6/2018

Νοέμβριος – Δεκέμβριος

Ενημερωτικό δελτίο

Ενημερωτικό δελτίο
δημοσίων συμβάσεων
συμβάσεων
δημοσίων
Επιμέλεια σύνταξης: Ε. Αδαμαντίδου, Δ.Ν., Δικηγόρος, Προϊσταμένη ΜοΠαΔιΣ
Επιμέλεια ύλης: Ευ. Κιουρκτσή, Μ.Δ.Ε., Νομικός, Απόφοιτος ΕΣΔΔΑ, Α. Χαραλαμπίδης, Νομικός

Διαφημιστικές υπηρεσίες
περιεχόμενα τεύχους

Καταργείται πλέον (και μάλιστα
αναδρομικά, από 8.8.2016) το
άρθρο 5 πδ 261/1997 (ανάθεση διαφημιστικών υπηρεσιών,
προσκόμιση
πιστοποιητικού
συμμόρφωσης από Φορείς
Πιστοποίησης) και αυτές υπάγονται ρητά στον ν.4412, με
την επιφύλαξη της εξαίρεσης
του άρθρου 10 παρ 1β (υπηρεσίες οπτικοακουστικών και
ραδιοφωνικών μέσων) (ά. 81 ν.
4582/2018 προσθέτει την περίπτωση 86 στο ά. 377 παρ 1 ν.
4412/2016).

Διαφημιστικές υπηρεσίες

1

Δραστηριότητες άμεσα
εκτεθειμένες στον
ανταγωνισμό

1

Μελέτες δημοσίων έργων

1

Διακίνηση ηλεκτρονικών
εγγράφων

1

Ανατροπή δεσμεύσεων

2

Εθνική Κεντρική Αρχή
Προμηθειών Υγείας

2

Χρηματικά Εντάλματα

2

Δημόσιο Λογιστικό

3

Αναθέσεις εκλογικών
αναγκών

3

Ομοειδείς δαπάνες
περιφερειακών και
δημοτικών ενοτήτων

4

Εξόφληση δαπανών σε
στρατιωτικά νοσοκομεία

4

Μελέτες δημοσίων έργων

Παράταση κατάστασης
έκτακτων αναγκών

4

Απευθείας ανάθεση
συμβάσεων τουριστικής
προβολής

4

Δημοσιεύτηκε η με αριθμό
11/2018 εγκύκλιος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία παρέχονται

Πράσινες Δημόσιες
Συμβάσεις Τεχνικές
προδιαγραφές

4

Εναρμονισμένα πρότυπα
τεχνικών προδιαγραφών

4

Νομολογία ΔΕΕ και ΓεΔΕΕ

5

Δραστηριότητες άμεσα εκτεθειμένες στον ανταγωνισμό
Εκδόθηκε η με αριθμό 3/2018
Τεχνική Οδηγία της ΕΑΑΔΗΣΥ
με την οποία δίνονται κατευθύνσεις για την εξαίρεση από

το πεδίο εφαρμογής του ν.
4412 δραστηριοτήτων που
είναι άμεσα εκτεθειμένες

οδηγίες για την προκήρυξη
και την εκπόνηση μελετών για
οδικά, λιμενικά, υδραυλικά
και κτιριακά έργα, ενώ καταρ-

πλέον στον ανταγωνισμό (ά.
251-252 ν. 4412/2016).

γείται η συναφής και μέχρι
σήμερα ισχύουσα εγκύκλιος
38/2005.

Διακίνηση ηλεκτρονικών εγγράφων
Σύμφωνα με έγγραφο του
Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΔΙΔΔΑ/ΤΔΙ/Φ.18/
37383,32162/09.11.2018), τα
έγγραφα που φέρουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή (ψηφιακή υπογραφή) και χρειάζεται να εκτυπωθούν για να δια-

κινηθούν περαιτέρω, πρέπει
να φέρουν επιπλέον στρόγγυλη υπηρεσιακή σφραγίδα του
φορέα έκδοσης και μονογραφή του αρμόδιου για επικύρωση αντιγράφων οργάνου, δεδομένου ότι δε φέρουν κανένα απολύτως αποδεικτικό της

γνησιότητάς τους στην έντυπη
μορφή τους (παρ 2 του ά 11
του ν. 2690/1999, ά. 13 παρ 1
ν. 4325/2015 και ά. 12 ν.
3979/2011).
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Ανατροπή δεσμεύσεων
Αναλήψεις υποχρεώσεων που δεν
έχουν εκτελεστεί (εν όλω ή εν
μέρει και για οποιοδήποτε λόγο)
ανατρέπονται μέχρι το τέλος του
οικείου οικονομικού έτους, με σχετική ανακλητική απόφαση του Κυρίου ή Δευτερεύοντα Διατάκτη. Με
αρνητικές εγγραφές τόσο στο Μητρώο Δεσμεύσεων του φορέα, όσο
και στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής, διαγράφονται τα
αντίστοιχα ποσά και αποδεσμεύονται οι σχετικές πιστώσεις. Η
ανακλητική πράξη εκδίδεται είτε
χωριστά για κάθε μία ανάληψη
υποχρέωσης, είτε συγκεντρωτικά
ανά ΚΑΕ, σε κάθε περίπτωση,
όμως, λαμβάνει μοναδικό αριθμό
καταχώρισης (έγγραφο Υπουργείου
Οικονομικών 2/86541/00266/

24.11.2018)
Για το έτος 2019, πρέπει να εκδοθούν και να καταχωριστούν αμέσως και κατά απόλυτη προτεραιότητα οι αποφάσεις ανάληψης πολυετών υποχρεώσεων, κατά το μέρος
που αφορούν δαπάνη που θα πραγματοποιηθεί εντός του 2019. Περαιτέρω, πρέπει να εκδοθούν αποφάσεις ανάληψης υποχρεώσεων
για τις υποχρεώσεις που είχαν
αναληφθεί κατά τα προηγούμενα
έτη αλλά δεν εκπληρώθηκαν (μη
εκτελεσθείσες ή ανατραπείσες
αποφάσεις ανάληψης). Τονίζεται
ιδιαίτερα ότι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν εντός του έτους
2018, αλλά δεν πληρώθηκαν εντός
αυτού, δύναται να επιβαρύνουν το
επόμενο οικονομικό έτος, με την

έκδοση αντίστοιχων αποφάσεων
ανάληψης υποχρέωσης, μόνο στην
περίπτωση που έχουν αναληφθεί
νόμιμα εντός του 2018. Οι πιστώσεις για την εξόφληση υποχρεώσεων προηγούμενων οικονομικών
ετών που αναλήφθηκαν αλλά δεν
εκπληρώθηκαν προβλέπονται
στους αναλυτικούς ελαχιστοβάθμιους λογαριασμούς ανάλογα με τη
φύση της δαπάνης που αυτές αφορούν και εξοφλούνται κατά προτεραιότητα. Τέλος, πρέπει να εκδοθούν και οι αποφάσεις ανάληψης
υποχρέωσης για τις σταθερές δαπάνες, τις δαπάνες πάγιου χαρακτήρα και τις δαπάνες για μισθώματα ακινήτων που χρησιμοποιούνται από το δημόσιο, σύμφωνα με
το άρθρο 9 του πδ 80/2016

Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας
Με το ά. 87 του ν. 4583/2018
επέρχονται τροποποιήσεις στο
ν. 4472/2017. Ειδικότερα, με την
παρ. 1α, διαγράφεται το Ινστιτούτο
Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας από τη λίστα των φορέων
που εποπτεύονται από την Εθνική
Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας
(ά. 23 παρ 1 περ 1.7). Με την παρ
1β, αντικαθίσταται η παρ. 2 του ά.
27 προβλέποντας, κατ’εξαίρεση,
ότι οι φορείς του ά. 23 δύνανται να
διενεργούν οι ίδιοι τους διαγωνισμούς προμηθειών και υπηρεσιών
που εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Σχέδιο Κεντρικοποίησης Προμηθειών, εφόσον η προϋπολογισθείσα δαπάνη δεν υπερβαίνει ετησίως

το ποσό που ορίζουν οι υπουργικές
αποφάσεις που εκδίδονται κατ’
εξουσιοδότηση των παρ. 3 και 4
του ά. 41 ν. 4412/2016 (για παράδειγμα 300.000€ για γενόσημα και
συγκεκριμένα ιατρικά αναλώσιμα,
βλ ΥΑ 2203/2017, ΦΕΚ Β 1926).
Με την παρ 1ε επέρχονται τροποποιήσεις στο ά. 34. Αφενός, οι εν
εξελίξει διαγωνισμοί των Προγραμμάτων Προμηθειών Υπηρεσιών
Υγείας ετών 2011-2013 παρατείνονται μέχρι την υπογραφή των
συμβάσεων, εφόσον βρίσκονται
τουλάχιστον στο στάδιο αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών,
ενώ για τους διαγωνισμούς των

ετών 2014-2015 παραμένει σε ισχύ
η ΥΑ 4525/15.11.2017 (Β 4208) που
αφορά στην παράταση της διάρκειας των Προγραμμάτων Προμηθειών Υπηρεσιών και Φαρμάκων
Υγείας με σκοπό την ολοκλήρωση
των διαγωνιστικών διαδικασιών
που εκκρεμούν (ά. 34 παρ. 2).
Αφετέρου, οι δαπάνες της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών
Υγείας εξακολουθούν, μέχρι την
ανάληψη τους από την ίδια, να βαραίνουν τον προϋπολογισμό του
Υπουργείου Υγείας, αλλά πλέον τις
πιστώσεις του Φ. 1015 ειδικός φορέας 201 και όχι των ΚΑΕ του
Φ.240 (ά. 34 παρ. 6α).

Χρηματικά Εντάλματα
Με το ά. 98 του ν. 4583/2018 επέρχονται τροποποιήσεις στο ν.
4446/2016. Ειδικότερα, με την παρ.
1, τροποποιείται η παρ. 2 του
άρθρου 77 και πλέον τα χρηματικά
εντάλματα εκδίδονται με ηλεκτρο-

νικό τρόπο, μέσω του ΟΠΣ, σε δύο
αντίτυπα (πρωτότυπο και αντίγραφο) και όχι τρία ως προβλεπόταν,
τα οποία παραμένουν στην εκκαθαρίζουσα υπηρεσία και στα οποία
επισυνάπτονται όλα τα πρωτότυπα

δικαιολογητικά εκκαθάρισης και
εξόφλησης. Ορίζεται πια ρητά ότι
σε περίπτωση διενέργειας ελέγχων για τους οποίους απαιτείται η
αποστολή πρωτότυπων δικαιολογητικών, παραμένει σε κάθε περί-
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πτωση στην εκκαθαρίζουσα υπηρεσία το αντίγραφο συνοδευόμενο
από πλήρη φάκελο αντιγράφων των
δικαιολογητικών.
Με την παρ. 2 τροποποιείται το ά.
78 και πλέον απαιτείται όλα τα
χρηματικά εντάλματα που δεν
εξοφλούνται μέσω της ΕΑΠ, απόστέλλονται κάθε 3 μήνες στην
Υπηρεσία Επιτρόπου, μετά την
πληρωμή της δαπάνης, με σκοπό
τον κατασταλτικό τους έλεγχο
(κατάσταση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, στην οποία αναγράφονται όλα τα εξοφληθέντα ΧΕ
του προηγούμενου τριμήνου, ο
αριθμός, το ποσό και το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου του ΧΕ, ο
σχετικός ΚΑΕ/λογαριασμός και η
περιγραφή του, και ο δευτερεύων
διατάκτης, με μια επιπλέον στήλη
για τυχόν παρατηρήσεις, προκειμένου για τα Επιτροπικά Εντάλματα
(ΕΕ) – κατάσταση στην οποία αναγράφονται όλα τα εξοφληθέντα ΧΕΠ
του προηγούμενου τριμήνου, ο

αριθμός, το ποσό και το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου του ΧΕΠ, ο
σχετικός ΚΑΕ/λογαριασμός και
περιγραφή του, καθώς και η ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού,
με μια επιπλέον στήλη για τυχόν
παρατηρήσεις).
Ειδικά κατά την εκτέλεση του ΠΔΕ,
μετά τη λήξη των προθεσμιών
έκδοσης των σχετικών συμψηφιστικών ΧΕ, απαιτείται, στο εξής, η
αποστολή στην αρμόδια Υπηρεσία
Επιτρόπου, κατάστασης τόσο σε
έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική
μορφή, στην οποία αναγράφονται
όλα τα εξοφληθέντα Χρηματικά
Εντάλματα (συμψηφιστικά ή προπληρωμής), η Συλλογική Απόφαση
Έργων (ΣΑΕ), το ενάριθμο έργο και
υποέργο, το ποσό ή τα ποσά των
πληρωμών, ο σχετικός ΚΑΕ/λογαριασμός και περιγραφή του και η
αιτιολογία έκδοσης με μία επιπλέον στήλη για τυχόν παρατηρήσεις.
Προβλέπεται πλέον ρητά ότι αποστέλλονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο

για κατασταλτικό έλεγχο τόσο τα
πρωτότυπα ΧΕ, τα ΕΕ και τα συνημμένα σε αυτά δικαιολογητικά, όσο
και τα πρωτότυπα ΧΕΠ και τα πρωτότυπα δικαιολογητικά στο σύνολό
τους.
Με την παρ. 3 αντικαθίστανται οι
παρ. 2 και 3 του άρθρου 81 και τα
Επιτροπικά Εντάλματα συντάσσονται πλέον σε 3 και όχι 4 αντίτυπα
ειδικού εντύπου, ομοιόμορφου για
όλα τα Υπουργεία, μονογράφονται
και υπογράφονται δε από τα υπηρεσιακά όργανα της παραγράφου 8
του ά. 77. Το πρώτο αντίτυπο, που
θεωρείται ως πρωτότυπο του ΕΕ,
αποστέλλεται στον δευτερεύοντα
διατάκτη, ενώ το δεύτερο και τρίτο
παραμένουν στην οικονομική υπηρεσία του φορέα που τα εκδίδει,
για αποστολή στον φορέα που τυχόν διενεργήσει προβλεπόμενους
ελέγχους και για το αρχείο της
αντίστοιχα.

Δημόσιο Λογιστικό
Με το ά. 99 του ν. 4583/2018
επέρχονται τροποποιήσεις στις
διατάξεις του ν. 4270/2014. Ειδικότερα, με την παρ 4α, προστίθεται
ά. 69Ζ, μετά το άρθρο 69ΣΤ, το
οποίο ορίζει ότι η προθεσμία αποστολής από τον διατάκτη στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία του
φορέα, πλήρους φακέλου των δικαιολογητικών δαπανών προς έκδοση χρηματικών ενταλμάτων είναι
3 ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής του τιμολογίου ή άλλου
ισοδύναμου για πληρωμή εγγράφου

στην Υπηρεσία. Η προθεσμία για
την έκδοση των ΧΕ από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του φορέα
καθορίζεται σε 21 ημέρες. Τυχόν
αντιρρήσεις του προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών του φορέα
για την εκτέλεση δαπάνης διατυπώνονται εγγράφως εντός 5 ημερών. Επί των ανωτέρω αντιρρήσεων ο διατάκτης υποχρεούται να
απαντήσει εγγράφως εντός 3 ημερών. Οι ανωτέρω προθεσμίες των
5 και 3 ημερών, αντίστοιχα, προσμετρούνται στη συνολική προθε-

σμία των 21 ημερών, εντός της
οποίας πρέπει να εκδοθεί το σχετικό ΧΕ. Η προθεσμία για την τελική εξόφληση καθορίζεται σε 5 ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης
του ΧΕ. Τα ανωτέρω ισχύουν από
01.01.2019 για τους φορείς της
Γενικής Κυβέρνησης και, επομένως, καταργείται από τότε η αντίθετη διάταξη του ά. 28 παρ 3
ν.4223/2013 (ά. 99 παρ. 4α του ν.
4583/2018).

Αναθέσεις εκλογικών αναγκών
Οι προμήθειες, εργασίες, μεταφορές και μισθώσεις, που αφορούν
σε ανάγκες εκλογικού υλικού, γίνονται με απευθείας ανάθεση και
έγγραφη συμφωνία, κατά παρέκκλιση των περί δημοσίου λογιστικού

και περί προμηθειών του δημοσίου
διατάξεων. Οι μισθώσεις μεταφορικών μέσων για τη διακίνηση προσώπων ή τη μεταφορά εκλογικού
υλικού ενεργούνται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του νδ 2396/

1953 και των κατ’ εξουσιοδότηση
αυτών αποφάσεων (ά. 130 πδ 26/
2012, όπως τροποποιήθηκε με το
ά. 25 ν.4585/2018).
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Ομοειδείς δαπάνες περιφερειακών και δημοτικών ενοτήτων
Όμοιες ή ομοειδείς δαπάνες εγγράφονται σε ξεχωριστές πιστώσεις, κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ,
και εκτελούνται αυτοτελώς, του

εγκεκριμένου προϋπολογισμού των
Περιφερειών, Δήμων και ΔΕΥΑ
(πλέον), εφόσον αφορούν σε διαφορετικές περιφερειακές ή δημοτι-

κές ενότητες, αντιστοίχως (ά. 26
ν. 4585/2018 τροποποιεί το ά. 6
παρ. 14 ν. 4071/2012).

Εξόφληση δαπανών σε στρατιωτικά νοσοκομεία
Οι πραγματοποιηθείσες από 04.10.
2017 έως 31.082018 δαπάνες για
προμήθεια φαρμάκων, υγειονομικού και ορθοπεδικού υλικού, χημικών αντιδραστηρίων και παροχής
υπηρεσιών των στρατιωτικών νοσο-

κομείων και του ΝΙΜΤΣ, των στρατιωτικών φαρμακείων και του Κέντρου Εφοδιασμού Ναυτικού, δύναται να εξοφληθούν κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 66,
68 και 132 του ν.4270/2014, του

ν.4412/2016 και του πδ 80/2016
(ά. 25 ν.4494/2017, όπως τροποποιήθηκε με το ά. 32 ν.4585/2018).

Παράταση κατάστασης έκτακτων αναγκών
Οι δημόσιες συμβάσεις για την
κάλυψη αναγκών προσωρινής στέγασης, σίτισης, άμεσης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, εξασφάλισης ειδών πρώτης ανάγκης και
μεταφοράς από τα σημεία άφιξης
προς τις προσωρινές ή μόνιμες

εγκαταστάσεις φιλοξενίας, νεοεισερχόμενων πολιτών τρίτων χωρών, θεωρούνται έκτακτης και κατεπείγουσας ανάγκης μέχρι 31.10.
2019 οφειλόμενης σε γεγονότα
απρόβλεπτα για τις αναθέτουσες
αρχές, που δεν απορρέουν από

δική τους ευθύνη, κατά παρέκκλιση
της υποπερίπτωσης δδ, περίπτωση
γ, παρ. 2 του ά. 2 ν. 4013/2011 (ά.
14 παρ. 10 ν. 4332/2015, όπως
αντικαθίσταται με το ά. 7 παρ 1 του
ν. 4587/2018).

Απευθείας ανάθεση συμβάσεων τουριστικής προβολής
Με το ά. 92 ν. 4582/2018 προστίθεται στο τέλος της παρ. 1β του ά.
4 ν. 3270/2004, περίπτωση γγ η
οποία προβλέπει ότι στο πλαίσιο
της στρατηγικής προώθησης και
προβολής του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, οι δημόσιες συμβάσεις, με εκτιμώμενη αξία κάτω των
ορίων των οδηγιών, που αφορούν

σε ταξίδια εξοικείωσης, γεύματα,
δείπνα, διοργάνωση εκδηλώσεων
κ.α., προς τιμή των επίσημων ξένων προσκεκλημένων του ΕΟΤ, των
εκπροσώπων της τουριστικής βιομηχανίας, τουριστικών πρακτόρων
κ.λπ., ανατίθενται και εκτελούνται,
κατά παρέκκλιση των διατάξεων
του ν. 4412/2016 με απευθείας

ανάθεση, τηρουμένων των αποφάσεων του ΔΣ του ΕΟΤ, των διατάξεων περί δημοσίου λογιστικού και
του ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και των αρχών της διαφάνειας, της αναλογικότητας και της ίσης μεταχείρισης.

Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις –Τεχνικές προδιαγραφές
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε νέες τεχνικές προδιαγραφές
για υπηρεσίες εσωτερικού καθαρισμού, οδικό φωτισμό και εγκα-

τάσταση σημάτων κυκλοφορίας, με
σκοπό την προώθηση των πράσινων συμβάσεων. Οι νέες προδιαγραφές είναι διαθέσιμες στα αγγλι-

κά στην ιστοσελίδα
http://ec.europa.eu/environment/
gpp/.

Εναρμονισμένα πρότυπα τεχνικών προδιαγραφών
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε ένα σχέδιο δράσης για την καθιέρωση όλο και περισσότερων
εναρμονισμένων προτύπων, μεταξύ
των οποίων για το μέγεθος χαρτιού

A4 έως την τεχνολογία 5G μέσω
αερόσακων. Στόχος είναι η μείωση
του κόστους, η προώθηση της καινοτομίας και η διασφάλιση της
διαλειτουργικότητας.

http://ec.europa.eu/growth/content/
commission-acts-makestandardisation-single-market-more
-efficient_en
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Νομολογία ΔΕΕ
ΓεΔΕΕ Τ-454/17, 08.11.2018, Pro
NGO κατά Επιτροπής
Η υπεύθυνη δήλωση έχει αποδεικτική αξία, πλην όμως ελέγχεται
παράλληλα η ευλογοφάνεια και η
αξιοπιστία του περιεχομένου της,
λαμβανομένων υπόψη, μεταξύ
άλλων, της προέλευσης του εγγράφου, των περιστάσεων υπό τις
οποίες καταρτίστηκε και του αποδέκτη του. Δεν υφίσταται παραβίαση του δικαιώματος προηγούμενης
ακρόασης, εφόσον τα στοιχεία, για
τα οποία δεν ασκήθηκε το ως άνω
δικαίωμα, δεν λήφθηκαν υπόψη
κατά το σχηματισμό δικανικής κρίσης.

ΔΕΕ C-216/17, 19.12.2018, Autorità
Garante della Concorrenza
Από τα άρθρα 32 παρ 4β της οδη-

γίας 2004/18, αλλά και 32 παρ 2β
της οδηγίας 2014/24, συνάγεται ότι
αναθέτουσες αρχές, σε αντίθεση
με τους οικονομικούς φορείς, δύνανται να προσχωρήσουν σε συναφθείσα συμφωνία πλαίσιο, στην
οποία δεν ήταν αρχικώς συμβαλλόμενες, εφόσον αυτό προβλέπεται
στα έγγραφα του διαγωνισμού. Η
αναφορά ποσοτήτων σε μία συμφωνία πλαίσιο είναι υποχρεωτική κατ’
επιταγή των αρχών της ίσης μεταχείρισης, της απαγόρευσης των
διακρίσεων και της διαφάνειας (ά.
9 παρ. 9 της οδηγίας 2004/18).

ΔΕΕ C-328/17, 28.11.2018, Amt
Azienda Trasporti e Mobilita and
Others
Η συμμετοχή σε διαγωνιστική διαδικασία αποτελεί προϋπόθεση για

τη θεμελίωση εννόμου συμφέροντος για την άσκηση προσφυγής. Ο
ως άνω κανόνας κάμπτεται και
μπορεί κατ’ εξαίρεση να αναγνωριστεί έννομο συμφέρον σε οικονομικό φορέα ο οποίος δεν υπέβαλε
προσφορά στις περιπτώσεις που οι
αιτιάσεις αφορούν την απουσία
διαγωνισμού, την απουσία προκήρυξης διαγωνισμού ή ρήτρες της
διακήρυξης που είτε αποκλείουν
ευθέως τον διαγωνισμό, είτε επιβάλλουν υποχρεώσεις προδήλως
ακατανόητες ή εντελώς δυσανάλογες, ή καθιστούν αδύνατη αυτή
καθαυτή την υποβολή προσφοράς.
Σε κάθε περίπτωση μάλιστα η μετάθεση του βάρους απόδειξης
στον προσφεύγοντα ενδέχεται,
λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων περιστάσεων της υπόθεσης,
να συνεπάγεται προσβολή του
δικαιώματος προσφυγής.
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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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