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εκτελεστικός
Κανονισμός
2016/7 ΕΕ – Ευρωπαϊκό Ενιαίο
Έγγραφο Σύμβασης – Υπεύθυνη Δήλωση οικονομικών φορέων – δικαιολογητικά συμμετοχής – κατευθυντήρια οδηγία
15/2016 ΕΑΑΔΗΣΥ – τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) – υπεύθυνη δήλωση οικονομικών φορέων – δικαιολογητικά συμμετοχής –
οδηγίες συμπλήρωσης
Με το με αριθ. πρωτ. 3828/
06.09.2016
έγγραφο
της
ΕΑΑΔΗΣΥ παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την αναζήτηση και χρήση του ΕΕΕΣ. Όπως
προβλέπεται στο άρθρο 79
Ν.4412/2016, το οποίο ενσωμάτωσε το αντίστοιχο άρθρο
59 της Οδηγίας 2014/24, το
ΕΕΕΣ συνιστά ενημερωμένη
Υπεύθυνη Δήλωση των οικονομικών φορέων και υποβάλλεται
εκ μέρους αυτών κατά το στάδιο της αιτήσεως συμμετοχής
τους σε διαγωνιστικές διαδικασίες για τη σύναψη συμβάσεων
άνω των ορίων, επιβεβαιώνοντας ότι οι συμμετέχοντες

οικονομικοί φορείς πληρούν
τις προϋποθέσεις για τη θεμελίωση του δικαιώματος
συμμετοχής στον εκάστοτε
διαγωνισμό. Με τον τρόπο
αυτό περιορίζεται η ανάγκη
προσκόμισης
σημαντικού
αριθμού εγγράφων που σχετίζονται με τα κριτήρια συμμετοχής και ποιοτικής επιλογής
των υποψηφίων.
Ήδη, εκδόθηκε η από 25.11.
2016 κατευθυντήρια οδηγία
15/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΦΕΚ

Β 3698) με θέμα την έκδοση
του Τυποποιημένου Εντύπου
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ),
δηλαδή αντίστοιχης υπεύθυνης
δήλωσης του ΕΕΕΣ για τους
διαγωνισμούς κάτω των ορίων.
Η οδηγία 15/2016 παρέχει περαιτέρω χρήσιμες κατευθύνσεις σχετικά με τη χρήση, το
περιεχόμενο και τον τρόπο
συμπλήρωσης κάθε πεδίου του
τυποποιημένου εντύπου.

Αρμοδιότητα για την ανάθεση δημοσίων έργων
του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
πδ 100/2016 – δημόσια έργα –
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού - αποφασιστικά όργανα – γνωμοδοτικά όργανα – Προϊσταμένη
Αρχή – Διευθύνουσα Υπηρεσία
– Τεχνικό Συμβούλιο

Με το πδ 100/2016 (ΦΕΚ Α
177) καθορίζονται τα αρμόδια
αποφασιστικά και γνωμοδοτικά όργανα για τη ρύθμιση των
θεμάτων που άπτονται της
ανάθεσης δημοσίων συμβά-

σεων έργων του Υπουργείου
Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού. Ειδικότερα καθορίζεται η αρμόδια «Προϊσταμένη
Αρχή» και «Διευθύνουσα Υπηρεσία» του Υπουργείου και
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συστήνεται το Τεχνικό Συμβούλιο, το οποίο γνωμοδοτεί
για τα δημόσια έργα, όταν
φορέας κατασκευής του
έργου είναι το Υπουργείο.
Τέλος, απονέμονται αρμοδιό-

τητες για την έγκριση των
πρότυπων συμβατικών τευχών που εκπονεί το Υπουργείο και για την εξέταση των
υποβληθεισών αιτήσεων θεραπείας.

Διορθώσεις στο Ν.4412/2016
διορθώσεις στο Ν. 4412/
2016 – άρθρο 153 Ν. 4412/
2016 – άρθρα 51, 52, 53, 98,
99, 101, 104, 118, 128, 132,
153, 166, 221 Ν.4412/106
Στο ΦΕΚ Α 200/24.10.2016
διορθώνονται σφάλματα που
αφορούν στο άρθρο 153 του
Ν.4412/2016 για τις Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών. Ειδικότε-

ρα, στο άρθρο 153 παράγραφος 6, μετά το πρώτο εδάφιο,
προστίθεται τύπος που αφορά στον υπολογισμό της αναθεώρησης για κάθε αναθεωρητική περίοδο και στο άρθρο
153 παράγραφος 24 αντικαθίσταται ο τύπος που αφορά
στον υπολογισμό της αναθεώρησης τιμών για δημόσια
έργα που εκτελούνται από
ημεδαπές αναθέτουσες αρ-

χές, εκτός Ελλάδας, σε χώρα
της ΕΕ.
Στο ΦΕΚ Α 206/03.11.2016)
διορθώνονται σφάλματα επιμέρους φράσεων/εδαφίων
των άρθρων 51, 52, 53, 98,
99, 101, 104, 118, 128, 132,
153, 166, 221 του Ν.4412/106.

Υποδείγματα Διακηρύξεων για δημόσιες συμβάσεις έργων
και μελετών
υποδείγματα διακηρύξεων –
δημόσιες συμβάσεις έργων –
δημόσιες συμβάσεις μελετών
– μη δεσμευτικός χαρακτήρας
Με απόφαση της ΕΑΑΔΗΣΥ
δημοσιεύθηκαν υποδείγματα

διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων έργων και
μελετών. Τα εν λόγω υποδείγματα δεν υπέχουν θέση
πρότυπων τευχών, ούτε
έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα,
αλλά τίθενται προς διευκό-

λυνση των αναθετουσών αρχών και έχουν ήδη ενσωματώσει τις τροποποιήσεις που
επέφερε ο Ν.4412/2016.

Νομολογία ΔΕΕ και ΓεΔΕΕ
ΔΕΕ C-225/15, 08.09.2016,
Tribunale di Reggio Calabria
κατά Domenico Politano
Λέξεις-κλειδιά
προδικαστική παραπομπή –
τυχερά παίγνια – χαρακτήρας δημόσιας σύμβασης –
εφαρμογή οδηγίας 2004/18 –
άρθρο 49 ΣΛΕΕ – ελευθερία
εγκατάστασης – αξιολόγηση
χρηματοοικονομικής επάρκειας – αρχή αναλογικότητας
– υπέρτερο γενικό συμφέρον

Νομικό ζήτημα
Σύμβαση που ρυθμίζει τη
χορήγηση αδειών παραχώρησης στο πεδίο των τυχερών
παιγνίων δε δύναται να χαρακτηριστεί ως δημόσια σύμβαση υπηρεσιών και ως εκ
τούτου δεν τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις της Οδηγίας 2004/18. Η νομιμότητα
εθνικής διάταξης που επιβάλλει την προσκόμιση δύο βεβαιώσεων από διαφορετικά
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

προς απόδειξη της χρηματοοικονομικής επάρκειας διαγωνιζομένου δέον να κριθεί
υπό το πρίσμα της αρχής της
αναλογικότητας.

ΔΕΕ C-439/14, 15.09.2016,
SC Star Storage SA κατά Institutul National de CercetareDezvoltare in Informatica
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Λέξεις-κλειδιά
προδικαστική παραπομπή –
οδηγία 89/665 – οδηγία
92/13 – δημόσιες συμβάσεις
– έννομη προστασία – προϋποθέσεις παραδεκτού προσφυγής – εγγύηση προσήκουσας συμπεριφοράς –
αρχή αναλογικότητας – δικαίωμα
αποτελεσματικής
ένδικης προστασίας
Νομικό ζήτημα
H δυνάμει εθνικής ρύθμισης
υποχρέωση καταβολής «εγγύησης προσήκουσας συμπεριφοράς» ως προϋπόθεση
του παραδεκτού οποιασδήποτε προσφυγής κατά πράξης
της αναθέτουσας αρχής δεν
αντιτίθεται στο άρθρο 1 παράγραφοι 1 έως 3 της οδηγίας 89/665, ούτε στο άρθρο
1 παράγραφοι 1 έως 3 της
οδηγίας 92/13, ούτε παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας, στο μέτρο που η εν
λόγω εγγύηση επιστρέφεται
στον προσφεύγοντα ανεξάρτητα από την έκβαση της
προσφυγής.

ΔΕΕ C-292/15, 27.10.2015,
Hormann Reisen GmbH κατά
Stadt Augsburg Landkreis
Augsburg
Λέξεις-κλειδιά
προδικαστική παραπομπή –
Κανονισμός 1370/2007
–
δημόσια υπηρεσία επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία – διαδικασία ανάθεσης
της σύμβασης – εφαρμογή
Οδηγίας 2004/18 – άρθρο 5
παρ. 1 του Κανονισμού –
άρθρο 4 παρ. 7 του Κανονισμού – δυνατότητα υπεργολαβίας
Νομικό ζήτημα
Ο Κανονισμός 1370/2007
εφαρμόζεται κατά την ανάθε-

ση συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας επιβατικών
μεταφορών με λεωφορεία,
όταν οι συμβάσεις αυτές
λαμβάνουν μορφή συμβάσεων
παραχώρησης
υπηρεσιών,
άλλως εφαρμόζονται οι διαδικασίες ανάθεσης των ευρωπαϊκών οδηγιών. Στο πλαίσιο
του εν λόγω Κανονισμού η
διαχείριση και λειτουργία των
επιβατικών μεταφορών με
λεωφορεία παρέχεται κατά το
μεγαλύτερο μέρος της από
τον ίδιο τον ανάδοχο, ενώ
επιτρέπεται κατά την εύλογη
εκτίμηση της αναθέτουσας
αρχής, η ανάθεση περιορισμένου ποσοστού διαχείρισης και λειτουργίας σε
υπεργολάβο.

ΔΕΕ C-549/14, 07.09.2016,
Finn Frogne A/S κατά
Rigspolitiet ved Center for
Beredskabskommunikation
Λέξεις-κλειδιά
προδικαστική παραπομπή –
οδηγία 2004/18 – άρθρο 2 –
αρχή ίσης μεταχείρισης –
υποχρέωση διαφάνειας –
δυσχέρειες κατά την εκτέλεση – εξωδικαστικός συμβιβασμός – ουσιώδης τροποποίηση σύμβασης – περιορισμός αντικειμένου σύμβασης
Νομικό ζήτημα
Τροποποίηση της σύμβασης,
η οποία χαρακτηρίζεται ως
ουσιώδης, χωρίς την κίνηση
νέας διαδικασίας ανάθεσης,
δε δικαιολογείται ακόμα κι αν
προέκυψε ως αποτέλεσμα
εξωδικαστικού συμβιβασμού
ενόψει δυσχερειών κατά την
εκτέλεση της σύμβασης και
απρόβλεπτων περιστάσεων
που συνδέονται με το αντικείμενο αυτής. Μια τέτοια περίσταση θα ίσχυε μόνον εάν
τα έγγραφα της σύμβασης

προέβλεπαν τη δυνατότητα
προσαρμογής, ακόμα και σημαντικών όρων της, καθορίζοντας τον τρόπο εφαρμογής
της δυνατότητας τροποποίησης.

ΔΕΕ C-199/15, 10.10.2016,
Ciclat Soc. Coop. κατά Consip
SpA, Autorita per la Vigilanza
sui Contratti Pubblici di lavori,
servizi e forniture
Λέξεις-κλειδιά
προδικαστική παραπομπή –
οδηγία 2004/18 – άρθρο 45 –
λόγοι αποκλεισμού από διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης – υποχρέωση κατάβολής κοινωνικοασφαλιστικών
εισφορών – αυτεπάγγελτη
αναζήτηση ασφαλιστικής ενημερότητας
Νομικό ζήτημα
Το άρθρο 45 της οδηγίας
2004/18 δεν αποκλείει την
εφαρμογή εθνικής ρύθμισης
δυνάμει της οποίας η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να
θεωρεί ως λόγο αποκλεισμού
μία παράβαση συνιστάμενη
στη μη καταβολή κοινωνικοασφαλιστικών εισφορών και
βεβαιούμενη με πιστοποιητικό
που έχει ζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την αναθέτουσα αρχή
και έχει εκδοθεί από τους
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης. Στην περίπτωση
που η παράβαση αυτή υφίστατο μεν κατά την ημερομηνία
συμμετοχής σε διαγωνισμό,
πλην όμως έπαψε να υφίσταται κατά το χρόνο έκδοσης της
απόφασης περί ανάθεσης ή
κατά το χρόνο διενέργειας
αυτεπάγγελτου ελέγχου από
την αναθέτουσα αρχή, η αναθέτουσα αρχή έχει υποχρέωση, σε εκτέλεση εθνικής νομοθετικής πρόβλεψης, να
αποκλείσει το διαγωνιζόμενο.
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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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