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δημόσιες συμβάσεις – αρχή
διαφάνειας – αρχή ίσης μεταχείρισης – παροχή εμπορευμάτων σε αυστριακά υπουργεία
Στις 24 Ιανουαρίου 2013, η
Επιτροπή κάλεσε την Αυστρία
να προβλέψει αποτελεσματικά
μέτρα έννομης προστασίας και
να διασφαλίσει την τήρηση των
αρχών της μη διακριτικής μεταχείρισης και της διαφάνειας
στην περίπτωση δημόσιας σύμβασης για την παροχή εμπορευμάτων σε υπουργεία της
Αυστρίας. Η Αυστρία παραβίασε την αρχή της αποτελεσματικής έννομης προστασίας, η
οποία προβλέπεται στην Οδηγία 1989/665/ΕΟΚ όπως αυτή
τροποποιήθηκε με την Οδηγία
2007/66/ΕΚ. Επιπλέον, η αναθέτουσα αρχή προέβη στη σύναψη δημόσιας σύμβασης χωρίς να τροποποιήσει τους
όρους του διαγωνισμού, παρόλο που η Επιτροπή είχε ήδη
κρίνει ότι ορισμένοι από τους

όρους συμμετοχής στο διαγωνισμό εισάγουν διακρίσεις,
με αποτέλεσμα να είναι
άκυροι.
Παραβιάστηκε επίσης και η
αρχή της διαφάνειας που
προβλέπεται από την Οδηγία
2004/18/ΕΚ. Το συγκεκριμένο
αίτημα της Επιτροπής έλαβε
τη μορφή αιτιολογημένης
γνώμης στο πλαίσιο της διαδικασίας παράβασης της Ε.Ε..

Σε περίπτωση που δεν κοινοποιηθούν μέτρα από την πλευρά της Αυστρίας, ώστε να τερματιστεί η ανωτέρω παράβαση
της νομοθεσίας, η Επιτροπή
μπορεί να παραπέμψει την
υπόθεση στο Δικαστήριο.
http://europa.eu/rapid/pressrelease_MEMO-13-22_en.htm?
locale=en

Συμπεράσματα της τελικής έκθεσης της Επιτροπής
σχετικά με τη λειτουργία του Κοινού Λεξιλογίου Δημόσιων
Συμβάσεων (CPV Codes/System)
Λεξιλόγιο δημόσιων συμβάσεων – εφαρμογή – δυνατότητες
βελτίωσης
Η λειτουργία ενός Κοινού Λεξι-

λογίου Δημόσιων Συμβάσεων
(CPV Codes/System) αποσκοπεί στη δημιουργία ενός κοινού συστήματος κωδικοποίη-

σης των δημοπρατούμενων
αντικειμένων κατά τη δημοσίευση, διενέργεια και ανάθεση
των δημόσιων συμβάσεων. Τα
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συμπεράσματα στα οποία
κατέληξε η έρευνα περιστράφηκαν γύρω από συγκεκριμένες θεματικές. Καταρχήν,
από την έρευνα προέκυψε ότι
μεταξύ των υποψηφίων σε μια
διαγωνιστική διαδικασία μόλις
το 40% χρησιμοποιεί το Κοινό Λεξιλόγιο, ενώ οι υπόλοιποι χρησιμοποιούν λέξειςκλειδιά. Αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι, το λεξιλόγιο
δεν είναι εύχρηστο για όλους
τους παράγοντες των δημόσιων συμβάσεων, επομένως
είναι αναγκαία η δημιουργία
ενός πιο ευέλικτου συστήματος ονοματολογίας. Επιπλέον, η πολυπλοκότητα του
Λεξιλογίου μπορεί να οδηγή-

σει σε σοβαρά λάθη κατά τη
διαγωνιστική διαδικασία. Ακόμα, το Κοινό Λεξιλόγιο Δημόσιων Συμβάσεων παρουσιάστηκε σύμφωνα με την
έρευνα να περιέχει πολλές
λεπτομέρειες, οι οποίες χρησιμοποιούνται στους διαγωνισμούς σε πολύ μικρό ποσοστό (μόλις 1,5%). Ωστόσο,
φαίνεται το Κοινό Λεξιλόγιο
να είναι επιβοηθητικό για όλα
τα δημοπρατούμενα αντικείμενα δημόσιων συμβάσεων.
Η χρήση του Κοινού Λεξιλογίου είναι υποχρεωτική μόνο
στους διαγωνισμούς πάνω
από τα ευρωπαϊκά «κατώφλια». Ωστόσο, οι αναθέτουσες αρχές πολλές φορές

καταφεύγουν στο Κοινό Λεξιλόγιο για μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου, ακόμα και σε
διαγωνισμούς κάτω από τα εν
λόγω χρηματικά όρια για την
ανάθεση δημοσίων συμβάσεων. Τέλος, η Επιτροπή απεικόνισε σε ποσοστά όλα τα
παραπάνω δεδομένα και πρότεινε λύσεις σχετικά με τη
βελτίωση του υπάρχοντός
Κοινού Λεξιλογίου.
http://ec.europa.eu/
internal_market/
publicprocurement/docs/
rules/cpv/121219_reportreview-cpv-codesfunctioning_en.pdf

Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων
H K.Y.A. με αριθμό Π1/23807/
18-12-2012 (ΦΕΚ Β’ 3400/
20.12.2012) ρυθμίζει τα ειδικότερα θέματα λειτουργίας
και διαχείρισης του Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημόσιων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και
εκδόθηκε κατ΄εξουσιοδότηση του άρθρου 11 παράγραφος 5 του νόμου 4013/2011.

2007 και 60/2007 (Οδηγίες
2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ
αντίστοιχα) σε όλα τα στάδια
ανάθεσης και εκτέλεσης,
ανεξαρτήτως διαδικασίας, με
προϋπολογισμό ύψους ίσου ή
μεγαλύτερου των χιλίων
(1.000,00) ευρώ.

Το ανωτέρω Μητρώο έχει
σκοπό τη συλλογή, επεξεργασία και δημοσιοποίηση στοιχείων που αφορούν στις δημόσιες συμβάσεις, που συνάπτονται γραπτώς, με ηλεκτρονικό μέσο ή προφορικά,
μεταξύ των φορέων του δημόσιου τομέα και τρίτων, με
αντικείμενο την εκτέλεση
έργων, την προμήθεια αγαθών και την παροχή υπηρεσιών κατά την έννοια των προεδρικών διαταγμάτων 59/

το Μητρώο Ηλεκτρονικής Καταχώρισης Αιτημάτων, όπου
καταχωρούνται όλα τα αιτήματα των φορέων του δημόσιου τομέα για τη σύναψη συμβάσεων

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του άρθρου 11
του Ν.4013/2011 το Μητρώο
αποτελείται από δύο υποσυστήματα:

το Μητρώο Ηλεκτρονικής Καταχώρισης Δημόσιων Συμβάσεων, όπου καταχωρούνται
υποχρεωτικά όλες οι δημόσιες συμβάσεις μετά την υπογραφή τους
Επομένως, σύμφωνα με την

τηρούμενη διαδικασία, οι αναθέτουσες αρχές οφείλουν
αρχικά να καταχωρούν τα αιτήματα σχετικά με τη σύναψη
δημοσίων συμβάσεων στο
πρώτο Μητρώο και εν συνεχεία, μετά την υπογραφή της
σύμβασης και πριν την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης
απαιτείται να καταχωρούν τις
προκηρύξεις στο δεύτερο
Μητρώο.
Η υποχρέωση καταχώρησης
για τα Υπουργεία στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημόσιων
Συμβάσεων αρχίζει στις 4
Φεβρουαρίου 2013, ενώ για
τους υπόλοιπους δημόσιους
φορείς αρχίζει στις 2 Απριλίου 2013. Για τους ΟΤΑ η υποχρέωση καταχώρισης αρχίζει από τις 2 Μαΐου 2013.
Το κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο τηρείται στην ιστοσελίδα:
www.eprocurement.gov.gr
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Νέο νομικό πλαίσιο για τα αποφασίζοντα και γνωμοδοτικά όργανα σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών
του Ν.3316/2005
Με το π.δ. 7/2013 (ΦΕΚ Α
26/31.01.2013) καθορίζονται
τα αρμόδια όργανα για τη
λήψη αποφάσεων κατά τη
διαδικασία του Κώδικα Δημόσιων Έργων (ΚΔΕ) και του
Ν.3316/2005 για δημόσιες
συμβάσεις μελετών και υπη-

ρεσιών, όπως και η άσκηση
του δικαιώματος έννομης
προστασίας ενώπιον αυτών.
Συνεπώς, οι διατάξεις του
π.δ. 7/2013 έχουν εφαρμογή
σε όλα τα έργα που διέπονται
από τον Ν.3669/2008, καθώς
και στις μελέτες και υπηρεσί-

ες του Ν.3316/2005, που εκτελούνται από τις Περιφέρειες, τις Επιχειρήσεις του
άρθρου 194 του Ν.3852/2010,
όσον αφορά την εκτέλεση της
σύμβασης και τα ιδρύματα του
άρθρου 200 του ίδιου νόμου,
όπως κάθε φορά ισχύουν.

Νέος Νόμος για κτίρια «σχεδόν μηδενικής ενεργειακής
κατανάλωσης»
Ο Ν.4122/2013 (ΦΕΚ 42
Α/19.02.2013), βάσει των
επιταγών των Οδηγιών 2002/
91/EK και 2010/31/ΕΚ για την
ενεργειακή απόδοση των
κτιρίων, προωθεί περαιτέρω
την πορεία της χώρας προς
τα λεγόμενα κτίρια «σχεδόν
μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης» (=κτίρια με πολύ
υψηλή ενεργειακή κλάση, η
δε σχεδόν μηδενική ή πολύ
χαμηλή ποσότητα ενέργειας
που απαιτείται για την κάλυψη
των ενεργειακών αναγκών
τους πρέπει να καλύπτεται
σε πολύ μεγάλο βαθμό από
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, περιλαμβανομένης της ενέργειας που παράγεται επιτόπου ή πλησίον του κτιρίου).
Οι ακριβείς τεχνικές προδιαγραφές των εν λόγω κτιρίων
«σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης» θα καθορισθούν με σχετική ΥΑ του
Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής, στον καινούργιο
Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίων, τον οποίο
οφείλει να καταρτίσει και να
εκδώσει άμεσα το ΥΠΕΚΑ,
λαμβάνοντας υπόψη τα λεγό-

μενα «βέλτιστα από πλευράς
κόστους
επίπεδα»
του
άρθρου 2 παράγραφος 19 του
νόμου.
Ειδικότερα, με το νέο νόμο
πραγματοποιούνται σημαντικές αλλαγές στο χώρο των
μελετών και κατασκευών
δημόσιων και ιδιωτικών κτιριακών τεχνικών έργων, όπως
η υποχρέωση για όλα τα νέα
κτίρια, που φέρουν οικοδομική άδεια μετά την 1.10.2010,
να είναι σχεδόν μηδενικής
κατανάλωσης
ενέργειας
(άρθρο 9 παράγραφος 1 του
Ν.4122/2013).
Επιπλέον, σχετικά με τα υφιστάμενα κτίρια (με άδεια πριν
την 1.10.2010) που ανακαινίζονται ριζικά, η ενεργειακή
απόδοσή τους αναβαθμίζεται
στο βαθμό που αυτό είναι
τεχνικά, λειτουργικά και οικονομικά εφικτό, ώστε να πληρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης,
οι οποίες καθορίζονται στον
Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (άρθρο 12
παράγραφος 2 του Ν. 4122/
2013). Εν συνεχεία, σύμφωνα
με το άρθρο 13 παράγραφος

1 του Ν.4122/2013, η έκδοση
πιστοποιητικού ενεργειακής
απόδοσης (ΠΕΑ) είναι υποχρεωτική πλέον για τα κτίρια
συνολικής επιφάνειας άνω
των πεντακοσίων τετραγωνικών μέτρων (500 τ.μ.), τα
οποία χρησιμοποιούνται από
υπηρεσίες του δημόσιου και
ευρύτερου δημόσιου τομέα,
όπως αυτός ορίζεται κάθε
φορά. Υπάρχει ακόμη υποχρέωση σύμφωνα με το ίδιο
άρθρο για ανάρτηση του ΠΕΑ
σε περίοπτη για το κοινό θέση.
Με τον ίδιο νόμο για πρώτη
φορά επιβάλλονται διοικητικά
πρόστιμα για τους υπόχρεους
(ιδιοκτήτες, διαχειριστές, υπεύθυνους κτιρίων και κτιριακών μονάδων) που δεν μεριμνούν για τη διενέργεια των
ενεργειακών επιθεωρήσεων.
Τα πρόστιμα επιβάλλονται με
απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από
εισήγηση της ΕΥΕΠΕΝ και
κατόπιν προηγούμενης ακρόασης του ενδιαφερομένου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.
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Αναπροσαρμογή και συμπλήρωση Ενιαίων Τιμολογίων
Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών, Πρασίνου και Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών
Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιμενικών
Με την ΥΑ Δ11γ/0/9/7 (ΦΕΚ
363Β/19.02.2013) του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων εγκρίθηκαν τα αναμορφωμένα - συμπληρωμένα
Ενιαία Τιμολόγια Εργασιών
για έργα των εξής κατηγοριών: Οδοποιίας, Υδραυλικών

έργων, Λιμενικών έργων,
Οικοδομικών έργων, Έργων
Πρασίνου και Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών. Τα αναμορφωμένα Ενιαία Τιμολόγια
Εργασιών εφαρμόζονται υποχρεωτικά κατά τη σύνταξη
προϋπολογισμών δημοπράτησης δημόσιων έργων και
ισχύουν για τα έργα των ο-

ποίων η διακήρυξη δημοπράτησης ή η απόφαση ανάθεσης
(σε περιπτώσεις ανάθεσης
χωρίς διαγωνισμό) θα απόσταλεί προς δημοσίευση ή θα
υπογραφεί αντίστοιχα ένα
μήνα μετά τη δημοσίευση της
παρούσας απόφασης στην
Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Νομολογία ΔΕΕ και ΓεΔΕΕ
Πρόσβαση στα έγγραφα της
προσφοράς διαγωνιζομένου
εκ μέρους των λοιπών διαγωνιζομένων
ΓεΔΕΕ, Τ – 339/10 και Τ –
532/10, 29.01.2013, Cosepuri
Soc.
Coop.pA/Ευρωπαϊκής
Αρχής για την Ασφάλεια των
Τροφίμων (EFSA)
Λέξεις-κλειδιά
Δημόσιες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών – διαγωνιστική διαδικασία – μεταφορικές
υπηρεσίες κλειστής διαδρομής – απόρριψη προσφοράς
διαγωνιζομένου – πρόσβαση
στα έγγραφα – Κανονισμός
(ΕΚ) 1049/2001 – άρνηση
πρόσβασης – εξαίρεση από
το δικαίωμα πρόσβασης λόγω προστασίας των εμπορικών συμφερόντων τρίτου

Νομικό ζήτημα
Ο περιορισμός του δικαιώματος πρόσβασης στα έγγραφα
που συνιστούν την προσφορά
άλλου διαγωνιζομένου είναι
σύμφυτος με το σκοπό των
κανόνων δημόσιων συμβάσεων που έχουν ως βάση τον
αθέμιτο ανταγωνισμό, με
απότέλεσμα να μην υποπίπτει
σε πλάνη η αναθέτουσα αρχή
που ενεργεί σύμφωνα με το
προστατευόμενο
εμπορικό
συμφέρον του διαγωνιζόμενου.

Τεχνική ικανότητα διαγωνιζομένου
ΓεΔΕΕ, Τ- 9/10, 21.02.2013,
Ευρωπαϊκή Δυναμική-Προηγ-

μένα συστήματα Τηλεπικοινωνιών Πληροφορικής και
Τηλεματικής ΑΕ/Ευρωπαϊκής
Επιτροπής
Λέξεις-κλειδιά
Δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών – διαγωνιστική διαδικασία – απόρριψη προσφοράς –
κριτήρια επιλογής και ανάθεσης – πρόδηλο σφάλμα στη
διαδικασία αξιολόγησης
Νομικό ζήτημα
Μόνη η παρουσία κειμένων
διαθέσιμων σε άλλες γλώσσες (για «κατέβασμα» δεδομένων) δεν υποδεικνύει την
ικανότητα του υποψηφίου να
δημιουργήσει και να μπορεί
να διαχειρίζεται έναν δικτυακό τόπο που θα διατίθεται σε
πολλές γλώσσες
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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, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και σε όλες τις ελληνικές
αναθέτουσες αρχές εξειδικευμένη και ταχύτατη

συμβουλευτική 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.

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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