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Δημόσιες συμβάσεις– προμήθειες – συμφωνίες πλαίσιο –
ηλεκτρονικός πλειστηριασμός
– κεντρικές αρχές αγορών ΕΑΔΗΣΥ
Με το Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14
Α/02.02.2012), στο π.δ. 118/
2007 (Κανονισμός Προμηθειών
Δημοσίου) μετά το άρθρο 22
προστίθεται μια σειρά ρυθμίσεων (άρθρα 22Α, 22Β, 22Γ,
22Δ, 22Ε) με τις οποίες εισάγονται για κάτω από χρηματικά
όρια εφαρμογής των Οδηγιών
2004/17 και 2004/18: η δυνατότητα σύναψης συμφωνιών
πλαίσιο, η χρήση της τεχνικής
του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού κατά τη διαδικασία διενέργειας διαγωνισμών των δημόσιων συμβάσεων, τα δυναμικά
συστήματα αγορών και η δυνατότητα σύναψης δημόσιων συμβάσεων ανατιθέμενων κατ’
αποκλειστικότητα σύμφωνα με
το άρθρο 9 του Ν. 4038/2012.
Ειδικότερα:
Οι συμφωνίες πλαίσιο συνιστούν τη δυνατότητα καθορισμού όρων εκτέλεσης των
συμβάσεων μεταξύ των αναθετουσών αρχών και των αντισυμβαλλομένων τους πριν την
ανάθεση συγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου (άρθρο
22Α). Όταν μια αναθέτουσα
αρχή συνάπτει
συμφωνίες
πλαίσιο με οικονομικούς φορείς, είτε συνάπτει εκτελεστικές συμβάσεις βάσει των όρων

της συμφωνίας πλαίσιο χωρίς
νέο διαγωνισμό, είτε στην
περίπτωση που δεν έχουν
καθοριστεί όλοι οι όροι εκ
των προτέρων, οι εκτελεστικές συμβάσεις συνάπτονται,
μόνο αφού επαναδιαγωνιστούν τα μέρη για τους
όρους. Πρόκειται για μία διαγωνιστική διαδικασία, που εξασφαλίζει ευελιξία και ταχύτητα, ενώ η τετραετής μέγιστη διάρκειά της διασφαλίζει
την αρχή της ίσης μεταχείρισης και του ανταγωνισμού.
Επιπλέον, η διεξαγωγή διαγωνισμών στις δημόσιες συμβάσεις, με την τεχνική των
ηλεκτρονικών
πλειστηριασμών θα οδηγήσει στην επίτευξη χαμηλότερων τιμών και
στη διεύρυνση του ανταγωνισμού (άρθρο 22Δ). Τέλος,
με το τελευταίο άρθρο 22Ε,
επιδιώκεται η ένταξη των
ατόμων με ειδικές ανάγκες
στην αγορά εργασίας. Στο

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενων θέσεων εργασίας εισάγονται κοινωνικά κριτήρια για τη σύναψη συμβάσεων με επιχειρήσεις, όπου η
πλειοψηφία των εργαζομένων
είναι άτομα με ειδικές ανάγκες, τα οποία λόγω της φύσης
των ειδικών αναγκών τους δεν
μπορούν να ασκήσουν επαγγελματική δραστηριότητα.
Ακόμη, με το άρθρο 10 του Ν.
4038/2012 τροποποιούνται τα
άρθρα 11,15 και 20 του Ν.
4013/2011. Με τις εν λόγω
τροποποιήσεις επιδιώκεται να
αποσαφηνιστεί το πεδίο εφαρμογής του Κεντρικού Ηλεκτρονικού μητρώου Δημόσιων Συμβάσεων. Επιπλέον, τροποποιείται ο χρόνος έναρξης των αρμοδιοτήτων της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων
Συμβάσεων, προκειμένου να
επιτευχθεί η πλήρης και εύρυθμη λειτουργία της.
Σελίδα 1
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Διαδικασία παράβασης από την Επιτροπή με στόχο την
ενίσχυση της διαφάνειας της διαδικασίας ανάθεσης
δημόσιων έργων για τον εκσυγχρονισμό των οδικών
υποδομών στο Βουκουρέστι
Δημόσιες συμβάσεις – διαδικασίες παράβασης – αρχή
της διαφάνειας – προθεσμίες
– τροποποιήσεις διακήρυξης
Η ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε τη Ρουμανία να συμμορφωθεί με τους κανόνες των
δημόσιων συμβάσεων σε
σχέση με την ανάθεση συμβάσεων δημόσιων έργων από
τις δημοτικές αρχές στον
τομέα 3 της πόλης του Βουκουρεστίου. Η σύμβαση, προϋπολογισμού 110 εκατ. ευρώ,
ανατέθηκε με τη μορφή συμφωνίας-πλαισίου για τέσσερα
έτη. Όπως διαπίστωσε η Επιτροπή, οι αρχές του τομέα
3 στο Βουκουρέστι δεν παρείχαν στους διαγωνιζόμενους το κατάλληλο χρονικό
περιθώριο, προκειμένου να

προετοιμάσουν τις προσφορές τους. Ταυτόχρονα, κατά
τη διαγωνιστική διαδικασία
τροποποιήθηκαν ουσιώδεις
όροι της προκήρυξης, συμπεριλαμβανομένων και των κριτηρίων επιλογής, τα οποία δε
δημοσιεύτηκαν στην ΕΕΕΕ,
παρά μόνο ανακοινώθηκαν σε
τοπικό επίπεδο.
Βάσει των προεκτεθέντων, η
Επιτροπή έκρινε ότι η πόλη
του Βουκουρεστίου δεν ήτο
πλέον σε θέση να προβεί σε
μία αντικειμενική αξιολόγηση
των προσφορών. Επιπλέον, η
συμφωνία-πλαίσιο ανατέθηκε
σε ένα διαγωνιζόμενο, του
οποίου η προσφορά περιελάμβανε ελαττώματα σε σχέση με τις τιμές και τις προθεσμίες της προσφοράς. Οι

πρόσθετες επεξηγήσεις του
προσωρινού αναδόχου σχετικά με τις ελλείψεις της προσφοράς του κρίθηκαν ανεπαρκείς. Τέτοιες πρακτικές
δεν συνάδουν με τους ευρωπαϊκούς κανόνες δημόσιων
συμβάσεων και αυτό είχε ως
αποτέλεσμα να αποσταλεί
από την Επιτροπή στη Ρουμανία αιτιολογημένη γνώμη,
στην οποία το κράτος μέλος
υποχρεούται να απαντήσει
εντός δύο μηνών.
http://europa.eu/rapid/
pressReleasesAction.do?
reference=IP/12/73&format=HTM
L&aged=0&language=en&gu
iLanguage=en

Η Επιτροπή λαμβάνει μέτρα για τη διασφάλιση της εφαρμογής των ευρωπαϊκών κανόνων δημόσιων συμβάσεων στον τομέα των συμβάσεων άμυνας και ασφάλειας
Δημόσιες συμβάσεις – κανόνες ανάθεσης συμβάσεων
στους τομείς άμυνας και
ασφάλειας
Η Επιτροπή κίνησε τη διαδικασία παράβασης, προκειμένου να διασφαλίσει ότι δύο
κράτη μέλη (η Γερμανία και η
Ολλανδία) έχουν συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από τους ευρωπαϊκούς κανόνες δημόσιων
συμβάσεων στον τομέα αμυντικών προμηθειών. Σύμφωνα
με τις εκτιμήσεις της Επιτροπής, δεν έχει επιτευχθεί η
ομαλή εφαρμογή της Οδηγίας

όσον αφορά την προμήθεια
όπλων, εξοπλισμών και στρατιωτικού εξοπλισμού, καθώς
και τη σύναψη αντίστοιχων
συμβάσεων έργων και υπηρεσιών στους τομείς άμυνας και
ασφάλειας. Η ίδια ανεπάρκεια
διαπιστώνεται και στον ευαίσθητο τομέα των συμβάσεων
υπηρεσιών και έργων που
αφορούν την ασφάλεια δεδομένων. Σε περίπτωση που οι
κανόνες της οικείας Οδηγίας
2009/81/ΕΕ δεν ενσωματωθούν στην εσωτερική έννομη
τάξη των κρατών μελών, οι
επιχειρήσεις δε θα μπορούν

να έχουν ευκολότερη πρόσβαση σε διαφανείς και ανοικτούς διαγωνισμούς της αγοράς στους τομείς της άμυνας
και ασφάλειας, οι δε αναθέτουσες αρχές και οι φορολογούμενοι στερούνται των
αναμενόμενων ωφελειών από
το άνοιγμα της εν λόγω αγοράς στον ανταγωνισμό. Οι
κανόνες αυτοί προδιαγράφονται με σαφήνεια στο κείμενο
της Οδηγίας.
Μεταξύ άλλων, η σχετική
Οδηγία της Ε.Ε. στοχεύει
στην ευκολότερη δυνατότητα
πρόσβασης των εταιριών στις
Σελίδα 2
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αγορές άμυνας και ασφάλειας σε κράτη μέλη της Ε.Ε.,
την ευελιξία των αναθετουσών αρχών στη διαπραγμάτευση των λεπτομερειών σε πιο
σύνθετες συμβάσεις, καθώς
και την επιλογή για τις υπογράφουσες αρχές να ζητούν
εχέγγυα από τους προμηθευτές, ώστε να διασφαλιστεί η
προστασία των πληροφοριών
έναντι κάποιας αυθαίρετης
πρόσβασης και η ασφάλεια
στην προμήθεια αμυντικών
εξοπλισμών, ιδιαίτερα κατά
την περίοδο κρίσης που διανύουμε.

που αφορούν την πρόσβαση
σε ταξινομημένες πληροφορίες. Οι υπόλοιπες συμβάσεις
ανήκουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.
Αμφότερες οι Οδηγίες υπόκεινται στο άρθρο 346 ΣΛΕΕ,
σύμφωνα με το οποίο τα κράτη μέλη της Ε.Ε. στους τομείς
της άμυνας και ασφάλειας
μπορούν να απαλλάσσονται
από τους κανόνες της Οδηγίας 2009/81/ΕΕ, εφόσον τούτο είναι αντικειμενικά αναγκαίο για να διασφαλιστούν
πληρέστερα τα εθνικά τους
συμφέροντα.

στην Ε.Ε., αλλά αντιθέτως
στα περισσότερα κράτη μέλη,
η προσαρμογή της Οδηγίας
στις εθνικές νομοθεσίες είναι αρκετά αργή.

Πιο συγκεκριμένα, με την
παρούσα Οδηγία καλύπτονται
συμβάσεις με αντικείμενο το
στρατιωτικό εξοπλισμό και τις
σχετικές συμβάσεις έργων
και υπηρεσιών, καθώς και τον
ευαίσθητο εξοπλισμό ασφάλειας, έργων και υπηρεσιών

Η Επιτροπή έχει ήδη αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη
Γερμανία και την Ολλανδία,
στην οποία τα δύο κράτη μέλη
πρέπει να απαντήσουν εντός
δύο μηνών. Τα παραδείγματα
της Γερμανίας και της Ολλανδίας δεν είναι τα μοναδικά

http://europa.eu/rapid/
pressReleasesAction.do?
reference=IP/12/76&format=HTM
L&aged=0&language=en&gu
iLanguage=en

Σημειώνεται ότι η σχετική
Οδηγία έχει ήδη μεταφερθεί
στην ελληνική έννομη τάξη
δια του Ν. 3978/2011 (ΦΕΚ Α
137/16.6.2011)
"Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων, Υπηρεσιών και Προμηθειών στους
τομείς της Άμυνας και της
Ασφάλειας - Εναρμόνιση με
την Οδηγία 2009/81/ΕΕ - Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας"

Τροποποίηση πρότυπης προκήρυξης μελετών του αρ.
6 Ν. 3316/2005 (Τύπος Β)
Δημόσιες συμβάσεις μελετών – Ν. 3316/2005 – κανόνες δημοσιότητας - πρότυπες
προκηρύξεις
Με την υπ’ αριθμ. Δ17γ/02/5/
ΦΝ439.1/16-1-2012 (ΦΕΚ Β
23/16-1-2012) απόφαση του
Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων τροποποιείται το πρότυπο τεύχος προ-

κήρυξης για τις διαδικασίες
ανάθεσης του άρθρου 6 του
Ν.3316/05 (ΤΥΠΟΣ Β) και
ειδικότερα αντικαθίστανται τα
εδάφια τέταρτο, πέμπτο και
έκτο της παραγράφου 25.4
του άρθρου 25 με τίτλο
«Τρόπος Βαθμολόγησης οικονομικής προσφοράς». Σύμφωνα με την παραπάνω τρο-

ποποίηση, ο βαθμός 100 αντιστοιχεί στη μέγιστη προσφερθείσα έκπτωση, ο δε βαθμός 0 στην ελάχιστη. Η κάθε
ποσοστιαία μονάδα έκπτωσης
αντιστοιχεί σε 100/Δ εκατοστιαίες μονάδες βαθμολογίας,
όπου Δ είναι η διαφορά μεταξύ μέγιστης και ελάχιστης
προσφερθείσας έκπτωσης.

Πρόταση νέας Οδηγίας της Ε.Ε. για τις συμβάσεις
παραχώρησης
Συμβάσεις παραχώρησης –
ευρωπαϊκό δίκαιο δημοσίων
συμβάσεων – διαδικασίες
ανάθεσης
Την 20.12.2011 εκδηλώθηκε η
επί μακρόν κυοφορούμενη

νομοθετική πρωτοβουλία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
τις συμβάσεις παραχώρησης
με την κατάθεση πρότασης
έκδοσης σχετικής Οδηγίας.
Οι συμβάσεις παραχώρησης

αποτελούν μια ειδικότερη
μορφή συνεργασίας μικτής
οικονομίας και πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για εκείνη τη
συνεργασία μεταξύ μιας δημόσιας αρχής και ενός ιδιωτιΣελίδα 3
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κού φορέα, όπου ο τελευταίος αναλαμβάνει να χρηματοδοτήσει και να εκτελέσει την
κατασκευή ενός έργου υποδομής ή την παροχή μίας
υπηρεσίας, επωμιζόμενος τον
επιχειρηματικό κίνδυνο.

… τη δεδομένη
οικονομική συγκυρία,
η θέσπιση ενός νομικού πλαισίου για τις
επίμαχες συμβάσεις
κρίνεται επιτακτική,
καθώς αναμένεται να
συμβάλει αποφασιστικά στην ενίσχυση νέων
επενδύσεων ...

Κύριο ζήτημα, καταρχάς, αποτελεί η μορφή μιας δημόσιας
σύμβασης παραχώρησης και
ο τρόπος με τον οποίο συνάπτεται. Η οικονομική βαρύτητα των δημόσιων
συμβάσεων παραχώρησης
είναι
εξαιρετικά μεγάλη.
Χαρακτηριστικά
σημειώνεται
ότι
από έρευνες σε
επτά κράτη μέλη
διαπιστώθηκε ότι η
συνολική αξία των
συμβάσεων
που
ανατέθηκαν
σε
τέσσερις βασικούς
τομείς (νερό, υγεία, μεταφορές και απόβλητα)
ανήλθε σε 138 δισεκατομμύρια Ευρώ.
Σε αντίθεση με τις δημόσιες
συμβάσεις, που ρυθμίζονται
από τις Οδηγίες 2004/17/ΕΚ
και 2004/18/ΕΚ, καθώς τις
παραχωρήσεις έργων, οι
οποίες ρυθμίζονται εν μέρει
από την Οδηγία 2004/18/ΕΚ,
δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι
κανόνες για την σύναψη συμβάσεων παραχώρησης υπηρεσιών, η οποία σήμερα υπόκειται μόνο στην τήρηση των
γενικών αρχών του κοινοτικού
δικαίου των δημοσίων συμβάσεων (διαφάνειας, ίση μεταχείριση και απαγόρευση διακρίσεων, γνήσιος και ελεύθερος ανταγωνισμός, αναλογικότητα, αμοιβαία αναγνώριση,
εμπιστευτικότητα).
Όπως
έχει διαπιστωθεί σε αρκετές
περιπτώσεις, η ατελής νομο-

θετική ρύθμιση, είναι δυνατόν
να οδηγήσει σε διακρίσεις και
αδικίες κατά τη διαδικασία
σύναψης συμβάσεων παραχώρησης υπηρεσιών. Επομένως, μια νέα Οδηγία που θα
συντονίζει αποτελεσματικότερα τις διαδικασίες ανάθεσης
των εν λόγω συμβάσεων σε
επίπεδο Ε.Ε. κρίθηκε απαραίτητη. Η απουσία σχετικής
νομοθετικής ρύθμισης έχει
οδηγήσει σε παραβίαση ση-

μαντικών αρχών της Συνθήκης, κυρίως με την απευθείας ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης υπηρεσιών χωρίς
την απαραίτητη ανταγωνιστική διαδικασία. Επιπλέον, τη
δεδομένη οικονομική συγκυρία, η θέσπιση ενός νομικού
πλαισίου για τις επίμαχες
συμβάσεις κρίνεται επιτακτική, καθώς αναμένεται να
συμβάλει αποφασιστικά στην
ενίσχυση νέων επενδύσεων
στους τομείς της υποδομής
και των υπηρεσιών.
Ωστόσο, η προτεινόμενη Οδηγία δε στοχεύει στον περιορισμό της πρωτοβουλίας των
αναθετουσών αρχών του κράτους μέλους ως προς τη ρύθμιση των συμβατικών υποχρεώσεων που έχουν σκοπό στην
αποτελεσματικότερη εκτέλεση της σύμβασης, μέσω ειδικότερων όρων στις συμβά-

σεις παραχώρησης και τα
παρεπόμενα σύμφωνα. Προς
αυτήν την κατεύθυνση κινούνται και οι λεπτομερείς κανόνες που θα τεθούν από την
Ε.Ε. μέσω της νέας Οδηγίας,
οι οποίοι κρίνονται επαρκέστεροι σε σχέση με την εναλλακτική λύση της έκδοσης
μίας απλής ερμηνευτικής
ανακοίνωσης της Επιτροπής
σε θέματα ανάθεσης των
δημοσίων συμβάσεων παραχώρησης υπηρεσιών.
Η νέα Οδηγία θα
οριοθετήσει
με
τρόπο σαφή την
έννοια της σύμβασης παραχώρησης
και θα προβλέπεται
υποχρέωση
δημοσιότητας στην
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. για
όλες εκείνες τις
συμβάσεις αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των 5 εκατ. Ευρώ.
Επιπλέον, θα υπάρξει ρύθμιση της ελάχιστης προθεσμίας
υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής ή προσφορών. Με τη
μεταρρύθμιση του νέου ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου
στις συμβάσεις παραχώρησης
υπηρεσιών, θα διασφαλιστούν
οι ελάχιστες απαιτήσεις απαγόρευσης διακρίσεων και
ίσης μεταχείρισης κατά τις
διαδικασίες ανάθεσής τους.
Επιπλέον, στη νέα Οδηγία θα
περιλαμβάνονται και οι προϋποθέσεις τροποποίησης των
συμβάσεων παραχώρησης.
Η νέα Οδηγία, η οποία βρίσκεται ακόμη στη διαδικασία
συναπόφασης από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, δε
θα έχει αναδρομική ισχύ σε
συμβάσεις παραχώρησης που
ήδη έχουν τεθεί σε ισχύ.
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Συμφωνία για αυξημένη πρόσβαση στις διεθνείς αγορές
δημοσίων συμβάσεων στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τον Π.Ο.Ε.
Δημόσιες συμβάσεις – ΠΟΕ –
πρόσβαση σε νέες αγορές –
αναθεώρηση της GPA

… παρά τις
προκλήσεις που
δημιουργεί η
παγκόσμια οικονομική
κρίση και ο
προστατευτισμός, οι
νέοι όροι των
διαδικασιών στις
δημόσιες συμβάσεις
θα έχουν ως
αποτέλεσμα οφέλη για
όλους τους
συμμετέχοντες ...

Οι διαπραγματεύσεις του ΠΟΕ
για τον περαιτέρω άνοιγμα
των αγορών δημοσίων συμβάσεων ολοκληρώθηκαν στις 15
Δεκεμβρίου 2011 με τη συμφωνία των μερών σε ένα αναθεωρημένο σύνολο κανόνων
δημοπράτησης και επιπρόσθετων υποχρεώσεων για πρόσβαση στις αγορές. Η Συμφωνία των Δημόσιων Συμβάσεων
(GPA) καλύπτει μία αγορά
δημόσιων συμβάσεων αξίας
500 δισεκ. ευρώ ετησίως.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις του
ΠΟΕ, η αναθεώρηση της GPA
θα δημιουργήσει σε διεθνές
επίπεδο νέες επιχειρηματικές
δυνατότητες στον τομέα των
δημόσιων συμβάσεων περίπου
100 δισεκ. ευρώ. Η GPA αποτελεί μια πολυμερή συνθήκη
15 μελών που ρυθμίζει με
δεσμευτικό τρόπο τον τομέα
των δημόσιων συμβάσεων.
Τα 15 μέρη της GPA, μεταξύ
των οποίων και η Ε.Ε. (EU-28)
επέτυχαν δεσμεύσεις προκειμένου να επεκτείνουν την
πρόσβαση των επιχειρήσεών
του σε αγορές τρίτων χωρών.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη
διεύρυνση της διεθνούς αγοράς των δημόσιων συμβάσεων. Η πρόσφατη οικονομική
κρίση ώθησε τα μέρη της GPA
να αποδείξουν τις δεσμεύσεις
τους για ενίσχυση των διεθνών εμπορικών συναλλαγών.
Άλλωστε, η διαφάνεια και οι
ανοικτές διαδικασίες, αλλά και
ο αυξημένος ανταγωνισμός

στον τομέα των δημόσιων
συμβάσεων είναι ο καλύτερος
τρόπος να επιτευχθεί η βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση του
δημόσιου χρήματος.
Από τη νέα αυτή συμφωνία για
πρόσβαση σε νέες αγορές,
προκύπτει ότι παρά τις προκλήσεις που δημιουργεί η
παγκόσμια οικονομική κρίση
και ο προστατευτισμός, οι νέοι
όροι των διαδικασιών στις
δημόσιες συμβάσεις θα έχουν
ως αποτέλεσμα οφέλη για
όλους τους συμμετέχοντες.
Τα βασικά επιτεύγματα της εν
λόγω διαπραγμάτευσης είναι
τα εξής:
1. Κανόνες μεγαλύτερης διαφάνειας για τις διεθνείς δημόσιες συμβάσεις, που θα διασφαλίζουν τους κανόνες ίσης
μεταχείρισης για όλους του
διαγωνιζόμενους

ρειές του. Η Κορέα έδωσε
πρόσβαση στις δημόσιες συμβάσεις σιδηροδρομικού και
οδικού δικτύου, ενώ η Ιαπωνία
παρέσχε πρόσβαση σε κοινοπραξίες μικτής οικονομίας.
3. Προσβάσεις στη διεθνή
αγορά των δημόσιων συμβάσεων και οφέλη για τις αναπτυσσόμενες χώρες
Τέλος, τα μέρη συμφώνησαν
στην προώθηση προγραμμάτων που θα συμβάλουν στην
υποστήριξη των ΜΜΕ και τον
έλεγχο των περιορισμών και
εξαιρέσεων στις δημόσιες
συμβάσεις.
Περισσότερες πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/trade/
creating-opportunities/tradetopics/public-procurement

2. Δυνατότητες για πρόσβαση σε νέες αγορές. Ειδικότερα, η Ε.Ε. και οι Η.Π.Α. αποδέχθηκαν την επέκταση της
εφαρμογής της GPA σε νέες
κατηγορίες συμβάσεων, όπως
ομοσπονδιακές
υπηρεσίες
των Η.Π.Α. Αντίστοιχα, ο Καναδάς προσέφερε πρόσβαση
στις Επαρχίες και τις Περιφέ-
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υποστήριξη κατά τη δημοπράτηση 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 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
ΔηΣΚΕ & αγορά, με
πλούσια ύλη σε θεματικές του δημόσιου οικονομικού δικαίου.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

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

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής 2007-2013

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, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και
σε όλες τις ελληνικές αναθέτουσες αρχές
εξειδικευμένη και ταχύτατη συμβουλευτική

