
των αποφάσεων του ∆ΕΚ 
και του ΠΕΚ επί υποθέσε-
ων δηµοσίων συµβάσεων. 
Τέλος, θα θέλαµε να σας 
ενηµερώσουµε ότι κυκλο-
φόρησε το τεύχος 2/2008 
της νοµικής µας επιθεώρη-
σης ∆ηΣΚΕ & αγορά.  
 
Με εκτίµηση, 
 
Ευ.Κουτούπα-Ρεγκάκου 
∆ιευθύντρια του Κ∆ΕΟ∆ 

Αγαπητοί αναγνώστες, 
 
Σας αποστέλλουµε το τεύ-
χος 4-5/2008 του ενηµε-
ρωτικού δελτίου της 
ΜοΠα∆ιΣ, το οποίο λόγω 
της ελλείψεως ύλης κατά 
τη διάρκεια του θέρους 
καταλαµβάνει περίοδο δύο 
τ ε υ χ ώ ν  ( Ι ο ύ λ ι ο ς -
Οκτώβριος) και περιλαµβά-
νει τις πρόσφατες εξελίξεις 
στον τοµέα των δηµοσίων 
συµβάσεων. 
Κατ’ αρχάς σας ενηµερώ-
νουµε µε ιδιαίτερη χαρά, 
ότι το Κέντρο ∆ιεθνούς και 
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού 
∆ικαίου διοργανώνει την 
Πέµπτη, 23.10.2008 επι-
στηµονική συνάντηση στην 
Αθήνα µε θέµα το δηµόσιο 
δίκαιο ανταγωνισµού και 
την παρουσίαση της νοµι-
κ ή ς  ε π ι θ ε ώ ρ η σ η ς 

«∆ηµόσιες Συµβάσεις-
Κρατικές Ενισχύσεις & Α-
γορά». Θα ήταν  για µας 
εξαιρετική τιµή να παρευ-
ρεθείτε για να µας δώσετε 
την ευκαιρία να σας γνωρί-
σουµε καλύτερα και να σας 
ενηµερώσουµε για το Κ∆Ε-
Ο∆ και την δράση του. 
Ιδιαίτερα σηµαντική εξέλι-
ξη  από πρακτικής απόψε-
ως αποτελεί η κυκλοφορία 
από το ΥΠΕΧΩ∆Ε των νέων 
προτύπων τευχών δηµοσί-
ων  έργων  του  ν . 
3369/2008 καθώς και των 
νέων  προτύπων τευχών 
µελετών δηµοσίων έργων 
του ν. 3316/2008, η χρή-
ση των οποίων είναι, ως 
γνωστόν, υποχρεωτική. 
Επίσης, στην ύλη του πα-
ρόντος τεύχους περιλαµ-
βάνεται και µία σύντοµη 
επισκόπηση των πρόσφα-

Editorial 

Επιστηµονική εκδήλωση στην Αθήνα 
Πέµπτη, 23.10.2008, αίθουσα ∆ΣΑ (6.30 µ.µ.) 
Το Κ∆ΕΟ∆ διοργανώνει 
επιστηµονική συνάντηση 
µε αντικείµενο την παρου-
σίαση της ανανεωµένης 
µορφής (έντυπης & ηλε-
κτρονικής) της νοµικής 
επιθεώρησης "∆ηµόσιες 
Συµβάσεις - Κρατικές Ενι-
σχύσεις και αγορά".  
Η εκδήλωση θα πραγµατο-
ποιηθεί την Πέµπτη, 
23.10.2008, ώρα 6:30 µ.µ. 
στην αίθουσα εκδηλώσεων 

του ∆ικηγορικού Συλλόγου 
Αθηνών (οδός Ακαδηµίας 
α ρ ι θ µ ό ς  6 0 ) . 
Η παρουσίαση θα πλαισιω-
θεί από επιστηµονική συζή-
τηση µε θέµα "∆ΗΜΟΣΙΟ 
∆ΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ" 
µε οµιλητές την κ. Ευ. Κου-
τούπα-Ρεγκάκου, Καθηγή-
τρια Νοµικής του ΑΠΘ, ∆ι-
ευθύντρια του Κ∆ΕΟ∆ και 
τον κ. Μ. Μαρίνο, Καθηγητή 
Νοµικής του ∆ΠΘ. Επίσης 

θα παρουσιασθεί η δράση 
των γνωµοδοτικών µονά-
δων του Κ∆ΕΟ∆ . 
Την συζήτηση θα συντονί-
σει ο κ. Μ. Βροντάκης, Α-
ντιπρόεδρος του Συµβουλί-
ου της Επικρατείας. 
Για περισσότερες πληροφο-
ρίες παρακαλούµε απευθύ-
νεσθε στην κυρία Ε. Μπε-
χλιβανίδου, Τ: 2310 
476103-4, Εmail:  
mopadis@cieel.gr   

Μονάδα Παρακολούθησης ∆ιαγωνισµών & Συµβάσεων 
(ΜοΠα∆ιΣ) 

Ιούλιος-Οκτώβριος 2008 Τεύχος 4-5/2008 

Ενηµερωτικό δελτίο 
δηµοσίων συµβάσεων 

• Υποχρεωτικά τα νέα 
πρότυπα τεύχη δη-
µοπράτησης συµβά-
σεων έργων 
(1.12.2008) και 
µελετών του ∆ηµο-
σίου (1.10.2008 ) 

 

• Νέο τεύχος της 
∆ηΣΚΕ & αγορά, 
διαθέσιµης πλέον 
και σε ηλεκτρονική 
µορφή 

 

• Τέθηκε σε ισχύ από 
15.09.2008 η νέα 
έκδοση του CPV 
2008 

 

Περιεχόµενα τεύχους: 

Ελληνική επικαι-
ρότητα 

2 

Κανόνες δηµοσιό-
τητας Ε.Ε. (CPV)  

2 

Επισκόπηση πρό-
σφατης νοµολογί-
ας ∆ΕΚ & ΠΕΚ  

3 

Σύνταξη: Σ. Παναγόπουλος, LLM ∆ικηγόρος – Νοµικό Στέλεχος ΜοΠα∆ιΣ 
Επιµέλεια ύλης: Μ. Βερβενιώτη, Ε. Τσόλη, Χ. Χάχαλης, Ν. Κατσιµέρου, Στελέχη ΜοΠα∆ιΣ 



δηµόσιες συµβάσεις – υπη-
ρεσίες – µελέτες –  
ν. 3316/05 – πρότυπα τεύχη  
 
Στις 5.8.2008 αναρτήθηκε 
στην ιστοσελίδα της ΓΓ∆Ε 
η υπ’ αριθµ. πρωτ. 
∆17γ/07/85/ΦΝ439.1/28.7
.2008 απόφαση του ΥΠΕ-
ΧΩ∆Ε µε την οποία εγκρί-
θηκαν τα πρότυπα τεύχη 
για τις διαδικασίες ανάθε-
σης των  άρ. 6  (ανάθεση 
προκαταρκτικών µελετών 

και προµελέτης µε την ίδια 
προκήρυξη) και άρ. 8 
(συµφωνίες-πλαίσιο) του 
ν.3316/05. Με την ίδια 
απόφαση τροποποιούνται 
και συµπληρώνονται τα 
πρότυπα τεύχη προκηρύξε-
ων για τις διαδικασίες ανά-
θεσης των αρ.  7 και 9 του 
ν. 3316/05. Σύµφωνα µε 
το άρ. 4 της άνω υ.α. , οι 
προκηρύξεις που θα εγκρι-
θούν  από 1.10.2008 και 
εφεξής, συντάσσονται υ-
ποχρεωτικά σύµφωνα µε 

τα νέα πρότυπα τεύχη, ενώ 
οι αναθέτουσες αρχές µπο-
ρούν να χρησιµοποιούν τα 
τεύχη αυτά για τη σύνταξη 
των προκηρύξεών τους και 
πριν την ηµεροµηνία αυτή. 
Οδηγίες για την χρήση των 
προτύπων τευχών παρέχο-
νται µε την υπ’ αριθµ. 15 
/∆17γ/6/97/ΦΝ439/31.7.0
8 εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩ∆Ε 
Περισσότερες πληροφορίες 
στην ιστοσελίδα της ΓΓ∆Ε: 
http://www.ggde.gr 

Κανονισµός ΕΚ 213/2008 
µε τον οποίο υιοθετήθηκε 
η έκδοση CPV 2008 του 
κοινού λεξιλογίου για τις 
δηµόσιες συµβάσεις.  
Η νέα έκδοση του CPV 
διατίθεται σε ηλεκτρονική 

ταξινόµηση & ονοµατολογία 
– κοινό λεξιλόγιο για τις 
δηµόσιες συµβάσεις (CPV)  
 
Από 15.9.2008 και ώρα 
15.00 Βρυξελλών (16.00 
Ελλάδο ς )  ι σ χύ ε ι  ο 

µορφή από τον δικτυακό 
τόπο της Ε.Ε. για τις 
δηµόσ ι ες  συµβάσε ι ς 
SIMAP, στην διεύθυνση:  
simap.europa.eu/news/ne
w-cpv_el.html 

Νέα πρότυπα τεύχη µελετών του ν. 3316/2005 (5.8.2008) 

Νέα έκδοση του κοινού λεξιλογίου για τις δηµόσιες συµβάσεις 
CPV (15.9.2008) 

Νέα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων δηµοσίων έργων του ν. 
3369/2008 (15.10.2008) 

προκειµένου τα τεύχη αυτά 
να προσαρµοστούν στο ν. 
3669/08. Τα νέα πρότυπα 
τεύχη είναι τα εξής: α) ∆ια-
κήρυξη ανοικτής δηµοπρα-
σίας (Τύπος Α) για έργα 
που εµπίπτουν λόγω προϋ-
πολογισµού στο πεδίο ε-
φαρµογής των οδηγιών 
2004/18 και 2004/17 και β)  
∆ιακήρυξη ανοικτής δηµο-
πρασίας (Τύπος Β) για έργα 
που δεν εµπίπτουν στο πε-

δίο εφαρµογής των άνω 
οδηγιών. Η ανωτέρω 5η 
βελτίωση των πρότυπων 
τευχών διακήρυξης ισχύει 
υποχρεωτικά για τα έργα 
των οποίων η διακήρυξη 
δηµοπρασίας θα εγκριθεί 
από την οικεία προϊσταµέ-
νη  αρχή  από  την 
1.12.2008  και εφεξής. 
Περισσότερες πληροφορίες 
στην ιστοσελίδα της ΓΓ∆Ε: 
http://www.ggde.gr 

δηµόσιες συµβάσεις – δηµό-
σια έργα – ν. 3369/2008 – 
πρότυπα τεύχη  
 
Στις 15.10.2008 αναρτή-
θηκε στην ιστοσελίδα της 
ΓΓ∆Ε η υπ’ αριθµ. 
∆17α/5/116/ΦΝ437/30.9.
08 απόφαση του ΥΠΕΧΩ-
∆Ε, µε την οποία εγκρίνε-
ται η 5η βελτίωση των προ-
τύπων τευχών διακηρύξε-
ων ανοικτής δηµοπρασίας, 

Σελίδα 2 

Ενηµερωτικό δελτίο δηµοσίων συµβάσεων 

Νέα πρότυπα τεύχη 
διακηρύξεων συµβά-
σεων έργων και µελε-
τών του ∆ηµοσίου 
εξέδωσε η ΓΓ∆Ε 

Κυκλοφόρησε το νέο τεύ-
χος του ∆ηΣΚΕ & αγορά, σε 
έντυπη και ηλεκτρονική 
µορφή 

Η ∆ηΣΚΕ & αγορά  
περιλαµβάνει πλούσια 
ενηµέρωση σε θέµατα 
δηµοσίου οικονοµικού 
δικαίου, εξειδικευµένη 
αρθογραφία, εθνική και 
κοινοτική νοµολογία σε 4 
βασικές θεµατικές ενότητες, 
πλήρη κείµενα 
αποφάσεων, ευχερή 
αναζήτηση ανά θεµατική 
ενότητα και µε χρήση 
λέξεων-κλειδιά και φιλικές 
εκτυπώσεις κειµένων σε 
µορφή PDF  

Κυκλοφόρησε το τεύχος  
2/2008 της ∆ηΣΚΕ & αγο-
ρά, το οποίο καλύπτει θέ-
µατα δηµοσίων συµβάσε-
ων, κρατικών ενισχύσεων 
και δηµοσίου οικονοµικού 
δικαίου (δηµόσιο δίκαιο 
ανταγωνισµού, απελευθέ-
ρωση αγορών, ενέργεια, 
µεταφορές, τηλεπικοινωνί-
ες, ταχυδροµικές υπηρεσί-
ες, Σ∆ΙΤ, δίκαιο κατα-
σκευών, ΥΓΟΣ, δηµοσιονο-
µικό, φορολογικό δίκαιο & 

τελωνειακό δίκαιο).  
Η έκδοση είναι πλέον και 
ηλεκτρονική (www.e-
diske.gr) και περιλαµβάνει 
πλούσιο ενηµερωτικό υλι-
κό επικαιρότητας για θέµα-
τα δηµοσίου οικονοµικού 
δικαίου, εξειδικευµένη αρ-
θρογραφία, εθνική και κοι-
νοτική νοµολογία σε 4 βα-
σικές θεµατικές ενότητες, 
πλήρη κείµενα αποφάσε-
ων, ευχερή αναζήτηση ανά 
θεµατική ενότητα και µε 

χρήση λέξεων-κλειδιά, 
φιλικές εκτυπώσεις κειµέ-
νων σε µορφή PDF. Στο 
πλαίσιο διαρκούς αναζήτη-
σης και διεύρυνσης της 
ύλης της ∆ηΣΚΕ αναµέ-
νουµε τις συνεργασίες, τις 
παρατηρήσεις και τις προ-
τάσεις σας στην διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδροµεί-
ου diske@cieel.gr ή στη 
διεύθυνση: Κ∆ΕΟ∆, Τ.Θ. 
14 - 551 02  Καλαµαριά. 

Κυκλοφόρησε το τεύχος 2/2008 της ∆ηΣΚΕ & αγορά 



Σελίδα 3 

Ενηµερωτικό δελτίο δηµοσίων συµβάσεων 

∆ικαστήριο των ΕΚ 
http://curia.europa.eu/ 

Παράνοµη απόφαση 

ανάθεσης χωρίς 

προηγούµενη εξέταση 

πραγµατικών 

περιστατικών που 

ενδεχοµένως 

στοιχειοθετούν σοβαρό 

επαγγελµατικό 

παράπτωµα εκ µέρους 

του αναδόχου 

 

Επισκόπηση νοµολογίας δηµοσίων συµβάσεων ∆ΕΚ και ΠΕΚ 
(Ιούλιος - Οκτώβριος 2008) 

ρύθµιση µεταβατικής πε-
ριόδου µεταγραφής κοινο-
τικής οδηγίας στο εθνικό 
δίκαιο κατά την εκπνοή της 
οποίας επέρχεται η πρόωρη 
λήξη σύµβασης παραχώρη-
σης διανοµής φυσικού αε-
ρίου. 
Λέξεις Κλειδιά  
προδικαστικό ερώτηµα – 
άρθρο 234 ΕΚ – σύµβαση 
παραχώρησης διανοµής 
φυσικού αερίου– οδηγία 
2003/55 - πρόωρη λήξη 
της σύµβασης – άρθρο 10 
ΕΚ - αρχή της αναλογικό-
τητας – άρθρα 43,49 και 
86 ΕΚ - αρχή της ασφάλει-
ας δικαίου 
  
∆ΕΚ C- 142/07, 
17.07.2008, Ecologistas 
en Acciòn-CODA 
 
Νοµικό Ζήτηµα 
Εκτίµηση περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων σχεδίων 
έργων: Υποχρέωση της 
αναθέτουσας αρχής για 
εκτίµηση των περιβαλλο-
ντικών επιπτώσεων σε σχέ-
δια έργων µε ενδεχόµενες 
σηµαντικές επιπτώσεις στο 
περιβάλλον. 
Λέξεις Κλειδιά  
προδικαστικό ερώτηµα – 
άρθρο 234 ΕΚ - οδηγία 
83/337/ΕΟΚ –έργο ανακα-
τασκευής και βελτίωσης 
περιφερειακής οδού – πε-
ριβαλλοντικές επιπτώσεις  
 
  
ΠΕΚ Τ-59/05, 
10.09.2008, Ευρωπαϊκή 
∆υναµική/Επιτροπή 
 
Νοµικό Ζήτηµα 
∆ιαδικασία σύναψης δηµό-
σιας σύµβασης υπηρεσιών: 
Απόρριψη προσφοράς δια-
γωνιζοµένου κατά τη δια-
δικασία σύναψης δηµόσιας 
σύµβασης υπηρεσιών. 
 

Λέξεις Κλειδιά  
αίτηση ακύρωσης – δηµό-
σιες συµβάσεις υπηρεσιών 
– υπηρεσίες ανάπτυξης και 
συντήρησης συστηµάτων 
πληροφορικής – δηµοσιο-
νοµικός κανονισµός – οδη-
γία 92/50/ΕΟΚ – διαδικα-
σία σύναψης – απόρριψη 
προσφοράς – απουσία 
προδήλου σφάλµατος εκτί-
µησης – αρχές επιµέλειας 
και χρηστής  διοίκησης 
  
ΠΕΚ Τ-465/04, 
10.09.2008, Ευρωπαϊκή 
∆υναµική/Επιτροπή 
 
Νοµικό Ζήτηµα 
∆ιαδικασία σύναψης δηµό-
σιας σύµβασης υπηρεσιών: 
Ακύρωση απόρριψης προ-
σφοράς διαγωνιζοµένου 
λόγω ελλιπούς αιτιολογίας. 
Λέξεις Κλειδιά  
αίτηση ακύρωσης – δηµό-
σιες συµβάσεις υπηρεσιών 
– υπηρεσίες πληροφορικής 
– δηµοσιονοµικός κανονι-
σµός – οδηγία 92/50/ΕΟΚ 
– διαδικασία σύναψης – 
απόρριψη προσφοράς – 
ελλιπής αιτιολογία απόφα-
σης απόρριψης 
  
ΠΕΚ Τ-272/06, 
10.09.2008, Ευρωπαϊκή 
∆υναµική/∆ΕΚ 
 
Νοµικό Ζήτηµα 
∆ιαδικασία σύναψης δηµό-
σιας σύµβασης υπηρεσιών: 
Ακύρωση απόρριψης προ-
σφοράς διαγωνιζοµένου 
λόγω ελλιπούς αιτιολογίας. 
Λέξεις Κλειδιά  
αίτηση ακύρωσης – δηµό-
σιες συµβάσεις υπηρεσιών 
– υπηρεσίες πληροφορικής 
– δηµοσιονοµικός κανονι-
σµός – οδηγία 92/50/ΕΟΚ 
– διαδικασία σύναψης – 
απόρριψη προσφοράς - 
υποχρέωση αιτιολογίας 

ΠΕΚ T-333/07, 
04.07.2008, Entrance 
Services/Κοινοβούλιο 
 
Νοµικό Ζήτηµα 
Ακύρωση απόφασης ανά-
θεσης σύµβασης: Παράνο-
µη απόφαση ανάθεσης χω-
ρίς προηγούµενη εξέταση 
πραγµατικών περιστατικών 
που ενδεχοµένως στοιχειο-
θετούν σοβαρό επαγγελµα-
τικό παράπτωµα εκ µέρους 
του αναδόχου. 
Λέξεις Κλειδιά  
προσφυγή – δηµόσιες συµ-
βάσεις υπηρεσιών – απόρ-
ριψη προσφοράς – σοβαρό 
επαγγελµατικό παράπτωµα 
– άρθρο 93 του δηµοσιο-
νοµικού Κανονισµού 
1605/2002 
 
∆ΕΚ C-371/05, 
17.07.2008, 
Επιτροπή/Ιταλία 
 
Νοµικό Ζήτηµα 
Απευθείας ανάθεση σύµβα-
σης χωρίς προηγούµενη 
προκήρυξη διαγωνισµού: 
Σχέση εσωτερικού χαρα-
κτήρα µεταξύ αναθέτουσας 
αρχής και αναδόχου που 
επιτρέπει την απευθείας 
ανάθεση. 
Λέξεις Κλειδιά  
προσφυγή του άρθρου 226 
ΕΚ – οδηγία 92/50/ΕΟΚ – 
δηµόσιες συµβάσεις υπηρε-
σιών – υπηρεσίες πληρο-
φορικής - απευθείας ανά-
θεση χωρίς προηγούµενη 
δηµοσίευση προκήρυξης 
διαγωνισµού  
 
∆ΕΚ C-347/06, 
17.07.2008, ASM Bre-
scia SpA 
 
Νοµικό Ζήτηµα 
Πρόωρη λήξη σύµβασης 
παραχώρησης διανοµής 
φυσικού αερίου: Επιτρεπτή 
η παράταση µε νοµοθετική 



 

Η Μονάδα Παρακολούθησης ∆ιαγωνισµών και Συµβάσεων (ΜοΠα∆ιΣ) λει-

τουργεί από την 1η Ιανουαρίου 1997, στη Θεσσαλονίκη, στις εγκαταστάσεις 

του Κέντρου ∆ιεθνούς Ευρωπαϊκού και Οικονοµικού ∆ικαίου (Κ∆ΕΟ∆). Απο-

τελεί µία γνωµοδοτική δοµή που παρέχει στο ΥΠ.ΟΙ.Ο. και σε όλες τις ελλη-
νικές αναθέτουσες αρχές εξειδικευµένη και ταχύτατη συµβουλευτική υποστή-

ριξη κατά την δηµοπράτηση συµβάσεων έργων και τεχνικών υπηρεσιών, που 

υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής των κοινοτικών οδηγιών 2004/18 & 

2004/17. Συγκροτεί ένα εθνικό σύστηµα ελέγχου της νοµιµότητας των διαδι-

κασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων και σηµατοδότησε µια νέα εποχή 

προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της διαφάνειας και της αποτελεσµατικό-

τητας στη δηµοπράτηση των δηµοσίων συµβάσεων. 

Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνείτε µε τον  κ. Σπύρο 

Παναγόπουλο.  

Μονάδα Παρακολούθησης ∆ιαγωνισµών & Συµβάσεων (ΜοΠα∆ιΣ) 
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