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Στις 7 και 8 Μαρτίου 2013 η
ΜΟΠΑΔΙΣ συμμετείχε στη διημερίδα που διοργάνωσε η Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα
(TFGR) σε συνεργασία με την
Γενική Γραμματεία Εμπορίου
(ΓΓΕ) στην Αθήνα με τίτλο:
«Αναμόρφωση του νομοθετικού
πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις».
Η διημερίδα είχε ως στόχο να
προσφέρει αρωγή στις ελληνικές αρχές για την εξαγωγή
συμπερασμάτων σε ό,τι αφορά
τη συνοχή και την αποτελεσματικότητα του εθνικού νομοθετικού πλαισίου για τις δημόσιες
συμβάσεις. Σημείο αναφοράς
αποτέλεσε η σχετική μελέτη
αποτύπωσης του ισχύοντος
κανονιστικού και θεσμικού
πλαισίου, την οποία εξασφάλισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Ειδικότερα, η εν λόγω δράση
αποσκοπούσε να προκαλέσει
την ανταλλαγή απόψεων και
βέλτιστων πρακτικών μεταξύ
αφ’ ενός στελεχών του ευρύτερου δημόσιου τομέα με εμπειρία στην πρακτική των δημοσίων συμβάσεων και αφ’

ετέρου ξένων εμπειρογνωμόνων από άλλα κράτη μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής / Ομάδας Δράσης,
με απώτερο στόχο την καλύτερη κατανόηση του ισχύοντος ελληνικού νομοθετικούθεσμικού πλαισίου για τις
δημόσιες συμβάσεις, την
ανάδειξη τυχόν αδυναμιών
του και τη διαμόρφωση μιας
στρατηγικής προσέγγισης για
την αναμόρφωσή του, μέσω
της αξιοποίησης της εμπειρίας όλων των μερών.

Κατά την διάρκεια της διημερίδας, συζητήθηκαν εν εκτάσει
ζητήματα που άπτονται της
αρχιτεκτονικής, της δομής και
του κανονιστικού περιεχομένου
του νομοθετικού και θεσμικού
πλαισίου που διέπει τη σύναψη
και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων στην Ελλάδα.
Η ΜΟΠΑΔΙΣ εκπροσωπήθηκε
από τον Διευθυντή του ΚΔΕΟΔ,
καθηγητή κ. Βασίλειο Χριστιανό, τη συντονίστρια ΜΟΠΑΔΙΣ,
κ. Έλσα Αδαμαντίδου, και το
νομικό στέλεχος ΜΟΠΑΔΙΣ, κ.
Σπύρο Παναγόπουλο.

Πρωτοβουλίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις καλύτερες
πρακτικές στη σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων
ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις – Χρυσή Βίβλος για τις
καλύτερες πρακτικές – ομάδα
εμπειρογνωμόνων

Σήμερα υπάρχουν περίπου
300 συστήματα σύναψης ηλεκτρονικών συμβάσεων στην
Ευρώπη. Ορισμένα από αυτά

είναι άψογα από πλευράς αποτελεσματικότητας, αξιοπιστίας
και ασφάλειας κατά τη διαγωνιστική διαδικασία. Ωστόσο,
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άλλα από αυτά τα συστήματα
δεν είναι εύκολα προσβάσιμα
σε ξένους χρήστες, που πρέπει να χρησιμοποιήσουν εξειδικευμένα εργαλεία στον
υπολογιστή προκειμένου να
έχουν πρόσβαση σε αυτά.
Επιπλέον, ο πολλαπλασιασμός των βάσεων χρηστών
αποτρέπει τις εταιρίες να
ανταποκριθούν σε δημόσιους
διαγωνισμούς που είναι ανοικτοί σε διάφορες ηλεκτρονικές βάσεις. Οι εταιρίες
συχνά πρέπει να μάθουν πώς
να χρησιμοποιούν τις διάφορες βάσεις δεδομένων, γεγονός που μπορεί να είναι μια
ιδιαιτέρως δύσκολη διαδικασία.
Η Ενιαία Πράξη Αγοράς για
τις ηλεκτρονικές δημόσιες
συμβάσεις αντιμετωπίζει δύο
εμπόδια: την έλλειψη της
διασυνοριακής λειτουργικότητας και την πολυπλοκότητα
των επιμέρους ηλεκτρονικών
συστημάτων δημόσιων συμβάσεων. Η Επιτροπή ανέλαβε
δύο πρωτοβουλίες για την
αντιμετώπιση των δύο αυτών
προβλημάτων. Το πρώτο αποτελεί μία συμβουλευτική μελέτη που αναλύει περίπου
τριάντα ηλεκτρονικές βάσεις
που χρησιμοποιούνται για τις

δημόσιες συμβάσεις στην
ΕΕ. Πρόκειται για τη Χρυσή
Βίβλο (Golden Book) των ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων, η οποία παρουσιάζει
τις καλύτερες
πρακτικές
στον τομέα των ηλεκτρονικών
δημόσιων συμβάσεων, όπως
και άλλες τακτικές που πρέπει να αποφεύγονται. Οι πρακτικές αυτές στοχεύουν στη
βελτίωση των συστημάτων
ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων. Τόσο οι καλές όσο
και οι κακές πρακτικές λαμβάνουν υπόψη τους, μεταξύ
άλλων κριτηρίων, τις ανάγκες
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τους διασυνοριακούς συμμετέχοντες, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να
χρησιμοποιήσουν τις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων
για τις δημόσιες συμβάσεις.
Μια δεύτερη δράση της Επιτροπής προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη λειτουργία των βάσεων για τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις
είναι η δημιουργία μιας ομάδας εμπειρογνωμόνων στις
ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις, η οποία ανέπτυξε ένα
σύστημα προσχέδιου (blueprint) για τον τρόπο ανάθεσης της σύμβασης. Μέσω

αυτού του προσχεδίου η ομάδα παρουσίασε τις παρατηρήσεις της προς τις αναθέτουσες αρχές, με σκοπό να βοηθήσει στην απλοποίηση της
ηλεκτρονικής διαδικασίας.
ΟΙ δύο πρωτοβουλίες της
Επιτροπής έχουν διαφορετικές προοπτικές. Από τη μια
πλευρά, οι παρατηρήσεις της
ομάδας εμπειρογνωμόνων θα
επηρεάσει το σύστημα ηλεκτρονικής ανάθεσης δημόσιων
συμβάσεων, προκειμένου στο
μέλλον να μπορέσει να λειτουργήσει αποτελεσματικότερα. Από την άλλη πλευρά, η
Χρυσή Βίβλος επεξηγεί και
αναλύει τις ήδη υπάρχουσες
καλύτερες πρακτικές, με
στοιχεία από 30 διαφορετικές
βάσεις δεδομένων. Παρόλο
που οι δύο αυτές πρωτοβουλίες λειτουργούν και ξεχωριστά, μπορούν συνδυαστικά
να επιφέρουν ένα συνολικό
αποτέλεσμα στη μελλοντική
βελτίωση της ηλεκτρονικής
σύναψης δημόσιων συμβάσεων.
http://ec.europa.eu/
internal_market/
publicprocurement/eprocurement/golden-book/
index_en.htm

Πρόταση της Επιτροπής για Πρωτόκολλο τροποποίησης
της Συμφωνίας για τις Δημόσιες συμβάσεις
Συμφωνία για τις δημόσιες
συμβάσεις – τροποποίηση –
συμμετοχή νέων μελών
Στις 22 Μαρτίου 2013, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε
στο Συμβούλιο την επίσημη
σύναψη Πρωτοκόλλου τροποποίησης της Συμφωνίας για

τις Δημόσιες Συμβάσεις, τη
μοναδική νομικά δεσμευτική
συμφωνία με αντικείμενο τις
δημόσιες συμβάσεις. Μέλη
της Συμφωνίας είναι ο Καναδάς, η Αρμενία, η ΕΕ με τα 27
κράτη μέλη, το Χονγκ Κονγκ,
η Ισλανδία, το Ισραήλ, η Ιαπωνία, η Κορέα, το Λιχτενστάιν,

η Ολλανδία, η Νορβηγία, η
Σιγκαπούρη, η Ελβετία, η
Ταϊβάν και οι Η.Π.Α. Για την
τροποποίηση απαραίτητη είναι η συναίνεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η αναθεωρημένη Συμφωνία θα τεθεί σε
ισχύ, εφόσον τα δύο τρίτα
των μελών της την επικυρώ-
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σουν. Σύμφωνα με εκτίμηση
του Παγκόσμιου Οργανισμού
Εμπορίου, η αναθεώρηση της
Συμφωνίας για τις Δημόσιες
Συμβάσεις θα προσφέρει μεγαλύτερες ευκαιρίες στον

τομέα των δημόσιων συμβάσεων ύψους περίπου 80 δισεκ. ευρώ και επιπλέον, θα
προσελκύσει τη συμμετοχή
νέων μελών σε αυτήν.

http://ec.europa.eu/
internal_market/
publicprocurement/docs/
international_access/130322_gpadecision-proposal_en.pdf

Δημόσιες συμβάσεις στον τομέα της άμυνας: Η Επιτροπή ζητά από την Πορτογαλία να εφαρμόσει τους
ευρωπαϊκούς κανόνες δημόσιων συμβάσεων
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε την Πορτογαλία να εφαρμόσει πλήρως την Οδηγία
2009/81/ΕΕ σχετικά με τη
σύναψη δημόσιων συμβάσεων
αμυντικού εξοπλισμού (και τα
σχετικά έργα και υπηρεσίες),
όπως και τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων στον τομέα
της ασφάλειας. Τα κράτη
μέλη είχαν προθεσμία να

ενσωματώσουν την παραπάνω Οδηγία στις νομοθεσίες
τους έως την 20 Αυγούστου
2011. Ωστόσο, η Πορτογαλία
ενσωμάτωσε μόνο τμήμα της
ανωτέρω Οδηγίας, με συνέπεια η Επιτροπή να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στο
κράτος μέλος και σε περίπτωση που δεν συμμορφωθεί
σε προθεσμία δύο μηνών, η

Επιτροπή θα αναγκαστεί να
εκκινήσει διαδικασία κατά της
Πορτογαλίας ενώπιον του
ΔΕΕ.
http://ec.europa.eu/
internal_market/
publicprocurement/
infringements/cases/
index_en.htm.

Νέο χρηματικό όριο για τον έλεγχο των συγχρηματοδοτούμενων δημόσιων συμβάσεων προμηθειών αγαθών,
παροχής υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων από το
Ελεγκτικό Συνέδριο
Με τον Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α
52/28.02.2013) καταργείται
το π.δ. 774/1980 (ΦΕΚ Α
189/22.08.1980) και κυρώνεται νέος Κώδικας Νόμων για
το Ελεγκτικό Συνέδριο, με
τον οποίο αναμορφώνεται το

νομικό πλαίσιο της λειτουργίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ο ίδιος Ν.4129/2013, στο
εδάφιο α’ της παραγράφου 3
του άρθρου 35 τροποποιήθηκε από το άρθρο 73 του
Ν.4146/2013 (ΦΕΚ Α 90/18.

04.2013) και προβλέπεται ότι
ο έλεγχος των συγχρηματοδοτούμενων δημόσιων συμβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι υποχρεωτικός, εφόσον ο προϋπολογισμός τους
ξεπερνά τα 10.000.000 ευρώ.

Η Επιτροπή ζητά από την Ιταλία να εφαρμόσει του ευρωπαϊκούς κανόνες δημόσιων συμβάσεων
Στις 20 Ιουνίου 2013, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε
αιτιολογημένη γνώμη στην
Ιταλία σχετικά με την ορθή
εφαρμογή των ευρωπαϊκών
κανόνων δημόσιων συμβάσεων όσον αφορά στην κατάσκευή νέων κτιρίων για τη
δικαστική διοίκηση του Μπά-

ρι, των οποίων η προϋπολογιζόμενη αξία ανέρχεται στα
350 εκατομμύρια ευρώ.
Η Ιταλία δεν έχει εφαρμόσει
τους ισχύοντες κανόνες για
τις δημόσιες συμβάσεις διότι
θεωρούσε ότι η σύμβαση θα
αποτελούσε μόνο σύμβαση
μίσθωσης και όχι σύμβαση

έργων. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θεωρεί ότι η Ιταλία
παραβίασε τις υποχρεώσεις
που έχει με βάση την οδηγία
93/37/ΕΟΚ περί συντονισμού
των διαδικασιών για τη σύναψη συμβάσεων δημοσίων έργων (η οποία ίσχυε τη στιγμή
της σύναψης). Ωστόσο, οι
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κανόνες της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις έχουν σχεδιαστεί ώστε να εξασφαλίζεται
ο ανταγωνισμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η διαφάνεια και η
ίση μεταχείριση, καθώς και η
καλύτερη σχέση ποιότητας
και τιμής. Η μη εφαρμογή των
κανόνων αυτών μπορεί ενδεχομένως να προκαλέσει ζημία

στο δημόσιο συμφέρον καθώς
και να δυσκολέψει τους ιδιωτικούς οικονομικούς παράγοντες στην προσπάθειά
τους να διαγωνιστούν στον
τομέα των δημόσιων συμβάσεων.

νου να συμμορφωθεί προς
τους ευρωπαϊκούς κανόνες
των δημόσιων συμβάσεων.
http://europa.eu/rapid/pressrelease_MEMO-13583_el.htm

Συνεπώς, η Ιταλία έχει προθεσμία δύο μηνών προκειμέ-

Η Επιτροπή ζητά από τη Ρουμανία να συμμορφωθεί με
τους κανόνες της ΕΕ
Την 20 Ιουνίου 2013, η Επιτροπή κάλεσε τη Ρουμανία να
συμμορφωθεί πλήρως με τις
ευρωπαϊκές οδηγίες για τις
δημόσιες συμβάσεις. Η Επιτροπή υποστηρίζει ότι η διαδικασία του διαγωνισμού για
μια σύμβαση εργασιών για
την αποκατάσταση της εθνικής οδού μεταξύ της Crasna
και της Iași πραγματοποιήθηκε παραβιάζοντας την Οδηγία
2004/18 και την Οδηγία
89/665/ΕΟΚ. Η διαχείριση της

διαδικασίας του διαγωνισμού
πραγματοποιήθηκε από τη
ρουμανική εθνική εταιρεία
οδών και αυτοκινητοδρόμων
και διενεργήθηκε σύμφωνα
με την εθνική νομοθεσία, η
οποία αργότερα διαπιστώθηκε ότι είναι ασυμβίβαστη με
τους ευρωπαϊκούς κανόνες
για τις δημόσιες συμβάσεις.
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να
λείπουν ουσιώδεις πληροφορίες από την προκήρυξη της
σύμβασης και όσοι υπέβαλαν

προσφορά στερήθηκαν το
πλήρες δικαίωμα αποτελεσματικής προσφυγής.
Το αίτημα της Επιτροπής
έλαβε τη μορφή αιτιολογημένης γνώμης σύμφωνα με τις
διαδικασίες επί παραβάσει
της ΕΕ και συνεπώς αν δεν
υπάρξει συμμόρφωση σε
προθεσμία δύο μηνών, η Επιτροπή θα παραπέμψει τη
Ρουμανία στο ΔΕΕ.

Εξαίρεση του τομέα του νερού από την προτεινόμενη
Οδηγία σχετικά με τις συμβάσεις παραχωρήσεων
Η Επιτροπή προχώρησε σε
πρόταση νέας Οδηγίας για
συμβάσεις παραχωρήσεων,
προκειμένου να βελτιωθεί η
ασφάλεια κατά τη σύναψη
δημόσιων συμβάσεων, έτσι
ώστε να διασφαλιστεί η αρχή
της διαφάνειας και της ίσης
μεταχείρισης στην εσωτερική
αγορά. Σε καμία περίπτωση,
δεν αποτελούσε στόχο αυτής
της πρότασης η ιδιωτικοποίηση δημόσιων υπηρεσιών,
όπως ο τομέας του νερού,

καθώς ο τρόπος διαχείρισης
μίας δημόσιας υπηρεσίας
βρίσκεται στη διακριτική ευχέρεια του κράτους μέλους.
Προς την κατεύθυνση αυτή
και για να απομακρυνθεί κάθε
πιθανότητα ιδιωτικοποίησης
δημόσιων υπηρεσιών και ειδικότερα του τομέα του νερού,
ο Επίτροπος Michel Barnier
σε σχετική δήλωσή του την
21.06.2013 εισηγήθηκε την
αφαίρεση του νερού από το

ρυθμιστικό πεδίο της νέας
Οδηγίας σχετικά με τις συμβάσεις παραχώρησης.
http://ec.europa.eu/
commission_2010-2014/
barnier/headlines/
speeches/2013/06/20130621_
en.htm
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Νομολογία ΔΕΕ και ΓεΔΕΕ
Κατάθεση προσφοράς
επιφυλάξεις

με

ΓεΔΕΕ, Τ – 415/10, 20.03.
2013, Nexans France/ Entreprise commune européenne
pour ITER et le développement de l’ énergie de fusion
Λέξεις-κλειδιά
Δημόσια σύμβαση προμηθειών – Ευρατόμ – διαγωνιστική
διαδικασία κοινοπραξίας για
την ανάπτυξη ενέργειας σύντηξης – προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού –
απόρριψη προσφοράς – ανοικτή διαδικασία – προσφορά
με επιφυλάξεις – δικαιολογημένη εμπιστοσύνη – αναλογικότητα
Νομικό ζήτημα
Δεν γίνονται αποδεκτές οι
προσφορές με επιφυλάξεις,
σε περίπτωση που στην προκήρυξη του διαγωνισμού ορίζεται ότι οι υποψήφιοι θα
κριθούν με βάση τις έγγραφες προσφορές τους που
πρέπει να είναι σαφείς και
συνοπτικές

Παραποίηση επαγγελματικού
πτυχίου
ΓεΔΕΕ, Τ- 87/11, 10.04.2013,
GRP Security/Ελεγκτικού Συνεδρίου

Λέξεις-κλειδιά
δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών – παρακολούθηση και
φύλαξη των κτιρίων του Ελεγκτικού Συνεδρίου – απόφαση μονομερούς καταγγελίας της σύμβασης – κατάφωρη
παραβίαση των υποχρεώσεων της σύμβασης – αρχή
νομιμότητας των ποινών –
αναλογικότητα
Νομικό ζήτημα
Η παραποίηση δικαιολογητικών κατακύρωσης συνιστά
σοβαρή παραβίαση των συμβατικών υποχρεώσεων από
την πλευρά του αναδόχου

Μη ανταποκρινόμενη προσφορά στα κριτήρια επιλογής
ΓεΔΕΕ, Τ- 577/11, 06.05.
2013, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών/
Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου
και Πρόληψης Νόσων (ECDC)
Λέξεις-κλειδιά
προσφυγή ακύρωσης – δημόσια σύμβαση υπηρεσιών –
υπηρεσίες
συστηματικής
εξέτασης και συμβουλών
εμπειρογνωμόνων σχετικών
με την αποτελεσματικότητα
όσον αφορά τη δημόσια υγεία της μοριακής τυποποίησης
των παθογενειών που οφεί-

λονται σε ιούς – απόρριψη
προσφοράς
Νομικό ζήτημα
Η εφαρμογή της αρχής της
χρηστής διοίκησης δεν μπορεί να έχει ως αντικείμενο
την υποχρέωση της αναθέτουσας αρχής να προβλέπει
δυνατότητα διοικητικής προσφυγής κατά απορριπτικών
αποφάσεων επί των προσφορών υποψηφίων

Υποχρέωση αιτιολόγησης
ΓεΔΕΕ, Τ – 288/11, 06.05.
2013, A+P OMNITEC Sàrl /
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Λέξεις-κλειδιά
δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών – διαγωνιστική διαδικασία – συντήρηση κλιματισμού, υδραυλικών και πυρόσβεσης – απόρριψη προσφοράς – αναλογικότητα – αιτιολόγηση – πρόδηλο σφάλμα
εκτίμησης
Νομικό ζήτημα
Η αναθέτουσα αρχή δεν παραβιάζει την υποχρέωσή της
για αιτιολόγηση όταν στην
απόφασή της για απόρριψη
της προσφοράς αναφέρει με
σαφήνεια τους λόγους που η
εν λόγω προσφορά κρίθηκε
ανεπαρκής
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Ενημερωτικό δελτίο δημοσίων συμβάσεων - Τεύχος 2-3/2013

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 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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