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κό Σύστημα Τεχνικών Προδια-
γραφών και Τιμολόγησης Τεχ-
νικών Έργων» καλύπτει υπο-
χρεωτικά τις συμβάσεις μελέ-
της και κατασκευής τεχνικών 
έργων που ανατίθενται από 
αρχές ή φορείς του δημοσίου 
τομέα και των ΟΤΑ κάθε βαθ-
μού και προαιρετικά τις συμβά-
σεις που ανατίθενται από φο-
ρείς του ιδιωτικού τομέα. Με 
σκοπό την ανάπτυξη, λειτουρ-
γία και υποστήριξη του συστή-
ματος συστήνεται ειδικός φο-
ρέας-νπιδ με την επωνυμία 
«Εταιρία Προδιαγραφών και 
Τιμολόγησης Τεχνικών Έρ-
γων». Η έναρξη λειτουργίας 
του «Εθνικού Συστήματος Τεχ-
νικών Προδιαγραφών και Τιμο-
λόγησης Τεχνικών Έργων» 
καθορίζεται με κοινή απόφαση 
των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας και Υπο-
δομών, Μεταφορών και Δικτύ-
ων, ενώ έως την έναρξη λει-
τουργίας του αναστέλλεται η 
έκδοση Πρακτικών Διαπίστω-

κώδικας δημοσίων έργων – 
Ν.4313/2014  

Στο Κεφάλαιο Η του Ν.4313/ 
2014 (ΦΕΚ Α 261/17.12.2014) 
περιέχονται ρυθμίσεις  που 
τροποποιούν τις διατάξεις 
κωδικοποίησης της νομοθεσίας 
των δημοσίων έργων. Αναφέ-
ρουμε τις κυριότερες από αυ-
τές: 

Με το άρθρο 70 παρ. 1 αυτού 
αντικαθίσταται η διάταξη του 
άρθρου 22 παρ. 8 του Ν.3669/ 
08 και προβλέπεται πλέον ότι 
ο πλήρης έλεγχος των δικαιο-
λογητικών συμμετοχής και των 
οικονομικών προσφορών ολο-
κληρώνεται με την επιφύλαξη 
ελέγχου της γνησιότητας των 
προσκομισθεισών εγγυητικών 
επιστολών. Ειδικότερα, η επι-
τροπή διαγωνισμού πριν ολο-
κληρώσει το πρακτικό που 
αφορά στον έλεγχο των τυπι-
κών δικαιολογητικών, επικοι-
νωνεί με τους φορείς που φέ-
ρονται να έχουν εκδώσει τις 
εγγυητικές επιστολές, προκει-
μένου να διαπιστώσει την ε-
γκυρότητά τους. Σε περίπτωση 
που διαπιστώνεται πλαστότητα 
εγγυητικής επιστολής, ο υπο-
ψήφιος αποκλείεται από το 
διαγωνισμό, υποβάλλεται μηνυ-
τήρια αναφορά και κινείται 
διαδικασία πειθαρχικής δίω-
ξης. Ειδικά δε για την περίπτω-
ση που τα αρμόδια διοικητικά 
όργανα δεν πράξουν κατά τα 
ανωτέρω επιβάλλονται πειθαρ-
χικές ποινές.  

Περαιτέρω, όπως ορίζεται στο 
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άρθρο 70 παρ. 2 του ως άνω 
νόμου, προστίθενται παρά-
γραφοι 22 έως 28 στο άρθρο 
54 του Ν.3669/08 με τις ο-
ποίες εισάγονται προβλέψεις 
που αφορούν στη θεσμοθέ-
τηση και λειτουργία του 
«Εθνικού Συστήματος Τεχνι-
κών Προδιαγραφών και Τιμο-
λόγησης Τεχνικών Έργων». 
Το «Εθνικό Σύστημα Τεχνικών 
Προδιαγραφών και Τιμολόγη-
σης Τεχνικών Έργων» τελεί 
υπό την εποπτεία του Υπουρ-
γείου Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων και αποτελεί 
συνεκτικό σύνολο τυποποιη-
μένων και εναρμονισμένων 
αρχών, κανόνων και μεθόδων 
που υποστηρίζουν μέσω του 
διαδικτύου τον προγραμμα-
τισμό, το σχεδιασμό, την κα-
τασκευή και τη λειτουργία 
των τεχνικών έργων σε επι-
μέρους απαριθμούμενα στην 
οικεία διάταξη θέματα. Κατά 
τα προβλεπόμενα στις ως 
άνω παραγράφους, το «Εθνι-
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107 παρ. 4 του Ν.3669/08, 
κατά το οποίο ορίζεται ότι η 
εμπειρία στελεχών εργολη-
πτικών επιχειρήσεων του 
Μ.Ε.ΕΠ για εγγραφή κατάταξη 
και αναθεώρηση στο ΜΕΚ 
είναι δυνατόν να προέρχεται 
και από απασχόληση σε άλλη 
επιχείρηση του Μ.Ε.ΕΠ., με 
την οποία η επιχείρηση στην 
οποία ανήκει το στέλεχος 
είναι αποδεδειγμένα συνδε-
δεμένο ή συγγενής κατά τον 
κ.ν. 2190/1920, υπό την προ-
ϋπόθεση ότι μεταξύ των δύο 
επιχειρήσεων έχει συναφθεί 
σχετικό συμφωνητικό παρο-
χής υπηρεσιών.  

σης βασικών τιμών υλικών, 
εργατικών και μισθωμάτων 
μηχανημάτων από τη ΓΓΔΕ. 
Τέλος προβλέπεται ότι κατ’ 
εξαίρεση, για την περίοδο 
μετά την 01.01.2013 και εφε-
ξής, για την οποία δεν έχουν 
συνταχθεί και εγκριθεί τα 
σχετικά πρακτικά Διαπίστω-
σης Τιμών μέχρι τη σύσταση 
και λειτουργία του «Εθνικού 
Συστήματος Τεχνικών Προδι-
αγραφών και Τιμολόγησης 
Τεχνικών Έργων», προβλέπε-
ται, αναλόγως του είδους της 
σύμβασης, ειδικός μαθηματι-
κός τύπος υπολογισμού της 
αναθεώρησης για κάθε ανα-
θεωρητική περίοδο.  

Με την παρ. 3 του άρθρο 70 
προστίθεται παρ. 4 στο 
άρθρο 59 του Ν.3669/08 σύμ-
φωνα με την οποία καθορίζε-
ται ποσοστό 2% επί του προ-
ϋπολογισμού του έργου, το 
οποίο διατίθεται για τη διε-
νέργεια ποιοτικών ελέγχων 
που διενεργούνται από τη 
Διεύθυνση Κεντρικού Εργα-
στηρίου Δημοσίων Έργων, 
όπως και από άλλες αναφε-
ρόμενες στην οικεία διάταξη 
υπηρεσίες και φορείς του 
δημοσίου.  

Επιπλέον, με το άρθρο 70 
παρ. 8 προβλέπεται η προ-
σθήκη εδαφίου στο άρθρο 

Διάλογος Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ιαπωνίας για τους 

σιδηροδρόμους 

τη διασφάλιση της διαφάνειας 
κατά την ανάθεση δημοσίων 
συμβάσεων 

   Ανταλλαγή καλών πρακτι-
κών για την πρόσβαση στην 
αγορά και παρουσίαση τεχνι-
κών κανονισμών και προδια-
γραφών ασφαλείας στην ΕΕ 
και την Ιαπωνία  

http://ec.europa.eu/growth/
tools-databases/newsroom/
cf/itemdetail.cfm?
item_id=7958&lang=en&title
=Second-EU-Japan-Industrial
-Dialogue-on-Railways-takes-
place-in-Tokyo 

διμερές εμπόριο – Ιαπωνία – 
σιδηρόδρομοι – διαπραγμα-
τεύσεις  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το 
Ιαπωνικό Υπουργείο για τη 
γη, τις υποδομές, τις μεταφο-
ρές και τον τουρισμό διεξά-
γουν στο Τόκυο τη δεύτερη 
συνάντηση για τον ευρω-
ιαπωνικό διάλογο για τους 
σιδηροδρόμους. Ο διάλογος 
διεξάγεται στο πλαίσιο των 
συνεχιζόμενων διαπραγμα-
τεύσεων για την συμφωνία 
ελεύθερου εμπορίου μεταξύ 
ΕΕ και Ιαπωνίας και συγκε-
ντρώνει αντιπροσώπους τόσο 

από το δημόσιο όσο και από 
τον ιδιωτικό τομέα.  

Στόχος του είναι η αμοιβαία 
προαγωγή της συνεργασίας 
και της ανταλλαγής πληροφο-
ριών μεταξύ των συμμετεχό-
ντων, ώστε να διευκολυνθεί 
το διμερές εμπόριο στον 
τομέα των σιδηροδρόμων, 
συμπεριλαμβανομένων των 
δημοσίων συμβάσεων. Η αζέ-
ντα των συνομιλιών περιλαμ-
βάνει: 

   Συζήτηση για τα μέτρα που 
έχουν ληφθεί από τις ιαπωνι-
κές αναθέτουσες αρχές και 
από ιδιωτικές εταιρείες για 

Προτάσεις για την ενιαία αγορά και την ψηφιοποίηση 

των επιχειρήσεων 

ότι η νέα ευρωπαϊκή επιτρο-
πή έχει θέσει την εργασία και 
την ανάπτυξη στην κορυφή 
της ατζέντας της, με ιδιαίτε-
ρη έμφαση στις επενδύσεις, 
την ανταγωνιστικότητα και 
την ψηφιακή οικονομία.   

http://ec.europa.eu/
enterprise/dg/epg/
index_en.htm  

ενιαία αγορά – μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις – ψηφιοποίηση   

Στις 26.11.14 η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή ενημερώθηκε από 
την ομάδα ειδικών για την 
Επιχειρηματικότητα και τις 
Μικρές Επιχειρήσεις για θέ-
ματα σχετικά με την σταθερο-
ποίηση της ενιαίας αγοράς 
και την ψηφιοποίηση των επι-

χειρήσεων και της βιομηχα-
νίας. Οι συναντήσεις έχουν 
σκοπό να διευκολύνουν την 
Επιτροπή να συζητήσει με τα 
κράτη μέλη τους τρόπους με 
τους οποίους θα πραγματω-
θεί η ανάπτυξη και η εμβά-
θυνση στης ενιαίας αγοράς 
στους τομείς των αγαθών και 
των υπηρεσιών. Σημειώστε 

Σελίδα 2 
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Σελίδα 3 

του διαγωνισμού να τηρεί την 
αρχή της ίσης μεταχείρισης 
και να διασφαλίζει ίσες ευκαι-
ρίες για όλους τους προσφέ-
ροντες. 

 

 

ΔΕΕ C–440/13, 11.12.2014, 
Croce Amica One Italia Srl 
κατά Azienda Regionale 
Emergenza Urgenza (AREU) 
(αίτηση προδικαστικής απο-
φάσεως) 

Λέξεις-κλειδιά 

προδικαστική παραπομπή – 
δημόσιες συμβάσεις υπηρε-
σιών – άρθρο 45 οδηγίας 
2004/18 – προσωπική κατά-
σταση υποψηφίου – προσωρι-
νή ανάθεση συμβάσεως – 
ποινικές έρευνες κατά νομί-
μου εκπροσώπου του αναδό-
χου – άρθρα 41 και 43 – α-
πόφαση μη οριστικής ανάθε-
σης της συμβάσεως – από-
φαση ανάκλησης προκήρυξης 
του διαγωνισμού 

Νομικό ζήτημα 

Το άρθρο 45 της οδηγίας 
2004/18 δεν κωλύει την ανα-
θέτουσα αρχή να αποφασίσει 
τη μη σύναψη δημοσίας συμ-
βάσεως και τη μη οριστική 
επιλογή ως αναδόχου του 
μοναδικού εναπομείναντος 
διαγωνιζομένου ο οποίος είχε 
επιλεγεί ως προσωρινός 
ανάδοχος. Εξάλλου, σύμφωνα 
με το άρθρο 1 παράγραφος 1 
εδάφιο γ της οδηγίας 89/665, 
ο έλεγχος επί των αποφά-
σεων των αναθετουσών συ-
νιστά έλεγχο νομιμότητας 
χωρίς όμως να αποκλείεται η 
δυνατότητα του εθνικού νο-
μοθέτη να επεκτείνει τις ε-
ξουσίες των αρμόδιων εθνι-
κών δικαστηρίων σε έλεγχο 
σκοπιμότητας. 

T-422/11, 05.11.2014, Com-
puter Ressources Internatio-
nal (Luxembourg) SA κατά 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

Λέξεις-κλειδιά 

δημόσιες συμβάσεις υπηρε-
σιών — παροχή υπηρεσιών 
πληροφορικής για την ανά-
πτυξη και συντήρηση λογι-
σμικού, συμβουλευτικών υπη-
ρεσιών και υποστήριξης  
εφαρμογών στον τομέα της 
πληροφορικής — απόρριψη 
της προσφοράς διαγωνιζομέ-
νου — ασυνήθιστα χαμηλή 
προσφορά — άρθρο 139, πα-
ράγραφος 1, του κανονισμού 
(ΕΚ, Ευρατόμ) 2342/2002 — 
υποχρέωση αιτιολογήσεως 
— επιλογή νομικής βάσεως 
— κατάχρηση εξουσίας 

Νομικό ζήτημα 

Η αναθέτουσα αρχή έχει την 
υποχρέωση να παράσχει στον 
διαγωνιζόμενο τη δυνατότητα 
να αποσαφηνίσει, και μάλιστα 
να δικαιολογήσει, τα χαρα-
κτηριστικά της προσφοράς 
του, προτού την απορρίψει 
ως υπερβολικά χαμηλή. 

 

 

ΔΕΕ C-42/13, 06.11.2014, 
Προδικαστικό Ερώτημα, Car-
tiera dell’ Adda SpA / CEM 
Ambiente SpA 

Λέξεις-κλειδιά 

δημόσια σύμβαση παροχής 
υπηρεσιών – αρχή ίσης μετα-
χείρισης – αρχή διαφάνειας 
– λόγοι αποκλεισμού συμμε-
τοχής – άρθρο 45 οδηγίας 
2004/18 ΕΚ – ποινή από-
κλεισμού – προσωπική κα-
τάσταση υποψηφίου – υπο-
χρεωτική δήλωση για το πρό-
σωπο του τεχνικού διευθυντή 
– παράλειψη κατάθεσης της 

δήλωσης – δυνατότητα συ-
μπλήρωσης – αποκλεισμός 
υποψηφίου χωρίς δυνατότητα 
συμπλήρωσης  

Νομικό ζήτημα 

Oι αρχές της ίσης μεταχείρι-
σης και της διαφάνειας επι-
βάλλουν τον αποκλεισμό από 
τη διαγωνιστική διαδικασία 
υποψηφίου που δεν συνυπέ-
βαλε μαζί με την προσφορά 
του όλα τα απαιτούμενα κατά 
τη διακήρυξη δικαιολογητικά 
συμμετοχής, έστω και εάν 
αυτά συμπληρώνονται ορθώς 
εκ των υστέρων. 

 

 

ΓΕΔΕΕ Τ–40/12 και Τ–183/12, 
19.11.2014, European Dy-
namics Luxembourg SA και 
Ευρωπαϊκή Δυναμική – Προ-
ηγμένα Συστήματα Τηλεπι-
κοινωνιών Πληροφορικής και 
Τηλεματικής ΑΕ κατά Ευρω-
παϊκής Αστυνομικής Υπηρε-
σίας (Ευρωπόλ) 

Λέξεις-κλειδιά 

δημόσιες συμβάσεις υπηρε-
σιών — διαδικασία διαγωνι-
σμού – παροχή υπηρεσιών 
πληροφορικής – επίδειξη 
προσφοράς – απόρριψη 
προσφοράς διαγωνιζομένου 
– υποχρέωση αιτιολόγησης – 
αρχή της διαφάνειας – ίση 
μεταχείριση – αρχή της ανα-
λογικότητας – τροποποίηση 
προσφοράς – προϊόν έτοιμο 
προς χρήση – τεχνική αξιο-
λόγηση προσφορών – εξω-
συμβατική ευθύνη 

Νομικό ζήτημα 

Κατά τη διαδικασία επίδειξης 
επιτρέπεται η επαναξιολόγη-
ση του συνόλου των γραπτών 
προσφορών. Η αναθέτουσα 
αρχή οφείλει σε κάθε στάδιο 

Νομολογία ΔΕΕ και ΓεΔΕΕ 
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Σελίδα 4 

Firenze κατά Data Medical 
Service srl. (προδικαστικό 
ερώτημα) 

Λέξεις-κλειδιά 

δικαίωμα εγκατάστασης — 
ελεύθερη παροχή υπηρεσιών 
— προσέγγιση των νομοθε-
σιών —προδικαστική παρα-
πομπή — δημόσιες συμβά-
σεις παροχής υπηρεσιών — 
οδηγία 92/50 — οδηγία 
2004/18 — πάροχος υπηρε-
σίας και οικονομικός φορέας 
— δημόσιο πανεπιστημιακό 
νοσοκομειακό ίδρυμα — 
θεσμική αποστολή παροχής 
υπηρεσιών υγείας — παροχή 
αναλόγων υπηρεσιών εντός 
της αγοράς — συμμετοχή σε 
διαδικασία διαγωνισμού για 
τη σύναψη δημόσιας συμβά-
σεως 

Νομικό ζήτημα 

Αντίκειται στο κοινοτικό δί-
καιο και συγκεκριμένα στο 
άρθρο 1, στοιχείο γ της οδη-
γίας 92/50, εθνική νομοθετι-
κή ρύθμιση βάσει της οποίας 
αποκλείεται η συμμετοχή 
δημόσιου νοσοκομειακού 
ιδρύματος σε διαγωνισμό, 
εφόσον και στο μέτρο που το 
ίδρυμα αυτό επιτρέπεται να 
δραστηριοποιείται στην αγο-
ρά σύμφωνα με τους θεσμι-
κούς και καταστατικούς σκο-
πούς του. Οι γενικές αρχές 
του ελεύθερου ανταγωνι-
σμού, της απαγορεύσεως των 
διακρίσεων και της αναλογι-
κότητας είναι σύμφωνες με 
εθνική νομοθετική ρύθμιση 
που επιτρέπει σε δημόσιο 
νοσοκομειακό ίδρυμα τη συμ-
μετοχή σε διαγωνισμό και την 
υποβολή προσφοράς. 

 

ΔΕΕ C‑113/13, 11.12.2014, 
Azienda sanitaria locale n. 5 
«Spezzino», Associazione 
n a z i o n a l e  p u b b l i c a 
a s s i s t e n z a  « A N P A S » , 
Comitato regionale Liguria, 
Regione Liguria κατά San 
Lorenzo Soc. coop. sociale 
και Croce Verde Cogema 
cooperativa sociale Onlus 

Λέξεις-κλειδιά 

υπηρεσίες διακομιδής ασθε-
νών — προδικαστική παρα-
πομπή – δημόσιες συμβάσεις 
— άρθρα 49 ΣΛΕΕ και 
56 ΣΛΕΕ — οδηγία 2004/18 
— έννοια δημόσιας συμβά-
σεως υπηρεσιών — επαχθής 
αιτία — αντιπαροχή η οποία 
συνίσταται στην επιστροφή 
των δαπανών που πραγματο-
ποιήθηκαν  

Νομικό ζήτημα 

Η εφαρμογή της νομοθεσίας 
που αφορά τη ρύθμιση των 
σχέσεων μεταξύ υγειονομι-
κών και νοσοκομειακών ιδρυ-
μάτων δεν μπορεί να επεκτεί-
νεται μέχρι σημείου που να 
καλύπτει την καταχρηστική 
πρακτική εθελοντικών οργα-
νώσεων ή μελών τους. Οι 
υπηρεσίες των εθελοντικών 
οργανώσεων μπορεί να παρέ-
χονται από εργαζόμενους 
μόνον εντός των ορίων που 
είναι απαραίτητα για την κα-
νονική λειτουργία τους. Σχε-
τικά με την επιστροφή δαπα-
νών, πρέπει να λαμβάνεται 
μέριμνα ώστε να μην επιδιώ-
κεται υπό την πρόφαση της 
εθελοντικής δραστηριότητας 
κερδοσκοπικός σκοπός, έστω 
και έμμεσος. Στις εθελοντι-
κές οργανώσεις πρέπει να 
επιστρέφονται μόνον οι δαπά-

νες που όντως πραγματοποι-
ήθηκαν για την παρασχεθείσα 
υπηρεσία. 

 

 

ΔΕΕ C–470/13, 18.12.2014, 
G e n e r a l i – P r o v i d e n c i a 
Biztosito Zrt κατά Közbesz-
erzési Hatóság Közbesz-
e rzés i  Döntőbizo t t ság 
(προδικαστικό ερώτημα) 

Λέξεις-κλειδιά 

προδικαστική παραπομπή – 
δημόσιες συμβάσεις – οδη-
γία 2004/18 – συμβάσεις 
αξίας υπολειπόμενης των 
κατώτατων ορίων – άρθρα 49 
και 56 ΣΛΕΕ – δυνατότητα 
εφαρμογής – βέβαιο διασυ-
νοριακό ενδιαφέρον – λόγοι 
αποκλεισμού από το διαγω-
νισμό – αποκλεισμός οικονο-
μικού φορέα – παράβαση 
εθνικών κανόνων ανταγωνι-
σμού – αμετάκλητη απόφαση  

Νομικό ζήτημα 

Τα άρθρα  49 ΣΛΕΕ και 56 
ΣΛΕΕ δεν αντιτίθενται στην 
εφαρμογή εθνικής νομοθε-
σίας δυνάμει της οποίας α-
ποκλείεται από τη συμμετοχή 
σε διαγωνισμό οικονομικός 
φορέας που έχει διαπράξει 
παράβαση του δικαίου του 
ανταγωνισμού η οποία διαπι-
στώθηκε με απόφαση που 
έχει αποκτήσει ισχύ δεδικα-
σμένου και για την οποία του 
επιβλήθηκε πρόστιμο. 

 

 

ΔΕΕ C‑568/13, 18.12.2014, 
Az ie nd a  Ospe da l i e ro -
Universitaria di Careggi-
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Η νομική επιθεώρηση 
ΔηΣΚΕ & αγορά για το 
έτος 2015 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 

Η Μονάδα Παρακολούθησης Διαγωνισμών και 
Συμβάσεων (ΜοΠαΔιΣ) λειτουργεί από την 1η 
Ιανουαρίου 1997, στη θεσσαλονίκη, στις εγκατα-
στάσεις του Κέντρου Διεθνούς Ευρωπαϊκού και 
Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ). Αποτελεί μία γνω-
μοδοτική δομή που παρέχει στο Υπουργείο Ανά-
πτυξης και Ανταγωνιστικότητας, καθώς και σε 
όλες τις ελληνικές αναθέτουσες αρχές εξειδι-
κευμένη και ταχύτατη συμβουλευτική υποστήριξη 

κατά τη δημοπράτηση συγχρηματοδοτούμενων 
συμβάσεων έργων και τεχνικών υπηρεσιών, που 
υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 
2004/18 & 2004/17. Συγκροτεί ένα εθνικό σύστη-
μα ελέγχου της νομιμότητας των διαδικασιών ανά-
θεσης δημοσίων συμβάσεων και σηματοδοτεί μια 
νέα εποχή προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης 
της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας στη 
δημοπράτηση των δημοσίων συμβάσεων. 

http://www.diske.gr/
mailto:diske@cieel.gr

