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O νέος νόµος 3886/2010 για την έννοµη προστασία στις δηµόσιες συµβάσεις 

24 ωρών που προβλέπονταν ως σήµε-
ρα). Η προσωρινή διαταγή εκδίδεται είτε 
κατόπιν υποβολής αίτησης είτε και αυτε-
παγγέλτως (ά. 5 §4). Επίσης, η προθε-
σµία για την έκδοση απόφασης επί της 
αίτησης ασφαλιστικών µέτρων ορίζεται 
πλέον σε 20 ηµέρες (αντί της προγενέ-
στερης προθεσµίας 15 ηµερών) από την 
εκδίκαση της αίτησης (ά. 5 §6).  
 
∆υνατότητα ακύρωσης συναφθεί-
σας σύµβασης 
Προβλέπεται η δυνατότητα του ∆ικα-
στηρίου να κηρύξει –µετά από αίτηση 
του ενδιαφεροµένου– συναφθείσα σύµ-
βαση ως άκυρη αναδροµικά σε συγκε-
κριµένες, ρητώς αναφερόµενες περιπτώ-
σεις, ήτοι όταν α) ανατέθηκε χωρίς προ-
ηγουµένως να έχει δηµοσιευθεί προκή-
ρυξη στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ε.Ε., 
β) δεν τηρήθηκε η υποχρέωση αναστο-
λής της σύναψης της σύµβασης, όπως 
ορίζεται στο ά. 5 §2, γ) συνάφθηκε συµ-
φωνία-πλαίσιο και παραβιάσθηκαν οι 
υποχρεώσεις που επιβάλλει η . 4 §β΄ 
του άρθρου 28 του πδ 60/2007, δ) ε-
φαρµόσθηκε δυναµικό σύστηµα αγορών 
και παραβιάσθηκαν οι διατάξεις των §§5, 
6 του άρθρου 27 του ίδιου πδ. Στην 
περίπτωση αυτή οι αξιώσεις των µερών 
διέπονται από τις διατάξεις περί αδικαιο-
λόγητου πλουτισµού (ά. 8 §§1, 2). 
Προβλέπεται εξαιρετικά η δυνατότητα 
του δικαστηρίου, εκτιµώντας τις ιδιαίτε-
ρες περιστάσεις, να κηρύξει την ακυρό-
τητα µόνο του ανεκτέλεστου µέρους της 
σύµβασης ή να συντάµει τη διάρκειά της 
(ά. 8 §3). Επίσης, το δικαστήριο µπορεί 
να µην κηρύξει άκυρη τη σύµβαση, εφό-
σον συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι δηµο-
σίου συµφέροντος (ά. 8 §4). Στις περι-
πτώσεις αυτές το δικαστήριο επιβάλλει 
µε την ίδια απόφαση στην αναθέτουσα 
αρχή και πρόστιµο, το οποίο περιέρχεται 
στον αιτούντα και δεν µπορεί να υπερ-
βαίνει το 10% του χρηµατικού αντικει-
µένου της σύµβασης (ά. 8 §5).  
Η προθεσµία άσκησης προσφυγής για 
την ακύρωση της σύµβασης είναι κατά 
κανόνα 30 ηµερών και άρχεται από την 
εποµένη είτε της δηµοσίευσης της από-
φασης είτε της ενηµέρωσης των ενδια-
φεροµένων µε άλλο τρόπο. Ορίζεται, 
επίσης, απώτατη προθεσµία 6 µηνών 
από την εποµένη της σύναψης της σύµ-
βασης (ά. 8 §6). 

Σας ενηµερώνουµε ότι ψηφίσθηκε και 
ισχύει από την 30.09.2010 ο Ν.3886/2010 
(ΦΕΚ 173 Α) για τη δικαστική προστασία 
κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων, ο 
οποίος θεσπίστηκε προς εναρµόνιση µε 
την Οδηγία 2007/66/ΕΚ και καταργεί τους 
Ν.2522/1997 & Ν.2854/2000. Οι κυριότε-
ρες τροποποιήσεις είναι οι εξής:  
 
Πεδίο εφαρµογής 
Στο πεδίο εφαρµογής του νέου νόµου 
υπάγονται οι διαφορές που αναφύονται 
πριν τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων 
έργων, προµηθειών και υπηρεσιών, όταν η 
σύµβαση διέπεται από τις διατάξεις των 
Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ή τις 
διατάξεις µε τις οποίες µεταφέρθηκαν οι εν 
λόγω Οδηγίες στην εσωτερική έννοµη 
τάξη. Επίσης, υπάγονται και οι διαφορές 
που ανακύπτουν κατά τις διαδικασίες ανά-
θεσης συµφωνιών-πλαίσιο, συµβάσεων 
παραχώρησης δηµοσίων έργων και δυνα-
µικών συστηµάτων αγορών (ά. 1).  
 
∆ικαιοδοσία & καθ’ ύλην αρµοδιότητα 
Επέρχονται τροποποιήσεις στις διατάξεις 
για τη δικαιοδοσία και την καθ’ ύλη αρµο-
διότητα των δικαστηρίων. Ειδικότερα, 
στην αρµοδιότητα του ∆ιοικητικού Εφετεί-
ου υπάγονται διαφορές που αφορούν συµ-
βάσεις µε προϋπολογισµό έως  
14.999.999€, οι οποίες εµπίπτουν στο 
ρυθµιστικό πεδίο της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.  
Το αρµόδιο ∆ιοικητικό Εφετείο αποφαίνε-
ται αµετάκλητα. Οι αιτήσεις προσωρινής 
προστασίας εκδικάζονται κατά κανόνα από 
τον Πρόεδρο Εφετών του οικείου ∆ιοικητι-
κού Εφετείου ή από τον Εφέτη που αυτός 
ορίζει. Αντίθετα, υπάγονται εξαιρετικά 
στην αρµοδιότητα του ΣτΕ διαφορές που 
αφορούν συµβάσεις παραχώρησης δηµο-
σίων έργων ή υπηρεσιών, διαφορές από 
συµβάσεις που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρ-
µογής της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ ανεξαρτή-
τως προϋπολογιζόµενης αξίας ή διαφορές 
από συµβάσεις µε προϋπολογισµό µεγαλύ-
τερο των 15.000.000€, περιλαµβανοµένου 
του ΦΠΑ (ά. 3). Με την εν λόγω ρύθµιση 
επιλύεται οριστικά το πρόβληµα της διά-
σπασης της δικαιοδοσίας µεταξύ πολιτικών 
και διοικητικών δικαστηρίων υπέρ των 
τελευταίων. Επισηµαίνεται ότι οι διατάξεις 
αυτές αρχίζουν να εφαρµόζονται από την 
01.01.2011 (ά. 11 §1). 
 
 

Προδικαστική προσφυγή 
Η προθεσµία για την άσκηση προδικαστι-
κής προσφυγής ανέρχεται πλέον σε 10 
ηµέρες (αντί της προγενέστερης προθεσµί-
ας των 5 ηµερών) αφότου ο ενδιαφερόµε-
νος έλαβε πλήρη γνώση της προσβαλλόµε-
νης παράνοµης πράξης ή παράλειψης (ά. 4 
§1). Η προθεσµία αυτή τηρείται σε κάθε 
περίπτωση πριν τη σύναψη της σύµβασης 
και έτσι υλοποιείται η επιταγή της παρ. 2 
του άρθρου 2α της Οδηγίας 2007/66/ΕΚ, 
περί υποχρέωσης της αναθέτουσας αρχής 
να αναµείνει για χρονικό διάστηµα 
(standstill) 10 ηµερών από την κοινοποίη-
ση της κατακυρωτικής απόφασης στους 
ενδιαφερόµενους µέχρι τη σύναψη της 
σύµβασης.  
Η προθεσµία εντός της οποίας η αναθέ-
τουσα αρχή οφείλει να αποφανθεί αιτιολο-
γηµένα επί της προδικαστικής προσφυγής 
ανέρχεται πλέον σε 15 ηµέρες από την 
άσκησή της (αντί της προγενέστερης προ-
θεσµίας των 10 ηµερών). Παρόλα αυτά ο 
νόµος παρέχει τη δυνατότητα στην αναθέ-
τουσα αρχή να δεχθεί εν όλω ή εν µέρει 
την προδικαστική προσφυγή και µετά την 
πάροδο της ανωτέρω προθεσµίας, έως την 
προτεραία της πρώτης ορισθείσας δικασί-
µου της αίτησης ασφαλιστικών µέτρων. 
Στην περίπτωση αυτή καταργείται αντι-
στοίχως η δίκη επί της εν λόγω αίτησης (ά. 
4 §4). Κατά τον τρόπο αυτό αποφεύγεται 
η µέχρι τούδε «συρροή» των διοικητικών 
προσφυγών του κοινοτικού και του εθνι-
κού δικαίου για τις δηµόσιες συµβάσεις. 
Ορίζεται ρητά ότι σε διαφορές που διέπο-
νται από το νέο νόµο εφαρµόζονται απο-
κλειστικά οι διατάξεις αυτού κατ’ αποκλει-
σµό παράλληλης εφαρµογής τυχόν άλλων 
διατάξεων της εθνικής νοµοθεσίας ή εσω-
τερικών κανονισµών που αφορούν την 
άσκηση ενστάσεων-προσφυγών (ά. 4 §6). 
 
Αίτηση ασφαλιστικών µέτρων 
Ανασταλτικό αποτέλεσµα σύµφωνα µε το 
νέο νόµο επιφέρει αυτόµατα και η άσκηση 
της αίτησης ασφαλιστικών µέτρων υπό 
την επιφύλαξη έκδοσης προσωρινής διατα-
γής µε αντίθετο περιεχόµενο (ά. 5 §§2,4). 
Ως προς την αίτηση ασφαλιστικών µέτρων 
επέρχονται τροποποιήσεις στις προβλεπό-
µενες προθεσµίες. Συγκεκριµένα, για την 
έκδοση προσωρινής διαταγής, καλείται η 
αναθέτουσα αρχή να εκθέσει τις απόψεις 
της προ 3 τουλάχιστον ηµερών (αντί των 

Οκτώβριος Οκτώβριος Οκτώβριος Οκτώβριος 2010201020102010 

Ενηµερωτικό δελτίο 
δηµοσίων συµβάσεων  

Έκτακτη έκδοση 

Υπεύθυνος σύνταξης: Σ. Παναγόπουλος Επιµέλεια: Ε. Τσόλη Συνεργάτες: Ε. Αδαµαντίδου, Ε. Αλαγιαλόγλου, 
Α. Βεζυρτζή, Μ. Βερβενιώτη, Α. Κωνσταντινίδου, Ε. Μαυραγάνη, Α. Νταφιτσοπούλου, Ε. Σιστάκου, Χ.Χάχαλης 

Το ΦΕΚ του Ν.3886/2010 διατίθεται και από την ιστοσελίδα της ΜΟΠΑ∆ΙΣ:  http://mopadis.cieel.gr/pdf/3886_2010.pdf  

∆: Ικάρων 1 (ΤΘ 14) 551 02 Καλαµαριά, Τ: 2310 476 103-4 F: 2310 476 105 Ε: mopadis@cieel.gr I:  http://mopadis.cieel.gr 


