
χρήσης ηλεκτρονικών τεχνικών 

σύναψης συμβάσεων (e-

procurement). Επιπρόσθετα, 

μέσω της μείωσης των απαιτο-

ύμενων δικαιολογητικών συμ-

μετοχής και την αντικατάστασή 

τους από υπεύθυνες δηλώσεις 

θα απλοποιηθούν οι διαδικασί-

ες, θα περιοριστεί η γραφειοκ-

ρατία, θα συγκρατηθεί το δια-

χειριστικό κόστος και θα μειω-

θούν τα διοικητικά βάρη. Επιπ-

λέον, έμφαση θα πρέπει να 

δοθεί και στην ηλεκτρονική 

σύναψη δημόσιων συμβάσεων, 

η οποία αναμένεται να καθιε-

ρωθεί ευρέως δύο έτη μετά 

την υιοθέτηση των εν λόγω 

μεταρρυθμίσεων. Ακόμη, μία 

από τις βασικές επιδιώξεις 

όλων των παραπάνω μέτρων 

Πράξη Ενιαίας Αγοράς – δημό-

σιες συμβάσεις – αναθεώρηση 

νομικού πλαισίου δημόσιων 

συμβάσεων – συμβάσεις παρα-

χώρησης - πρόσβαση ΜΜΕ 

στις δημόσιες συμβάσεις – 

«πράσινες» δημόσιες συμβά-

σεις 

το πλαίσιο των στόχων του 

προγράμματος «Ευρώπη 

2020», η Επιτροπή πρότεινε τη 

ριζική αναμόρφωση των ευρω-

παϊκών  κανόνων δημόσιων 

συμβάσεων και τη θέσπιση 

νέας Οδηγίας για τις συμβά-

σεις παραχώρησης. Η μεταρ-

ρύθμιση αυτή αποτελεί μία από 

τις δώδεκα προτεραιότητες 

της  Πράξης για την Ενιαία 

Αγορά (13 Απριλίου 2011), κα-

θώς οι δημόσιες συμβάσεις 

έργων και υπηρεσιών συνιστο-

ύν έναν παράγοντα καθοριστι-

κής οικονομικής και κοινωνικής 

σημασίας. Με αριθμούς η οικο-

νομική σημασία των δημόσιων 

συμβάσεων μεταφράζεται στα 

420 δισεκατομμύρια Ευρώ πε-

ρίπου, που αντιπροσωπεύουν 

την αξία των προσφορών που 

δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Ε.Ε. το 2009. 

Κρίνεται κατά συνέπεια επιτακ-

τική η καθιέρωση ενός πιο 

ευέλικτου τρόπου λειτουργίας 

των δημόσιων συμβάσεων υπό 

Εκσυγχρονισμός του δικαίου της Ε.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις 

και συμβάσεις παραχώρησης (20.12.2011) 
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τις κρατούσες συνθήκης της 

οικονομικής κρίσης. τόχος 

είναι να αυξηθεί η αποτελε-

σματικότητα του συστήματος 

παραγωγής δημοσίων συμβά-

σεων και παράλληλα να υπο-

στηριχθεί η οικονομική ανάπ-

τυξη και ενθαρρυνθεί η συ-

νεκτίμηση περιβαλλοντικών 

πτυχών κατά την ανάθεση 

δημόσιων συμβάσεων. 

Σούτων δοθέντων, πρωταρχι-

κός στόχος της εν λόγω με-

ταρρύθμισης είναι η απλούσ-

τευση και η ευελιξία των δια-

δικασιών δημόσιων συμβάσε-

ων. Ειδικότερα, η Επιτροπή 

προτείνει σχετικά τη διεύρυν-

ση της δυνατότητας προσφυ-

γής στη διαπραγμάτευση, 

καθώς και την διάδοση της 
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μέσω της Επίσημης Εφημερί-

δας της ΕΕ και τίθενται ορισ-

μένοι ελάχιστοι κανόνες που 

θα πρέπει να τηρούνται από 

τα κράτη-μέλη στη διαδικασία 

ανάθεσης και εκτέλεσης συμ-

βάσεων παραχώρησης. Ωστό-

σο, οι παραπάνω κανόνες δε 

θα δημιουργήσουν δυσανάλο-

γα διοικητικά βάρη, δεδομέ-

νου ότι θα τυγχάνουν εφαρ-

μογής μόνο σε περίπτωση 

συμβάσεων παραχώρησης 

υψηλής οικονομικής αξίας 

που παρουσιάζουν και διασυ-

νοριακό ενδιαφέρον. Η νέα 

Οδηγία, που βρίσκεται ακόμη 

στη διαδικασία συναπόφασης 

από το υμβούλιο και το Κοι-

νοβούλιο, δεν θα έχει αναδ-

ρομική ισχύ σε συμβάσεις 

παραχώρησης που ήδη έχουν 

τεθεί σε ισχύ. Οι προτάσεις 

αυτές αναμένεται να εγκρι-

θούν με την Πράξη Ενιαίας 

Αγοράς πριν το τέλος του 

2012. 

Περισσότερες πληροφορίες 

για το μεταρρυθμιστικό πρόγ-

ραμμα της ΕΕ στον τομέα των 

δημοσίων συμβάσεων διατί-

θενται από τον ιστοχώρο της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην 

διεύθυνση: 

http://ec.europa.eu/

internal_market/

publicprocurement/

modernising_rules/

reform_proposals_en.htm 

 

 

Σ. Παναγόπουλος                 

Ε. Παναγιωτίδου 

είναι και η ευκολότερη πρόσ-

βαση των ΜΜΕ στις δημόσιες 

συμβάσεις, με τον περιορισμό 

του κόστους συμμετοχής 

στους διαγωνισμούς. Η πρό-

ταση της Επιτροπής περιλαμ-

βάνει και την θέσπιση ενισχυ-

μένων κανόνων για την κατα-

πολέμηση φαινομένων σύγ-

κρουσης συμφερόντων και 

διαφθοράς, με σκοπό να δι-

ασφαλιστεί η ακεραιότητα 

των διαδικασιών, καθώς και 

την ίδρυση ενιαίων εθνικών 

αρχών που θα αναλάβουν την 

παρακολούθηση της ορθής 

εφαρμογής των κανόνων περί 

δημοσίων συμβάσεων. ημει-

ώνεται ακόμη ότι προκρίνεται 

η διατήρηση των χρηματικών 

ορίων (κατωφλίων) εφαρμο-

γής των οδηγιών για τις δη-

μόσιες συμβάσεις στα σημε-

ρινά επίπεδα (Κανονισμός 

(ΕΚ) 1251/30.11.2011 ΕΕ L 

319/43), διότι ενδεχόμενη 

αύξησή τους θα σήμαινε α-

ποκλεισμό πολλών συμβάσε-

ων από το πεδίο εφαρμογής 

του παραγώγου ευρωπαϊκού 

ενωσιακού δικαίου για τις 

δημόσιες συμβάσεις, το οποί-

ο εξασφαλίζει συνθήκες αυ-

ξημένης διαφάνειας και αντα-

γωνισμού. Σέλος, η Επιτροπή 

προτείνει τη βελτίωση του 

μηχανισμού εξαίρεσης από 

τους κανόνες σύναψης συμ-

βάσεων στους τομείς των 

ΟΚΩ του άρθρου 30 της Οδη-

γίας 2004/17/ΕΚ και στοχεύει 

στην οριοθέτηση των ειδικών 

και αποκλειστικών δικαιωμά-

των και την εξαίρεση από το 

πεδίο εφαρμογής της Οδηγί-

ας συμβάσεων στους τομείς 

της αγοράς πετρελαίου και 

φυσικού αερίου. Οι νέες Οδη-

γίες, αν υιοθετηθούν από το 

Κοινοβούλιο και το υμβούλιο 

μέχρι το τέλος του 2012, 

όπως προβλέπεται από την 

Πράξη της Ενιαίας  Αγοράς, 

θα τεθούν σε εφαρμογή από 

τα κράτη μέλη το αργότερο 

μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2014. 

Επιπρόσθετα, προτείνεται η 

θέσπιση ενός νέου νομικού 

πλαισίου για τις συμβάσεις 

παραχώρησης, που αποτε-

λούν την πλέον διαδεδομένη 

μορφή σύμπραξης δημόσιου 

και ιδιωτικού τομέα, στην 

οποία ο ιδιώτης αναλαμβάνει 

τον κίνδυνο που συνδέεται με 

την κατασκευή και εκμετάλ-

λευση μίας υποδομής 

(λιμένων, έργων ύδρευσης, 

χώρων στάθμευσης, διόδια) ή 

υπηρεσίας γενικού οικονομι-

κού ενδιαφέροντος (ενέρ-

γεια, υγεία, διανομή και κα-

θαρισμό υδάτων). Πρόκειται 

για ένα εργαλείο, που θα 

οδηγήσει στην ευκολότερη 

πρόσβαση κάθε ευρωπαϊκής 

επιχείρησης στην πανευρω-

παϊκή αγορά των συμβάσεων 

παραχώρησης. Ειδικότερα, 

προβλέπεται η υποχρέωση 

τήρησης ενός βαθμού δημο-

σιότητας κατά την ανάθεση 

συμβάσεων παραχώρησης 
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Δυπεά μελεηών  

- Τεύχος  5/2011 

249/25.11.2011), προβλέπε-

ται ότι οι μελέτες του προα-

ναφερθέντος άρθρου 2Α του 

Ν. 3316/2005 έχουν ως προς 

όλες τις έννομες συνέπειες 

την ίδια ισχύ με τις μελέτες 

που εκπονούνται με βάση τις 

κείμενες διατάξεις για τους 

σκοπούς της ένταξής των 

υπό μελέτη έργων σε όλα τα 

επιδοτούμενα και μη ή επιχο-

ρηγούμενα και μη προγράμ-

ματα του Δημοσίου και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΠΑ, 

προγράμματα δημόσιων επεν-

δύσεων) και μπορούν να χρη-

σιμοποιούνται αντ’ αυτών, 

όπου απαιτείται τέτοια μελέ-

τη του Ν.3316/2005. 

Μελέτες δημοσίων έργων – 

δωρεά μελετών 

Με το άρθρο 29 του Ν. 

4014/2011 ( ΦΕΚ Α 209/ 

21.09.2011), προστέθηκε το 

άρθρο 2A στο Ν.3316/2005, 

με το οποίο προβλέπεται ότι 

είναι δυνατόν να εγκρίνεται η 

εκπόνηση μελέτης ή μέρους 

της ή η παροχή υπηρεσιών με 

απόφαση του αρμόδιου Τ-

πουργού ή οργάνου άλλης 

αρμόδιας υπηρεσίας από 

ενδιαφερόμενο φυσικό ή νο-

μικό πρόσωπο, με σκοπό τη 

δωρεά και χωρίς αντάλλαγμα 

εκ μέρους του δωρεοδόχου 

σε φορείς του δημοσίου. Οι 

όροι με τους οποίους θα εκ-

πονηθεί η μελέτη ή θα πα-

ρασχεθούν οι υπηρεσίες κα-

θορίζονται με εγκριτική από-

φαση. ε περίπτωση που 

εξαιτίας του είδους της μελέ-

της δεν απαιτείται περιβαλ-

λοντική ή άλλη αδειοδότηση, 

επιτρέπεται η αποδοχή δωρε-

άς εκπονηθείσας μελέτης, 

χωρίς να προηγηθεί η έγ-

κριση της εκπόνησής της. Με 

όμοιες αποφάσεις ορίζονται 

οι διαδικασίες και τα όργανα 

έγκρισης και υλοποίησης της 

μελέτης. 

τη συνέχεια, με το άρθρο 48 

του Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ Α 

Νέα «καηώθλια» Οδηγιών Δημοζίυν ζςμβάζευν 

πής για τις δημόσιες συμβά-

σεις στην ηλεκτρονική διεύ-

θυνση: 

http://ec.europa.eu/

internal_market/

publicprocurement/rules/

current/index_en.htm 

Ευρωπαϊκές Οδηγίες δημοσί-

ων συμβάσεων – χρηματικά 

όρια εφαρμογής 

Με τον Κανονισμό 1251/2011/

ΕΕ της 30.11.2011 θεσπίζον-

ται τα νέα χρηματικά όρια 

εφαρμογής των Οδηγιών 

2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 

2009/81/ΕΚ τα οποία θα τε-

θούν σε ισχύ το 2012 και θα 

ισχύσουν για δύο έτη (01.01. 

2012 - 31.12.2013). Περισσό-

τερες πληροφορίες για τα 

«κατώφλια» και για τις ισοτι-

μίες νομισμάτων κρατών-

μελών της ΕΕ εκτός ευρωζώ-

νης διατίθενται στο δικτυακό 

τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτρο-

Νέορ Εκηελεζηικόρ Κανονιζμόρ (ΕΕ) ζσεηικά με ηην 

καηάπηιζη ηςποποιημένυν ενηύπυν 

ποιημένα έντυπα διατίθενται 

από το δικτυακό τόπο της 

Ευρωπαϊκης Επιτροπής για 

τις Δημόσιες υμβάσεις  

SITMAP στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση: 

 http://simap.europa.eu 

Με τον Εκτελεστικό Κανονισ-

μό (ΕΕ) 842/2011 της Επιτρο-

πής της 19ης Αυγούστου 2011, 

καθορίζονται τα νέα τυποποι-

ημένα έντυπα, που χρησιμο-

ποιούνται για τη δημοσίευση 

προκηρύξεων και γνωστοποι-

ήσεων δημόσιων συμβάσεων 

(Οδηγία 2004/18), συμβάσεις 

στους τομείς ύδατος, ενέρ-

γειας, μεταφορών και ταχυδ-

ρομικών υπηρεσιών (Οδηγία 

2004/17) και συμβάσεις στο-

υς τομείς άμυνας και ασφά-

λειας (Οδηγία 2009/81) και η 

κατάργηση του Κανονισμού 

(ΕΚ) 1564/2005 της Επιτρο-

πής της 7/9/2005. Σα τυπο-
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Εξαίπεζη από ηο Ενιαίο Ππόγπαμμα Ππομηθειών 

- Τεύχος  5/2011 

(Ε.Π.Π.) μέχρι 31.12.2012 

προμηθειών που εντάσσονται 

σε συγχρηματοδοτούμενα 

επιχειρησιακά προγράμματα. 

Προμήθειες Δημοσίου – Ε-

νιαίο Πρόγραμμα Προμηθει-

ών – συγχρηματοδοτούμενα 

προγράμματα – εξαιρέσεις 

Με την ΥΑ Π1/4089 (ΦΕΚ Β 

2498/04.11.2011), προβλέπε-

ται η εξαίρεση από την 

ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα 

Καηάπγηζη ηος καηώηαηος νόμιμος οπίος έκπηυζηρ ζε 

διαγυνιζμούρ ανάθεζηρ μελεηών 

στους διαγωνιζόμενους να 

υποβάλλουν οικονομικές προ-

σφορές κάτω ενός συγκεκρι-

μένου κατώτατου νόμιμου 

ορίου (80% επί της προεκτι-

μώμενης αμοιβής σύμβασης). 

Μελέτες δημοσίων έργων – 

νόμιμες αμοιβές μελετητών – 

απελευθέρωση επαγγελμά-

των - κατάργηση ελαχίστων 

ορίων αμοιβών 

Με το άρθρο 7, παρ. 16-22 

του Ν. 3919/2011 (ΦΕΚ Α 

32/02.03.2011), προβλέπεται 

η κατάργηση των διατάξεων 

του Ν.3316/2005, που απαγό-

ρευαν επί ποινή αποκλεισμού 

Απόθαζη οπίυν αμοιβών μελεηών ηος έηοςρ 2011 

ζονται τα όρια μελετών του 

έτους 2011 και καθορίζεται η 

προεκτιμώμενη αμοιβή μελε-

τών και υπηρεσιών για το 

έτος 2011. 

Μελέτες δημοσίων έργων – 

προεκτιμώμενη αμοιβή μελε-

τητών 

Με την ΥΑ Δ15/οικ/6655 

(ΦΕΚ Β 743/05.05.2011) σε 

συνδυασμό με την ΥΑ ΔΜΕΟ/

α/ο/1257/09.08. 2005  (ΦΕΚ 

Β 1162/22.08. 2005) καθορί-

Διακοπή επεςνών από ηην Επιηποπή ζσεηικά με ηην 
αγοπά ζηπαηιυηικών μεηαγυγικών αεποζκαθών από 

ηην Σζεσία 

υποχρεωμένο να την αποδε-

ικνύει το κράτος που την επι-

καλείται σε περίπτωση που 

αυτό ζητηθεί από την Επιτρο-

πή ή άλλη αρμόδια αρχή. 

Ο παραπάνω κανόνας διατυ-

πώθηκε ρητά κατά τη μεταφο-

ρά της στην έννομη τάξη της 

Σσεχίας της Οδηγίας 

2009/81/ΕΚ που αφορά τις 

διαδικασίες σύναψης δημοσί-

ων συμβάσεων στους τομείς 

άμυνας και ασφάλειας, κατά 

τον τρόπο που εναρμονίζεται 

η τσέχικη νομοθεσία με τη 

θέση της Επιτροπής. Παρόλο 

που η Επιτροπή ακόμη θεω-

ρεί ότι η συγκεκριμένη προ-

Δημόσιες συμβάσεις – προ-

μήθεια στρατιωτικού εξοπ-

λισμού – απευθείας ανάθεση 

Η Επιτροπή έκλεισε την υπό-

θεση κατά της Σσεχίας όσον 

αφορά την παραβίαση της 

ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχε-

τικά με την αγορά στρατιωτι-

κών μεταγωγικών αεροσκα-

φών το 2009, την οποία είχαν 

αναθέσει οι τσεχικές αρχές 

απευθείας χωρίς την προηγο-

ύμενη ανταγωνιστική διαδικα-

σία σύναψης των δημόσιων 

συμβάσεων. το πλαίσιο της 

διαδικασίας επί παραβάσει 

(IP/10/501), η Επιτροπή εισή-

γαγε την υπόθεση της Σσεχί-

ας στο ΕΕ Δικαστήριο 

(IP/10/1438). Ωστόσο, η Επι-

τροπή διέκοψε τελικώς τη 

διαδικασία, καθώς οι τσεχι-

κές αρχές διαβεβαίωσαν ότι 

στο μέλλον θα περιοριστεί η 

παρέκκλιση από τους ευρω-

παϊκούς κανόνες για τη σύνα-

ψη συμβάσεων στον τομέα 

των αμυντικών συμβάσεων 

μόνο σε εξαιρετικές περιπ-

τώσεις, όπου αυτό είναι απα-

ραίτητο για την προστασία 

ουσιωδών συμφερόντων ασ-

φάλειας (άρθρο 346 ΛΕΕ). 

Επιπλέον, η Σσεχία αναγνώρι-

σε πως τη συνδρομή της πα-

ραπάνω προϋπόθεσης είναι 
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ψη των δημόσιων συμβάσεων 

στο μέλλον θα είναι σύμφωνη 

με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. 

μήθεια των στρατιωτικών με-

ταγωγικών αεροσκαφών το 

2009 ήταν αναγκαίο να υποβ-

ληθεί στην απαιτούμενη αντα-

γωνιστική διαδικασία, επειδή η 

εν λόγω σύμβαση ήδη εκτε-

λέστηκε, η παραπομπή της 

υπόθεσης στο ΔΕΕ θα ήταν 

άνευ αντικειμένου. Σο ουσιώ-

δες είναι ότι στο εξής η σύνα-

Λήτη μέηπυν ζςμμόπθυζηρ ηηρ Ελλάδαρ και ηηρ 
Μάληαρ με ηοςρ εςπυπαφκούρ κανόνερ για ηιρ δημόζιερ 

ζςμβάζειρ 

χος νόμος της Μάλτας, που 

ενσωμάτωσε την Οδηγία 

2007/66/ΕΚ στην εσωτερική 

έννομη τάξη δεν εξασφαλίζει 

την ορθή εφαρμογή της ευρω-

παϊκής νομοθεσίας περί 

έννομης προστασίας κατά τη 

διαδικασία σύναψης των δημο-

σίων συμβάσεων και συγκεκρι-

μένα οι ρυθμίσεις του κρίνον-

ται ως μη αποτελεσματικές 

στους τομείς «κοινής ωφέλει-

ας» (νερό, ενέργεια, μεταφο-

ρές και ταχυδρομικές υπηρε-

σίες), που υπάγονται στο πε-

δίο εφαρμογής της Οδηγίας 

2004/17/ΕΚ, ενώ οι ρυθμίσεις 

σχετικά με τις συμβάσεις του 

«κλασικού» δημόσιου τομέα 

(Οδηγία 2004/18/ΕΚ) κρίνεται 

ότι δεν έχουν μεταφερθεί 

ορθά στο εθνικό δίκαιο, ιδίως 

όσον αφορά στη δυνατότητα 

κήρυξης της σύμβασης ανε-

νεργής, τις κυρώσεις και τις 

προθεσμίες. 

Δημόσιες συμβάσεις – απευ-

θείας ανάθεση – διαδικασία 

διαπραγμάτευσης – έννομη 

προστασία 

Η Επιτροπή απέστειλε αιτιολο-

γημένη γνώμη στην Ελλάδα, 

προκειμένου να μεριμνήσει 

για την ορθή εφαρμογή της 

ευρωπαϊκής νομοθεσίας στον 

τομέα των δημόσιων συμβάσε-

ων. Ειδικότερα, η Επιτροπή 

εξέφρασε την ανησυχία της 

σχετικά με τις εξαιρέσεις που 

επιτρέπουν οι ελληνικές αρ-

χές στη διαδικασία σύναψης 

συμβάσεων με απευθείας α-

νάθεση σε δημόσια έργα, 

όπως κατασκευή δρόμων, 

γεφυρών και άλλων έργων 

υποδομής. Οι ελληνικές αρχές 

προσφεύγουν σε αυτόν τον 

τρόπο ανάθεσης, με το χαρακ-

τηρισμό αυτών των έργων ως 

«ειδικού χαρακτήρα». Επειδή 

ακριβώς η ελληνική νομοθεσία 

επιτρέπει τη χρήση της διαδι-

κασίας, χωρίς τη δημοσίευση 

της προκήρυξης για τα παρα-

πάνω έργα «ειδικού χαρακτή-

ρα», μετά από τη σύμφωνη 

γνώμη του κατά περίπτωση 

αρμόδιου Σεχνικού υμβου-

λίου, η Επιτροπή θεωρεί πως 

αυτή η διαδικασία αντίκειται 

στη βασική ρύθμιση του ευρω-

παϊκού δικαίου για τις δημόσι-

ες συμβάσεις που προβλέπει 

διαφανείς και ανταγωνιστικές 

διαδικασίες ανάθεσης δημόσι-

ων συμβάσεων. Οι εξαιρέσεις, 

όμως, που προβλέπονται από 

την Οδηγία 2004/18/ΕΚ αφο-

ρούν συγκεκριμένες περιπτώ-

σεις όπως για παράδειγμα σε 

επείγουσες και απρόβλεπτες 

καταστάσεις, φυσικές κατασ-

τροφές (άρθρο 31 παρ.1γ). Οι 

Ελληνικές Αρχές έχουν αναγ-

νωρίσει την παρέκκλιση από 

τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ, 

επειδή όμως δεν έχει υπάρξει 

νέο νομικό πλαίσιο και υφίστα-

ται ακόμη κίνδυνος σύναψης 

συμβάσεων δημοσίων έργων, 

χωρίς την απαιτούμενη αντα-

γωνιστική διαδικασία, η Επιτ-

ροπή αποφάσισε να στείλει 

την αιτιολογημένη γνώμη στην 

Ελλάδα. 

Αιτιολογημένη γνώμη απέστει-

λε η Επιτροπή και στη Μάλτα, 

διότι κατά την άποψή της η 

εθνική νομοθεσία της δε συμ-

μορφώνεται με τη «Δικονο-

μική» Οδηγία για τις δημόσιες 

συμβάσεις (2007/66/ΕΚ), προ-

κειμένου να διασφαλιστεί η 

άμεση και αποτελεσματική 

έννομη προστασία σε περί-

πτωση που οι προσφέροντες 

θεωρούν παράνομη την ανά-

θεση κάποιας δημόσιας σύμ-

βασης. Ειδικότερα, σύμφωνα 

με την Επιτροπή, ο αντίστοι-
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ελάχιστη απαιτούμενη εμπει-

ρία, παρόλο που αυτό επιτρέ-

πεται ρητά από τη σχετική 

Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/18/

EΚ (άρθρο 48§3). Αυτό είχε 

ως αποτέλεσμα να αποκλεισ-

τούν παρανόμως από το δια-

γωνισμό εταιρίες υπηρεσιών 

πληροφοριακών συστημάτων, 

που είχαν εκτελέσει παρεμ-

φερείς συμβάσεις σε άλλα 

κράτη-μέλη της ΕΕ. Εάν οι 

ελληνικές Αρχές δεν μπορέ-

σουν να απαντήσουν ικανοπο-

ιητικά στις αιτιάσεις της Επιτ-

ροπής εντός δύο μηνών, η 

τελευταία ενδέχεται να παρα-

πέμψει την υπόθεση στο ΔΕΕ.  

Δημόσια σύμβαση – συμβά-

σεις πληροφορικής – απαγό-

ρευση διακρίσεων 

Η Επιτροπή στις 27.10.2011 

αποφάσισε να αποστείλει 

στην Ελλάδα αιτιολογημένη 

γνώμη σχετικά με τη διενέρ-

γεια ανοικτού διαγωνισμού 

από το ΙΚΑ για την αγορά 

ενός πληροφορικού συστήμα-

τος με προϋπολογισμό των 

7,5 εκατ. ΕΤΡΩ. ύμφωνα με 

την προκήρυξη του διαγωνισ-

μού ως βασική προϋπόθεση 

συμμετοχής  στο διαγωνισμό 

ορίστηκε  προηγούμενη επι-

τυχής εκτέλεση σύμβασης 

παρόμοιας με τη δημοπρατο-

ύμενη από το ΙΚΑ. Ωστόσο, 

κατά την άποψη της Επιτρο-

πής ένας τέτοιου είδους πε-

ριορισμός σχετικά με τα κρι-

τήρια ποιοτικής επιλογής των 

υποψήφιων οικονομικών φο-

ρέων αντίκειται, σύμφωνα με 

τη νομολογία του ΔΕΕ, στην 

αρχή της απαγόρευσης διακ-

ρίσεων, η οποία δε συγχωρεί 

τη χρήση όρων, που ευνοούν 

τους εθνικούς οικονομικούς 

φορείς. 

Επιπλέον, η προκήρυξη απα-

γόρευσε στους υποψηφίους 

να επικαλεστούν την εμπειρία 

τρίτων (υπεργολάβων) για να 

αποδείξουν ότι διαθέτουν την 

Η δεύηεπη έκδοζη ηος εγσειπιδίος για Ππάζινερ δημό-

ζιερ ζςμβάζειρ 

ώστε να συνεκτιμηθούν περι-

βαλλοντικές πτυχές  κατά τις 

διαδικασίες αυτές. Παραδείγ-

ματα πράσινων συμβάσεων 

αποτελούν  υπολογιστές μει-

ωμένης ενεργειακής κατανά-

λωσης, τα ενεργειακά αποδο-

τικά κτίρια και  η προμήθεια 

ηλεκτρικής ενέργειας που 

παράγεται από ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας. 

Δημόσιες συμβάσεις – περι-

βάλλον - «Πράσινες» δημόσι-

ες συμβάσεις 

Σο εγχειρίδιο για τις 

«Πράσινες» δημόσιες συμβά-

σεις, που εκδόθηκε από την 

Επιτροπή, προτείνει σειρά 

βέλτιστων πρακτικών, οι ο-

ποίες μπορούν να εφαρμοσ-

θούν από τις αναθέτουσες 

αρχές που  επιδιώκουν τη 

σύναψη συμβάσεων αγαθών, 

υπηρεσιών και έργων με μει-

ωμένες περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις. Η παραπάνω 

διαδικασία αποτελεί μια εθε-

λοντική πρωτοβουλία για τα 

κράτη μέλη και το εν λόγω 

εγχειρίδιο αποσκοπεί να βοη-

θήσει τις αναθέτουσες αρχές 

να υιοθετήσουν αυτή την 

πρακτική με επιτυχία. Ωστό-

σο, αποτελεί ένα σημαντικό 

βοήθημα και για τους οικονο-

μικούς φορείς που δραστηρι-

οποιούνται στην αγορά δημο-

σίων συμβάσεων και ειδικότε-

ρα για τις μικρομεσαίες επι-

χειρήσεις. 

Σο νομικό πλαίσιο των 

«Πράσινων» δημόσιων συμ-

βάσεων συγκροτείται από τις 

διατάξεις της υνθήκη Λειτο-

υργίας της ΕΕ (ΛΕΕ) και τις 

Οδηγίες 2004/17/ΕΚ και 

2004/18/ΕΚ. Σο πλαίσιο αυτό 

διαμορφώνει το βασικό πλέγ-

μα αρχών και κανόνων που 

εφαρμόζονται κατά την ανά-

θεση δημόσιων συμβάσεων, 

ενώ μέσω του παρόντος εγ-

χειριδίου προτείνονται οι 

τρόποι και μέθοδοι που μπο-

ρούν να χρησιμοποιηθούν 
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πώς δεν υπάγονται στο πεδίο 

εφαρμογής των ευρωπαϊκών 

οδηγιών για τις δημόσιες συμ-

βάσεις. Δεδομένου ότι η δια-

φοροποίηση αυτή γίνεται με 

μεγάλη δυσκολία από τις ανα-

θέτουσες αρχές λόγω του 

δυσερμήνευτου των σχετικών 

διατάξεων, αλλά και της πλει-

άδας των μορφών συνεργασί-

ας που απαντώνται στα διάφο-

ρα κράτη μέλη, η Επιτροπή 

αποφάσισε την έκδοση ενός 

οδηγού, που έχει στόχο να 

συμβάλει στην καλύτερη κατα-

νόηση και εφαρμογή του υ-

πάρχοντος νομικού πλαισίου 

στον τομέα των δημόσιων 

συμβάσεων. τον οδηγό αυτό 

αναλύονται εξαντλητικά οι 

συναφείς κείμενες διατάξεις 

της ευρωπαϊκής νομοθεσίας 

για τις δημόσιες συμβάσεις σε 

συσχετισμό με την συναφή 

νομολογία του ΔΕΕ και παρατί-

θεται σειρά παραδειγμάτων, 

ώστε να καταστεί περισσότε-

ρο κατανοητή η νομική μετα-

χείριση των διαφόρων περιπ-

τώσεων. Ο Οδηγός διατίθεται 

σε ηλεκτρονική μορφή και 

στην ελληνική γλώσσα στην 

ιστοσελίδα της ΕΕ για τις δη-

μόσιες συμβάσεις. 

Συμβάσεις μεταξύ αναθετου-

σών αρχών – σύμπραξη ανα-

θετουσών αρχών – διακριτική 

ευχέρεια αναθέτουσας αρχής 

– αυτεπιστασία 

Σο 2009 η αξία των δημοσίων 

συμβάσεων που ανατέθηκαν 

σύμφωνα με τις διατάξεις της 

Ευρωπαϊκής νομοθεσίας ανήλ-

θε περίπου στα 420 δισεκα-

τομμύρια ευρώ.  Οι  κανόνες 

της Ε.Ε. για τις δημόσιες συμ-

βάσεις αποσκοπούν να διασ-

φαλίσουν συνθήκες ανταγω-

νισμού κατά τις διαδικασίες 

σύναψης συμβάσεων. Σαυτόχ-

ρονα, όμως, η ευρωπαϊκή νο-

μοθεσία δεν περιορίζει την 

ελευθερία της αναθέτουσας 

αρχής να κάνει χρήση και δι-

κών της διοικητικών ή τεχνι-

κών πόρων για την εκπλήρωση 

των καθηκόντων που της 

έχουν ανατεθεί με νομοθετι-

κή, κανονιστική ή διοικητική 

πράξη. Σο ζήτημα αν οι ευ-

ρωπαϊκές Οδηγίες περί δημό-

σιων συμβάσεων εφαρμόζον-

ται επίσης σε κάποιες περιπ-

τώσεις, όπου προκρίνεται η 

μέθοδος της συνεργασίας 

μεταξύ των αναθετουσών αρ-

χών για την εκπλήρωση των 

δημόσιων καθηκόντων τους 

αποτελεί θέμα συνεχούς συ-

ζήτησης σε επίπεδο της ΕΕ. 

Σο ΔΕΕ αποφάνθηκε επί του 

ζητήματος αυτού ότι συμβά-

σεις σύμπραξης που συνάπ-

τονται μεταξύ των αναθετου-

σών αρχών δεν εκφεύγουν 

αυτομάτως από το πεδίο ε-

φαρμογής των ευρωπαϊκών 

κανόνων για τις δημόσιες 

συμβάσεις. Ωστόσο, κατά την 

άποψη του Δικαστηρίου είναι 

δυνατόν σε κάποιες μορφές 

συνεργασίας μεταξύ αναθε-

τουσών αρχών να μην αποτε-

λούν δημόσιες συμβάσεις. 

Για αυτό το λόγο, είναι αναγ-

καίος ένας διαχωρισμός μετα-

ξύ αφ’ ενός μεν των περιπτώ-

σεων που αφορούν την σύνα-

ψη δημοσίων συμβάσεων με-

ταξύ αναθετουσών αρχών υπό 

την έννοια των ευρωπαϊκών 

οδηγιών για τις δημόσιες συμ-

βάσεις και πρέπει να δημοπ-

ρατηθούν υπό καθεστώς δια-

φάνειας και ανταγωνισμού, 

σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της 

ευρωπαϊκής νομοθεσίας, αφ’ 

ετέρου δε διάφορων μορφών 

συνεργασίας μεταξύ αναθετο-

υσών αρχών που δεν συγκεν-

τρώνουν τα χαρακτηριστικά 

δημόσιας σύμβασης και συνε-

Καθοδήγηζη από ηην Επιηποπή ζσεηικά με ηη ζύμ-
ππαξη δημόζιυν θοπέυν, ζηο πλαίζιο ηηρ εκπλήπυζηρ 

ηυν δημοζίυν ςποσπεώζεών ηοςρ  

ων προϋπολογισμού άνω των 4 

εκατ. ΕΤΡΩ από την Περιφέρε-

ια Μολίζε σε επιχείρηση, στην 

οποία κατείχε η ίδια μετοχές 

μαζί με άλλους ιδιωτικούς 

φορείς. την πραγματικότητα, 

από το 2006, η Περιφέρεια 

Μολίζε ανέθεσε απευθείας σε 

Δημόσιες συμβάσεις υπηρεσι-

ών – υπηρεσίες πληροφορικής 

– σχέση οιονεί αυτεπιστασίας 

– προϋποθέσεις εξαίρεσης in-

house 

Η Επιτροπή απέστειλε αιτιολο-

γημένη γνώμη στην κυβέρνηση 

της Ιταλίας για παραβίαση των 

κανόνων της ευρωπαϊκής νο-

μοθεσίας για τις δημόσιες 

συμβάσεις στη διαδικασία ανά-

θεσης των συμβάσεων στον 

τομέα της τεχνολογίας πληρο-

φορικής (Information Technol-

ogy), όπου διαπιστώθηκε η 

απευθείας ανάθεση συμβάσε-

Διαδικαζία επί παπαβάζει ηος εςπυπαφκού δικαίος καηά 

ηηρ Ιηαλίαρ  
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στην προκείμενη περίπτωση 

δε συντρέχει η εν λόγω προϋ-

πόθεση, καθώς η υπάρχουσα 

μειοψηφία ιδιωτών μετόχων 

στο κεφάλαιο της επιχείρη-

σης, δεν επιτρέπει στην Περι-

φέρεια Μολίζε να ασκεί επί 

της αναδόχου εταιρίας μικτής 

οικονομίας έλεγχο παρόμοιο 

με αυτόν που ασκεί στις υπη-

ρεσίες της, όπως άλλωστε 

και παγίως δέχεται το ΔΕΕ. 

(Ενδεικτικά ΔΕΕ C-26/03 της 

11.01.2005, Stadt Halle, RPL 

Recyclingpark Lochau GmbH). 

μία επιχείρηση, όπου η ίδια 

Περιφέρεια είναι συνιδιοκτή-

τρια, συμβάσεις υπηρεσιών  

τεχνολογίας πληροφορικής 

προϋπολογισμού μεγαλύτε-

ρου των 14 εκατ. ΕΤΡΩ. Με 

αυτόν τον τρόπο, δεν είχαν τη 

δυνατότητα να συμμετέχουν 

στις διαδικασίες σύναψης των 

εν λόγω συμβάσεων και άλλοι 

οικονομικοί φορείς που δρα-

στηριοποιούνται στον ίδιο το-

μέα.Η ευρωπαϊκή νομοθεσία 

επιτρέπει την απευθείας ανά-

θεση συμβάσεων σε επιχειρή-

σεις που ανήκουν στην ίδια 

δημόσια αναθέτουσα αρχή 

(Τπόθεση Teckal-http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/

LexUriServ.do?

uri=CELEX:61998J0107:EN:H

TML), όμως αυτό μπορεί να 

συμβεί μόνο υπό αυστηρές 

προϋποθέσεις. υγκεκριμένα 

το ΔΕΕ έχει καταστήσει σα-

φές, ότι τέτοιου τύπου ανάθε-

ση είναι δυνατόν να συμβεί 

μόνο σε καταστάσεις “in-

house”, όταν δηλαδή η αναθέ-

τουσα αρχή ασκεί έλεγχο 

παρόμοιο στην επιχείρηση με 

αυτόν που ασκεί στα δικά της 

διοικητικά τμήματα. Ωστόσο, 

σύμφωνα με την Επιτροπή, 

Διαδικαζία παπάβαζηρ ηος εςπυπαφκού δικαίος καηά 
ηηρ Ολλανδίαρ ζσεηικά με ηην ανάθεζη δημοζίυν 
ζςμβάζευν ζηην επεξεπγαζία και μεηαθοπά σπηζι-

μοποιημένος σάπηος 

πιν τούτου, η Επιτροπή απο-

φάσισε να αποστείλει στις 

Αρχές της Ολλανδίας αιτιολο-

γημένη γνώμη, με την οποία 

την καλεί να την ενημερώσει 

εντός δύο μηνών για τα μέτ-

ρα, που προτίθεται να λάβει 

προς άρση της παραπάνω 

παράβασης. 

Δημόσιες συμβάσεις – απευ-

θείας ανάθεση – υποχρεώ-

σεις δημοσιότητας 

ύμφωνα με την Επιτροπή, η 

Ολλανδία παραβίασε την ευ-

ρωπαϊκή νομοθεσία, όσον 

αφορά τη διαδικασία ανάθε-

σης δημοσίων συμβάσεων 

επεξεργασίας και μεταφοράς 

χάρτου, καθώς ανέθεσαν 

απευθείας τις σχετικές συμ-

βάσεις αξίας άνω των 15 ε-

κατ. ΕΤΡΩ σε δύο οικονομικο-

ύς φορείς, χωρίς να ακολου-

θηθεί η ανοικτή και ανταγω-

νιστική διαδικασία ανάθεσης 

που προβλέπεται από την 

ευρωπαϊκή νομοθεσία. Κατό-

Διαδικαζία παπάβαζηρ ηος εςπυπαφκού δικαίος καηά 
ηηρ Γεπμανίαρ για  ηην ανάθεζη ζύμβαζηρ διάθεζηρ 

αποβλήηυν ζηην πεπιοσή ηηρ αξονίαρ-Άνσαλη. 

το 2004 ακόμη μία σύμβαση 

από την Περιφέρεια Μαν-

σφέλντερ (Mansfelder), αυτήν 

τη φορά σύμφωνα με την απα-

ιτούμενη από την ευρωπαϊκή 

νομοθεσία διαδικασία. Κατά 

το 2007, οι περιφέρειες Ζάν-

γκερχαουζεν και Μανσφέλ-

ντερ συγχωνεύτηκαν στην 

Περιφέρεια Μάνσφελτ-

Ζούντχαρτς (Mansfeld-

Südharz), η οποία πλέον κα-

τείχε το 75% της εταιρίας 

Δημόσιες συμβάσεις – δια-

χείριση αποβλήτων – ουσιώ-

δεις μεταβολές σύμβασης – 

νέα δημοπράτηση σύμβασης 

Η Επιτροπή απέστειλε αιτιο-

λογημένη γνώμη στη Γερμανία 

σχετικά με την ανάθεση σύμ-

βασης για διάθεση αποβλήτων 

στην περιοχή της αξονίας-

Άνχαλτ. υγκεκριμένα, το 

2002 η τέως περιφέρεια  του 

Ζάνγκερχαουζεν 

(Sangerhausen), η οποία στη 

συνέχεια συγχωνεύτηκε με 

την Περιφέρεια Μανσφέλντερ 

(Mansfelder), κατέληξε σε 

σύμβαση διάθεσης αποβλή-

των με μία εταιρία μικτής 

οικονομίας, δίχως να ακολου-

θηθεί η ανοικτή διαδικασία 

ανάθεσης, σύμφωνα με την 

ευρωπαϊκή νομοθεσία περί 

σύναψης δημόσιων συμβάσε-

ων  

την ίδια εταιρία ανατέθηκε 
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μετόχου στη διαχείριση και 

εκτέλεση των έργων (συμ-

βάσεων) που είχε αναλάβει η 

εταιρία, αποτελεί ανάθεση 

νέας σύμβασης και ως εκ τού-

του, απαιτείται η εκ νέου διε-

νέργεια ανοικτής και ανταγω-

νιστικής διαδικασίας, σύμφωνα 

με τους ευρωπαϊκούς κανόνες 

περί σύναψης των δημόσιων 

συμβάσεων. 

που είχε αναλάβει τις συμβά-

σεις για τη διάθεση αποβλήτων 

στην περιοχή. Οι συμβάσεις 

αυτές πρόκειται να λήξουν το 

2015 και το 2017 αντίστοιχα. 

Ωστόσο, το 2009 η Περιφέρεια 

μεταβίβασε όλες τις μετοχές 

που κατείχε στην παραπάνω 

ανάδοχη εταιρία σε τρίτη ιδιω-

τική εταιρία. 

ύμφωνα με τη νομολογία του 

ΔΕΕ, η ανάθεση δημόσιων συμ-

βάσεων είναι αναγκαίο να υπό-

κειται εκ νέου στην προβλεπό-

μενη από την ευρωπαϊκή νομο-

θεσία διαγωνιστική διαδικασία 

σε περίπτωση που μεταβάλ-

λονται τα ουσιώδη χαρακτηρι-

στικά της σύμβασης. Η Επιτρο-

πή θεωρεί πως η παραπάνω 

μεταβολή της μετοχικής σύν-

θεσης του αναδόχου εταιρίας, 

λαμβανομένου υπόψη ότι συνο-

δεύεται από εμπλοκή του νέου 

Πποώθηζη ηηρ ζύνατηρ ζςμβάζευν μέζυ ηος Διαδι-

κηύος (e-procurement) από ηην Επιηποπή 

είναι ενθαρρυντική και προβλέ-

πεται ότι θα οδηγήσει στη διε-

υκόλυνση των διαδικασιών ανά-

θεσης και σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων με ηλεκτρονικά με-

σα. κοπός αυτών των μέτρων 

είναι η ενίσχυση αυτού του 

μηχανισμού διενέργειας διαγω-

νισμών και η ενδυνάμωση της 

συμμετοχής των οικονομικών 

φορέων σε τέτοιου είδους δια-

δικασίες. Η σύναψη των συμβά-

σεων μέσω  διαδικτύου θα συμ-

βάλει στην επιτάχυνση των δια-

δικασιών ανάθεσης, εξασφαλί-

ζοντας ταυτόχρονα και την 

απότελεσματικότερη διενέρ-

γειά τους. Άλλωστε, ο στόχος 

της αναμόρφωσης του νομοθε-

τικού πλαισίου σύναψης δημο-

σίων συμβάσεων περιλαμβάνε-

ται στις 12 προτεραιότητες που 

τέθηκαν από την Πράξη Ενιαίας 

Αγοράς του 2011 και με αυτόν 

τον τρόπο θα δημιουργηθεί 

ένας ευέλικτος μηχανισμός, 

που θα οδηγήσει στην ορθή και 

αποτελεσματική χρήση του 

δημόσιου χρήματος. ύμφωνα 

με εκτιμήσεις της Deutsche 

Bank, η καθολική χρήση των 

ηλεκτρονικών δημοσίων συμβά-

σεων σε επίπεδο ΕΕ θα εξοικο-

νομούσε από 50 έως 70 εκα-

τομμύρια ευρώ.  

Ηλεκτρονικές δημόσιες συμ-

βάσεις – διαδικασίες ανάθε-

σης – Βέλτιστες πρακτικές 

Με τη χρήση των ηλεκτρο-

νικών δημοσίων συμβάσεων 

(eProcurement), δηλαδή τεχνι-

κών ηλεκτρονικής επικοινωνίας 

και διενέργειας συναλλαγών 

από τις αναθέτουσες αρχές 

των κρατών μελών για τη σύνα-

ψη δημόσιων συμβάσεων έρ-

γων, προμηθειών και υπηρεσι-

ών μπορεί να επιτευχθεί ση-

μαντική εξοικονόμηση χρημά-

των για τους Ευρωπαίους φο-

ρολογούμενους. Σο γεγονός  

αυτό, οδήγησε την Επιτροπή να 

αναγγείλει σειρά μέτρων που 

θα ενισχύσουν αυτήν την εναλ-

λακτική μορφή σύναψης συμβά-

σεων. Κατ’ αρχάς, πρότεινε τη 

δημιουργία μιας νέας ομάδας 

εμπειρογνωμόνων για τις ηλεκ-

τρονικές δημόσιες συμβάσεις. 

Δευτερευόντως, προτίθεται να 

παρακολουθεί τη χρήση  της η-

λεκτρονικής σύναψης συμβά-

σεων στα κράτη μέλη, με στόχο 

την προώθηση βέλτιστων πρα-

κτικών. Σέλος, θα προβεί στη 

δημοσίευση των απαντήσεων 

στην πράσινη βίβλο για τις 

ηλεκτρονικές δημόσιες συμβά-

σεις, από τις οποίες προκύπτει 

σθεναρή υποστήριξη της υποχ-

ρεωτικής εφαρμογής των ηλεκ-

τρονικών δημοσίων συμβάσε-

ων. 

Οι ηλεκτρονικές δημόσιες συμ-

βάσεις δεν αποσκοπούν απλώς 

στην αντικατάσταση των εντύ-

πων μέσων από ηλεκτρονικά 

κατά τη διενέργεια των διαγω-

νισμών, αλλά επιπλέον στον 

εξορθολογισμό και την επιτά-

χυνση των διαδικασιών ανάθε-

σης, προς όφελος τόσο των 

αναθετουσών αρχών και των 

οικονομικών φορέων, αλλά και 

των ευρωπαίων φορολογουμέ-

νων. 

 Η σημερινή έλλειψη σωστής 

πληροφόρησης υπονομεύει την 

εξέλιξη της ηλεκτρονικής σύ-

ναψης συμβάσεων και για αυτό 

το λόγο, η Επιτροπή κάλεσε να 

υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος όσοι υποψήφιοι 

ενδιαφέρονται για την εκπόνη-

ση μιας συγκριτικής μελέτης 

των αποτελεσμάτων αυτής της 

εναλλακτικής διαδικασίας σύ-

ναψης συμβάσεων, προκειμέ-

νου να εξευρεθούν οι πιο απο-

τελεσματικές βέλτιστες πρακ-

τικές. 

 Ήδη, η δημοσίευση αναλυτικής 

περίληψης των απαντήσεων 

στην Πράσινη Βίβλο σχετικά με 

τη διευρυμένη χρήση της ηλεκ-

τρονικής σύναψης συμβάσεων, 
ελίδα 9 
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ζιο για ηιρ δημόζιερ ζςμβάζειρ 
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ΕΤΡΩ, ενώ το διοικητικό κόσ-

τος της κανονιστικής παρέμ-

βασης δεν υπερβαίνει τα 5 

δισεκατομμύρια ΕΤΡΩ. 

Παρά το γεγονός ότι από τα 

αποτελέσματα της διαβούλε-

υσης διαπιστώνεται πλειάδα 

απόψεων σχετικά με τις προ-

τεραιότητες που θα πρέπει 

να θέσει μια μεταρρυθμιστική 

παρέμβαση της ΕΕ στον τομέ-

α των δημόσιων συμβάσεων 

(απλοποίηση διαδικασιών, 

ενίσχυση, ΜΜΕ, στήριξη της 

καινοτομίας), το βασικό συμ-

πέρασμα είναι ότι υπάρχει μια 

γενικευμένη επιθυμία για 

απλοποίηση και βελτίωση της 

διαδικασίας σύναψης δημοσί-

ων συμβάσεων στα πλαίσια 

της ΕΕ και η Επιτροπή πρό- 

κειται να υποβάλει τις νομο-

θετικές της  προτάσεις πριν 

το τέλος του 2011.  

Ευρωπαϊκό δίκαιο δημοσίων 

συμβάσεων – Πράξη Ενιαίας  

Αγοράς  

Οι δημοσιονομικοί περιορισ-

μοί έχουν ως αποτέλεσμα να 

αποκτά υψηλή προτεραιότητα 

η υιοθέτηση κανόνων και 

μηχανισμών που διασφαλίζο-

υν την αποτελεσματική σύνα-

ψη δημόσιων συμβάσεων με 

απώτερο σκοπό τη βέλτιστη 

δυνατή χρήση δημόσιου χρή-

ματος, μετατρέποντας τους 

υπάρχοντες μηχανισμούς σε 

πιο ευέλικτα και χρήσιμα ερ-

γαλεία, προκειμένου να μειω-

θεί το κόστος και η διάρκεια 

των διαδικασιών για την ανά-

θεση δημόσιων συμβάσεων. 

Αυτός είναι και ο κύριος λό-

γος που η τροποποίηση της 

νομοθεσίας για τις δημόσιες 

συμβάσεις αποτελεί μία από 

τις 12 προτεραιότητες, όπως 

διατυπώνονται στην Πράξη 

Ενιαίας  Αγοράς του Απριλίου 

2011. 

Η Επιτροπή δημοσίευσε τα 

αποτελέσματα μιας περιεκτι-

κής αξιολόγησης της αποτε-

λεσματικότητας της ευρωπαϊ-

κής νομοθεσίας δημόσιων 

συμβάσεων. τη συνέχεια, 

δημοσίευσε και τις απόψεις 

όσων ανταποκρίθηκαν στην 

Πράσινη Βίβλο σχετικά με τον 

εκσυγχρονισμό της ευρωπαϊ-

κής νομοθεσίας των δημόσι-

ων συμβάσεων (IP/11/ 88). 

ύμφωνα με τα αποτελέσματα 

που δημοσιεύτηκαν, οι ευρω-

παϊκές Οδηγίες των δημόσι-

ων συμβάσεων, έχουν συμβά-

λει στην καθιέρωση μιας πο-

λιτικής αποτελεσματικής 

διαφάνειας.  Επιπλέον, χάρη 

στην ανοικτή και ανταγωνιστι-

κή διαδικασία σύναψης συμ-

βάσεων, έχει παρατηρηθεί 

μείωση των δαπανών γύρω 

στο 4% και την εξοικονόμηση 

περίπου 20 δισεκατομμυρίων 

Διαβοςλεύζειρ για ηο διεθνέρ άνοιγμα ηυν αγοπών 

δημοζίυν ζςμβάζευν 

νομοθεσία αποσκοπεί να 

θέσει σαφείς όρους πρόσβα-

σης στην αγορά δημόσιων 

συμβάσεων των 1.800 δισε-

κατομμυρίων ΕΤΡΩ για προ-

μηθευτές εκτός της ΕΕ, γε-

γονός που θα ενισχύσει την 

ασφάλεια δικαίου, τόσο για 

τις  αναθέτουσες αρχές των 

κρατών μελών όσο και για 

τους εν δυνάμει ενδιαφερό-

μενους να συνάψουν δημόσι-

ες συμβάσεις με αυτές οικο-

νομικούς φορείς. 

Δημόσιες συμβάσεις – πρόσ-

βαση σε εξωτερικές αγορές 

Η Επιτροπή διαβουλεύεται με 

κάθε ενδιαφερόμενο μέρος 

σχετικά με την πρόσβαση στις 

αγορές δημοσίων συμβάσεων 

της ΕΕ, όπως παρουσιάστηκε 

στην Πράξη Ενιαίας Αγοράς 

τον Απρίλιο του 2011. Ένα 

δικτυακό ερωτηματολόγιο θα 

είναι ανοικτό για συμπλήρωση 

έως και τις 2 Αυγούστου  και 

με βάση τις απαντήσεις σε 

αυτό θα εμπλουτιστεί η σχετι-

κή νομοθεσία. κοπός του 

εγχειρήματος είναι να προω-

θηθεί εντονότερα η διαπραγ-

μάτευση στις προσβάσεις 

περισσότερων επιχειρήσεων 

στην αγορά δημόσιων συμβά-

σεων, η οποία θα επεκτείνει 

τις επιχειρηματικές ευκαιρίες 

για τις εταιρίες της ΕΕ, όπως 

αποσαφηνίζεται στην ανανεω-

μένη εμπορική στρατηγική 

«Εμπόριο, Ανάπτυξη και Παγ-

κόσμιες Τποθέσεις», που 

παρουσιάστηκε το Νοέμβριο 

2010. Επιπλέον, η εν λόγω 
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ςμμόπθυζη ηηρ Ολλανδίαρ ζε παπαηηπήζειρ ηηρ Επι-
ηποπήρ ζσεηικά με ηην εθαπμογή ηηρ εςπυπαφκήρ νομο-

θεζίαρ για ηιρ δημόζιερ ζςμβάζειρ 

και η κλειστή διαδικασία. Επιπ-

λέον, οι ευρωπαϊκοί κανόνες 

δημόσιων συμβάσεων επιτρέ-

πουν την ανάθεση με τη διαδι-

κασία της διαπραγμάτευσης 

σε εξαιρετικές περιπτώσεις, 

στις οποίες δεν εμπίπτουν οι 

εν λόγω συμβάσεις για την 

ασφάλιση κατά της πυρκαϊάς. 

Για τον παραπάνω λόγο, η 

γενικευμένη διοικητική πρακ-

τική της ανάθεσης των ως 

άνω συμβάσεων μέσω διαπ-

ραγμάτευσης, που εφαρμόσ-

τηκε από τις Ολλανδικές Αρ-

χές, συνιστά κατά την Επιτρο-

πή παράβαση της ευρωπαϊκής 

νομοθεσίας για τις δημόσιες 

συμβάσεις, η οποία αναμένει 

εξηγήσεις από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες της κυβέρνησης 

της Ολλανδίας. 

Επιπλέον, η Επιτροπή διαπίσ-

τωσε ότι οι Ολλανδικές Αρχές 

δε δημοσίευσαν όλες τις πλη-

ροφορίες που απαιτεί η προ-

κήρυξη γνωστοποίησης σύνα-

ψης σύμβασης στην Επίσημη 

Εφημερίδα της ΕΕ. Κατά την 

άποψη της Επιτροπής, η πλημ-

μέλεια αυτή πλήττει τη διαφά-

νεια των διαδικασιών ανάθε-

σης δημοσίων συμβάσεων. Οι 

Ολλανδικές Αρχές παραδέχ-

θηκαν δημοσίως ότι η εν λόγω 

διοικητική πρακτική είναι αντί-

θετη προς τους Ευρωπαϊκούς 

κανόνες για τις δημόσιες συμ-

βάσεις και δεσμεύθηκαν πλέ-

ον να τηρούν πλήρως τους 

κανόνες δημοσιότητας που 

περιλαμβάνονται στις σχετι-

κές ευρωπαϊκές οδηγίες.  

Δημόσιες συμβάσεις – δημό-

σια έργα – παραχωρήσεις 

δημοσίων έργων – υποχρέω-

ση διαγωνισμού – συμβάσεις 

αξιοποίησης ακίνητης περιου-

σίας – συμβάσεις ασφάλισης 

κατά πυρκαϊάς. 

1. Η Επιτροπή με αιτιολογημέ-

νη γνώμη στράφηκε κατά της 

Ολλανδίας σε σχέση με κά-

ποιες συμβάσεις ανάπτυξης 

ακίνητης περιουσίας της κοι-

νότητας Ede, οι οποίες ανατέ-

θηκαν, δίχως να προκηρυχθεί 

διεθνής διαγωνισμός σύμφω-

να με τους ευρωπαϊκούς κα-

νόνες για τις δημόσιες συμβά-

σεις. Η συνολική προεκτιμώ-

μενη αξία των συμβάσεων 

ανερχόταν περίπου στα 140 

εκατ. ΕΤΡΩ. Η εταιρία που 

ανέλαβε την υλοποίηση του 

προγράμματος είχε στόχο να 

αναπτύξει ένα εμπορικό και 

κοινωνικό κέντρο, που θα 

περιελάμβανε χώρο αθλητι-

κών δραστηριοτήτων, όπως 

επίσης και χώρους στάθμευ-

σης και κοινωνικές κατοικίες.  

Οι εν λόγω συμβάσεις κρίθη-

καν ως συμβάσεις δημόσιων 

έργων και παραχώρησης δη-

μόσιων έργων από την Επιτρο-

πή και συνεπώς, ήταν αναγκα-

ίο η διαδικασία ανάθεσής τους 

να περιβληθεί τη δημοσιότητα 

που προβλέπεται από την ευ-

ρωπαϊκή νομοθεσία. Κατόπιν 

τούτου, οι Ολλανδικές Αρχές  

ακύρωσαν τις σχετικές συμβά-

σεις κατασκευής  του χώρου 

αθλητικών δραστηριοτήτων και 

των θέσεων στάθμευσης. 

Επιπλέον, από τις συμβάσεις 

που αφορούσαν τη δημιουργία 

των κοινωνικών κατοικιών και 

του κοινωνικού και εμπορικού 

κέντρου εξαιρέθηκε το κατά-

σκευαστικό αντικείμενο, με α-

ποτέλεσμα να αφορούν αυτές 

πλέον μόνο την πώληση γης. 

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, η 

αναθεωρημένη σύμβαση να μη 

χαρακτηρίζεται πλέον ως  πα-

ραχώρηση δημοσίων έργων. 

2. την Ολλανδία, επίσης, 

διαπιστώθηκε από την Επιτρο-

πή παραβίαση στη διαδικασία 

της ανάθεσης συμβάσεων 

στον τομέα ασφάλισης κατά 

πυρκαϊάς. Οι σχετικές δημόσι-

ες συμβάσεις ανατέθηκαν με 

τη διαδικασία της διαπραγμά-

τευσης με δημοσίευση προκή-

ρυξης, η οποία, παρά το γεγο-

νός ότι επιτρέπει καταρχήν τη 

συμμετοχή κάθε ενδιαφερόμε-

νου, ενσωματώνει μεγαλύτερο 

βαθμό κινδύνου άνισης μετα-

χείρισης των πλειοδοτών, 

καθώς η διαπραγμάτευση 

πραγματοποιείται μεταξύ δη-

μόσιων αρχών και μεμονωμέ-

νων πλειοδοτών και δε είναι 

τόσο διαφανής, όσο η ανοικτή 
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στη διαδικασία με διαπραγμά-

τευση χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση σχετικής προκή-

ρυξης. Νομιμότητα της διαδι-

κασία σύναψης δημόσιων 

συμβάσεων υπηρεσιών χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση της 

σχετικής προκήρυξης μόνο 

αν οι εν λόγω συμβάσεις 

έχουν αντικείμενο συμπληρω-

ματικές υπηρεσίες  και η 

παροχή τους ήταν αναγκαία 

λόγω μη προβλέψιμων περισ-

τάσεων, ενώ η συνολική τους 

αξία δεν υπερβαίνει το 50% 

της αξίας της αρχικής σύμβα-

σης. 

Λέξεις-Κλειδιά 

Δημόσιες συμβάσεις υπηρε-

σιών – συμπληρωματικές 

υπηρεσίες κτηματογράφησης 

και πολεοδομικού σχεδιασ-

μού – διαδικασία με διαπ-

ραγμάτευση χωρίς προηγού-

μενη δημοσίευση σχετικής 

προκήρυξης – παράβαση του 

κράτους μέλους της Ελλάδας 

 

 

ΓεΔΕΕ Σ-461/08, 20.09.2011, 

Ευρωπαϊκή Δυναμική – Προ-

ηγμένα υστήματα Σηλεπικοι-

νωνιών Πληροφορικής και 

Σηλεματικής ΑΕ/ΕΣΕπ 

Νομικό ζήτημα 

Παραβίαση ουσιωδών κανό-

νων στη διαδικασία ανάθεσης 

δημοσίων συμβάσεων υπηρε-

σιών. Νόθευση της συγκριτι-

κής αξιολόγησης των προσ-

φορών σε περίπτωση τροπο-

ποίησης του ειδικού βάρους 

των τεχνικών και οικονομικών 

κριτηρίων. 

ΓεΔΕΕ Σ-39/08, 08.12.2011, 

Ευρωπαϊκή Δυναμική – Προ-

ηγμένα υστήματα Σηλεπικοι-

νωνιών Πληροφορικής και 

Σηλεματικής ΑΕ/Επιτροπή 

Νομικό ζήτημα 

ύγχυση στη διαδικασία αξιο-

λόγησης των κριτηρίων αξιο-

λόγησης και των κριτηρίων 

ανάθεσης. Παραβίαση της 

αρχής της απαγόρευσης των 

διακρίσεων. 

Λέξεις-Κλειδιά 

Δημόσιες συμβάσεις υπηρε-

σιών – διαδικασία ανάθεσης 

– υπηρεσίες φιλοξενίας, 

διαχείρισης, ενίσχυσης και 

συντήρησης της πύλης της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο 

διαδίκτυο – αποκλεισμός 

διαγωνιζομένου – κριτήρια 

αξιολόγησης – κριτήρια ανά-

θεσης – απαγόρευση “μεί-

ξης” κριτηρίων 

 

 

ΓεΔΕΕ Σ-170/10 & Σ-340/10, 

15.11.2011, Computer Task 

Group Luxembourg PSF SA 

(CTG Luxembourg PSF)/ΔΕΕ 

Νομικό ζήτημα 

Εκπρόθεσμη υποβολή προσ-

φοράς σε διαγωνισμό. Παρα-

βίαση των αρχών απαγόρευ-

σης δυσμενών διακρίσεων, 

ίσης μεταχείρισης και γνωσ-

τοποίησης στους αποκλεισ-

θέντες υποψηφίους.  

Λέξεις-Κλειδιά 

Ευρωπαϊκή δημόσια σύμβαση 

υπηρεσιών – υποστήριξη 

συστημάτων πληροφορικής – 

απόρριψη προσφοράς λόγω 

εκπρόθεσμης κατάθεσης – 

εξωσυμβατική ευθύνη της ΕΕ 

ΔΕΕ C-348/10, 10.11.2011, 

Προδικαστικό ερώτημα 

(άρθρο 267 ΛΕΕ) του Ανώ-

τατου Δικαστηρίου της Λετο-

νίας στην κύρια δίκη Norma-A 

SIA, Dekom SIA/ Latgales 

plānošanas regions 

Νομικό ζήτημα 

Έννοια της «σύμβασης παρα-

χώρησης υπηρεσιών». Δικαί-

ωμα εκμετάλλευσης της υπη-

ρεσίας και καταβολή στον 

φορέα παροχής της υπηρεσί-

ας της οικονομικής αντιστάθ-

μισης για τις ζημίες. Διάκριση 

της δημόσιας σύμβασης υπη-

ρεσιών σύμφωνα με την Οδη-

γία 2004/17/ΕΚ από τη δημό-

σια σύμβαση παραχώρησης 

υπηρεσιών σε περίπτωση που 

ο ανάδοχος δεν αναλαμβάνει 

ουσιώδες τμήμα του κινδύ-

νου. 

Λέξεις-Κλειδιά 

Προδικαστικό ερώτημα – 

Δημόσια σύμβαση υπηρεσιών 

– δημόσια σύμβαση παραχώ-

ρησης υπηρεσιών – Οδηγία 

2004/17/ΕΚ – Οδηγία 92/13/

ΕΟΚ – Μετακύλιση του κινδύ-

νου στον φορέα παροχής των 

υπηρεσιών – Κριτήριο αντισ-

τοιχίας του κινδύνου με την 

οικονομική εκμετάλλευση 

της υπηρεσίας 

 

 

ΔΕΕ C-601/10, 27.10.2011, 

Επιτροπή/Ελληνική Δημοκρα-

τία 

Νομικό ζήτημα 

Παράβαση των Οδηγιών 

92/50/ΕΟΚ και 2004/18/ΕΚ 

Επικαιπόηηηα νομολογίαρ ΔΕΕ & ΓεΔΕΕ
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ηγμένα υστήματα Σηλεπικοι-

νωνιών Πληροφορικής και 

Σηλεματικής AE/ΕΚΣ 

Νομικό ζήτημα 

Έννομο συμφέρον διαγωνιζό-

μενου για άσκηση αίτησης 

αναθεώρησης της απόφασης 

της αναθέτουσας αρχής. Α-

πόρριψη της προσφοράς δια-

γωνιζομένου σε διαδικασία με 

διαπραγμάτευση. 

Λέξεις-Κλειδιά 

Δημόσιες συμβάσεις - Διαδι-

κασία με διαπραγμάτευση - 

Υπηρεσίες παροχής συμβου-

λών και αναπτύξεως στον 

τομέα της πληροφορικής - 

Απόρριψη της προσφοράς - 

Κανονισμός Διαδικασίας του 

Γενικού Δικαστηρίου - Έννομο 

συμφέρον - Υποχρέωση αιτιο-

λόγησης 

Λέξεις-Κλειδιά 

Δημόσιες συμβάσεις υπηρεσι-

ών – απόρριψη προσφοράς 

διαγωνιζόμενου – υποχρέωση 

αιτιολόγησης – δικαίωμα 

άσκησης αποτελεσματικού 

ένδικου μέσου – Αναλογικότη-

τα – Διαφάνεια – ίση μεταχεί-

ριση – κριτήρια επιλογής και 

ανάθεσης – αγωγή αποζημίω-

σης  

 

 

ΓεΔΕΕ T-8/09, 13.09.2011, 

Dredging International NV, 

Ondernemingen Jan de Nul NV/

EMSA, Ευρωπαϊκός Οργανισ-

μός για την Ασφάλεια στη 

Θάλασσα 

Νομικό ζήτημα 

υμμόρφωση της προσφοράς 

με τις ανάγκες της αναθέτου-

σας αρχής. Έννομο συμφέρον 

για την αίτηση ακύρωσης. Μη 

συμμόρφωση της προσφοράς 

με το αντικείμενο της σύμβα-

σης σε περίπτωση μη τήρησης 

του ανώτατου ορίου προϋπο-

λογισμού και της χρονικής 

διάρκειας. 

Λέξεις-Κλειδιά 

Δημόσιες συμβάσεις υπηρεσι-

ών – απόρριψη προσφοράς –

αίτημα ακύρωσης – καθορισ-

μός αντικειμένου της σύμβα-

σης – ίση μεταχείριση –

έννομο συμφέρον– κήρυξη 

άκυρης της σύμβασης  

 

 

ΔΕΕ C-401/09, 09.06.2011, 

Ευρωπαϊκή Δυναμική - Προ-
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Η Μονάδα Παρακολούθησης Διαγωνισμών και 
Συμβάσεων (ΜοΠαΔιΣ) λειτουργεί από την 1  
Ιανουαρίου 1997, στη Θεσσαλονίκη, στις 
εγκαταστάσεις του Κέντρου Διεθνούς Ευρωπαϊκού 
και Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ). Αποτελεί μία 
γνωμοδοτική δομή που παρέχει στο Τπουργείο 
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και 
σε όλες τις ελληνικές αναθέτουσες αρχές 
εξειδικευμένη και ταχύτατη συμβουλευτική 

η
υποστήριξη κατά τη δημοπράτηση συμβάσεων 
έργων και τεχνικών υπηρεσιών, που υπάγονται στο 
πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 & 2004/17. 
υγκροτεί ένα εθνικό σύστημα ελέγχου της 
νομιμότητας των διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων και σηματοδότησε μια νέα εποχή προς 
την κατεύθυνση της ενίσχυσης της διαφάνειας και 
της αποτελεσματικότητας στη δημοπράτηση των 
δημοσίων συμβάσεων.

Κυκλοφορεί 

το τεύχος 1/2011 της  
νομικής επιθεώρησης 
ΔηΚΕ & αγορά, με     
πλούσια ύλη σε θεματι-
κές του δημόσιου οικο-
νομικού δικαίου. 
 
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 
diske@cieel.gr 
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