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Σελίδα 1 

Από έναρξη ισχύος του α 17 
ν.4650/2019 (17.12. 2019) που 
τροποποιεί το α 96 ν.4368/ 
2016 για τη διαχείριση της 
προσφυγικής κρίσης και έως 
την 30.06.2020, το δημόσιο, οι 
δημόσιες υπηρεσίες, επιχειρή-
σεις και οργανισμοί κοινής 
ωφέλειας προβαίνουν στις 
ενέργειες αρμοδιότητάς τους, 
που είναι απαραίτητες για την 
αντιμετώπιση της απρόβλεπτης 
αύξησης των προσφυγικών/με-
ταναστευτικών ροών, κυρίως 
στους τομείς της μεταφοράς, 
διαμονής, σίτισης, καθαριότη-
τας και υγειονομικής περίθαλ-
ψης των προσφύγων/μετα-
ναστών, κατά παρέκκλιση από 
κάθε διάταξη δημοσίων συμβά-
σεων. Η διαδικασία σύναψης 
των σχετικών συμβάσεων, ακό-
μη και για την ίδρυση, κατά-
σκευή, συντήρηση, μετατροπή 
και λειτουργία Δομών Προσω-

εφαρμογής των οδηγιών για τις 
δημόσιες συμβάσεις, λαμβά-
νοντας υπόψη με ειδική αιτιο-
λόγηση και λόγους εθνικής 
ασφάλειας ή δημόσιας τάξης 
(http://www.et.gr). 

ρινής Υποδοχής και Φιλοξε-
νίας, καθώς και Προαναχωρη-
σιακών Κέντρων Κράτησης 
Αλλοδαπών, μπορεί να διε-
νεργείται με τη διαδικασία 
της διαπραγμάτευσης χωρίς 
προκήρυξη, ανεξαρτήτως πο-
σού, αλλά μέχρι τα όρια   

Με το με αριθμό 6601/ 13.12. 
2019 έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ 
συστήνει στις αναθέτουσες 
αρχές να αποφεύγουν να θέ-
τουν στις συμβάσεις προμή-
θειας υγρών καυσίμων/λιπα-
ντικών γεωγραφικούς περιο-
ρισμούς  ως όρους συμμετο-
χής ή ως κριτήρια ανάθεσης. 
Διευκρινίζεται ότι η δυνατότητα 
υποβολής αρνητικού ποσοστού 
έκπτωσης μέχρι το όριο του 
5% (α 63 ν.4257/ 2014) εφαρ-

ρισης και της αναλογικότητας, 
καθώς οδηγεί συχνά μέχρι και 
σε αποκλεισμό οικονομικών 
φορέων που καταθέτουν προ 
σφορά με δεκαδικά ψηφία, χω-
ρίς δυνατότητα διευκρινίσεων 
καθώς μία ανάλογη διευκρίνι-
ση θα αποτελούσε ουσιώδη   
αλλοίωση της προσφοράς 
(https://diavgeia.gov.gr). 

μόζεται σε όλους τους διαγω-
νισμούς των φορέων του δη-
μοσίου, νπδδ και ΟΤΑ. Προ-
τείνεται, τέλος, να μην επι-
βάλλεται από την αναθέτουσα 
αρχή ο ορισμός του ποσο-
στού έκπτωσης ως ακέραια 
τιμή μονάδας, αλλά να επα-
φίεται η διαμόρφωσή της στην 
κρίση του οικονομικού φορέα, 
για λόγους ανάπτυξης υγιούς 
ανταγωνισμού και τήρησης 
των αρχών της ίσης μεταχεί-
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http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL8ga89WekpFQd5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuZrQmgmc-6P8qBMpIyD3BPYUfeyzm58DbrKnHNI7T3Ya
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A1%CE%A8%CE%A6%CE%9D%CE%9F%CE%9E%CE%A4%CE%92-%CE%9B%CE%9F%CE%A7?inline=true
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Σελίδα 2 

Μη εφαρμογή του e-τιμολογίου στις δημόσιες συμβάσεις 

Τροποποίηση ν.4412/2016 με ν.4643/2019 

θρα 148-154 ν.4601/2019 (http://
www.et.gr). 

Το νέο πρότυπο έκδοσης ηλεκτρο-
νικού τιμολογίου (α 45 ν.4646/ 
2019) χρησιμοποιείται σε όλες τις 

συναλλαγές με εξαίρεση τις δημό-
σιες συμβάσεις για τις οποίες  
ισχύουν τα προβλεπόμενα στα άρ-

εφαρμογής της διαδικασίας του 
άρθρου 251 από το αρμόδιο      
υπουργείο στον ίδιο τον αναθέτο-
ντα φορέα (http://www.et.gr). 

Το άρθρο 38 ν.4643/2019 (ΦΕΚ Α 
193) για την απελευθέρωση της 
αγοράς ενέργειας, τον εκσυγχρο-
νισμό της ΔΕΗ, την ιδιωτικοποίηση 

της ΔΕΠΑ, την στήριξη των ΑΠΕ και 
λοιπές διατάξεις, τροποποίησε το 
άρθρο 252 ν.4412/2016 και μετα-
κύλισε την αρμοδιότητα απόφασης 

Εξαίρεση από ΦΠΑ των ΦΟΣΔΑ  

ιδιωτικές επιχειρήσεις που δρα-
στηριοποιούνται στην περιοχή χω-
ρικής αρμοδιότητας των ΦΟΔΣΑ, 
υπάγονται σε ΦΠΑ εφόσον κρι-   
θεί κατά περίπτωση ότι οι ΦΟΣΔΑ 
ανταγωνίζονται πραγματικά τις 
υπηρεσίες των ιδιωτικών επιχειρή-
σεων (https://www.aade.gr). 

Λαμβάνοντας υπόψη το ειδικό νομι-
κό πλαίσιο των ΦΟΔΣΑ σε σχέση 
με τη νομολογία του ΔΕΕ στην υπό-
θεση C-174/14, διευκρινίστηκε με 
την εγκύκλιο 2197/05.12.19 της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων (ΑΑΔΕ) ότι οι ΦΟΔΣΑ, ως 
φορείς που ασκούν δημόσια εξου-
σία, δεν υπάγονται σε ΦΠΑ για τις 

προγραμματικές συμβάσεις που 
συνάπτουν με δήμους-μέλη τους ή 
την περιφέρεια στην οποία ανή-
κουν και έχουν ως αντικείμενο τη 
διαχείριση αστικών στερεών απο-
βλήτων. Προγραμματικές συμβά-
σεις με αντικείμενο υπηρεσίες σε 
σχέση με τα αστικά στερεά από-
βλητα που παρέχονται και από 

Βοήθεια για ΕΣΗΔΗΣ  

ηλεκτρονικών διαγωνισμών και 
έδωσε οδηγίες αποφυγής τους 
(http://www.promitheus.gov.gr). 

Η Διεύθυνση Διαχείρισης, Ανάπτυ-
ξης και Υποστήριξης ΕΣΗΔΗΣ ανα-
κοίνωσε τα συχνότερα σφάλματα 

στα οποία προβαίνουν οι αναθέτου-
σες αρχές κατά τον σχεδιασμό, 
δημοσίευση, και εκτέλεση, των 

Δωρεές προς δημόσιους φορείς 

σύμβαση δωρεάς καθορίζονται 
ορισμένες ελάχιστες προϋποθέ-
σεις που παραμένουν απαράλλα-
κτες με το προηγούμενο νομοθετι-
κό καθεστώς (α 75 ν.4646/2019) 
(http://www.et.gr). 

Συμβάσεις προμήθειας, υπηρεσίας 
ή έργου (συμπεριλαμβανομένων 
πλέον των προπαρασκευαστικών, 
βοηθών και συνοδών έργων) που 
συνάπτονται από φορείς του δημό-
σιου τομέα για την προπαρασκευή, 
υποστήριξη, εξυπηρέτηση, παρα-

κολούθηση και υλοποίηση δωρεών 
αγαθών ή υπηρεσιών ή έργων από 
ιδιώτες προς το δημόσιο δεν θεω-
ρούνται δημόσιες συμβάσεις και 
εξαιρούνται της κείμενης νομοθε-
σίας για την ανάθεση και εκτέλεση 
δημοσίων συμβάσεων, εφόσον στη 

Επιτροπή ΕΛΛΑΔΑ 2021 

πόρους, από τις διατάξεις δημό-
σιου λογιστικού, ΔΕΚΟ, δημοσίων 
συμβάσεων και προσλήψεων στο 
δημόσιο τομέα (α 1 ν.4647/2019) 
(http://www.et.gr). 

Η Επιτροπή Ελλάδα 2021, που συ-
στήθηκε με το α 114 ν.4622/2019 
και λειτουργεί ως μη κερδοσκοπικό 
νπιδ κοινωφελούς σκοπού με αντι-
κείμενο την προετοιμασία της χώ-
ρας ενόψει της συμπλήρωσης 200 
ετών από την Ελληνική Επανάστα-

ση (όπως υποβολή προτάσεων για 
την ανάδειξη των αξιών του ελληνι-
κού Έθνους, δημιουργία branding 
της χώρας, στρατηγικής ενεργειών 
για τον εορτασμό της εθνικής επε-
τείου κλπ), εξαιρείται, κατά το 
μέρος που αφορά ιδιωτικούς της 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL8TmFSRhQdG4J5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuRDQKJxqumOq7kHoGBPPVHzBZyXdoMZwGj6j6PpF9apO
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL8TmFSRhQdG4J5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuRDQKJxqumOq7kHoGBPPVHzBZyXdoMZwGj6j6PpF9apO
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL8u_IHzLbdDJF5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuVAzU4FN1TikRlIo27KU01ITu702tbfrwe9cmHeaq6vE
https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/e-2197-05-12-2019
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/files/manual/2019%2012%2003%20SYXNOTERA%20SFALMATA%20&%20ODHGIES%20APOFYGHS_signed.pdf
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL8TmFSRhQdG4J5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuRDQKJxqumOq7kHoGBPPVHzBZyXdoMZwGj6j6PpF9apO
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL8jadRmqD6e2B5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIucVVfMRzlLUwPvjFtIp2BFX1FVi8q9siNYmEwfqgfHSo
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Σελίδα 3 

ΕΑΑΔΗΣΥ  

Μη συμμόρφωση με οδηγίες  

για τη μεταφορά της ίδιας ενωσια-
κής νομοθεσίας στο εθνικό τους 
δίκαιο (https://ec.europa.eu).  

Η ΕΕ διαβίβασε την 27.11.2019 
αιτιολογημένη γνώμη στην Τσεχία 
και Πολωνία για μη συμμόρφωση 
της εθνικής τους νομοθεσίας με 
τις οδηγίες 2014/24, 2014/25 και 

2014/23. Απέστειλε επίσης συ-
μπληρωματικές επιστολές στη 
Βουλγαρία και Ιταλία, ζητώντας 
περισσότερες πληροφορίες σχετι-
κά με τους εθνικούς κανόνες τους 

Θέματα δημόσιου λογιστικού  

δημόσιας σύμβασης καινοτομίας 
(https://diavgeia.gov.gr).  

Δημοσιεύθηκε την 12.12.2019 η με 
αριθμό 5/2019 Τεχνική Οδηγία  
ΕΑΑΔΗΣΥ με αντικείμενο την πα-

ροχή συμβουλών σε δημόσιους 
φορείς που προτίθενται να εμπλα-
κούν στην ανάθεση και εκτέλεση 

www.eaadhsy.gr). Ο πρόεδρος της 
ΕΑΑΔΗΣΥ, κ. Γ. Καταπόδης εκλέ-
χθηκε στο προεδρείο της ομάδας 
εργασίας ΣΔΙΤ της Οικονομικής 
Επιτροπής για την Ευρώπη, του 
ΟΗΕ (UNECE) (https://
www.eaadhsy.gr). 

Από το Ελληνικό Ινστιτούτο κατά 
της Απάτης διοργανώθηκε ημερίδα 
με θέμα «Integrity the Ultimate 
Brand», υπό την Αιγίδα του Δήμου 
Αθηναίων, στο πλαίσιο της Πα-
γκόσμιας Εβδομάδας Ευαισθητο-
ποίησης για την Απάτη, στην οποία 
η ΕΑΑΔΗΣΥ τιμήθηκε με Πιστοποι-
ητικό Διάκρισης και εντάχθηκε έτσι 

στη δράση «Διεθνής Συμμαχία των 
Δημόσιων Οργανισμών για την Κα-
ταπολέμηση της Απάτης» (22.11. 
2019) (https://www.eaadhsy.gr). 
Παρουσιάστηκαν στην Ειδική Μόνι-
μη Επιτροπή Θεσμών και Διαφά-
νειας της Βουλής οι εκθέσεις πε-
πραγμένων της ΕΑΑΔΗΣΥ για τα 
έτη 2017-2018 (13-11-2019)(https://

Πράσινες δημόσιες συμβάσεις  

(https://ec.europa.eu). Η ΕΕ δημοσίευσε νέες τεχνικές 
προδιαγραφές για την συντήρηση 
δημόσιων χώρων (δρόμους, λωρί-

δες ποδηλασίας, πεζόδρομους, 
ανθισμένους κήπους, πάρκα, βρύ-
σες, φυσικές και τεχνητές λίμνες) 

Νομολογία ΔΕΕ 

προσφοράς και της ορθής εκτέλε-
σης της σύμβασης αποτελούν θε-
μιτούς σκοπούς της ως άνω ιταλι-
κής διάταξης, πλην όμως ο επίμα-
χος ποσοτικός περιορισμός υπερ-
βαίνει το αναγκαίο μέτρο, δεδομέ-
νου ότι υφίστανται άλλα, λιγότερο 
περιοριστικά μέτρα τα οποία θα 
διευκόλυναν την επίτευξή του 
(http://curia.europa.eu).  

προδικαστική παραπομπή – οδηγία 
2014/24 – ποσοστό υπεργολαβίας 
– αμοιβή υπεργολάβων – αρχή 
αναλογικότητας  

Νομικό Ζήτημα 

Το ΔΕΕ έκρινε ότι η ιταλική ρύθμι-
ση, βάση της οποίας η υπεργολα-
βία δεν μπορεί να υπερβεί το 30% 
του προϋπολογισμού της σύμβασης 
και ο περιορισμός της αμοιβής των 
υπεργολάβων κατά τρόπο γενικό 
και αφηρημένο (υπό τη μορφή πο-
σοστού) μέχρι και 20% κάτω από 

τις τιμές μονάδας που προκύπτουν 
από τη δημοπρασία, αντίκειται στην 
αρχή ελευθερίας εγκατάστασης 
και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών 
(άρθρα 49 και 56 ΣΛΕΕ), στο 
άρθρο 25 της οδηγίας 2004/18 και 
στην αρχή της αναλογικότητας. Η 
προσπάθεια καταπολέμησης του 
φαινομένου διείσδυσης του οργα-
νωμένου εγκλήματος στον τομέα 
των δημοσίων συμβάσεων, η προ-
στασία των εργαζομένων στο πλαί-
σιο της υπεργολαβίας και η δια-
σφάλιση της βιωσιμότητας της 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/inf_19_6304
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%93%CE%A6%CE%A0%CE%9F%CE%9E%CE%A4%CE%92-%CE%A0%CE%A3%CE%9F?inline=true
https://www.eaadhsy.gr/images/docs/2018_Ekthesi_Pepragmenon_EAADHSY.pdf
https://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-ekdhlvseis/49-draseis-kai-synergasies/476-eklogi-tou-proedrou-tis-eaadisy-sto-proedreio-tis-omadas-ergasias-gia-tis-sympraxeis-dimosiou-kai-idiotikou-tomea-sdit-tis-oikonomikis-epitropis-gia-tin-evropi-tou-oi
https://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-ekdhlvseis/49-draseis-kai-synergasies/476-eklogi-tou-proedrou-tis-eaadisy-sto-proedreio-tis-omadas-ergasias-gia-tis-sympraxeis-dimosiou-kai-idiotikou-tomea-sdit-tis-oikonomikis-epitropis-gia-tin-evropi-tou-oi
https://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-ekdhlvseis/49-draseis-kai-synergasies/453-entaksi-tis-eaadisy-sti-diethni-symmaxia-ton-dimosion-organismon-gia-tin-katapolemisi-tis-apatis?highlight=WyJcdTAzYjRcdTAzYjlcdTAzYWNcdTAzYmFcdTAzYzFcdTAzYjlcdTAzYzN
https://www.eaadhsy.gr/images/docs/2018_Ekthesi_Pepragmenon_EAADHSY.pdf
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue_93_NewsAlert_December_2019.pdf
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&num=C-402/18
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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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