Ενημερωτικό4-6/
δελτίο
Ενημερωτικό δελτίο
δημοσίων συμβάσεων
συμβάσεων
δημοσίων
2014

Απρίλιος - Ιούνιος

Υπεύθυνος σύνταξης: Ε. Αδαμαντίδου, Δ.Ν., Δικηγόρος
Τεκμηρίωση: Ε. Αλαγιαλόγλου, M2R, ΜΔΕ, Επιστημονική Συνεργάτις ΚΔΕΟΔ, Ε. Παναγιωτίδου, DEA, ΜΔΕ,
Επιστημονική Συνεργάτις ΚΔΕΟΔ, Μ. Νινιατσούδη, ΜΔΕ, Επιστημονική Συνεργάτις ΚΔΕΟΔ, Κ. Σακελλάρης,
LL.M., Μ.Π.Ε, Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΔΕΟΔ, Α. Χ. Ζησοπούλου, Υπότροφος ΔΣΘ - ΚΔΕΟΔ
Επιμέλεια κειμένων: Ε. Αλαγιαλόγλου, M2R, MΔΕ, Επιστημονική Συνεργάτις ΚΔΕΟΔ

Eνσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85 ΕΕ και ζητήματα
δημοσίων συμβάσεων στο νεοψηφισθέντα ν. 4270/2014

περιεχόμενα τεύχους
Eνσωμάτωση της Οδηγίας
1
2011/85 ΕΕ και ζητήματα
δημοσίων συμβάσεων στο
νεοψηφισθέντα ν. 4270/2014
Eνδυνάμωση της αγοράς
δημοσίων συμβάσεων στον
τομέα της άμυνας

2

Αναθεώρηση της Συμφωνίας
για την ίδρυση του
Παγκόσμιου Οργανισμού
Εμπορίου

2

Αίτημα για συμμόρφωση της
Σουηδίας με τους κανόνες
της ΕΕ

3

Απλούστευση διαδικασιών
προμηθειών του Δημοσίου

3

Ρυθμίσεις του ν. 4146/2013
για τις δημόσιες συμβάσεις

3

Συμμετοχή Ε.Α.Α.Δ.Η.Σ.Υ. σε 4
νομοπαρασκευαστική
επιτροπή
Ρυθμίσεις του ν. 4254/2014
για δημόσιες συμβάσεις

4

Ρυθμίσεις του ν. 4257/2014
για την ανάθεση συμβάσεων
από περιφέρειες και οτα α'
και β' βαθμού

4

Διεξαγωγή φορολογικών
ελέγχων

5

Ρυθμίσεις για τις εγγυητικές 5
επιστολές καλής εκτέλεσης
Σύστημα προσφοράς που
περιλαμβάνει μελέτη
κατασκευή

5

Χρήση Ευρωκωδίκων σε
συνδυασμό με αντίστοιχα
Εθνικά Προσαρτήματα

6

Εγγραφή διπλωματούχων στο 6
Μ.Ε.Κ.
Συνέδριο : Έξυπνες
Δημόσιες Συμβάσεις

6

Νομολογία ΔΕΕ και ΓεΔΕΕ

7

Με το ν. 4270/2014 «Αρχές
δημοσιονομικές
διαχείρισης
και εποπτείας – δημόσιο λογιστικό» (ΦΕΚ Α 143/28-062014) ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία
2011/85 ΕΕ σχετικά με τις απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά
πλαίσια των κρατών μελών της
ΕΕ και επικαιροποιήθηκαν οι
ισχύουσες αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας,
όπως και οι διατάξεις περί
δημοσίου λογιστικού. Κατ’
άρθρο 177 του ν. 4170/2014,
από την έναρξη της ισχύος του
καταργούνται οι διατάξεις των
άρθρων 1 έως 108 και του
άρθρου 110 του ν. 2362/1995
(περί δημοσίου λογιστικού),
του άρθρου 2, πλην της παρ. 7,
του άρθρου 3, πλην των παρ. 4
και 6, του άρθρου 4, πλην των
παρ. 4, 5 και 6 και του άρθρου
5 του ν. 4111/2013. Επιπλέον
ορίζεται ότι οι κανονιστικές
πράξεις που έχουν εκδοθεί
βάσει των καταργούμενων διατάξεων, εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του ν.
4270/2014, διατηρούνται σε
ισχύ μέχρι την έκδοση των
κανονιστικών πράξεων κατ’
εξουσιοδότηση των διατάξεων
του παρόντος νόμου.
Στο άρθρο 31 του νέου νόμου
απαριθμούνται οι αρμοδιότητες
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το
οποίο ως Ανώτατο Δημοσιονομικό Δικαστήριο της χώρας,
ασκεί: α) έλεγχο δαπανών του
κράτους, των οτα και των λοιπών νομικών προσώπων, β)

έλεγχο νομιμότητας στις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων έργων, προμηθειών και
παροχής υπηρεσιών μεγάλης
οικονομικής αξίας, που συνάπτει το Δημόσιο ή άλλο
νομικό πρόσωπο που εξομοιώνεται με αυτό, γ) κατασταλτικό έλεγχο σε όλους τους
λογαριασμούς ή απολογισμούς των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, στον εκτός
κρατικού
προϋπολογισμού
«Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων»
καθώς και κάθε φορέα που
έλαβε χρηματοδότηση ή επιχορήγηση από τον κρατικό
προϋπολογισμό, δ) συντάσσει
και υποβάλλει έκθεση προς
τη Βουλή για απολογισμό και
ισολογισμό, ε) εκδικάζει ένδικα βοηθήματα και μέσα κατά
πράξεων που εκδίδονται κατά
τον έλεγχο των λογαριασμών
των ως άνω φορέων. Ειδικά
σε ότι αφορά στον προληπτικό έλεγχο δαπανών και εσόδων των φορέων της γενικής
κυβέρνησης, με το άρθρο 69

του ν. 4270/2014 προβλέπεται
ότι όλες οι δαπάνες και τα
έσοδα του κράτους, των οτα
και των νομικών προσώπων
που με ειδική διάταξη υπάγονται στον έλεγχο αυτό, υπόκεινται σε έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο, ο οποίες διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν το Ελεγκτικό Συνέδριο, τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα και τα ελεγκτικά
πρότυπα του Διεθνούς Οργανισμού Ανωτάτων Ελεγκτικών
Ιδρυμάτων. Ο προληπτικός έλεγχος δαπανών διενεργείται
για δαπάνες το κατώτατο ύψος
των οποίων προσδιορίζεται με
προεδρικό διάταγμα.
Εν συνεχεία, με το άρθρο 132
του ν. 4270/2014 ρυθμίζονται
οι διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Σύμφωνα με
την ως άνω διάταξη, για κάθε
σύμβαση του Δημοσίου που
συνεπάγεται δαπάνη ή έσοδο
απαιτείται η διενέργεια ανοικτού ή κλειστού διαγωνισμού,
εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά
Σελίδα 1
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με ειδική διάταξη νόμου, ενώ
κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η
σύναψη συμβάσεων προμήθειας προϊόντων, παροχής
υπηρεσιών ή εκτέλεσης έργων με συνοπτική διαδικασία
ή διαπραγμάτευση. Περαιτέρω, τίθενται οι κανόνες για το
διαφανή και αμερόληπτο χαρακτήρα της διαγωνιστικής
διαδικασίας, ενώ ειδικά σε
ότι αφορά τις διαδικασίες
σύναψης συμβάσεων για προμήθεια προϊόντων που εντάσσονται στο ενιαίο πρόγραμμα
κρατικών προμηθειών, αυτές
ορίζονται από τις ειδικές περί
προμηθειών του Δημοσίου
διατάξεις.
Με τη διάταξη του άρθρου
133 του ως άνω νόμου προβλέπεται κατ’ εξαίρεση η

απευθείας ανάθεση για τη
σύναψη συμβάσεων προμήθειας προϊόντων, παροχής
υπηρεσιών και εκτέλεσης
έργων μέχρι του ποσού των
20.000 ευρώ ετησίως, ενώ
για συμβάσεις με ετήσια δαπάνη άνω των 20.000 ευρώ
και έως το ποσό των 60.000
ευρώ απαιτείται πρόχειρος
διαγωνισμός. Άνω του ποσού
των 60.000 ευρώ ετησίως, οι
εν λόγω συμβάσεις συνάπτονται μόνο κατόπιν διενέργειας τακτικού διαγωνισμού
(ανοικτού ή κλειστού), βάσει
της ισχύουσας νομοθεσίας.
Τέλος με τις παραγράφους 2
και 3 της εν λόγω διάταξης
ορίζονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις για την προσφυγή
στις διαδικασίες της διαπραγμάτευσης με ή χωρίς τη δη-

μοσίευση προκήρυξης.
Τέλος, με τη διάταξη του
άρθρου 134 του ν. 4270/2014
ορίζεται ότι με την υπογραφή
της σύμβασης προμήθειας
προϊόντων, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης έργων επιτρέπεται η χορήγηση προκαταβολής μέχρι ποσοστού
50% της συμβατικής αιτίας. Η
προκαταβολή είναι έντοκη και
χορηγείται με την κατάθεση
ισόποσης εγγυητικής επιστολής.
Επισημαίνεται ότι οι διατάξεις
των άρθρων 132, 133 και 133
του ν. 4270/2014 τίθεται σε
ισχύ από 01.01.2015 (κατ’
άρθρο 183 παρ. 2 περ. γγ.
του ν. 4270/2014).

Πακέτο μέτρων για την ενδυνάμωση της αγοράς
δημοσίων συμβάσεων στον τομέα της άμυνας
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε μία δεσμίδα μέτρων
που έχουν ως σκοπό να ενδυναμώσουν την ενιαία αγορά
στον τομέα της άμυνας, να
ενθαρρύνουν την ανταγωνιστικότητα στην αμυντική βιομηχανία και να ενισχύσουν τη
σύμπραξη πολιτικής και στρατιωτικής έρευνας. Το πλάνο
δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περιλαμβάνει την
προετοιμασία ενός χάρτη
κατανόησης του καθεστώτος
ασφαλείας που επικρατεί ανά
την Ευρώπη, ένα πρακτικό
οδηγό για τις τοπικές αρχές
και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όπου διαλευκαίνεται η

δυνατότητα χρήσης ευρωπαϊκών κονδυλίων για την υποστήριξη σχεδίων διπλής σκοπιμότητας και μία προπαρασκευαστική δράση με στόχο
να ελέγξει την προστιθέμενη
αξία που θα έχει η συμβολή
της Ευρώπης (μέσω διάθεσης
των κονδυλίων της) στην
εκπόνηση ερευνών σχετικά
με την άμυνα για την Κοινή
Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας. Οι ανωτέρω δράσεις θα
συμβάλλουν συνολικά στη
δημιουργία ενός αποτελεσματικότερου και πιο δυναμικού πεδίου στην αμυντική
πολιτική και την πολιτική ασφαλείας στην Ευρώπη. Η

άμεση λήψη δραστικών μετρων στον αμυντικό τομέα
προβάλει αναγκαία για το
λόγο ότι ήδη το 2012 ο συγκεκριμένος τομέας της βιομηχανίας μέτρησε 96 δισεκατομμύρια ευρώ κύκλο εργασιών, απασχολούσε περίπου
400.000 άτομα και ενίσχυσε
εμμέσως άλλα 960.000 επαγγέλματα. Παράλληλα η έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε
αυτό το πεδίο ευνόησε έμμεσα και άλλους τομείς,
όπως τα ηλεκτρονικά, τη διαστημική αεροπορία και προώθησε την ανάπτυξη χιλιάδων
άλλων επαγγελμάτων.

Αναθεώρηση της Συμφωνίας για την ίδρυση του
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλωσόρισε τη θέση σε ισχύ στις
6 Απριλίου 2014 της αναθεωρημένης συμφωνίας για της
ίδρυση του Παγκόσμιου Ορ-

γανισμού Εμπορίου στον τομέα των κυβερνητικών συμβάσεων, η οποία συνιστά το
μοναδικό νόμιμο τρόπο ανάθεσης συμβάσεων σε επίπε-

δο κρατών για τα μέλη του
Οργανισμού. Δέκα μέλη της
Συμφωνίας και συγκεκριμένα η
Ε.Ε., το Λιχτενστάιν, η Νορβηγία, η Κίνα, οι ΗΠΑ, το ΧονγκΣελίδα 2
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Κόνγκ, η Ισλανδία, η Σιγκαπούρη και το Ισραήλ επικύρωσαν την αναθεωρημένη
έκδοση της συμφωνίας, η
οποία τέθηκε σε ισχύ από την
06-04-2014, με εξαίρεση την
Ιαπωνία όπου άρχισε να ισχύει στις 16-04-2014. Οι επιχει-

ρήσεις των κρατών που
προσχώρησαν στη νέα συμφωνία θα αποκτήσουν μεγαλύτερη πρόσβαση στην αγορά
καθώς πολλαπλές δημόσιες
αρχές, νέες υπηρεσίες και
άλλες δομές του δημόσιου
τομέα προστέθηκαν στο πε-

δίο εφαρμογής της. Προς το
παρόν η Κίνα, η Μολδαβία, το
Μοντενέγκρο, η Νέα Ζηλανδία
και η Ουκρανία διαπραγματεύονται την προσχώρησή τους
στη Συμφωνία.

Η Επιτροπή ζητεί από τη Σουηδία να συμμορφωθεί
πλήρως με τους κανόνες της ΕΕ
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε σήμερα από τη Σουηδία να
προβλέψει αποτελεσματικές
διαδικασίες προσφυγής για
την προσβολή της παράνομης
ανάθεσης συμβάσεων παραχώρησης δημοσίων υπηρεσιών. Ειδικότερα, η Επιτροπή
θεωρεί ότι το σουηδικό νομικό σύστημα δεν παρέχει τα
απαραίτητα μέσα για την αποκατάσταση της διαφάνειας
των διαδικασιών ανάθεσης
των εν λόγω συμβάσεων,
πράγμα που μπορεί να οδηγήσει μέχρι και σε νέα διαδικασία ανάθεσης, εάν χρειαστεί.

Εφόσον δεν υπάρχουν αποτελεσματικές διαδικασίες προσφυγής, η Σουηδία παραβαίνει τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με το δικαίωμα εγκατάστασης και την ελευθερία
παροχής υπηρεσιών καθώς
και την αρχή της αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας των ατομικών δικαιωμάτων με βάση το δίκαιο της ΕΕ.
Η Επιτροπή επισημαίνει ότι,
μολονότι η παράβαση θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με
την ορθή εφαρμογή της νέας
οδηγίας για τις παραχωρήσεις, η οποία πρέπει να ε-

φαρμοστεί στο σουηδικό δίκαιο έως τις 18 Απριλίου
2016, η προσκόλληση στην εν
λόγω προθεσμία δε θα παρείχε μια επαρκώς ταχεία και
αποτελεσματική λύση στην
πραγματοποιούμενη παράβαση. Το αίτημα της Επιτροπής
λαμβάνει τη μορφή αιτιολογημένης γνώμης, που είναι το
δεύτερο στάδιο της διαδικασίας επί παραβάσει. Εάν οι
σουηδικές αρχές δεν ανταποκριθούν ικανοποιητικά εντός 2 μηνών, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Απλούστευση διαδικασιών προμηθειών του Δημοσίου
Με το άρθρο 3 του ν.
4250/2014 (ΦΕΚ Α 74/26.03.
2014) αντικαθίσταται το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης που προβλέπεται στο
άρθρο 6 περ. 1β του π.δ.
118/07, ώστε πλέον να προ-

βλέπεται ρητά στην ως άνω
διάταξη ότι η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων
τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής προ-

σφορών και δεν απαιτείται
βεβαίωση του γνησίου της
υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή ΚΕΠ, ακόμα κι
αν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη.

Ρυθμίσεις του ν. 4146/2013 για ΣΔΙΤ και έννομη
προστασία στο πεδίο των δημοσίων συμβάσεων
Με το άρθρο 10 παρ. 1 του ν.
4146/2013 προστίθεται στο
άρθρο 2 του ν. 3894/2010
παράγραφος 3 όπου προβλέπεται ότι για επενδύσεις
όπου απαιτείται η σύμπραξη
του δημόσιου τομέα σε μορφή
ΣΔΙΤ και η υπαγωγή στο καθεστώς Στρατηγικών Επενδύσεων, η απόφαση λαμβάνεται

σε κοινή συνεδρίαση των
Διυπουργικών
Επιτροπών
Στρατηγικών Επενδύσεων και
ΣΔΙΤ μετά από εισηγήσεις
της Ειδικής Γραμματείας ΣΔΙΤ
και της «Επενδύστε στην
Ελλάδα Α.Ε.».
Με την παρ. 2 του ίδιου ως
άνω άρθρου αντικαθίσταται η

περίπτωση δ’ της παρ. 1 του
άρθρου 2 του ν. 3389/05 ώστε
πλέον να προβλέπεται ότι η
υπαγωγή των συμπράξεων
δημοσίου και ιδιωτικού τομέα
στο πεδίο εφαρμογής του ν.
3389/05 προϋποθέτει μεταξύ
άλλων ότι το συνολικό συμβατικό προϋπολογιζόμενο κόστος της υλοποίησης του αντι-

Σελίδα 3
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κειμένου της σύμβασης δεν
υπερβαίνει το ποσό των
500.000.000 ευρώ, χωρίς
ΦΠΑ. Τέλος, με το άρθρο 74
του ν. 4146/2013 τροποποιείται το άρθρο 5 του ν.
3886/2010 και πλέον προβλέ-

πεται ότι για την άσκηση της
αίτησης ασφαλιστικών μέτρων
κατατίθεται παράβολο ύψους
1% της προϋπολογισθείσας
αξίας, περιλαμβανομένου του
ΦΠΑ. Περαιτέρω, προβλέπεται ότι η αίτηση ασφαλιστικών

μέτρων απορρίπτεται ως
απαράδεκτη εάν κατά την
κατάθεσή της δεν καταβληθεί
το 1/3 του οφειλόμενου παραβόλου και έως την πρώτη
συζήτηση τα υπόλοιπα 2/3.

Συμμετοχή Ε.Α.Α.Δ.Η.Σ.Υ. σε νομοπαρασκευαστική
επιτροπή
Με την παράγραφο 2, εδάφιο
2 του άρθρου 140 του
ν. 4251/2014 ορίζεται η συμμετοχή
μελών
της

Ε.Α.Α.Δ.Η.Σ.Υ. σε νομοπαρασκευαστική επιτροπή η
οποία συστήνεται με σκοπό
την επεξεργασία και πρόταση

διατάξεων για την τροποποίηση του Ν. 3068/2002.

Ρυθμίσεις του ν. 4254/2014 σχετικά με ζητήματα
δημοσίων συμβάσεων
Με την υποπαράγραφο Γ.1.
του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α’
85/07.04.2014) επεκτείνεται
ο προσυμβατικός έλεγχος
των δημοσίων συμβάσεων
από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Ειδικότερα στο άρθρο 35
παρ. 1 του ν. 4129/2013 προστίθεται δεύτερο εδάφιο,
όπου προβλέπεται ότι για τις
συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών που συνάπτονται από το Δημόσιο και
τα υπαγόμενα σε προληπτικό
έλεγχο δαπανών νπδδ, η
προϋπολογιζόμενη
δαπάνη
των οποίων υπερβαίνει το
ποσό των 500.000 ευρώ και
μέχρι το ποσό του 1.000.000
ευρώ, διενεργείται πριν από
τη σύναψή τους υποχρεωτικά

έλεγχος νομιμότητας από τον
Επίτροπο του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, ο οποίος είναι
αρμόδιος για τον προληπτικό
έλεγχο δαπανών των φορέων
αυτών.
Επίσης, στην υποπαράγραφο
ΙΔ 2 του ίδιου νόμου προβλέπεται ότι τα ευρισκόμενα σε
εξέλιξη κατά τη δημοσίευση
του νόμου συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ έργα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης
Τουριστικών Εγκαταστάσεων
του Ε.Ο.Τ. μεταφέρονται στις
αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού. Όπου
στις σχετικές συμβάσεις αναφέρεται ως συμβαλλόμενο μέρος ο Ε.Ο.Τ. νοείται ο

Υπουργός Τουρισμού.
Τέλος, με την υποπαράγραφο
ΣΤ 20 του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ
Α’ 85/07.04.2014) αντικαθίστανται οι διατάξεις του ν.
4155/2013 σχετικά με τη δυνατότητα χρήσης του Εθνικού
Συστήματος
Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων για την
ανάθεση και εκτέλεση των
δημοσίων συμβάσεων. Ειδικότερα, προβλέπεται ως έναρξη
ισχύος της χρήσης του
ΕΣΗΔΗΣ για την Κεντρική
Διοίκηση η 01.07.2014 και
για τη Γενική Κυβέρνηση η
01.10.2014 ενώ ειδικά για τις
δημόσιες συμβάσεις έργων η
εφαρμογή του ΕΣΗΔΗΣ αρχίζει από 10.01.2015.

Ρυθμίσεις του ν. 4257/2014 σχετικά με την ανάθεση
δημοσίων συμβάσεων από περιφέρειες και οτα α’ και β’
βαθμού
Με το άρθρο 43 του ν.
4257/2014 (ΦΕΚ Α’ 93/14-042014) προστίθεται στο άρθρο
209 του ν. 3463/2006 ενδέκατη παράγραφος με την
οποία επιτρέπεται η εκχώρηση και η ενεχυρίαση εσόδων
από ανταποδοτικά τέλη για

την εξασφάλιση κάθε είδους
δημοσίων συμβάσεων, ιδίως
έργου, προμήθειας, υπηρεσίας, παραχώρησης, σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού
τομέα κατά το ν. 3389/05 και
σύμβασης ενεργειακής απόδοσης κατά το ν. 3855/2010,

οι οποίες συνάπτονται από
τους Δήμους με σκοπό απόκλειστικά την εξυπηρέτηση
της αντίστοιχης υπηρεσίας
χάριν της οποίας επιβάλλονται τα ανταποδοτικά τέλη.
Εν συνεχεία, με το άρθρο 60
του ίδιου νόμου αντικαθίσταΣελίδα 4
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ται το άρθρο 6 παρ. 7 του ν.
4071/2012 και πλέον προβλέπεται ότι οι περιφέρειες δύνανται να αναθέτουν απευθείας ή με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό),
δημόσιες συμβάσεις έργων,
προμηθειών και υπηρεσιών
που δεν υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3316/2005, με
τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 83
του ν. 2362/1995 ως προς
τα επιτρεπόμενα χρηματικά
όρια. Περαιτέρω, με το άρθρο
62 του ν. 4257/2014 προβλέπεται ότι οι ΟΤΑ α’ βαθμού
και τα νομικά πρόσωπα αυτών

που εκτελούν τις προμήθειες
τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’αριθ. 11389/1993
απόφασης του Υπουργού
Εσωτερικών, μπορούν να
συνάπτουν συμφωνίες-πλαίσιο και να προσφεύγουν σε
ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς των άρθρων 26 και 28
αντίστοιχα του π.δ. 60/07 και
κάτω των προβλεπόμενων
κατώτερων ορίων του άρθρου
6 του ανωτέρω π.δ..
Τέλος, με το άρθρο 66 του ν.
4257/2014 τροποποιείται το
άρθρο 48 του ν. 4111/2013,
όπου πλέον ορίζεται ότι οι
σύνδεσμοι ΟΤΑ α’ και β’ βαθ-

μού, οι δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης-αποχέτευσης
καθώς και οι ανώνυμες εταιρίες των άρθρων 265 και 266
του ν. 3463/06 και του
άρθρου 194 του ν. 3852/10
μπορούν να προμηθεύονται
είδη μέσω των διαδικασιών
ανάδειξης προμηθευτών οποιουδήποτε εκ των δήμων ή
των περιφερειών που τους
έχουν συστήσει μετά από
αίτησή τους, διαφορετικά η
διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών των ειδών αυτών
μπορεί να γίνεται και χωριστά
από κάθε νομικό πρόσωπο,
χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε εξουσιοδότηση.

Διεξαγωγή φορολογικών ελέγχων σε συνεργασία με
ιδιωτικούς φορείς
Με το άρθρο 21 παρ. 7 του ν.
4262/2014 προβλέπεται η
δυνατότητα των αρμόδιων
αρχών του δημοσίου να χρησιμοποιούν για τη διεξαγωγή

των ελέγχων και την αξιολόγηση των πορισμάτων τη συνεργασία ιδιωτικών φορέων.
Οι ιδιωτικοί φορείς μπορεί να
είναι φυσικά ή νομικά πρόσω-

πα τα οποία επιλέγονται κατ’
εφαρμογή των διατάξεων για
τις δημόσιες συμβάσεις.

Εφαρμογή ρύθμισης για τις εγγυητικές επιστολές καλής
εκτέλεσης
Με τη με αριθ. 7/2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
(αριθ. πρωτ. Δ17α/02/47/ΦΝ
433 από 29-04-2014) επισημαίνεται ότι η ρύθμιση του

άρθρου 59 παρ. 5 του ν.
4146/2013 σχετικά με τη μείωση των ποσοστών υπολογισμού και τη συνολική πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης του άρθρου 35 του

Κ.Δ.Ε. επεκτείνεται και σε
εκκρεμείς εργολαβίες, με
αποτέλεσμα να πρέπει να
μειωθούν ανάλογα και οι σχετικές εγγυητικές επιστολές.

Σύστημα προσφοράς που περιλαμβάνει μελέτη –
κατασκευή
Με το άρθρο 42 παρ. 2 του ν.
4264/2014 (ΦΕΚ Α 118/15.
05.2014) προστίθεται στο
τέλος της παρ. 1 του άρθρου
8 του ΚΔΕ, τελευταίο εδάφιο
κατά το οποίο ορίζεται ότι
αποφάσεις του Υπουργού
Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων με τις οποίες εγκρί-

νεται η δημοπράτηση δημοσίων έργων με το σύστημα
μελέτη-κατασκευή και οι οποίες έχουν εκδοθεί μέχρι τη
θέση σε ισχύ της υπουργικής
απόφασης με την οποία καθορίζονται τα είδη τεχνικών
έργων, που πληρούν τις προϋποθέσεις της εν λόγω διά-

ταξης και επιτρέπεται να
δημοπρατούνται με το σύστημα μελέτης κατασκευής, παραμένουν σε ισχύ μέχρι την
31.12.2014, ημερομηνία κατά
την οποία πρέπει να έχουν
υποβληθεί οι φάκελοι προσφορών των σχετικών δημοπρασιών.
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Έγκριση της χρήσης Ευρωκωδίκων σε συνδυασμό με
τα αντίστοιχα Εθνικά Προσαρτήματα σε δημόσια
και ιδιωτικά έργα
Με κοινή υπουργική απόφαση
ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ.372/30-05-2014
(ΦΕΚ Β 1457/05-06-2014)
των Υπουργείων Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,
ΥΠΟΜΕΔΙ και ΥΠΕΚΑ εγκρίνεται η εφαρμογή και χρήση σε
όλα τα δημόσια και ιδιωτικά
έργα των μεταφρασμένων
στην ελληνική γλώσσα κειμένων των Ευρωκωδίκων και
των Εθνικών Προσαρτημάτων
τους για το σχεδιασμό και τη
μελέτη νέων φερουσών κατασκευών καθώς και για την
αποτίμηση και τον ανασχεδιασμό υφιστάμενων φερουσών κατασκευών. Εφεξής

αίρεται η υποχρεωτικότητα
εφαρμογής των προϋπαρχόντων κανονιστικών κειμένων
και ορίζεται ότι ο κύριος του
έργου οφείλει να επιλέξει το
πλαίσιο κανονιστικών κειμένων, το οποίο πρέπει να αναφέρεται ρητά στη μελέτη.
Επιπλέον ορίζεται ότι ο σχεδιασμός του έργου διέπεται
αποκλειστικά από τις διατάξεις του ενός και μόνον επιλεγέντος κανονιστικού κειμένου, δηλαδή είτε του προϋπάρχοντος είτε των Ευρωκωδίκων σε συνδυασμό με τα
Εθνικά τους Προσαρτήματα
και ότι δεν επιτρέπεται η

επιλεκτική
χρησιμοποίηση
διατάξεων
προερχόμενων
από το μη επιλεγέν κανονιστικό πλαίσιο. Τέλος, ορίζεται
ότι η εφαρμογή της εν λόγω
ΚΥΑ αρχίζει από 05.06.2014
και εφεξής για τα έργα των
οποίων η προκήρυξη θα αποσταλεί για δημοσίευση,
ενώ για όσα έργα δεν απαιτείται δημοσίευση, περιλαμβανομένων και των ιδιωτικών
έργων, η εν λόγω ΚΥΑ ισχύει
από 05.06.2014 και εφεξής
για τις συμβάσεις που θα
υπογραφούν.

Προβλέψεις σχετικά με την εγγραφή διπλωματούχων στο
Μ.Ε.Κ.
Με το π.δ. 90/2014 (ΦΕΚ Α
138/13.06.2014) αντικαθίσταται το άρθρο 4 του π.δ.
472/1985, το οποίο κωδικοποιήθηκε στο άρθρο 109 του

ΚΔΕ, και το οποίο αφορά στην
εγγραφή στο Μ.Ε.Κ. των διπλωματούχων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της
ημεδαπής ή ισότιμων σχολών

της αλλοδαπής. Η ισχύς του
ως άνω π.δ. αρχίζει από τη
δημοσίευσή του στο ΦΕΚ.

Συνέδριο με θέμα τις Έξυπνες Δημόσιες Συμβάσεις
Στις 20 Ιουνίου 2014 έλαβε
χώρα στο συνεδριακό κέντρο
του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών σε συνδιοργάνωση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και
της Ελληνικής Προεδρίας για
την Ε.Ε. το 3ο ετήσιο συνέδριο για τις δημόσιες συμβά-

σεις με θέμα: «Έξυπνες Δημόσιες Συμβάσεις: Αποτελεσματική Διαχείριση μέσω της
ηλεκτρονικής
δημοπράτησης». Το συνέδριο πλαισίωσαν εμπειρογνώμονες από
ποικίλες χώρες της Ε.Ε. ενώ
επίκεντρο των εισηγήσεων

αποτέλεσε το ζήτημα της
ηλεκτρονικής δημοπράτησης
δημοσίων συμβάσεων, των
νομοθετικών προόδων για την
υιοθέτησή της αλλά και των
πρακτικών πτυχών για την
εναρμονισμένη εφαρμογή της
από τα κράτη μέλη.
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Νομολογία ΔΕΕ και ΓεΔΕΕ
Το εύρος της υποχρέωσης
αιτιολόγησης της απόφασης
περί απόρριψης της προσφοράς διαγωνιζομένου
ΓΔΕΕ Τ-488/12, 09.04.2014,
Cit Blaton SA et Belgo-Metal /
Parlement européen
Λέξεις-κλειδιά
δημόσια σύμβαση έργου –
ευρωπαϊκό όργανο ως αναθέτουσα αρχή – υποχρέωση
ενημέρωσης των προσφερόντων για την ανάθεση της
σύμβασης - πρακτικό αξιολόγησης – απόφαση περί απόρριψης προσφοράς διαγωνιζομένου – υποχρέωση αιτιολόγησης – εμπιστευτικότητα
διαδικασίας ανάθεσης –
αρχή ανάπτυξης υγιούς ανταγωνισμού – αρχή διαφάνειας
Νομικό ζήτημα
Δε συνιστά παραβίαση της
υποχρέωσης επαρκούς αιτιολόγησης της απόφασης περί
ανάθεσης της σύμβασης, η
μη κοινοποίηση εκ μέρους
της αναθέτουσας αρχής των
στοιχείων εκείνων που συνθέτουν την προσφορά του
διαγωνιζομένου που αναδείχθηκε ανάδοχος του διαγωνισμού, προς τους λοιπούς
υποψηφίους των οποίων οι
προσφορές απορρίφθηκαν.

Απόρριψη προσφοράς διαγωνιζομένου
ΓεΔΕΕ T‑637/11, 30.4.2014,
Euris Consult Ltd/Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο
Λέξεις-κλειδιά
δημόσια σύμβαση υπηρεσιών
– υπηρεσίες μεταφράσεως –
κανόνες περί των λεπτομερειών διαβιβάσεως των
προσφορών – απόρριψη

προσφοράς – παραβίαση
κανόνων εμπιστευτικότητας
περιεχομένου προσφορών –
ένσταση περί ανεφάρμοστου
– αρχή αναλογικότητας –
αρχή ίσης μεταχείρισης –
δικαιώματα άμυνας – υποχρέωση αιτιολογήσεως –
άρθρο 41 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης – άρθρο
98, παράγραφος 1, του
Kανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ)
1605/2002 – άρθρο 143 του
Kανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ)
2342/2002
Νομικό ζήτημα
Ακύρωση αποφάσεως του
Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου
που ελήφθη στο πλαίσιο διαγωνισμού για την ανάθεση
υπηρεσιών
μεταφράσεως
προς τη μαλτέζικη, απορρίπτοντας κατά το άνοιγμα την
προσφορά της προσφεύγουσας λόγω μη τηρήσεως των
σχετικών με την υποβολή των
προσφορών κανόνων που
αποβλέπουν στη διασφάλιση
του απορρήτου των προσφορών πριν την αποσφράγισή
τους.

Tα όρια του ανάλογου ελέγχου σε περίπτωση in house
ανάθεσης
ΔΕΕ C-15/13, 08.05.2014,
Technische Universitat Hamburg-Harburg,
Hochschul
Informations System GmbH /
Datenlotsen Informations system GmbH
Λέξεις-κλειδιά
προδικαστικό ερώτημα –
δημόσια σύμβαση προμήθειας – ανάθεση χωρίς διεξαγωγή διαγωνισμού – ανάθεση
in house – προϋπόθεση ανάλογου ελέγχου – αναθέτου-

σα αρχή από νομικής άποψης
διαφορετική από ανάδοχο –
τρίτη δημόσια αρχή που
ασκεί μερικό έλεγχο επί
αναθέτουσας αρχής – οριζόντια εσωτερική σχέση
Νομικό ζήτημα
Δεν υφίσταται σχέση ανάλογου ελέγχου στην περίπτωση
που η αναθέτουσα αρχή και ο
ανάδοχος απλώς συνδέονται
εμμέσως με την ίδια δημόσια
αρχή (οριζόντια εσωτερική
σχέση). Διαφορετική η περίπτωση που η τρίτη δημόσια
αρχή ασκεί συνολικό και καθοριστικό έλεγχο επί της
αναθέτουσας αρχής, οπότε
χρήζει εξέτασης η επέκταση
της εξαίρεσης της in house
ανάθεσης και στις περιπτώσεις των οριζόντιων εσωτερικών σχέσεων.

Προθεσμίες άσκησης προσφυγής
ΔΕΕ C‑161/13, 08.05.2014,
Idrodinamica Spurgo Velox srl
κατά Acquedotto Pugliese
SpA, παρισταμένων των
Tundo srl, Giovanni XXIII Soc.
Coop. Arl
Λέξεις-κλειδιά
προδικαστικό ερώτημα –
δημόσια σύμβαση παροχής
υπηρεσιών — τομέας ύδατος
— οδηγία 2004/17/ΕΚ – οδηγία 92/13/ΕΟΚ — αρχή αποτελεσματικότητας δικαστικής
προστασίας – μεταβολή συνθέσεως αναδόχου κοινοπραξίας – προσφυγή κατόπιν
οριστικής ανάθεσης
πριν
από τη σύναψη της σύμβασης
– προθεσμία από τη γνώση –
προσφυγή κατά απόφασης
ανάθεσης
εντός νόμιμης
προθεσμίας
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Νομικό ζήτημα
Προθεσμία άσκησης προσφυγής μετά την απόφαση ανάθεσης και πριν από τη σύναψη της σύμβασης αναφορικά
με γεγονότα που έλαβαν χώρα πριν από την απόφαση
ανάθεσης αλλά περιήλθαν σε
γνώση του διαγωνιζομένου
μετά την εκπνοή της προθεσμίας.

Η τήρηση των θεμελιωδών
αρχών κατά τη διαδικασία
αξιολόγησης των προσφορών
σε δημόσια σύμβαση υπηρεσιών
ΓεΔΕΕ Τ-4/13, 11.06.2014,
Communicaid Group Ltd κατά
Ευρωπαϊκής Επιτροπής

άρθρο 94 του οικονομικού
κανονισμού – κριτήρια επιλογής – υποχρέωση αιτιολόγησης – κριτήρια ανάθεσης –
πρόδηλο σφάλμα εκτίμησης
Νομικό ζήτημα
Η υποχρέωση αιτιολόγησης
των αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής δεν εκτείνεται
στην αποστολή προς τους
λοιπούς διαγωνιζομένους των
εγγράφων που αποδεικνύουν
την τεχνική και οικονομική
ικανότητα του αναδόχου. Το
γεγονός και μόνο ότι ένας
πρώην αποσπασμένος στην
ΕΕ εθνικός ειδικός εργάζεται
σε επιχείρηση του αναδόχου
δεν αρκεί για να θεμελιώσει
σύγκρουση συμφερόντων και
παραβίαση των αρχών της
διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης.

Λέξεις-κλειδιά
δημόσια σύμβαση παροχής
υπηρεσιών – διαδικασία διαγωνισμού – παροχή υπηρεσιών γλωσσολογικής επιμόρφωσης για το προσωπικό των
εδρευουσών στις Βρυξέλλες
θεσμών, των οργάνων και
των υπηρεσιών της ΕΕ –
απόρριψη προσφοράς διαγωνιζομένου – αρχή της διαφάνειας – απαγόρευση διακρίσεων – ίση μεταχείριση –

Συμβάσεις «in house»
C‑574/12, 19.06.2014, Centro
Hospitalar de Setúbal EPE,
Serviço de Utilização Comum
dos Hospitais (SUCH) κατά
Eurest
(Portugal)
—
Sociedade
Europeia
de
Restaurantes Lda

Λέξεις-κλειδιά
προδικαστική παραπομπή –
δημόσια σύμβαση παροχής
υπηρεσιών – Οδηγία 2004/
18/ΕΚ – ανάθεση “in house –
ανάδοχος που από νομικής
απόψεως είναι διακριτός από
την αναθέτουσα αρχή –
ένωση κοινωφελούς σκοπού
χωρίς κερδοσκοπικό χαρακτήρα – μέλη που κατά πλειοψηφία είναι αναθέτουσες
αρχές – μέλη που κατά μειοψηφία είναι φορείς ιδιωτικού
δικαίου – δραστηριότητα
ασκούμενη υπέρ των μελών
τουλάχιστον κατά 80 % επί
του ετήσιου κύκλου εργασιών
Νομικό ζήτημα
Όταν ο ανάδοχος είναι ένωση
κοινωφελούς σκοπού που
κατά τον χρόνο της αναθέσεως περιλαμβάνει, μεταξύ των
μελών του, όχι μόνο φορείς
του δημοσίου τομέα, αλλά
επίσης ιδιωτικούς οργανισμούς κοινωνικής αλληλεγγύης που ασκούν μη κερδοσκοπικές δραστηριότητες, η προϋπόθεση του «ανάλογου ελέγχου» προκειμένου να
μπορεί η ανάθεση μιας δημόσιας συμβάσεως να θεωρείται ως πράξη «in house» δεν
πληρούται.
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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 Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, 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.

Η νομική επιθεώρηση
ΔηΣΚΕ & αγορά για το
έτος 2013 διατίθεται σε
ηλεκτρονική μορφή με
πλούσιο υλικό σε θέματα
δημοσίων συμβάσεων και
κρατικών ενισχύσεων
Για περισσότερες
πληροφορίες και
συνδρομές επισκεφθείτε
την ιστοσελίδα
του περιοδικού
http://www.diske.gr/ ή
επικοινωνήστε μαζί μας
στο τηλέφωνο 2310
476103 ή αποστείλετε
μήνυμα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου στην
διεύθυνση
mopadis@cieel.gr
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