
Δημοσιεύθηκαν στην Επί-
σημη Εφημερίδα της ΕΕ 
στις 31.10. 2019 (2019/
L279/23) τα νέα κατώτατα 
όρια εφαρμογής των οδη-
γιών για τις δημόσιες 
συμβάσεις, με εφαρμογή 
των νέων μειωμένων τι-
μών από 01.01.2020. Πρό-
κειται για τους Κανονι-
σμούς (ΕΕ) 2019/1827 – 
1930. Ειδικότερα: 

Όσον αφορά την οδηγία 
2014/24: 

Για τις δημόσιες συμβά-
σεις έργων από τις 
5.548.000€ το όριο δια-
μορφώνεται στις 
5.350.000€. 

Για τις δημόσιες συμβά-
σεις προμηθειών και υπη-
ρεσιών που ανατίθενται 
από κεντρικές αρχές από 
144.000€ στις 139.000€. 

Για τις δημόσιες συμβά-
σεις προμηθειών και υπη-
ρεσιών που ανατίθενται 

Νέα κατώτατα όρια για τις δημόσιες συμβάσεις από 
01.01.2020 
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Εθνική Βάση Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων  

Την 31.10.2019 η ΕΑΑΔΗ-
ΣΥ ενημέρωσε ότι βάσει 
της θεσμοθετημένης αρ-
μοδιότητάς της για συλ-
λογή και δημοσίευση πλη-
ροφορικών σχετικά με το 
νομοθετικό και κανονιστι-
κό πλαίσιο των δημοσίων 
συμβάσεων προέβη σε 

των επιλογών Εθνικό Δί-
καιο και Ενωσιακό Δίκαιο, 
οι οποίες ανακατευθύνουν 
στην διαδικτυακή πύλη της 
Εθνικής Βάσης Δεδομένων 
Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΒΔΔΗΣΥ) (http://
ppp.eeadhsy.gr). 

αντικατάσταση των μέχρι 
πρότινος αναρτώμενων 
ενημερωτικών τριμηνιαίων 
δελτίων νομοθεσίας με 
έναν νέο Πίνακα Παρακο-
λούθησης Νομοθεσίας 
Δημοσίων Συμβάσεων, 
προσβάσιμο στον ιστότο-
πο της ΕΑΑΔΗΣΥ μέσω 

Σελίδα 1 

περιεχόμενα τεύχους

1Αρμοδιότητες οικονομικών 
επιτροπών δήμων

Συλλογή και απόδοση 
κράτησης υπέρ 
Π.Ο.ΜΗ.ΤΕ.ΔΥ.

Μητρώα συντελεστών 
παραγωγής έργων/μελετών 
(ΜΗ.Τ.Ε.)

Νέα υποδείγματα 
διακηρύξεων για 
προμήθειες και υπηρεσίες

Νέα Διεύθυνση στο 
ΕΣΗΔΗΣ

Μεταφορά μαθητών

Νομολογία ΔΕΕ και ΓεΔΕΕ
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σεις έργων από τις 
5.548.000€ το όριο διαμορ-
φώνεται στις 5.350.000€. 

Για τις δημόσιες συμβάσεις 
προμηθειών και υπηρεσιών 
από τις 443.000€ στις 
428.000€. 

Τα όρια για τα κράτη μέλη 
της ΕΕ που δεν έχουν ακό-
μη υιοθετήσει το ευρώ 
ορίζονται στην ανακοίνωση 
της Επιτροπής 2019/C 
370/01. 

από άλλες δημόσιες αρ-
χές από 221.000€ στις € 
214.000€. 

Όσον αφορά την οδηγία 
2014/23: 

Για τις δημόσιες συμβά-
σεις παραχωρήσεως από 
τις 5.548.000€ το όριο 
διαμορφώνεται στις 
5.350.000€ 

Όσον αφορά τις οδηγίες 
2014/25 και 2009/81: 

Για τις δημόσιες συμβά-

περιεχόμενα τεύχους

Νέα κατώτατα όρια για τις δημόσιες 
συμβάσεις από 01.01.2020

Εθνική Βάση Δεδομένων Δημοσίων 
Συμβάσεων 

Εξαίρεση από το ν.4412 των συμβάσεων 
του τομέα Κυβερνοασφάλειας

Τροποποίηση συμβάσεων μελέτης-
κατασκευής

Αλλαγή συντελεστών για την υπογραφή 
των συμβάσεων παραχώρησης 

Ρυθμίσεις για την εποπτεία των ΣΔΙΤ

Αλλαγές στην ανεύρεση αρχαιοτήτων 
κατά την κατασκευή ΣΔΙΤ

Αλλαγή διαδικασιών απαλλοτρίωσης σε 
ΣΔΙΤ

Εξαίρεση από ν.4412 της Ελληνικής 
Εταιρίας Επενδύσεων και Εξωτερικού 
Εμπορίου 

Επείγουσα αντιμετώπιση τεχνικών 
ζητημάτων σε κτιριακές υποδομές

Συμβάσεις καθαριότητας, συντήρησης 
πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού 

Θέματα δημόσιου λογιστικού 

Υπαγωγή των αναπτυξιακών εταιριών ΟΤΑ 
στο ν.4412

Λόγοι αποκλεισμού ν.4412

Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) και 
δημόσιες συμβάσεις

ΜΗ.Τ.Ε.

Εκτέλεση συμβάσεων από 
νεοσυσταθέντες δήμους

Ενδιάμεσος φορέας ΕΠ η Επιτελική Δομή 
ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας

Διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση για 
κατεπείγουσες περιστάσεις στην υγεία

Ανάθεση συμβάσεων πολεοδόμησης 
πληγέντων από την πυρκαγιά στο Μάτι

Innovative and Responsible Public 
Procurement Partnership 

Circular Berlin  Βραβείο Ευρωπαϊκής 
Βιωσιμότητας

ΗΠΑ  συμμετοχή εταιριών που έχουν 
λάβει κρατική ενίσχυση

Νομολογία ΔΕΕ 
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Σελίδα 2 

Εξαίρεση από το ν.4412 των συμβάσεων του τομέα Κυβερνο-

ασφάλειας 

Τροποποίηση συμβάσεων μελέτης-κατασκευής 

προστασία των ουσιωδών συμφε-
ρόντων ασφάλειάς της (α 15 παρ 
2γ ν.4412, α 50 ν.4635/2019, α 
346 παρ 1 ΣΛΕΕ) 

Ο ν.4412 δεν εφαρμόζεται στις 
δημόσιες συμβάσεις και στους δια-
γωνισμούς μελετών που άπτονται 
του τομέα της Κυβερνοασφάλειας, 

στο μέτρο που η εφαρμογή του θα 
υποχρέωνε τη χώρα να παράσχει 
πληροφορίες, τη δημοσιοποίηση 
των οποίων θεωρεί αντίθετη με την 

της διαδικασίας του α 50. 

Τροποποιήθηκαν τα στοιχεία που 
απαιτείται να περιέχει ένας Φάκε-
λος Δημόσιας Σύμβασης Έργου 
(πλέον απαιτείται η ύπαρξη των 
στοιχείων Α.1 έως Α.3 και Α.7 έως 
Α.10 και Α.12, α 45 παρ 7 ν.4412). 

Το σύστημα της μελετοκατασκευής 
(α 50 ν.4412) μπορεί πλέον να 
εφαρμοστεί και στα ανάπλασης και 
τα κτιριακά (α 81 ν.4635/2019), 
ενώ απαλείφθηκε και η υποχρέωση 
ύπαρξης εγκεκριμένης προμελέ-
της ως προϋπόθεση. Η προϋπόθε-
ση της ύπαρξης εγκεκριμένων πε-

ριβαλλοντικών όρων, τεύχους υπο-
λογισμού και τεκμηρίωσης εξακο-
λουθεί να ισχύει. Στο δε τέλος του 
α 50 προστέθηκε παρ 5, σύμφωνα 
με την οποία δεν θεμελιώνεται 
ευθύνη του δημοσίου σε αποζημίω-
ση σε περίπτωση μη τήρησης των 
τήρησης των προϋποθέσεων και 

Αλλαγή συντελεστών για την υπογραφή των συμβάσεων 

παραχώρησης  

Αρχαιολογικής Τεκμηρίωσης όπου 
απαιτείται, και έχει υλοποιηθεί 
τουλάχιστον το 50% του φυσικού 
αντικειμένου αυτής (αντί του μέχρι 
πρότινος ισχύοντος 75%). 

Η σύναψη σύμβασης παραχώρησης 
επιτρέπεται πλέον, μετά από γνώ-
μη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημο-
σίων Έργων της Γενικής Γραμμα-
τείας Υποδομών, εφόσον οι απαλ-

λοτριώσεις έχουν φτάσει σε πο-
σοστό 50% (αντί 75% που ίσχυε 
μέχρι τώρα) (α 82 ν.4635/2019), 
έχει εκπονηθεί η κατά το α 345 
ν.4512/2018 Έκθεση Αναλυτικής 

Ρυθμίσεις για την εποπτεία των ΣΔΙΤ 

ρά το τρίμηνο κατόπιν πρόσκλησης 
του Γενικού Γραμματέα Ιδιωτικών 
Επενδύσεων και ΣΔΙΤ (α 83 
ν.4635/2019). 

Σε μία σύμπραξη δημόσιου και 
ιδιωτικού φορέα, οι δύο φορείς 
οφείλουν πλέον να αποστέλλουν 
στη Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών 
Επενδύσεων και ΣΔΙΤ κάθε δύο 
μήνες αναφορά προόδου του έρ-

γου. Με απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Ιδιωτικών Επενδύσεων 
και ΣΔΙΤ ορίζεται τριμελής επιτρο-
πή παρακολούθησης της πορείας 
υλοποίησης εκάστου έργου που 
συνεδριάζει κατ’ ελάχιστον μια φο-

Αλλαγές στην ανεύρεση αρχαιοτήτων κατά την κατασκευή ΣΔΙΤ 

Υπηρεσίας και την καθυστέρηση 
που μπορεί να προκύψει για την 
εκτέλεση των εργασιών που τυχόν 
απαιτούνται για την προστασία των 
ευρημάτων. Στην περίπτωση αυτή, 
η Εταιρεία Ειδικού Σκοπού δικαιού-
ται να ζητήσει την ανόρθωση της 
ζημίας που τυχόν υπέστη από την 
καθυστέρηση (α 83 ν.4635/2019). 

Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευ-
σης της προθεσμίας των 60 ημέ-
ρων από τη γνωστοποίηση στην 
αρμόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία, η 
υπόδειξη των τρόπων συνέχισης 
και επιτάχυνσης των εργασιών, 
καθώς και των απαιτούμενων ενερ-
γειών για τη διασφάλιση της προ-
στασίας των αρχαιοτήτων, περιέρ-
χεται αυτοδίκαια στην Γενική Διεύ-
θυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστι-
κής Κληρονομιάς και τη Γενική 

Διεύθυνση Αναστήλωσης, Μου-
σείων και Τεχνικών Έργων αντίστο-
ιχα του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, ασκούμενη εντός 30 
ημερών. Η Εταιρεία Ειδικού Σκοπού 
δύναται να ζητήσει, και ο Δημόσιος 
Φορέας υποχρεούται να χορηγή-
σει, χρονική παράταση των προ-
βλεπόμενων συμβατικών προθε-
σμιών ίση με την καθυστέρηση που 
προκλήθηκε από τη μη συμμόρφω-
ση της αρμόδιας Αρχαιολογικής 
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Σελίδα 3 

Αλλαγή διαδικασιών απαλλοτρίωσης σε ΣΔΙΤ 

με κοινή απόφαση του Υπουργού 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του 
κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουρ-
γού (α 83 ν.4635/2019). 

Η απαλλοτρίωση των ιδιοκτησιών 
που είναι αναγκαίες για την εκτέ-
λεση των έργων ή την παροχή των 
υπηρεσιών που εμπίπτουν στο πε-
δίο εφαρμογής του ν.3389/2005 
(ΣΔΙΤ) ή η σύσταση εμπράγματων 

δικαιωμάτων επ’ αυτών, όπου αυτό 
επιτρέπεται, εξυπηρετούν σκο-
πούς προφανούς δημόσιας ωφέ-
λειας και θεωρούνται κατεπείγου-
σες και μείζονος σημασίας. Η   
απαλλοτρίωση, πλέον, κηρύσσεται 

Εξαίρεση από ν.4412 της Ελληνικής Εταιρίας Επενδύσεων και 

Εξωτερικού Εμπορίου  

που λαμβάνεται ύστερα από σύμ-
φωνη γνώμη της ΕΑΑΔΗΣΥ εγκρί-
νεται κατά παρέκκλιση του ν.4412 
εσωτερικός Κανονισμός Προμη-
θειών. 

Με τη διάταξη του α 84 ν.4635/ 
2019 ορίστηκε ρητά ότι η Ελληνική 
Εταιρία Επενδύσεων και Εξωτερι-
κού Εμπορίου ΑΕ δεν ανήκει στο 
δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο 
τομέα και επομένως εξαιρείται των 
διατάξεων του ν.3429/2005 περί 

ΔΕΚΟ και του ν.4412/2016 περί 
δημοσίων συμβάσεων. Η πρόθεση 
του νομοθέτη για εξαίρεση της 
εταιρίας από τον ν.4412 προκύπτει 
και από το άρθρο 12 του κανονι-
σμού της, όπου ρητά ορίζεται ότι 
με απόφαση του ΔΣ της Εταιρίας 

Επείγουσα αντιμετώπιση τεχνικών ζητημάτων σε κτιριακές 

υποδομές 

διαδικασίας σύναψης, της επο-
πτείας και επίβλεψης δημόσιας 
σύμβασης κατά παρέκκλιση των 
διατάξεων του α 44 παρ 2 ν.4412 
(α 156 ν.4635/2019). 

Σε περιπτώσεις που διαπιστώνεται 
άμεση ανάγκη εκτέλεσης τεχνικών 
εργασιών για επείγουσα αντιμετώ-
πιση στατικών και τεχνικών ζητημά-
των σε κτιριακές υποδομές, οι 
οποίες στεγάζουν υπηρεσίες υπο-
υργείων και εποπτευόμενων φορέ-
ων, τα οποία είτε τα ίδια είτε τα 
συστεγαζόμενα ή συνεργαζόμενα 

με αυτά σε κοινές δράσεις δεν 
διαθέτουν, τεχνική υπηρεσία ή η 
τεχνική υπηρεσία τους δεν πληροί 
τις προδιαγραφές επάρκειας που 
προβλέπονται από το α 44 παρ 1 
ν.4412/2016, είναι δυνατή η ανάθε-
ση σε τεχνικό σύμβουλο που πλη-
ροί τα απαιτούμενα κριτήρια τεχνι-
κής επάρκειας της διεξαγωγής της 

Συμβάσεις καθαριότητας, συντήρησης πρασίνου και 

ηλεκτροφωτισμού  

καθορίζονται ιδίως, το αντικείμενο 
των παρεχόμενων υπηρεσιών, η 
διάρκεια και η περιοχή εντός της 
οποίας αυτές παρέχονται (α 178 
ν.4635/2019). 

Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί 
πλέον, χωρίς να απαιτείται η από-
λυτη πλειοψηφία όλων των  μελών 
του και χωρίς να τίθενται ειδικότε-
ρες εκ του νόμου προϋποθέσεις 
(πχ ειδική αιτιολόγηση), ελευθέ-
ρως κατά την κρίση του, να αποφα-
σίζει με την απόλυτη πλειοψηφία 
των παρόντων μελών, για τη σύνα-

ψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών 
συλλογής και μεταφοράς στερεών 
αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλι-
κών, καθαριότητας κοινόχρηστων 
χώρων και δημοτικών κτιρίων, συ-
ντήρησης χώρων πρασίνου και ηλε-
κτροφωτισμού, ως και για τις λοι-
πές δημόσιες συμβάσεις (α 61 παρ 
1 ν.3979/2011). Με την απόφαση 

Θέματα δημόσιου λογιστικού  

(α 227 ν.4635/2019, που τροπο-
ποιεί το α 55 παρ 1 ν.4270/2014). 

Ειδικά για τον Προϋπολογισμό Δη-
μοσίων Επενδύσεων έτους 2020, 
οι πιστώσεις ψηφίζονται συγκε-

ντρωτικά στη μείζονα κατηγορία 
«πιστώσεις υπό κατανομή» σε 
επίπεδο φορέα και ειδικού φορέα 
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Σελίδα 4 

Υπαγωγή των αναπτυξιακών εταιριών ΟΤΑ στο ν.4412 

Λόγοι αποκλεισμού ν.4412 

του ν. 4412/2016. Με τη διάταξη του α 229 ν.4635/ 
2019 ορίστηκε ρητά ότι η αληθής 
έννοια του α 16 παρ 1 ν.4483/2017 

είναι ότι οι αναπτυξιακές ανώνυμες 
εταιρείες των ΟΤΑ δεν εξαιρούνται 
από το ρυθμιστικό πεδίο του α 2 

σης εκκινούν είτε μετά τη θέση σε 
ισχύ της παρούσας διάταξης, είτε 
έχουν εκκινήσει νωρίτερα, αλλά 
δεν έχει ακόμη συμπληρωθεί και 
υποβληθεί το ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ, οι τυχόν 
προηγούμενες αρνητικές απαντή-
σεις στο ανωτέρω ερώτημα από 
οικονομικούς φορείς που εμπί-
πτουν στο πεδίο εφαρμογής του α 
44 παρ 3β ν.3959/2011 δεν στοι-
χειοθετούν τον λόγο αποκλεισμού 
του α 73 παρ 4ζ ή/και θ ν.4412 και 
δεν απαιτείται να δηλωθούν περαι-
τέρω.  

Αναλόγως με τα ανωτέρω εναρμο-
νίζονται σχετικώς και οι αντίστοι-
χες διατάξεις του ν.4413/2016. 

Με τη διάταξη του α 235 παρ 2 
ν.4635/2019 διευκρινίστηκε μέσω 
τροποποίησης της διάταξης του α 
44 ν.3959/2011, ότι εφόσον συ-
ντρέχει περίπτωση είτε υπαγωγής 
σε πρόγραμμα επιείκειας, είτε 
υπαγωγής στη διαδικασία διευθέ-
τησης διαφορών εξαλείφεται το 
αξιόποινο του αδικήματος του α 44 
παρ 1 καθώς και των εγκλημάτων 
που συρρέουν κατ’ ιδέα με αυτό. 
Για αμφότερες δε τις περιπτώσεις 
επέρχεται πλήρης απαλλαγή της 
επιχείρησης και κάθε άλλου υπευ-
θύνου προσώπου από κάθε είδους 
διοικητικές κυρώσεις. Έτσι, η δια-
πίστωση της σχετικής παράβασης 
δεν θεμελιώνει λόγο αποκλεισμού 
της επιχείρησης από διαγωνισμούς 
για δημόσιες συμβάσεις, κατ’ άρ-
θρο 73 παρ 4γ ν.4412, με την εξαί-
ρεση της κατ’ επανάληψη παράβα-

σης του α 1 ή του α 101 ΣΛΕΕ 
(έκδοση διαπιστωτικής απόφασης 
παράβασης εντός 6 ετών από την 
προηγούμενη).  

Κατά την απάντηση οικονομικού 
φορέα στο ερώτημα του ΤΕΥΔ/
ΕΕΕΣ για τυχόν σύναψη συμφωνιών 
με άλλους οικονομικούς φορείς με 
στόχο τη στρέβλωση του ανταγω-
νισμού, περιστάσεις όπως η τριε-
τής παραγραφή (α 73 παρ 10) ή η 
υπαγωγή σε κάποια από τις κατα-
στάσεις επιείκειας ή διευθέτησης 
που απαλλάσσουν από διοικητικές 
κυρώσεις (α 44 παρ 3β ν.3959/ 
2011), αναλύονται σχετικά στο πε-
δίο που προβάλλει κατόπιν θετικής 
απάντησης (α 79 παρ 1 ν.4412, 
όπως τροποποιήθηκε με το α 235 
παρ 5 ν.4635/2019). Για όσες δια-
δικασίες σύναψης δημόσιας σύμβα-

Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) και δημόσιες συμβάσεις 

προστασίας των μνημείων έναντι 
κινδύνων κατά τη διάρκεια υλοποί-
ησης του έργου ή και κατά τη φάση 
λειτουργίας του. Αν ο προϋπολο-
γισμός των δαπανών αυτών υπερ-
βαίνει ποσοστό 5% του συνολικού 
προϋπολογισμού, ο προϋπολογι-
σμός εγκρίνεται με απόφαση του 
Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού, που εκδίδεται ύστερα από 
αιτιολογημένη γνώμη των αρμό-
διων κατά περίπτωση Κεντρικών 
Συμβουλίων του ίδιου Υπουργείου. 

Με τη διάταξη του α 139, το οποίο 
περιλαμβάνει μεταβατικές ρυθμί-
σεις, ορίστηκε ότι η έναρξη της 
πρώτης προγραμματικής περιόδου 
του ΕΠΑ θα λάβει χώρα την 
01.01.2021 και μέχρι τότε τα θέμα-
τα σχετικά με τον συντονισμό των 
φορέων και των ενεργειών για την 

Με τις διατάξεις του Μέρους ΙΗ 
ν.4635/2019 (α 118-141) θεσπίστη-
καν κανόνες αναφορικά με την 
κατάρτιση, συντονισμό, διαχείριση, 
χρηματοδότηση, έλεγχο και εφαρ-
μογή των αναπτυξιακών παρεμβά-
σεων του Εθνικού Προγράμματος 
Ανάπτυξης.  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η διάταξη 
του α 134 παρ 4 που ορίζει ότι τα α 
119 παρ 1 - 7, 200 παρ 8 και 329 
ν.4412 εφαρμόζονται και για τις 
ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας που 
χρηματοδοτούνται από το ΕΠΑ. Το 
α 134 παρ 6 ορίζει ότι μέχρι την 
έκδοση της απόφασης του Υπουρ-
γού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με 
την οποία καθορίζεται η διαδικασία 
κατάρτισης και έγκρισης των προ-
γραμμάτων, καθώς και των αποφά-
σεων του α 120 παρ 4 και 329 παρ 
4 ν.4412, εφαρμόζεται αναλογικά η 

ΥΑ 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.02.2017 
(Β 677), χωρίς διάκριση υποπρο-
γραμμάτων και χωρίς περιορισμό 
στον προϋπολογισμό κάθε κατηγο-
ρίας επιλέξιμων ενεργειών, όπως 
αυτές αναφέρονται στο παράρτημα 
αυτής.  

Με τη διάταξη του α 137 ορίστη-  
κε ότι οι δαπάνες αρχαιολογικών 
ερευνών και εργασιών που προκα-
λούνται κατά την εκτέλεση έργων 
του ΕΠΑ που διέπονται από τις 
διατάξεις του ν.3669/2008 και του 
ν.4412 χρηματοδοτούνται από τον 
κύριο του έργου και αφορούν: α) 
την αρχαιολογική παρακολούθηση 
των εργασιών από την αρμόδια 
υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού, β) τη διενέρ-
γεια σωστικών ανασκαφών (κατά 
την έννοια του α 37 ν.3028/2002, 
γ) τη λήψη προληπτικών μέτρων 
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μογής των α 119 ν.4412 (παρ 1 και 
6), 200 (παρ 8) και 329 (παρ 1 και 
6) ν.4412 τα τομεακά, περιφερεια-
κά και ειδικά προγράμματα του 
Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης. 

προετοιμασία του ΕΠΑ και τον προ-
σδιορισμό των προγραμματικών 
στόχων της μεταβατικής περιόδου 
θα ρυθμίζονται με σχετική απόφα-
ση του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων. Κατά την εφαρμογή 
του ΕΠΑ, η Δι.Δι.Ε.Π. και οι λοιποί 
οριζόμενοι δικαιούχοι μπορούν να 

χρησιμοποιούν τους καταλόγους 
προμηθευτών και παρόχων υπηρε-
σιών της Εθνικής Αρχής Συντονι-
σμού του ν.4314/2014 για την εκτέ-
λεση των αντίστοιχων ενεργειών. 

Τέλος, με τη διάταξη του α 140 
εντάχθηκαν ρητά στο πεδίο εφαρ-

ΜΗ.Τ.Ε. 

χρονικό διάστημα αιτήσεις μεταβο-
λών εξετάζονται με βάση το προϊ-
σχύον νομοθετικό πλαίσιο. Μετά 
την πάροδο της παραπάνω προ-
θεσμίας οι βεβαιώσεις εγγραφής 
στο ΜΕΕΠ και τα πτυχία Εργολη-
πτών Δημοσίων Δασοτεχνικών Έρ-
γων παύουν να ισχύουν. Για το 
χρονικό διάστημα από την 03.07.19 
μέχρι και την 31.12.20 εξακολουθεί 
να εκδίδεται, σύμφωνα με τα ισχύ-
οντα μέχρι την 03.07.2019, η ενη-
μερότητα πτυχίου για εργοληπτι-
κές επιχειρήσεις που είναι κατα-
ταγμένες στις τάξεις 3η έως 7η (α 
65 παρ 6 πδ 71/2019).  

Δίνεται, τέλος, νομοθετική εξουσι-
οδότηση στον Υπουργό Υποδομών 
και Μεταφορών (α 118 παρ 24 εδ 3 
ν.4472/2017) να ρυθμίζει τεχνικά 
και λεπτομερειακά ζητήματα των 
ΜΗ.Τ.Ε. (α 188 ν.4635/2019). 

Επανέρχονται σε ισχύ τα α 105 και 
106 ν.3669/2008 μέχρι να εκδοθεί 
το πδ που προβλέπεται στο α 118 
παρ 20 ν.4472/2017 που θα ρυθμί-
ζει τις λεπτομέρειες λειτουργίας 
και τήρησης των μητρώων συντε-
λεστών παραγωγής δημοσίων και 
ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνι-
κών και λοιπών συναφών επιστημο-
νικών υπηρεσιών. Αναστέλλεται, 
αντίθετα, η ισχύς του α 13 παρ 3β 
και 7 και του α 64 πδ 71/2019 από 
03.07.2019 έως 31.12.2020. Αιτή-
σεις που υποβάλλονται στην υπη-
ρεσία τήρησης των Μητρώων κατά 
την ως άνω περίοδο αναστολής και 
αφορούν εγγραφή ή μεταβολή ή 
διαγραφή ήδη εγγεγραμμένων στο 
Μητρώο Μελετητών, στο Μητρώο 
Γραφείων Μελετών, στο μητρώο 
Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) 
και στο Μητρώο Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ), εξετάζονται 
σύμφωνα με τις προϊσχύουσες του 
πδ 71/2019 διατάξεις. Τα πτυχία 
των Μελετητών και Γραφείων Με-

λετών που εκδίδονται εξακολου-
θούν να ισχύουν έως την 31η Δε-
κεμβρίου 2020. Το τελευταίο εδά-
φιο της παραγράφου 7 του άρθρου 
17 του πδ 71/2019, διαγράφεται.  

Με τροποποίηση, τέλος, του α 39 
πδ 71/2019, τα πτυχία των εγγε-
γραμμένων στο Μητρώο Μελετη-
τών και στο Μητρώο Γραφείων 
Μελετών, που είναι σε ισχύ την 
03.07.2019 εξακολουθούν να ισχύ-
ουν έως την 31.12.2020, εφόσον 
πληρούνται οι προϋποθέσεις του 
νομοθετικού πλαισίου που ίσχυε 
ως και τις 02.07.2019. 

Αντίστοιχα, οι βεβαιώσεις εγγρα-
φής στο ΜΕΕΠ, καθώς και τα πτυ-
χία εργοληπτών Δημοσίων Δασο-
τεχνικών Έργων που είναι σε ισχύ 
κατά την 03.07.2019 εξακολουθούν 
να ισχύουν έως την 31.12.2020, 
εφόσον πληρούνται οι προϋποθέ-
σεις του νομοθετικού πλαισίου που 
ίσχυε ως και τις 02.07.2019. Οι 
υποβαλλόμενες κατά το ανωτέρω 

Εκτέλεση συμβάσεων από νεοσυσταθέντες δήμους 

Εφόσον έχουν ήδη ληφθεί αποφά-
σεις για δημοπράτηση δημοσίων 
συμβάσεων από δήμους που κα-
ταργήθηκαν με το α 154 ν.4600/ 

2019, χωρίς ωστόσο να υφίσταται 
ενεργή σύμβαση την 01.09.2019, οι 
διαδικασίες εκτέλεσής τους δύνα-
ται να ολοκληρωθούν από το δήμο 

Ενδιάμεσος φορέας ΕΠ η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου 

Υγείας 

διαχείρισης στην Επιτελική Δομή 
ΕΣΠΑ εκδίδεται μετά από πρόταση 
του Υπουργού Υγείας (α 13 παρ 7 
ν.4314/2014, α 237 ν.4635/2019).  

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπ-
τυξης και Επενδύσεων ή Περιφε-
ρειάρχη δύναται η Επιτελική Δομή 
ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας να 
αναλαμβάνει καθήκοντα ενδιάμε-

σου φορέα διαχείρισης στα Επιχει-
ρησιακά Προγράμματα, στα οποία 
υλοποιείται μέρος της στρατηγικής 
του τομέα Υγείας. Η ως άνω από-
φαση εκχώρησης αρμοδιοτήτων 

που αποτελούσε την έδρα του κα-
ταργηθέντος (α 18 παρ 8 ν.4623/ 
2019, α 230 ν.4635/2019).  
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Διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση για κατεπείγουσες περιστά-

σεις στην υγεία 

Ανάθεση συμβάσεων πολεοδόμησης πληγέντων από την 

πυρκαγιά στο Μάτι 

 

φορετικά τεκμαίρεται η σύμφωνη 
γνώμη της. Η σχετική απόφα-      
ση ανάθεσης εκδίδεται από τον 
Υπουργό Υγείας μετά τη γνωμοδό-
τηση της ΕΑΑΔΗΣΥ.  

Σε περίπτωση κατεπείγουσας και 
απρόβλεπτης περίστασης που  
αφορά στη δημόσια υγεία, επιτρέ-
πεται κατόπιν εισήγησης του Εθνι-
κού Συμβουλίου Δημόσιας Υγείας 
(ΕΣΥΔΥ), η ανάθεση σύμβασης από 
τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας 

Υγείας (ΕΟΔΥ) με τη διαδικασία 
της διαπραγμάτευσης χωρίς προη-
γούμενη δημοσίευση προκήρυξης 
(α 7 ν.4633/2019). Η ΕΑΑΔΗΣΥ 
ασκεί τη γνωμοδοτική της αρμοδιό-
τητα μέσα σε αποκλειστική προ-
θεσμία 3 εργασίμων ημερών, δια-

στο Μάτι Αττικής την 23.07.2018. 
Οι δαπάνες αυτές θα βαρύνουν τον 
Ειδικό Λογαριασμό Αρωγής Πυρο-
πλήκτων που συστάθηκε με την 
2/57679/ΔΛΓΚ/25.7.2018 ΚΥΑ (Β 
3014). 

 Το ΤΕΕ μπορεί να αναθέτει (α 2 
παρ 14 ν.4626/2019, το οποίο κύ-
ρωσε την από 24.07.2019 Πράξη 
Νομοθετικού Περιεχομένου), συμ-
βάσεις μελετών ή γενικών υπηρε-
σιών, κατά παρέκκλιση από τη νο-
μοθεσία δημοσίων συμβάσεων και 

να κάνει χρήση των εξαιρετικών 
διατάξεων της ενωσιακής νομοθε-
σίας για τις διαδικασίες ανάθεσης 
χωρίς τη συνδρομή άλλης προϋπό-
θεσης, προκειμένου να υλοποιήσει 
την πολεοδόμηση των περιοχών 
που επλήγησαν από την πυρκαγιά 

Innovative and Responsible Public Procurement Partnership  

αιγίδα της DR REGIO, ενώ στόχος 
ήταν να αποδειχθεί εν τέλει ότι η 
στρατηγική χρήση των δημοσίων 
συμβάσεων ωφελεί τις πόλεις και 
τις περιφέρειες στην ουσιαστική 
ανάπτυξή τους. 

https://ec.europa.eu/futurium/en/
public-procurement/save-date-
public-procurement-partnership-
will-present-during-european-week 

Στις 08.10.2019 παρουσιάστηκε με 
επιτυχία στις Βρυξέλλες το έργο 
της Innovative and Responsible 
Public Procurement Partnership 
κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής 
Εβδομάδας Πόλεων και Περιφε-
ρειών 2019. Το εργαστήριο είχε ως 
θέμα «Στρατηγικές δημόσιες συμ-
βάσεις ως κινητήρια δύναμη αλλα-
γών και ανάπτυξης στις πόλεις και 
τις περιφέρειες». Συζητήθηκαν οι 
υπάρχουσες πρωτοβουλίες στην 
Ευρώπη, όπως η Σύμπραξη για την 

Αστική Ατζέντα για Καινοτόμες και 
Υπεύθυνες Δημόσιες Προμήθειες 
(Urban Agenda Partnership on Inno-
vative and Responsible Public Pro-
curement) και οι προσπάθειες που 
καταβάλλονται για την προώθηση 
της χρήσης δημόσιων συμβάσεων 
ως μέσο μιας πιο κυκλικής οικονο-
μίας. Παρουσιάστηκαν μελέτες πε-
ριπτώσεων από την «Πιλοτική δρά-
ση για τις στρατηγικές δημόσιες 
συμβάσεις» (Pilot Action on Strate-
gic Public Procurement) υπό την 

Circular Berlin – Βραβείο Ευρωπαϊκής Βιωσιμότητας 

κοινωνιών που αυτές επιφέρουν, 
μεταξύ άλλων, και μέσω των δημο-
σίων συμβάσεων.  

https://cor.europa.eu/et/news/
Pages/circular-berlin-leuven2030-
and-the-city-of-lousada-shortlisted-
for-the-2019-transformative-action-
award.aspx 

Το Circular Berlin, μία πρωτοβουλία 
στη Γερμανία που ασχολείται με 
την κυκλική οικονομία και παρέχει 
πλατφόρμες ανταλλαγής γνώσεων 
υποστηρίζοντας τους τοπικούς φο-
ρείς βραβεύτηκε στο διαγωνισμό 
του Transformative Action Award 
2019. Το βραβείο ευρωπαϊκής βιω-
σιμότητας διοργανώνεται από την 
ICLEI, τη Χώρα των Βάσκων και την 
πόλη του Aalborg (Δανία), υποστη-

ριζόμενο από την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) και 
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσε-
ων (ΕΤΕπ) και προωθεί δραστηριό-
τητες που συμβάλλουν στην υλο-
ποίηση των στόχων της Αειφόρου 
Ανάπτυξης και της Συμφωνίας των 
Παρισίων για την κλιματική αλλαγή, 
αλλά και του κοινωνικοπολιτιστι-
κού, κοινωνικοοικονομικού και τεχ-
νολογικού μετασχηματισμού των 

https://ec.europa.eu/futurium/en/public-procurement/save-date-public-procurement-partnership-will-present-during-european-week
https://ec.europa.eu/futurium/en/public-procurement/save-date-public-procurement-partnership-will-present-during-european-week
https://ec.europa.eu/futurium/en/public-procurement/save-date-public-procurement-partnership-will-present-during-european-week
https://ec.europa.eu/futurium/en/public-procurement/save-date-public-procurement-partnership-will-present-during-european-week
https://cor.europa.eu/et/news/Pages/circular-berlin-leuven2030-and-the-city-of-lousada-shortlisted-for-the-2019-transformative-action-award.aspx
https://cor.europa.eu/et/news/Pages/circular-berlin-leuven2030-and-the-city-of-lousada-shortlisted-for-the-2019-transformative-action-award.aspx
https://cor.europa.eu/et/news/Pages/circular-berlin-leuven2030-and-the-city-of-lousada-shortlisted-for-the-2019-transformative-action-award.aspx
https://cor.europa.eu/et/news/Pages/circular-berlin-leuven2030-and-the-city-of-lousada-shortlisted-for-the-2019-transformative-action-award.aspx
https://cor.europa.eu/et/news/Pages/circular-berlin-leuven2030-and-the-city-of-lousada-shortlisted-for-the-2019-transformative-action-award.aspx


Ενημερωτικό δελτίο δημοσίων συμβάσεων - Τεύχος  5/2019 

Σελίδα 7 

ΗΠΑ – συμμετοχή εταιριών που έχουν λάβει κρατική ενίσχυση 

Η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αυτοκι-
νητοδρόμων (FHWA) στις ΗΠΑ 
κατήργησε έναν 103ετή ομοσπον-
διακό κανόνα του Κανονισμού Προ-
μηθειών, σύμφωνα με τον οποίο 
απαγορευόταν να συμμετέχουν σε 
διαγωνισμούς οικονομικοί φορείς 
με ευρεσιτεχνίες για τις οποίες 
είχαν λάβει ομοσπονδιακή χρημα-
τοδότηση – κρατική ενίσχυση. Αυτό 
είχε ως συνέπεια να μην προω-
θούνται οι νέες τεχνολογίες, οι 

οποίες αποδεδειγμένα συνέβαλαν 
στη διάσωση ζωών, την ελαχιστο-
ποίηση της συμφόρησης και τη 
βελτίωση της απόδοσης των εθνι-
κών οδών. Ο εν λόγω κανόνας 
χαρακτηρίστηκε ως εμπόδιο στην 
καινοτομία και με την κατάργησή 
του κρίθηκε ότι θα επιτραπεί πλέ-
ον στις πολιτείες να χρησιμοποι-
ούν ακόμα και ομοσπονδιακά κον-
δύλια, όταν κρίνεται όταν τα προ-
τεινόμενα προϊόντα μπορούν να 

Νομολογία ΔΕΕ 

σθείς από το διαγωνισμό, έχει 
δικαίωμα να εκδικαστεί η προσφυ-
γή του, διότι δεν αποκλείεται οι 
ισχυρισμοί του να είναι ορθοί και 
να έχουν ως αποτέλεσμα την   
απόρριψη των προσφορών όλων 
των υποψηφίων και την εκ νέου 
εκκίνηση της διαγωνιστικής διαδι-
κασίας (βλ και C-689/13, σκ. 27).  

Το παραδεκτό της κύριας προσφυ-
γής δεν πρέπει να εξαρτάται από 
την προηγούμενη διαπίστωση ότι 
είναι παράτυπες και όλες οι προ-
σφορές που κατετάγησαν σε χαμη-
λότερες θέσεις από εκείνη του 
υποψηφίου που άσκησε την εν λό-
γω προσφυγή, ούτε μπορεί να υπό-
κειται στην προϋπόθεση να από-
δείξει ο εν λόγω υποψήφιος ότι η 
αναθέτουσα αρχή θα αναγκασθεί 
να επαναλάβει τη διαδικασία του 
διαγωνισμού. Πρέπει να γίνει δε-
κτό ότι αρκεί προς τούτο η ύπαρξη 
τέτοιας πιθανότητας. Συνακόλου-
θα, τα κράτη μέλη οφείλουν να 
λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα, 
ώστε οι αποφάσεις που λαμβάνουν 
οι αναθέτουσες αρχές, ενόψει της 
παρανομίας τους, να υπόκεινται 
στην άσκηση αποτελεσματικών, 
διαθέσιμων και, ιδίως, όσο το δυ-
νατόν ταχύτερων προσφυγών, υπό 
τις προϋποθέσεις που θέτουν τα 
άρθρα 2 έως 2στ της παρούσας 
οδηγίας. 

 

ΔΕΕ C-526/17, 18.09.2019, Ευρω-
παϊκή Επιτροπή/Ιταλία 

παράβαση κράτους μέλους – οδη-
γία 2004/18 – συμβάσεις παραχώ-
ρησης δημοσίων έργων – παράτα-
ση διάρκειας ισχύος υφιστάμενης 
σύμβασης παραχώρησης αντί δη-
μοσίευσης νέας προκήρυξης δια-
γωνισμού 

Σε μία τροποποιητική σύμβαση 
εφαρμοστέα είναι η ενωσιακή νο-
μοθεσία που ισχύει κατά τον χρόνο 
σύναψής της. Επομένως, κατά την 
τροποποίηση το 2009 μίας σύμβα-
σης παραχώρησης που έχει συναφ-
θεί πριν τεθεί σε ισχύ η οδηγία 
2004/18 εφαρμόζεται η εν λόγω 
οδηγία. Αντιτίθενται, επομένως, 
στα άρθρα 2 και 58 της οδηγίας 
2004/18, καθώς και στις αρχές της 
διαφάνειας και της ίσης μεταχείρι-
σης, ουσιώδεις τροποποιήσεις σε 
σύμβαση παραχώρησης, όπως η 
παράταση της διάρκειας ισχύος 
της κατά 18 έτη και 2 μήνες. Η 
παράταση αυτή προσφέρει σημα-
ντικό επιπλέον χρόνο στον παρα-
χωρησιούχο για να εξασφαλίσει την 
εκμετάλλευση του έργου, αυξάνο-
ντας, έτσι, σημαντικά την αμοιβή 
του. Ουσιώδεις αλλαγές σε διατά-
ξεις συμβάσεων οφείλουν να οδη-
γούν σε νέα διαδικασία ανάθεσης 
και όχι σε παράταση της διάρκειας 
ισχύος τους. 

 

 

ΔΕΕ C-333/18, 05.09.2019, 
Lombardi Srl/Comune di Auletta 
κ.λπ. 

προδικαστική παραπομπή – οδηγία 
89/665/ΕΟΚ – προσφυγή ακύρω-
σης απόφασης περί ανάθεσης της 
εκτέλεσης δημοσίας σύμβασης 
ασκηθείσα από υποψήφιο του  -
οποίου η προσφορά δεν επελέγη – 
αντίθετη προσφυγή του αναδόχου 
– παραδεκτό της κύριας προσφυ-
γής όταν η αντίθετη κρίνεται βάσι-
μη 

Κατ’ ορθή εφαρμογή του άρθρου 1 
παρ 1γ και παρ 3 της οδηγίας 
89/665, προσφυγή ασκηθείσα από 
υποψήφιο, ο οποίος έχει συμφέρον 
να του ανατεθεί η εκτέλεση συ-
γκεκριμένης σύμβασης και ο    
οποίος ζημιώθηκε ή ενδέχεται να 
ζημιωθεί λόγω προβαλλόμενης πα-
ράβασης του δικαίου της Ένωσης 
περί δημοσίων συμβάσεων ή των 
κανόνων περί μεταφοράς σε εσω-
τερική έννομη τάξη του εν λόγω 
δικαίου, με αίτημα τον αποκλεισμό 
άλλου υποψηφίου, δεν επιτρέπεται 
να κριθεί απαράδεκτη κατ’ εφαρμο-
γή εθνικών δικονομικών κανόνων ή 
σχετικών νομολογιακών πρακτικών, 
οι οποίες αποκλείουν την εξέταση 
της κύριας προσφυγής σε περί-
πτωση που η (κάθε) αντίθετη γίνει 
δεκτή, καθώς και ο ασκών την κύ-
ρια προσφυγή, ακόμη και αποκλει-

βοηθήσουν αποτελεσματικότερα 
στην επίτευξη ενός ασφαλέστερου 
οδοστρώματος για τους αυτοκινη-
τιστές και τις επιχειρήσεις. 

https://www.procurementinet.org/u
-s-a-new-procurement-rules-for-us
-roads-will-boost-innovation/ 

https://www.procurementinet.org/u-s-a-new-procurement-rules-for-us-roads-will-boost-innovation/
https://www.procurementinet.org/u-s-a-new-procurement-rules-for-us-roads-will-boost-innovation/
https://www.procurementinet.org/u-s-a-new-procurement-rules-for-us-roads-will-boost-innovation/
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 ρέχουν τα ίδια ή να την οργανώ-
σουν με άλλα μέσα πλην των δημο-
σίων συμβάσεων κατά την έννοια 
της οδηγίας. Εντούτοις, η ελευθε-
ρία που διαθέτουν τα κράτη μέλη 
όσον αφορά την επιλογή του τρό-
που διαχείρισης τον οποίο θεω-
ρούν ως τον καταλληλότερο για 
την παροχή υπηρεσιών δεν είναι 
απεριόριστη. Η ελευθερία αυτή 
πρέπει να ασκείται σύμφωνα με 
τους θεμελιώδεις κανόνες της 
ΣΛΕΕ, και, ιδίως, της ελεύθερης 
κυκλοφορίας των εμπορευμάτων, 
της ελευθερίας εγκατάστασης και 
της ελεύθερης παροχής υπηρε-
σιών, καθώς και με τις αρχές που 
απορρέουν από τους κανόνες αυ-
τούς, όπως η ίση μεταχείριση, η 
απαγόρευση των διακρίσεων, η 
αμοιβαία αναγνώριση, η απαγόρευ-
ση της στρέβλωσης του ανταγω-
νισμού, η αναλογικότητα και η δια-
φάνεια.  

Εντός των ανωτέρω ορίων επιτρέ-
πεται στα κράτη μέλη να επιβάλουν 
στις αναθέτουσες αρχές πρόσθε-
τες προϋποθέσεις, πέραν εκείνων 
που προβλέπονται στο άρθρο 12 
παρ 1 της οδηγίας 2014/24 για τη 
σύναψη συμβάσεων εσωτερικής 
ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένης 
της προκείμενης προϋπόθεσης για 
διασφάλιση της αδιάλειπτης παρο-
χής, της καλής ποιότητας και της 
διαθεσιμότητας της υπηρεσίας. Η 
αρχή, όμως, της διαφάνειας και 
της ασφάλειας δικαίου υποχρεώνει 
τα κράτη μέλη να ορίζουν τις προϋ-
ποθέσεις υπό τις οποίες εξαρτούν 
την πραγματοποίηση των εσωτερι-
κών αναθέσεων σε κανόνες επαρ-
κώς προσβάσιμους, ακριβείς και 
προβλέψιμους στην εφαρμογή  
τους, προκειμένου να αποτρέπεται 
κάθε κίνδυνος αυθαιρεσίας.  

 

 

ΓεΔΕΕ T-741/17, 10.09.2019,   
TRASYS κλπ / EASA 

δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών –  
απόρριψη προσφοράς διαγωνιζο-
μένου και ανάθεση της σύμβασης 
σε άλλους διαγωνιζομένους – 
υποχρέωση αιτιολόγησης – εκτί-
μηση της ύπαρξης ασυνήθιστα 
χαμηλών προσφορών  

Για να κριθεί εάν η αναθέτουσα 
αρχή εκπληρώνει το καθήκον αιτιο-
λόγησης των πράξεών της λαμβά-
νονται υπόψη: α) το περιεχόμενο 
της αιτιολογίας, β) η προθεσμία 
εντός της οποίας παρασχέθηκε 
στον διαγωνιζόμενο και γ) το εύ-
ρος της απαιτούμενης αιτιολογίας. 
Για να θεωρηθεί επαρκής η αιτιο-
λογία της αναθέτουσας αρχής περί 
μη ύπαρξης ασυνήθιστα χαμηλών 
προσφορών, από τη στιγμή που 
ηγέρθηκαν αμφιβολίες ως προς 
την αξιοπιστία διαγωνιζόμενου, η 
αναθέτουσα αρχή οφείλει να εκθέ-
σει τη συλλογιστική βάσει της  
οποίας έκρινε, αφενός, ότι, λαμβα-
νομένων κυρίως υπόψη των οικο-
νομικών χαρακτηριστικών της, η 
προσφορά αυτή συνάδει, μεταξύ 
άλλων, προς τη νομοθεσία της 
χώρας εντός της οποίας πρέπει να 
παρασχεθούν οι υπηρεσίες και, 
αφετέρου, ότι στην προσφερόμενη 
τιμή ενσωματώνονται όλες οι δα-
πάνες που προκύπτουν από τις 
τεχνικές πτυχές της επιλεγείσας 
προσφοράς. Δεν αρκεί η αναθέ-
τουσα αρχή να περιοριστεί στην 
απλή διαπίστωση, με μία μόνο φρά-
ση, ότι η επιλεγείσα προσφορά στο 
πλαίσιο της υποβολής προσφορών 
δεν είναι ασυνήθιστα χαμηλή, ούτε 
στην επισήμανση ότι κρίθηκε πως 
δεν συνέβαινε κάτι τέτοιο. Δεν 
αρκεί επίσης να προσκομισθούν 
μεμονωμένοι πίνακες ή αριθμητικά 

δεδομένα, ελλείψει επεξηγηματι-
κών σχολίων στις προσφορές, δε-
δομένου ότι οι βαθμοί τους οποί-
ους απονέμει η αναθέτουσα αρχή 
αντικατοπτρίζουν μόνον το αποτέ-
λεσμα της αξιολόγησης που διε-
νεργήθηκε και δεν εκφράζουν την 
ίδια την αξιολόγηση της αναθέτου-
σας αρχής ή συνοπτική περίληψη 
αυτής.  

 

 

ΔΕΕ C- 285/18, 03.10.2019, Kauno 
miesto savivaldybė κλπ 

προδικαστική παραπομπή –  οδη-
γία 2014/24 – άρθρο 12 παρ 1 – 
ελευθερία των κρατών μελών ως 
προς την επιλογή του τρόπου πα-
ροχής υπηρεσιών – όρια – in 
house ανάθεση  

Κατά πάγια νομολογία, εφαρμο-
στέα σε διαγωνισμό είναι η οδηγία 
που ισχύει κατά το χρόνο επιλογής 
της διαδικασίας ανάθεσης και δίνει 
οριστική απάντηση στο ζήτημα αν 
υπάρχει ή όχι υποχρέωση διεξαγω-
γής διαγωνισμού. Δοθέντος ότι η 
άδεια από την Αρχή Δημοσίων Συμ-
βάσεων της Λιθουανίας σε αναθέ-
τουσα αρχή της χώρας για την επί-
μαχη εσωτερική ανάθεση χορη-
γήθηκε στις 20.04.2016, ήτοι με- 
τά την κατάργηση της οδηγίας 
2004/18, η περίπτωση της κύριας 
δίκης εμπίπτει στο πεδίο εφαρμο-
γής της οδηγίας 2014/24.  

Η διάταξη του άρθρου 12 της οδη-
γίας 2014/24 έχει την έννοια ότι, 
εφόσον πληρούνται οι εκεί τιθέμε-
νες προϋποθέσεις, τα κράτη μέλη 
δεν υποχρεούνται να αναθέσουν 
σε εξωτερικούς φορείς την παροχή 
υπηρεσιών που επιθυμούν να πα-
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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. 
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