσιου δικτύου υπερευρείας ζώνης στην
Ιταλία), η παρ 2 του άρθρου 28 της
Οδηγίας 2014/24 που ορίζει ότι ο
προσφέρων πρέπει καταρχήν να
ταυτίζεται με τον προεπιλεγέντα
φορέα, πρέπει να ερμηνεύεται υπό
την έννοια ότι τυχόν μεταβολές
στα πρόσωπα των διαγωνιζομένων
φορέων είτε στη διάρθρωση είτε
στην οικονομική και τεχνική τους
ικανότητα μεταξύ των δύο σταδίων
που έχει ως συνέπεια την αύξηση
των ικανοτήτων τους, δεν αλλάζει
την νομική τους ταυτότητα (ΔΕΕ
C‑396/14, MT
Højgaard
και
Züblin, σκ. 37). Συνακόλουθα, προεπιλεγείς φορέας, ο οποίος κατά
το στάδιο υποβολής των προσφορών έχει ήδη απορροφήσει άλλον
προεπιλεγέντα φορέα, αυξάνοντας, έτσι, τις οικονομικές του δυνάμεις και διασφαλίζοντας στην
ουσία την ικανότητά του για εκτέλεση της σύμβασης, ενώ, παράλληλα, εξακολουθεί να πληροί τις
απαιτήσεις της διακήρυξης, δεν
παραβιάζει το ενωσιακό δίκαιο. Το
ίδιο, ωστόσο, δεν ισχύει στην περίπτωση που οι ικανότητες των
φορέων που είχαν αρχικώς προεπιλεγεί μειώθηκαν από επερχόμενη
συγχώνευση/απορρόφηση κατά το
στάδιο πριν την υποβολή των προσφορών τους και τούτο, διότι, εάν
επιτρεπόταν να υποβάλει προσφορά υποψήφιος του οποίου η οικονομική ή/και τεχνική ικανότητα έχει

μειωθεί αισθητά μετά την προεπιλογή του, τούτο θα μπορούσε να
καταλήξει σε καταστρατήγηση της
διαδικασίας, δεδομένου ότι ένας
ανάλογος υποψήφιος δεν θα είχε,
ενδεχομένως, καν προεπιλεγεί.

C-424/18, 20.06.2019, Italy Emergenza Cooperativa Sociale κ.λ./
Ulss 5 Polesana Rovigo κ.λ.
προδικαστική παραπομπή – σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, έργων και υπηρεσιών –
οδηγία 2014/24 – άρθρο 10, στοιχείο η – ειδικές εξαιρέσεις για
συμβάσεις υπηρεσιών – υπηρεσίες
ασθενοφόρων για τη διακομιδή
ασθενών – έννοια
Το Δικαστήριο διευκρίνισε ποιες
υπηρεσίες ασθενοφόρων εμπίπτουν στην εξαίρεση από το πεδίο
εφαρμογής της οδηγίας 2014/24,
καθώς ο σχετικός ιταλικός νόμος
εξομοίωνε το σύνολο των εν λόγω
υπηρεσιών με τις υπηρεσίες διακομιδής έκτακτης ανάγκης, οι οποίες
εκτελούνται μέσω οχημάτων πρώτων βοηθειών και, επομένως, τις
υπήγαγε όλες στην εξαίρεση του
ά. 10, στοιχείο η της οδηγίας, εφόσον παρέχονται από μη κερδοσκοπικές οργανώσεις ή ενώσεις. Το
Δικαστήριο έκρινε ότι η εξαίρεση
αφορά συγκεκριμένες υπηρεσίες
έκτακτης ανάγκης που παρέχονται
από μη κερδοσκοπικές οργανώσεις
ή ενώσεις και δεν πρέπει να επεκταθεί πέραν του αναγκαίου μετρου, ενώ η παρουσία καταρτισμένου προσωπικού σε κοινό ασθενοφόρο δεν αρκεί από μόνη της για
να υφίσταται υπηρεσία ασθενοφόρων καλυπτόμενη από τον κωδικό
CPV 85143000-3. Ως προς τον ορισμό δε της έννοιας της έκτακτης
ανάγκης που δικαιολογεί την υπαγωγή στο πεδίο εφαρμογής του ά.
10η της οδηγίας, μπορούν να
ενταχθούν και περιπτώσεις διακομιδής ασθενούς, η κατάσταση της
υγείας του οποίου ενδέχεται, με

αντικειμενικά κριτήρια, να επιδεινωθεί κατά την εν λόγω διακομιδή.
Επομένως, τόσο οι υπηρεσίες διακομιδής με οδηγό-διασώστη και
έναν τουλάχιστον διασώστη δεόντως εκπαιδευμένους, όσο και οι
βασικές υπηρεσίες διακομιδής μεσω οχημάτων πρώτων βοηθειών
δεν εμπίπτουν αυτόματα στην εξαίρεση του άρθρου 10. Είναι αντίθετη
με την οδηγία η ιταλική διάταξη
που προέβλεπε δυνατότητα απευθείας ανάθεσης σε κάθε υπηρεσία
διακομιδής με ασθενοφόρο, χωρίς
να απαιτεί την παράλληλη ύπαρξη
κατάστασης έκτακτης ανάγκης.

C-264/18, 06.06.2019, P. M. / Ministerraad
προδικαστική παραπομπή – σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, έργων και υπηρεσιών –
οδηγία 2014/24 – άρθρο 10, στοιχείο γ και δ, σημεία i, ii και v –
κύρος – πεδίο εφαρμογής – εξαίρεση των υπηρεσιών διαιτησίας
και συμβιβασμού και ορισμένων
νομικών υπηρεσιών – Αρχές της
ίσης μεταχείρισης και της επικουρικότητας – άρθρα 49 και 56 ΣΛΕΕ
Το Δικαστήριο έκρινε υπέρ της
νομιμότητας των εξαιρέσεων από
το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας
2014/24 ορισμένων νομικών υπηρεσιών και υπηρεσιών διαιτησίας
και συμβιβασμού (ά. 10γ και δ)
(ΔΕΕ C‑127/07, Arcelor Atlantique
et Lorraine, σκ. 23). Oι φορείς/
πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες διαιτησίας, συμβιβασμού και
άλλες συναφείς μορφές διευθέτησης διαφορών διορίζονται με κοινή
συμφωνία των μερών, προκειμένου
να είναι πάντοτε αποδεκτοί από τα
εμπλεκόμενα στη διαφορά μέρη
και, ως εκ τούτου, οι υπηρεσίες
αυτές δεν μπορούν εκ της φύσης
τους να διέπονται από τους κανόνες των δημοσίων συμβάσεων. Το
ίδιο ισχύει και όσον αφορά τη νομική εκπροσώπηση πελάτη από διΣελίδα 3
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κηγόρο σε υποθέσεις διαιτησίας/
συμβιβασμού, αλλά και ορισμένες
ειδικά προβλεπόμενες υπηρεσίες,
οι οποίες νοούνται μόνο στο πλαίσιο στενής προσωπικής σχέσης
μεταξύ δικηγόρου και πελάτη και
χαρακτηρίζονται από την πλέον
αυστηρή εμπιστευτικότητα, η οποία
και καθιστά δύσκολη την αντικειμενική περιγραφή της αναμενόμενης
ποιότητας των υπηρεσιών που
πρόκειται να παρασχεθούν. Επομένως, από την ίδια τη φύση τους, οι
ανωτέρω υπηρεσίες δεν είναι παρόμοιες λόγω των αντικειμενικών
χαρακτηριστικών τους με τις λοι-

πές υπηρεσίες που εμπίπτουν στο
πεδίο εφαρμογής της οδηγίας
2014/24. Tο Δικαστήριο έκρινε ότι
με την εισαγωγή των εν λόγω εξαιρέσεων δεν παραβιάζεται η αρχή
της επικουρικότητας, καθώς ο
ενωσιακός νομοθέτης έδωσε την
ευχέρεια στον κάθε εθνικό νομοθέτη να καθορίσει, εάν οι επίμαχες
υπηρεσίες οφείλουν να ακολουθήσουν τους κανόνες των δημοσίων
συμβάσεων, με αποτέλεσμα η νομιμότητα ανάλογου εθνικού μέτρου
να θίγεται μόνον, όταν το μέτρο
είναι προδήλως ακατάλληλο σε
σχέση με τον επιδιωκόμενο από τα

αρμόδια θεσμικά όργανα σκοπό
(ΔΕΕ C‑210/03, Swedish Match,
σκ. 48). Τέλος, δεν παραβιάζεται
ούτε και η αρχή της ελευθερίας
εγκατάστασης του ά. 49 ΣΛΕΕ,
αλλά ούτε και η αρχή της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών του ά. 56
ΣΛΕΕ, καθώς η εν λόγω εξαίρεση
των υπηρεσιών του ά. 10 της οδηγίας από το πεδίο εφαρμογής της
δεν συνεπάγεται αυτόματα, το
δίχως άλλο, την παραβίαση των
ελευθεριών που διασφαλίζουν οι
Συνθήκες.
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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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