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Η πρόταση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής από το Δεκέμβριο
του 2011 για αναθεώρηση των
Οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις έγινε πραγματικότητα
με την ψήφιση του τελικού
κειμένου τον Ιανουάριο του
2014 από το Κοινοβούλιο. Η
αναθεώρηση αυτή ήταν απαραίτητη λόγω οικονομικών,
κοινωνικών, αλλά και πολιτικών
εξελίξεων στο χρονικό διάστημα που έχει μεσολαβήσει, ενώ
καθοριστικής σημασίας είναι οι
οικονομικοί περιορισμοί που
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη
στο σχεδιασμό κάθε πρωτοβουλίας. Μέσα από τις νέες
Οδηγίες επιτεύχθηκε η απλοποίηση των διαδικασιών μέσω
της καθιέρωσης ενός ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού συστήματος δημοπράτησης. Πρόκειται για τη νέα Οδηγία 55/2014
σχετικά με την ηλεκτρονική
τιμολόγηση στις δημόσιες συμβάσεις.
Οι μεταρρυθμίσεις στο ρυθμιστικό πλαίσιο της σύναψης
δημόσιων συμβάσεων, που
προβλέπονται στις νέες Οδηγίες 24/2014 και 25/2014 είναι
πολύ σημαντικές, καθώς τα
έσοδα από τον τομέα των δη-

μόσιων συμβάσεων ανέρχονται στο 19% του ΑΕΠ της ΕΕ.
Η απλοποίηση των διαδικασιών δημιουργεί μεγαλύτερη
ευελιξία και ανταποκρίνεται
καλύτερα στις απαιτήσεις
των αναθετουσών αρχών για
τον πιο αποδοτικό συνδυασμό
τιμής-ποιότητας (value for
money). Με αυτόν τον τρόπο,
η σύναψη δημόσιων συμβάσεων θα γίνει πιο αποτελεσματική και στρατηγική, ενώ
θα διασφαλίζονται οι αναγκαίες συνθήκες διαφάνειας και
ανταγωνισμού για όλους τους
συμβαλλομένους.
Ταυτόχρονα, το νομικό πλαίσιο όσον αφορά τις συμβά-

σεις παραχώρησης (Οδηγία
23/2014) θα αποτελέσει σημαντικό εργαλείο διαχείρισης
των δημόσιων συμβάσεων στην
ΕΕ, καθώς οι συμβάσεις παραχώρησης συνιστούν βασικό
τρόπο ανάθεσης στον τομέα
των υπηρεσιών. Το πλαίσιο
αυτό επιτρέπει στους δημόσιους φορείς να προχωρήσουν
σε ιδιαίτερα ευνοϊκές συνεργασίες με ιδιωτικούς οικονομικούς φορείς σε τομείς όπως
τα απόβλητα, οι αυτοκινητόδρομοι, τα αεροδρόμια και τα
λιμάνια.
http://europa.eu/rapid/pressrelease_MEMO-14-18_en.htm?
locale=en

Τι περιλαμβάνει το νέο πακέτο ρυθμίσεων των ευρωπαϊκών
οδηγιών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων
Δημοσιεύτηκαν στις 28.03.
2014 στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι

τρείς νέες Οδηγίες για τις
δημόσιες συμβάσεις και συγκεκριμένα: Η Οδηγία 2014/

23/ΕΕ σχετικά με την ανάθεση
συμβάσεων παραχώρησης, η
Οδηγία 2014/24/ΕΕ σχετικά με
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τις δημόσιες προμήθειες και
την κατάργηση της οδηγίας
2004/18/ΕΚ και η Οδηγία
2014/25/ΕΕ σχετικά με τις
προμήθειες φορέων που
δραστηριοποιούνται
στους
τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και
των ταχυδρομικών υπηρεσιών
και την κατάργηση της οδηγίας 2004/17/ΕΚ. Οι νέες
Οδηγίες τίθενται σε ισχύ στις
17 Απριλίου 2014 ενώ η μεταφορά αυτών στο εθνικό δίκαιο
των κρατών μελών πρέπει να
έχει υλοποιηθεί μέχρι τις 18
Απριλίου 2016. Η νέα δέσμη
μέτρων για τις δημόσιες συμβάσεις έχει ως στόχο να απλουστευτούν και να καταστούν πιο ευέλικτες οι διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων, προκειμένου να
ενθαρρυνθεί η πρόσβαση
στις δημόσιες συμβάσεις για
τις ΜΜΕ και να εξασφαλιστεί
ότι θα δίνεται μεγαλύτερη
προσοχή σε κοινωνικά και
περιβαλλοντικά κριτήρια.
Ειδικότερα, ορισμένα από τα

καινοτόμα σημεία που εισάγουν οι νέοι κανόνες για τις
δημόσιες συμβάσεις αφορούν
στη θέσπιση μιας νέας διαδικασίας ανάθεσης, της « εταιρικής σχέσης καινοτομίας»,
για τις περιπτώσεις όπου
υπάρχει ανάγκη για μια καινοτόμο λύση που δεν είναι διαθέσιμη στην αγορά, στη θέσπιση του κριτηρίου ανάθεσης της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη
προσφοράς» ως αποκλειστικό κριτήριο ανάθεσης, το
οποίο
δίνει
μεγαλύτερη
έμφαση στην ποιότητα, το
περιβάλλον, σε κοινωνικές
πτυχές όπως και στην καινοτομία, στην προώθηση των
πράσινων δημόσιων συμβάσεων μέσω της προσέγγισης
του κόστους κύκλου ζωής και
της δυνατότητας αναφοράς
σε συγκεκριμένη ετικέτα ή
οικολογικό σήμα.
Περαιτέρω, οι νέοι κανόνες
εισάγουν το «ευρωπαϊκό
ενιαίο έγγραφο για τις δημόσιες συμβάσεις» και τη χρήση

υπεύθυνων δηλώσεων, ενισχύουν την πρόσβαση των
ΜΜΕ στις δημόσιες συμβάσεις, με τη δυνατότητα διαίρεσης των συμβάσεων σε
παρτίδες και τον περιορισμό
των ετήσιων αναγκών περί
κύκλου εργασιών και καθιστούν υποχρεωτική την προοδευτική χρήση των ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων.
Ειδικά σε ότι αφορά στη νέα
οδηγία για τις παραχωρήσεις,
στόχος είναι να εξασφαλιστεί
ότι όλοι οι οικονομικοί παράγοντες της ΕΕ θα έχουν αποτελεσματική και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στην αγορά
της ΕΕ, παρέχοντας μεγαλύτερη ασφάλεια σε σχέση με
το ισχύον νομικό πλαίσιο.
http://ec.europa.eu/
internal_market/
publicprocurement/
modernising_rules/
reform_proposals/
index_en.htm#140115

Πράσινο φως για την ψήφιση της νέας οδηγίας
αναφορικά με την ηλεκτρονική δημοπράτηση δημοσίων
συμβάσεων
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
υποστήριξε με αυξημένη
πλειοψηφία την πρόταση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
τον εκσυγχρονισμό των ευρωπαϊκών κανόνων σχετικά
με την ηλεκτρονική δημοπράτηση δημοσίων συμβάσεων.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
είχε ήδη εγκρίνει τον Ιανουάριο του 2014 το προσχέδιο
της συμφωνίας για την ηλεκτρονική δημοπράτηση δημοσίων συμβάσεων, το οποίο εκπονήθηκε με τη συνεργασία
του Συμβουλίου.
Η ηλεκτρονική δημοπράτηση
δημοσίων συμβάσεων αποτε-

λεί ένα βήμα υπέρ της πάταξης της γραφειοκρατίας στο
δημόσιο τομέα ενώ παράλληλα αποφέρει πολλαπλά οικονομικά και περιβαλλοντικά
οφέλη.
Όπως χαρακτηριστικά τονίζεται στο σχετικό Δελτίο Τύπου, η νέα Οδηγία θα συμβάλλει αποφασιστικά στην
εξάλειψη των συνόρων στο
πεδίο σύναψης διασυνοριακών δημοσίων συμβάσεων,
αφενός διασφαλίζοντας τη
διαλειτουργικότητα των εθνικών ηλεκτρονικών δικτύων
σύναψης δημοσίων συμβάσεων και αφετέρου προσφέ-

ροντας περισσότερες επαγγελματικές ευκαιρίες στους
υποψήφιους προμηθευτές και
επισπεύδοντας τις διαδικασίες πληρωμής τους.
http://europa.eu/rapid/pressrelease_STATEMENT-1462_en.htm?locale=en
http://ec.europa.eu/
internal_market/
publicprocurement/eprocurement/e-invoicing/
index_en.htm
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Η Πανευρωπαϊκή Ένωση για τις δημόσιες συμβάσεις
(PEPPOL) συνεργάζεται με την Ένωση Παγκόσμιων
Προμηθειών (GS1) για τη σύγκλιση δημόσιου και
ιδιωτικού τομέα σε πρακτικές ηλεκτρονικών υπηρεσιών
Η Ένωση Παγκόσμιων Προμηθειών (GS1) που έχει ως
αντικείμενο το σχεδιασμό και
την εφαρμογή προτύπων στην
παγκόσμια αλυσίδα προμηθειών θα ξεκινήσει τη δοκιμαστική επικοινωνία με μηνύματα ηλεκτρονικού εμπορίου
μέσα από το δίκτυο της
PEPPOL. Απώτερος στόχος
είναι η έναρξη μιας αποτελεσματικής συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε
θέματα ηλεκτρονικού εμπορίου.
Το Φεβρουάριο του 2014, η
GS1 ξεκίνησε μία δοκιμαστική
περίοδος για ανταλλαγή μηνυμάτων με την PEPPOL. Η
GS1 είναι ένας μη κερδοσκοπικός μη κυβερνητικός οργανισμός που αναπτύσσει και
διατηρεί τα πρότυπα των
προμηθειών σε πολλαπλούς
παράγοντες. Η GS1 έχει πάνω από δύο εκατομμύρια
εταιρίες σε όλο τον κόσμο,
που πραγματοποιούν μεταβιβάσεις άνω των έξι δισεκατομμυρίων ευρώ χρησιμοποιώντας τα πρότυπα προμηθειών. Η GS1 συνεργάζεται

με κοινοπραξίες εμπορικών
εταίρων, βιομηχανικούς οργανισμούς και κυβερνητικούς
και τεχνολογικούς παρόχους.
Ο βραχυπρόθεσμος στόχος
της GS1 είναι η ανάπτυξη
ενός αποτελεσματικότερου
συστήματος
ηλεκτρονικού
εμπορίου, που θα εξυπηρετεί
τόσο τους προμηθευτές των
δημόσιων φορέων όσο και
σημαντικούς
προμηθευτές
στον ιδιωτικό τομέα παγκοσμίως. Ο απώτερος στόχος
είναι ο περιορισμός της διαφοράς μεταξύ του δημόσιου
και ιδιωτικού τομέα και η
χρησιμοποίηση
παρόμοιων
μεθόδων ηλεκτρονικού εμπορίου και στους δύο τομείς.
Μέσω του σημείου πρόσβασης της PEPPOL, η GS1 θα
ξεκινήσει δοκιμαστική διαδικασία ανταλλαγής μηνυμάτων
πριν από την ανάθεση των
συμβάσεων μέσω ηλεκτρονικών εντολών και ηλεκτρονικών τιμολογίων, δημιουργώντας μία βάση συγχρονισμένων συστημάτων ανταλλαγής
πληροφοριών. Αυτή η πρακτι-

κή χρησιμοποιείται ήδη από
σημαντικούς προμηθευτές και
εμπόρους λιανικής, καθώς
βοηθά στην αυτοματοποίηση
απαραίτητων πληροφοριών για
τις διαδικασίες ανάθεσης. Με
αυτόν τον τρόπο, βελτιώνεται
τόσο η ταχύτητα όσο και η
ποιότητα των διαδικασιών πριν
από την ανάθεση των συβάσεων.
Η απόφαση της PEPPOL να
διαθέσει το δίκτυό της στην
GS1 είναι ιδιαίτερα σημαντική
για την παγκόσμια διαλειτουργικότητα και την πολλαπλή
συνδεσιμότητα όλων των συμμετεχόντων στις διαδικασίες
ανάθεσης των δημόσιων συμβάσεων. Η νέα αυτή φόρμα
καινοτομίας θα συμβάλει στην
ευρύτερη ανάπτυξη της ηλεκτρονικής σύναψης δημόσιων
συμβάσεων, καθώς το σύστημα αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί
τόσο από δημόσιους όσο και
από ιδιωτικούς φορείς.
http://www.peppol.eu/news/
openpeppol-opens-up-itseprocurement-network-to-gs1

Η Υπηρεσία Εθνικής Υγείας (NHS) στο Ηνωμένο
Βασίλειο συνιστά την υιοθέτηση του συστήματος της
PEPPOL για την ηλεκτρονική δημοπράτηση δημόσιων
συμβάσεων
Στις 7 Μαΐου 2014, το Υπουργείο Υγείας του Ηνωμένου
Βασιλείου ανακοίνωσε στρατηγικές που θα βελτιώσουν
το πληροφοριακό σύστημα,
χρησιμοποιώντας το εξειδι-

κευμένο
σύστημα
της
PEPPOL με ηλεκτρονικές
εντολές και τιμολογήσεις
στον υγειονομικό τομέα. Το
NHS αποτελεί ένα από τα
τέσσερα δημοσίως χρηματο-

δοτούμενα συστήματα υγείας
του Ηνωμένου Βασιλείου.
Το ηλεκτρονικό σύστημα δημόσιων συμβάσεων του NHS
αποτελεί μέρος του Προγράμ-
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ματος Αποτελεσματικότητας
των Δημόσιων Συμβάσεων. Το
Πρόγραμμα αυτό δημιούργησε ένα σύστημα αναθέσεων
με μεγαλύτερη διαφάνεια και
επερχόμενη καινοτομία. Το
NHS σκοπεύει να επενδύσει
στις νέες τεχνολογικές λύσεις που υποστηρίζουν την
ηλεκτρονική
δημοπράτηση
δημόσιων συμβάσεων και
περιλαμβάνουν την υιοθέτηση
κοινών προτύπων για τους
προμηθευτές του.
Ειδικότερα, η νέα συνεργασία
της PEPPOL με την GS1, κάνει ακόμη πιο ελκυστική τη
χρήση του ηλεκτρονικού συ-

στήματος ανταλλαγής πληροφοριών για την Εθνική Υπηρεσία Υγείας. Αυτή η απόφαση
του NHS θα είναι μία πολύ
καλή προσπάθεια βελτίωσης
του συστήματος προμηθειών
δημόσιας υγείας.

τουργικότητας στην επικράτεια της ΕΕ. Για να επιτευχθεί
η ομαλή λειτουργία του ηλεκτρονικού αυτού συστήματος,
το NHS θεωρεί κατάλληλη τη
χρήση του συστήματος της
PEPPOL.

Άλλωστε, η ψήφιση της Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (Οδηγία 55/2014) για την
ηλεκτρονική τιμολόγηση περιλαμβάνει πλέον την υποχρέωση για όλες τις αναθέτουσες αρχές, όπως το NHS, να
παίρνουν από τους προμηθευτές τους ηλεκτρονικά τιμολόγια, που θα εφαρμόζουν
ένα κοινό πρότυπο διαλει-

http://www.peppol.eu/news/
national-health-servicerecommends-adoption-ofpeppol-for-eprocurement

Συνέδριο για το μέλλον του Ευρωπαϊκού Τομέα Άμυνας:
Θέτοντας την ατζέντα της Ευρωπαϊκής Αμυντικής
Βιομηχανίας
Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Antonio
Tajani και ο Επίτροπος στον
τομέα της Εσωτερικής Αγοράς Michel Barnier φιλοξένησαν στις Βρυξέλλες την 3
Μαρτίου 2014 το συνέδριο
για την εκπόνηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο της ατζέντας
στον τομέα της αμυντικής
βιομηχανίας. O Πρόεδρος της

Ε.Ε., José Manuel Barroso,
προλόγισε το συνέδριο τονίζοντας την ανάγκη συνεργασίας με φορείς της αμυντικής
βιομηχανίας με στόχο να βρεθεί η καλύτερη δυνατή πρακτική για την εφαρμογή των
ενεργειών που προβλέπονται
στην πρόσφατη έκθεση της
Ε.Ε. στο τομέα της άμυνας,
υπό το φως των συμπερασμά-

των που υιοθετήθηκαν για τα
εν λόγω ζητήματα το Δεκέμβριο του 2013 από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
hhttp://ec.europa.eu/
enterprise/newsroom/cf/
itemdetail.cfm?item_id=7206

ΤΕΕ και ΕΕΤΕΜ ως υπηρεσία μιας στάσης
Με το άρθρο 26 του ν.
4233/2014 (ΦΕΚ Α’ 22/29-012014) προστίθεται άρθρο 107
Α στο ν. 3669/2008, όπου
ορίζεται ότι το ΤΕΕ και η
Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.) δύναται να
λειτουργούν ως υπηρεσία
μιας στάσης σε ότι αφορά στη
συγκέντρωση ηλεκτρονικά ή
με άλλο πρόσφορο μέσο των

δικαιολογητικών από τις αρμόδιες υπηρεσίες, τα οποία
απαιτείται να υποβάλλονται
στην αρμόδια Δ/νση Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελμάτων της Γενικής Γραμματείας
Δημοσίων Έργων κατά τις
διαδικασίες τήρησης του
Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, του Μητρώου
Εμπειρίας Κατασκευαστών,
του Μητρώου Μελετητών και

Εταιριών Μελετών καθώς
και άλλων Μητρώων σε συνεργασία με τα συναρμόδια
Υπουργεία. Τέλος, προβλέπεται η έκδοση απόφασης
του Υπουργού Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων για
τον καθορισμό περαιτέρω
λεπτομερειών.
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Ρύθμιση θεμάτων της Ελληνικής Εταιρίας Επενδύσεων
και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.
Με το ν. 4242/2014 (ΦΕΚ Α’
50/28-02-2014) η ανώνυμη
εταιρία με την επωνυμία
«Επενδύστε στην Ελλάδα»
μετονομάζεται σε «Ελληνική
Εταιρία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» και
ρυθμίζονται τα θέματα λειτουργίας της. Συγκεκριμένα, με
το άρθρο 4 του ως άνω νόμου
προβλέπεται η συνεργασία
της εν λόγω εταιρίας με το
Υπουργείο Εξωτερικών μέσω

της λειτουργίας της ενιαίας
εθνικής ηλεκτρονικής πύλης
«Ηλεκτρονική Πύλη Agora»
και διευρύνονται οι δραστηριότητες σε θέματα υποστήριξης και παρακολούθησης της
δράσης των ελληνικών επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές. Με το άρθρο 6 του ως
άνω νόμου παρατείνεται η
προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις

του ν. 3908/2011. Τέλος, με
το άρθρο 8 του ίδιου νόμου
αντικαθίστανται οι παράγραφοι 5, 6 και 7 του ν.
2362/1995 σχετικά με τις
διαδικασίες πληρωμών των
έργων του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων
της κεντρικής διοίκησης,
όπως και των έργων δημοσίων επενδύσεων των νπδδ και
νπιδ.

Ρυθμίσεις σχετικά με την υλοποίηση δημοσίων συμβάσεων στο πλαίσιο εφαρμογής του χρηματοδοτικού
μηχανισμού του ΕΟΧ περιόδου 2009-2014
Με το άρθρο 44 της ΥΑ
12104/ΕΥΔ&ΠΛΑΠ 275 (ΦΕΚ
Β 781/28.03.2014) προβλέπεται η υποχρέωση κάθε φορέα
υλοποίησης ή εταίρου, ο οποίος λαμβάνει τουλάχιστον
το 50% των επιλέξιμων δαπανών μιας πράξης ως δημόσια
δαπάνη στο πλαίσιο εγκεκριμένου προγράμματος του ΕΟΧ

2009-2014, κατά τη διαδικασία ανάθεσης σε τρίτους, να
συμμορφώνεται με το εθνικό
δίκαιο περί δημοσίων συμβάσεων, ως εάν ο φορέας αποτελούσε αναθέτουσα αρχή,
σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.
9 του π.δ. 60/07. Στο ίδιο
άρθρο ρυθμίζονται οι περαιτέρω όροι και προϋποθέσεις

για τις συμβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος του
ΕΟΧ 2009-2014 , οι οποίες
είτε βρίσκονται κάτω από τα
όρια των οδηγιών της Ε.Ε. για
τις δημόσιες συμβάσεις είτε
βρίσκονται εκτός πεδίου εφαρμογής των νόμων περί
δημοσίων συμβάσεων.

Εγκύκλιος του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων σχετικά με την τακτική αναθεώρηση της
εγγραφής στο ΜΕΕΠ
Με την υπ’αριθ. 5/2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (αριθ. πρωτ. Δ15/
οικ/5600 από 19-03-2014)
προβλέπεται ότι από 31-122013 η τακτική αναθεώρηση
της εγγραφής εργοληπτικών
επιχειρήσεων στο ΜΕΕΠ γίνε-

ται με αίτηση, η οποία υποβάλλεται στην υπηρεσία τήρησης του ΜΕΕΠ εντός του
τελευταίου τριμήνου πριν την
ημερομηνία λήξης του πτυχίου, που αναγράφεται στη
σχετική εργοληπτική βεβαίωση, οπότε ως έναρξη ισχύος
της νέας εργοληπτικής βεβα-

ίωσης θεωρείται ο χρόνος
λήξης της προηγούμενης,
ανεξάρτητα από το χρόνο
λήψης της απόφασης της
Επιτροπής ΜΕΕΠ. Στην ίδια
εγκύκλιο ορίζονται και ειδικότερες λεπτομέρειες επί του
ζητήματος.
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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 προβλέπεται

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

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

Νομολογία ΔΕΕ και ΓεΔΕΕ
Κριτήρια ποιοτικής επιλογής

Λέξεις-κλειδιά

ΓεΔΕΕ Τ-158/12, 29.01.2014,
European Dynamics Belgium
SA, European Dynamics
Luxembourg

δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών — διαδικασία διαγωνισμού — παροχή εξωτερικών
υπηρεσιών — εφαρμογές
λογισμικού — σύστημα διαδοχικής αναθέσεως — κριτήρια ανάθεσης — προσθήκη
κριτηρίου αναθέσεως που
δεν προβλέπεται στα συμβατικά έγγραφα —κριτήρια
ποιοτικής επιλογής — αξιο-

SA, Ευρωπαϊκή Δυναμική –
Προηγμένα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών Πληροφορικής
και Τηλεματικής ΑΕ, European
Dynamics UK Ltd κατά Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA)

λόγηση κριτηρίων ποιοτικής
επιλογής κατά— διαφάνεια
Νομικό ζήτημα
Η αξιολόγηση των κριτηρίων
ποιοτικής επιλογής πρέπει
να γίνεται αυστηρά κατά το
αντίστοιχο στάδιο αξιολόγησης και όχι στο στάδιο εφαρμογής των κριτηρίων ανάθεσης της σύμβασης
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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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