
Το α 57 του ν. 4568/2018 (Α 
178) επέφερε τις ακόλουθες 
αλλαγές στο ν. 4412: Το α 128 
ν.4412 (ανάθεση εξειδικευμέ-
νων υπηρεσιών συμβούλου) 
εφαρμόζεται πλέον και κατά τη 
σύναψη συμβάσεων που υλο-
ποιούνται ως ΣΔΙΤ, ενώ επα-
νέρχονται σε ισχύ οι προβλέ-
ψεις του α 42 παρ 1 ν.3316/ 
2005. Προστίθενται εδάφια στο 
α 49 ν.4412 (προϋποθέσεις για 
την εξασφάλιση της ωριμότη-
τας έργων και μελετών), ενώ 
τέλος προβλέπεται ότι οι πρά-
ξεις για έργα, μελέτες και 
υπηρεσίες (τεχνικές και γενι-
κές) που εκδίδονται μέχρι 
11.10.2018 και είναι καταχωρη-
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νο έκδοσής τους, εφόσον κα-
ταχωρήθηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ με-
χρι 11.10.2018. 

τέες στο ΚΗΜΔΗΣ, παράγουν 
τα έννομα αποτελέσματά 
τους αναδρομικά από το χρό-

Ο ν.4568/2018 αφορά στην 
ίδρυση, λειτουργία και εκμε-
τάλλευση αεροδρομίων επί 
υδάτινων επιφανειών. Άδειες 

και όχι μόνο για τη μίσθωση 
του χώρου. 

λαμβάνονται μετά από διαγω-
νιστική διαδικασία του ν.4412/ 
2016  ή του ν.4413/2 016 για 
τη λειτουργία υδατοδρομίου 

Ίδρυση υδατοδρομίων 

Σύμφωνα με το α 39 του 
ν.4568/2018, η εκτέλεση των 
δημόσιων αστικών επιβατικών 
μεταφορών θα γίνεται από-

με λεωφορεία, μετά από δια-
γωνιστική διαδικασία του 
ν.4412. 

κλειστικά από πρόσωπα ή 
ενώσεις προσώπων που  
εκτελούν κατ’ επάγγελμα 
οδικές μεταφορές επιβατών 

Αστικές επιβατικές μεταφορές 

Η υπουργική απόφαση με αριθ-
μό ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ466 
(ΦΕΚ Β 4203) καθορίζει τα 
καθήκοντα των βασικών μελε-
τητών, οι οποίοι μετέχουν  
υποχρεωτικά ως τεχνικοί σύμ-

άλλο συναφές θέμα κατ’ εφαρ-
μογή των άρθρων 188.6 και 
123.3 ν.4412. Η παροχή υπηρε-
σιών του βασικού μελετητή 
συνιστά ειδική κατηγορία πα-
ροχής επιστημονικής υπηρε-

βουλοι κατά την εκτέλεση 
δημοσίων έργων, όπως επί-
σης και τις αρμοδιότητές 
τους, το περιεχόμενο της 
σύμβασής τους, τον τρόπο 
πληρωμής τους και κάθε 

Τεχνικοί σύμβουλοι – Μελετητές δημοσίων έργων 
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που κατασκευάζονται κατόπιν 
εγκεκριμένης μελέτης εφαρ-
μογής του άρθρου 134 περί-
πτωση α ν. 4412.  

σίας (άρθρο 2.1 περίπτωση 
9α σε συνδυασμό με το 
άρθρο 123.3 ν.4412),αφορά 
δε αποκλειστικά δημόσιες 

συμβάσεις κάτω των ορίων. 
Οι διατάξεις της απόφασης 
αυτής έχουν εφαρμογή στις 
δημόσιες συμβάσεις έργων 

Παράταση πτυχίων ΜΕΕΠ 

βάλει αίτηση τακτικής αναθε-
ώρησης εντός 60 ημερών 
μετά την ημερομηνία λήξης 
ισχύος του πτυχίου τους,  γ)  
πρόκειται να υποβάλουν  
εμπροθέσμως αίτηση τακτι-
κής αναθεώρησης, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 
97 ν.3669/2008 και δεν συ-
ντρέχουν οι προϋποθέσεις 
διαγραφής τους από το    
ΜΕΕΠ. 

Το Υπουργείο Υποδομών με 
την με αριθμό 10/2018 εγκύ-
κλιό του πληροφορεί ότι, σε 
συνέχεια της δημοσίευσης 
του α 107 παρ 4 ν.4530/2018 
(παράταση ισχύος της Βεβαί-
ωσης Εγγραφής σε συγκεκρι-
μένες κατηγορίες ΜΕΕΠ), θα 
τίθεται στις ως άνω πρωτότυ-
πες βεβαιώσεις εγγραφής 
σχετική σημείωση παράταση 
της ισχύος τους έως 31.01. 

2019. Η ανωτέρω ρύθμιση 
αφορά τα πτυχία τάξεων 3η 
έως και 7η τα οποία είτε είχαν 
ήδη παραταθεί έως 30.09. 
2018, είτε ήταν σε ισχύ κατά 
την έναρξη ισχύος του νόμου 
(30.03.2018) και: α) έχουν 
υποβάλει αίτηση τακτικής 
αναθεώρησης εντός του τε-
λευταίου τριμήνου πριν την 
ημερομηνία λήξης ισχύος του 
πτυχίου τους,  β)  έχουν υπο-

Επικαιροποίηση πρότυπων τευχών  

ποιότητας – τιμής (α 4.2 και 
17Α στο τεύχος έργων κάτω 
των ορίων), α 8 και 15.4 στο 
τεύχος μελέτης κάτω των 
ορίων), α 17Α στο τεύχος 
έργων άνω των ορίων και α 
15.4 στο τεύχος μελέτης άνω 
των ορίων). 

Έχουν δημοσιευτεί στην ιστο-
σελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ επικαι-
ροποιημένα τα πρότυπα τεύ-
χη διακηρύξεων ανοικτής 
διαδικασίας, άνω και κάτω 
των ορίων, για τη σύναψη 
συμβάσεων έργων με κριτή-
ριο ανάθεσης την πλέον συμ-

φέρουσα από οικονομική άπο-
ψη προσφορά με βάση την 
τιμή, καθώς και συμβάσεων 
μελετών με κριτήριο ανάθε-
σης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προ-
σφορά με βάση την τιμή και 
με βάση τη βέλτιστη σχέση 

Πλήρωση απαιτήσεων από ενώσεις προσώπων 

κατηγορίες του ΜΕΕΠ, ενώ οι 
συνολικά απαιτούμενες από 
τη διακήρυξη κατηγορίες να 
καλύπτονται αθροιστικά από 
όλα τα μέλη της ένωσης. 

Με το με αριθμό 5036/2 
8.09.2018 έγγραφό της η 
ΕΑΑΔΗΣΥ παρέχει διευκρινί-
σεις ως προς την πλήρωση 
των κριτηρίων ποιοτικής επι-

λογής από τις ενώσεις οικο-
νομικών φορέων και ειδικότε-
ρα ότι αρκεί κάθε μέλος της 
ένωσης να είναι εγγεγραμμέ-
νο σε μια τουλάχιστον από τις 

Χρόνος έκδοσης-ισχύος δικαιολογητικών κατακύρωσης 

ρείς πρέπει να αποκτούν 
εγκαίρως πιστοποιητικά που 
καλύπτουν και τον χρόνο 
υποβολής της προσφοράς ή 
της αίτησης συμμετοχής, 
προκειμένου να τα υποβά-
λουν, εφόσον αναδειχθούν 
προσωρινοί ανάδοχοι. Ειδικά, 
το απόσπασμα ποινικού μη-
τρώου και τα λοιπά πιστοποι-
ητικά που εκδίδονται από τις 
δικαστικές αρχές του άρθρου 
80.2 ν.4412 (πχ περί μη πτώ-
χευσης, εξυγίανσης, δικαστι-

Με το με αριθμό 5035/ 
28.09.2018 έγγραφό της η 
ΕΑΑΔΗΣΥ εξετάζει ζητήματα 
που άπτονται του χρόνου 
έκδοσης και ισχύος των δι-
καιολογητικών κατακύρωσης.  

Τα δικαιολογητικά εκδίδονται, 
κατά κανόνα, μετά την κοινο-
ποίηση της πρόσκλησης στον 
προσωρινό ανάδοχο και   
εντός των προβλεπόμενων 
στο α 103 ν.4412 προθε-
σμιών. Κατά παρέκκλιση του 
ανωτέρω κανόνα, πιστοποιη-

τικά που έχουν εκδοθεί προ 
της κοινοποίησης της πρό-
σκλησης μπορούν να υποβλη-
θούν, στην περίπτωση που 
εξακολουθούν να ισχύουν κα-
τά τον χρόνο υποβολής τους 
(πιστοποιητικά φορολογικής ή 
ασφαλιστικής ενημερότητας). 

Επειδή τα πιστοποιητικά  
ασφαλιστικής και φορολογι-
κής ενημερότητας δεν κα-
λύπτουν το προγενέστερο 
της έκδοσής τους χρονικό 
διάστημα, οι οικονομικοί φο-

Σελίδα 2 
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Σελίδα 3 

κτική ημερομηνία της προθε-
σμίας υποβολής προσφορών ή 
αιτήσεων συμμετοχής και με-
χρι την προσκόμισή της μαζί 
με τα λοιπά δικαιολογητικά κα-
τακύρωσης από τον προσωρι-
νό ανάδοχο, εάν δεν προβλέ-
πεται διαφορετικά στη διακή-
ρυξη.  

κής εκκαθάρισης, κλπ), δεδο-
μένου ότι βεβαιώνουν έννο-
μες καταστάσεις μέχρι και το 
χρόνο έκδοσής τους, δεν 
είναι απαραίτητο να εκδίδο-
νται και κατά τον χρόνο υπο-
βολής των προσφορών ή των 
αιτήσεων συμμετοχής, αλλά 
αρκεί η προσκόμισή τους από 
τον προσωρινό ανάδοχο με 

ημερομηνία μετά την κοινο-
ποίηση της πρόσκλησης για 
την υποβολή τους.  

Όσον αφορά την ένορκη βε-
βαίωση που προσκομίζεται σε 
αντικατάσταση του πιστοποιη-
τικού ΣΕΠΕ, μπορεί να εκδί-
δεται σε οποιοδήποτε χρονι-
κό σημείο μετά την καταλη-

Διαπραγμάτευση χωρίς προκήρυξη 

Με τη σύναψη της σύμβασης 
καταβάλλεται στον συμβαλλό-
μενο προκαταβολή εκ μέρους 
του Υπουργείου μέχρι το 40% 
του συνολικού συμβατικού τι-
μήματος, ενώ η καταβολή του 
υπολοίπου ρυθμίζεται με τους 
όρους της σύμβασης. 

Η υπουργική απόφαση 6183/ 
2018 (ΦΕΚ Β 3815) προβλέ-
πει ότι καθίσταται επείγουσα 
και επιτακτική η σύναψη συμ-
βάσεων μίσθωσης ακινήτων, 
ξενοδοχείων και διαμερισμά-
των, προμήθειας αγαθών και 
παροχής υπηρεσιών μεταφο-
ράς, προσωρινής υποδοχής 
και φιλοξενίας των νεοεισερ-

χόμενων πολιτών τρίτων χω-
ρών και ανιθαγενών. Η σύνα-
ψη σύμβασης διενεργείται 
κατόπιν διαπραγμάτευσης 
χωρίς δημοσίευση προκήρυ-
ξης διαγωνισμού, κατά πα-
ρέκκλιση κάθε άλλης διάτα-
ξης της εθνικής νομοθεσίας, 
με την επιφύλαξη εφαρμογής 
της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. 

Υπεύθυνες δημόσιες συμβάσεις 

μπορείτε να δικαιολογήσετε 
την εστίαση στην ποιότητα; 
Ποιο είναι το κόστος και ο 
κίνδυνος αγοράς φτηνών λύ-
σεων; 

Επισημάνθηκε, ακόμη, ότι η 
αλυσίδα εφοδιασμού μπορεί 
να είναι αρκετά περίπλοκη για 
ορισμένες συμβάσεις και για 
το λόγο αυτό οι αναθέτουσες 
αρχές οφείλουν, εφόσον επι-
θυμούν να διασφαλίσουν ποιό-
τητα και τήρηση κοινωνικών 
και περιβαλλοντικών υποχρε-
ώσεων, να εξετάζουν τη συν-
δρομή των λόγων αποκλει-
σμού και κριτηρίων ποιοτικής 
επιλογής στο σύνολο της αλυ-
σίδας εφοδιασμού.  

http://sovz.cz/en/events/2018-
conference-on-responsible-
public-procurement/ 

Πραγματοποιήθηκε στις 20 
Σεπτεμβρίου 2018 διάσκεψη 
στην Τσεχία με θέμα την κοι-
νωνική ευθύνη και ποιότητα 
στις δημόσιες συμβάσεις. 
Αναφέρθηκε ότι η ποιότητα 
των δημοσίων συμβάσεων 
ξεκινά με τη σωστή οργάνω-
ση της διαδικασίας. Η αγο-
ραστική δύναμη των δημό-
σιων αναθετουσών αρχών 
είναι ένα ισχυρό εργαλείο 
που μπορεί να χρησιμοποιη-
θεί για να επηρεάσει την 
αγορά και να ασκήσει πίεση 
για υψηλότερο βαθμό αειφο-
ρίας. Παραδείγματα από τη 
Δυτική και την Κεντρική Ευ-
ρώπη καταδεικνύουν ότι μια 
σωστή οργάνωση επιτρέπει 
στις αναθέτουσες αρχές να 
δώσουν έμφαση στη στρατη-
γική, να διατηρήσουν τον 

συνολικό έλεγχο της διαδικα-
σίας και να επιτύχουν την 
καλύτερη αξιοποίηση της 
προηγούμενης εμπειρίας 
τους. Μέσω μίας σωστής 
προετοιμασίας προκύπτει η 
καλύτερη σχέση ποιότητας-
τιμής, λαμβάνοντας υπόψη 
την προστιθέμενη κοινωνική 
αξία.  

Οι αναθέτουσες πρέπει να 
απαντούν κάθε φορά στα 
ακόλουθα ερωτήματα: Πώς 
μπορείτε να καθορίσετε και 
να αξιολογήσετε την ποιότητα 
των επιδόσεων μιας δημό-
σιας σύμβασης στο πλαίσιο 
της βιωσιμότητας και ποιοι 
μπορούν να συμμετάσχουν 
στον ορισμό της ποιότητας; 
Ποιο είναι το ποσοστό που 
πρέπει να δίδεται στην ποιό-
τητα έναντι της τιμής; Πώς 

Ψηφιοποιημένες δημόσιες συμβάσεις 

σεων, με κριτήριο το μέγεθος 
και την ποιότητα των στοιχεί-
ων που δημοσιεύουν στα Μη-

Η Ιταλία, Πορτογαλία και  
Εσθονία ήταν οι νικητές του 
βραβείου της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής για καλύτερη δια-
κυβέρνηση μέσω της ψηφιο-
ποίησης δημοσίων συμβά-

http://sovz.cz/en/events/2018-conference-on-responsible-public-procurement/
http://sovz.cz/en/events/2018-conference-on-responsible-public-procurement/
http://sovz.cz/en/events/2018-conference-on-responsible-public-procurement/
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transparency-public-
procurement_en 

τρώα τους (ακεραιότητα στοι-
χείων, φιλικότητα προς το 
χρήστη, διαλειτουργικότητα,  
δυνατότητες ανάλυσης δεδο-
μένων). 

https://ec.europa.eu/growth/
content/european-commission
-prizes-encourage-eu-
countries-improve-

Καινοτόμες λύσεις  

επιχειρηματικής νοημοσύνης 
που βοηθά τους ανθρώπους 
και τις επιχειρήσεις να ανα-
καλύψουν κρυφές τάσεις, 
μοτίβα, συσχετισμούς, και 
ανωμαλίες στις δημόσιες 
συμβάσεις της ΕΕ. 

https://ec.europa.eu/growth/
content/european-commission
-awards-prizes-innovative-use
-public-procurement-data_en 

Το Ηνωμένο Βασίλειο βρα-
βεύτηκε για το έργο Tender-
lake, το οποίο χρησιμοποιεί 
τεχνητή νοημοσύνη για να 
αναζητεί στις ιστοσελίδες και 
τα φυλλάδια των εταιρειών τι 
ακριβώς μπορούν να προσφέ-
ρουν στην αγορά. Το σύστη-
μα μαθαίνει σταδιακά ποιες  
ευκαιρίες ενδιαφέρουν τους 
οικονομικούς φορείς και  
αποστέλλει ειδοποιήσεις για 
διαγωνισμούς μόνο σε εται-

ρείες που πληρούν τις προϋ-
ποθέσεις. 

Η Φινλανδία βραβεύτηκε για 
το έργο Perfektio, το οποίο 
διαθέτει ισχυρή μνήμη και 
παρέχει στις αναθέτουσες 
αρχές αποθησαυρισμένη 
γνώση από προηγούμενη 
εμπειρία σε συμβάσεις καινο-
τομίες. 

Η Γερμανία βραβεύτηκε για 
το έργο Public B1, μία λύση 

Συμπράξεις καινοτομίας 

κές χώρες, από τα οποία οι 
εμπειρογνώμονες παρέχουν 
συμβουλές και υπηρεσίες σε 
αναθέτουσες αρχές που επι-
θυμούν να αγοράσουν καινο-
τόμες υπηρεσίες και προϊό-
ντα.  

https://www.innovation-
procurement.org/projects/
procure2innovate/ 

Το Procure2Innovate αποτελεί 
μία νέα πρωτοβουλία, ένα 
φιλόδοξο τετραετές πρόγ-
ραμμα που στοχεύει στη δημι-
ουργία ενός μόνιμου ευρω-
παϊκού δικτύου παροχής  
εμπειρογνωμοσύνης στον το-
μέα των συμπράξεων καινο-
τομίας. Οι συμπράξεις καινο-
τομίας αποτελούν ένα σημα-

ντικό εργαλείο των αναθετου-
σών αρχών με το οποίο δύ-
νανται να προκαλούν την 
ανάπτυξη νέων αγαθών και 
υπηρεσιών, προκειμένου να 
ικανοποιούν  

Το δίκτυο αποτελείται από 
«κέντρα ικανότητας» σε πε-
ρισσότερες από 10 ευρωπαϊ-

Νομολογία ΔΕΕ 

απασχόλησης. Κατά το άρ-
θρο 1 παρ 1 της οδηγίας 89/ 
665, οικονομικός φορέας δύ-
ναται να ασκήσει προσφυγή 
κατά απόφασης αναθέτουσας 
αρχής να συνάψει συμβάσεις 
απασχόλησης χωρίς να κινή-
σει διαδικασία σύναψης δημο-
σίας σύμβασης, για τον λόγο 
ότι, κατά την άποψή της, οι 
συμβάσεις αυτές δεν εμπί-
πτουν στο πεδίο εφαρμογής 
της οδηγίας 2014/24. 

 

 

ΔΕΕ C-260/17, 25.10.2018, 
Anodiki Services EPE 

Λέξεις-κλειδιά 

σύμβαση απασχόλησης – 
απόφαση μη εκκίνησης δια-
γωνιστικής διαδικασίας δε-
κτική προσφυγής 

Νομικό ζήτημα 

Η έννοια «συμβάσεις απα-
σχόλησης» καταλαμβάνει 
συμβάσεις εργασίας ορισμέ-
νου χρόνου συναφθείσες με 
πρόσωπα τα οποία επελέγη-

σαν βάσει αντικειμενικών 
κριτηρίων, όπως είναι ο χρό-
νος ανεργίας, η προηγούμενη 
πείρα και ο αριθμός των συ-
ντηρούμενων από τα πρόσω-
πα αυτά ανήλικων τέκνων.   
Οι διατάξεις της οδηγίας 
2014/24, τα άρθρα 49 και 
56 ΣΛΕΕ, οι αρχές της ίσης 
μεταχείρισης, της διαφάνειας 
και της αναλογικότητας, κα-
θώς και τα άρθρα 16 και 52 
του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαι-
ωμάτων της ΕΕ δεν έχουν 
εφαρμογή στις συμβάσεις 
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ται υποχρέωση για την αναθέ-
τουσα αρχή να δώσει βαρύτη-
τα είτε στα ατομικά χαρακτη-
ριστικά του ιατρικού εξοπλι-
σμού είτε στο αποτέλεσμα 
που παράγεται από τη λει-
τουργία του εξοπλισμού αυ-
τού, στο βαθμό που οι τεχνι-
κές προδιαγραφές, στο σύνο-
λό τους, είναι σύμφωνες με 
τις αρχές της ίσης μεταχεί-
ρισης και της αναλογικότητας. 

 

 

ΔΕΕ C-124/17, 24.10.2018, 
Vossloh Laeis 

Λέξεις-κλειδιά 

λόγοι αποκλεισμού – επανορ-
θωτικά μέτρα 

Νομικό ζήτημα 

Το άρθρο 80 της οδηγίας 
2014/25, σε συνδυασμό με το 
άρθρο 57 παρ 6 της οδηγίας 
2014/24, επιτρέπει στα κράτη 
μέλη να απαιτούν από οικονο-
μικό φορέα να γνωστοποιεί 
στην αναθέτουσα αρχή τα 
γεγονότα που συνδέονται με 
το διαπραχθέν αδίκημα ή πα-
ράπτωμά του, υπό τον όρο ότι 
η συνεργασία αυτή περιορίζε-
ται στο μέτρο που είναι απο-
λύτως αναγκαίο. Η μέγιστη 
διάρκεια της περιόδου από-
κλεισμού του άρθρου 57 
παρ 4δ της οδηγίας 2014/24 
υπολογίζεται με αφετηρία την 
ημερομηνία της απόφασης 
που διαπιστώνει την παραβατι-
κή συμπεριφορά. 

ΔΕΕ C-518/17, 20.09.2018, 
Rudigier 

Λέξεις-κλειδιά 

υποχρέωση δημοσίευσης 
κατά το άρθρο 7 παρ 2 Κανο-
νισμού 1370/2007 

Νομικό ζήτημα 

Το άρθρο 7 παρ 2 του Κανο-
νισμού (ΕΚ) 1370/2007 εφαρ-
μόζεται και στις συμβάσεις 
μεταφοράς με λεωφορείο, οι 
οποίες συνάπτονται σύμφωνα 
με την οδηγία 2014/24 ή 
2014/25. Η παράλειψη, ωστό-
σο, προκαταρκτικής δημο-
σίευσης του ανωτέρω άρθρου 
δεν συνεπάγεται άνευ άλλων 
την ακύρωση του σχετικού 
διαγωνισμού, εκτός και εάν 
το εθνικό δικαστήριο κρίνει 
ότι η μη δημοσίευση παραβιά-
ζει την αρχή της αποτελεσμα-
τικότητας ή/και της ίσης με-
ταχείρισης. 

 

 

ΔΕΕ C-546/16, 20.09.2018,  
Montte 

Λέξεις-κλειδιά 

κριτήρια ανάθεσης – τεχνική 
αξιολόγηση 

Νομικό ζήτημα 

Η οδηγία 2014/24 επιτρέπει 
στις αναθέτουσες αρχές να 
καθορίζουν ελεύθερα και 
σύμφωνα με τις ανάγκες τους 
το επίπεδο τεχνικής ποιότη-
τας που πρέπει να διαθέτουν 
οι υποβαλλόμενες προσφο-
ρές, καθώς και να θέτουν ένα 
κατώτατο όριο πλήρωσης των 
προδιαγραφών σε μια τεχνική 
προσφορά, αρκεί αυτό το 
όριο να σέβεται τις αρχές της 
ίσης μεταχείρισης, της διαφά-

νειας και της αναλογικότη-
τας. Τούτο δεν αντίκειται στο 
άρθρο 66 της οδηγίας 2014/ 
24, ανεξαρτήτως του αριθμού 
των εναπομένοντων προσφε-
ρόντων. 

 

 

ΔΕΕ C-606/17, 18.11.2018, 
IBA Molecular Italy 

Λέξεις-κλειδιά 

σύμβαση εξ επαχθούς αιτίας 
– έννοια δημόσιου φορέα 

Νομικό ζήτημα 

Σύμβαση εξ επαχθούς αιτίας 
υφίσταται και όταν οικονομι-
κός φορέας προμηθεύει δω-
ρεάν σε αναθέτουσα αρχή 
συγκεκριμένα προϊόντα κατό-
πιν ειδικής χρηματοδότησής 
του από το κράτος για το 
σκοπό αυτό. Τα άρθρα 1 και 2 
της οδηγίας 2004/18 δεν 
επιτρέπουν να εξαιρούνται 
από τη νομοθεσία της Ένω-
σης περί δημοσίων συμβά-
σεων, συμβάσεις που καταρ-
τίζονται με πιστοποιημένα ιδι-
ωτικά νοσοκομεία που εξο-
μοιώνονται με τα δημόσια νο-
σοκομεία λόγω της εντάξεώς 
τους στο σύστημα εθνικού 
δημόσιου υγειονομικού προ-
γραμματισμού. 

 
 

ΔΕΕ C-413/17, 25.10.2018, 
Roche Lietuva 

Λέξεις-κλειδιά 

τεχνικές προδιαγραφές 

Νομικό ζήτημα 

Κατά τα άρθρα 18 και 42 της 
οδηγίας 2014/24 δεν υφίστα-
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Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου 

Η Ελληνική Επιθεώρηση 
Ευρωπαϊκού Δικαίου εκδί-
δεται από το έτος 1981 
από το ΚΔΕΟΔ σε συνερ-
γασία με τον Δικηγορικό 
Σύλλογο Θεσσαλονίκης   
4 φορές το χρόνο στην 
ελληνική γλώσσα, ενώ 
από το 2004 εκδίδεται 
ετησίως ένα πέμπτο ξε-
νόγλωσσο τεύχος. Αντι-
κείμενό της αποτελεί το 
σύνολο του Ευρωπαϊκού 
Δικαίου, καθώς και οι 
τομείς της προστασίας 
των ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων και του διεθνούς 
δικαίου, δημόσιου και 
ιδιωτικού. Ειδικά τεύχη 
παρουσιάζουν αφιερώμα-
τα σε θέματα ιδιαίτερου 
ενδιαφέροντος, όπως λ.χ. 
η Σύμβαση των Βρυξελ-
λών, η ραδιοτηλεόραση, 
το περιβάλλον, οι συμβά-
σεις δημόσιων έργων,     
η εκπαίδευση και η διαφή-
μιση. 

Η Μονάδα Παρακολούθησης Διαγωνισμών και 
Συμβάσεων (ΜοΠαΔιΣ) λειτουργεί από την 1η 
Ιανουαρίου 1997, στη θεσσαλονίκη, στις εγκατα-
στάσεις του Κέντρου Διεθνούς Ευρωπαϊκού και 
Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ). Αποτελεί μία γνω-
μοδοτική δομή που παρέχει στο Υπουργείο Οικο-
νομίας και Ανάπτυξης, καθώς και σε όλες τις ελ-
ληνικές αναθέτουσες αρχές εξειδικευμένη και 
ταχύτατη συμβουλευτική υποστήριξη κατά τη 

δημοπράτηση δημοσίων συμβάσεων που υπάγο-
νται στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2014/24  
& 2014/25. Συγκροτεί ένα εθνικό σύστημα ελέγ-
χου της νομιμότητας των διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων και σηματοδοτεί μια νέα 
εποχή προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της 
διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας στη δη-
μοπράτηση των δημοσίων συμβάσεων. 

Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ ………………..….………....….………………………………………………………………..…... 
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