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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Στην «εποχή της πρόσβασης»1 που διανύουμε, αυτή ακριβώς η δυνατότητα 

απρόσκοπτης πρόσβασης του Κράτους, αλλά και των πολιτών -ως 

μεμονωμένων συναλλασσόμενων ή εκπρόσωπων οικονομικών φορέων- στην 

πληροφορία και σε ταχύτατους τρόπους διεκπεραίωσης διαδικασιών, που 

εξυπηρετούν τόσο το δημόσιο όσο και το ιδιωτικό επιχειρηματικό συμφέρον, 

αποτελεί πρώτιστο διοικητικό στόχο των Υπηρεσιών μίας ευνομούμενης 

Πολιτείας. Η ραγδαία ανάπτυξη του Διαδικτύου και των Τεχνολογιών  

Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) κέντρισε τόσο το οικονομικό 

ενδιαφέρον της κοινής Ευρωπαϊκής πολιτικής, ως προσέγγιση στο επιχειρείν  

ηλεκτρονικά2 όσο και το κανονιστικό ενδιαφέρον του ενωσιακού νομοθέτη, σε 

επίπεδο διαφόρων διοικητικών διαδικασιών. 

 

Οι τελευταίες μάλιστα αποκτούν ειδικό βάρος, δεδομένου ότι η άρτια 

διεξαγωγή τους συνδέεται άμεσα με τη διακυβέρνηση και τις δραστηριότητες 

του κρατικού μηχανισμού, που κινείται με γνώμονα την εξυπηρέτηση του 

δημοσίου συμφέροντος, αλλά και με όλες τις πτυχές της καθημερινότητας των 

πολιτών, που στο σύνολό τους απαρτίζουν τους αποδέκτες τόσο των 

ενωσιακών όσο και των εθνικών ρυθμίσεων. Ειδικά όσον αφορά τις ενωσιακές 

ρυθμίσεις, είναι πλέον πασιφανές ότι έχουν προσλάβει το χαρακτήρα 

κανόνων άμεσης εφαρμογής και υπερνομοθετικής ισχύος3, λόγω της 

δεδηλωμένης βούλησης κάθε κράτους  - μέλους να περιορίσει την κυριαρχία 

                                                 
1     Όπως χαρακτηριστικά την προσδιόρισε ο Rifkin J. στο The Age of Access: The New 

Culture of Hypercapitalism, Where all of Life is a Paid – For Experience, εκδ. J. 

Tarcher/Putnam, Νέα Υόρκη 2000, Κεφάλαιο 1, σελ. 3.  

2   Χιόνη Γ., Ηλεκτρονικές Διεπιχειρηματικές Αγορές – Νομοθετικό Πλαίσιο και Πολιτική της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ΕΕΕυρΔ 2005:2, τ. 25, σελ. 349.  

3   Δετσαρίδης Χ., Η Επίδραση του Κοινοτικού Δικαίου στην νομιμότητα της Διοικητικής 

Δράσης, ΕΔΔΔΔ 1/2010, σελ. 19. Σχετικά με θέματα ισχύος και ενσωμάτωσης στο εθνικό 

Δίκαιο κλ.π. της κοινοτικής νομοθεσίας βλ. Σατλάνη Χ., Η οριζόντια άμεση ισχύς των Oδηγιών 

και η σύμφωνη με Οδηγία ερμηνεία του εθνικού δικαίου, Αρμ 2011, σσ. 1269 – 1301.  

 10



του υπέρ της δημιουργίας της ενωσιακής έννομης τάξης που λειτουργεί, 

μεταξύ άλλων, και ως ενιαίο νομικό πεδίο αναφοράς.  

 

Από αυτές τις ρυθμίσεις πηγάζουν ορισμένες βασικές αρχές που θα μας 

απασχολήσουν στα επόμενα κεφάλαια, δεδομένου ότι η πιστή τήρησή τους 

αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα και μέσο διασφάλισης της εύρυθμης 

λειτουργίας της Διοίκησης και κατά συνέπεια της ευημερίας της ευρωπαϊκής 

κοινωνίας των πολιτών. Η ραγδαία εξάπλωση των ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών τις υποστηρίζει περαιτέρω και αποτελεί προϋπόθεση για τη 

διαφάνεια σε όλες τις δράσεις της Δημόσιας Διοίκησης γενικά, αλλά και 

ειδικότερα όσον αφορά τις ποικίλες διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων 

συμβάσεων, που συνδέονται άμεσα με έναν από τους καίριους στόχους της 

ευρωπαϊκής ενοποίησης: την ανεμπόδιστη κίνηση προσώπων / αγαθών στην 

εσωτερική αγορά και του ελεύθερου ανταγωνισμού4. Για τον προαναφερόμενο 

λόγο, το κανονιστικό πλαίσιο που τις διέπει αποτελούσε ανέκαθεν «πεδίο 

δοκιμής» για την επιτυχία της ενωσιακής Πολιτικής ως προς τη διαμόρφωση 

ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς5 και κατά συνέπεια προσελκύει αδιάλειπτα το 

ενδιαφέρον όλων των αρμόδιων οργάνων. 

 

Η επικοινωνία οφείλει να συμβαδίζει με τις αρχές της διαφάνειας και της 

δημοσιότητας, γι’ αυτό και όταν αυτή ενισχύεται ενδυναμώνονται παράλληλα 

και οι τελευταίες. Επί πλέον, η πληροφοριακή δημοσιότητα διευρύνει 

περαιτέρω τις συμμετοχικές διαδικασίες, εξασφαλίζοντας ένα στοιχειώδες 

consensus που καθιερώνει την επικοινωνία «διπλής κατεύθυνσης», η οποία 

σε μία ευνομούμενη Πολιτεία συνιστά τη μοναδική πλήρη επικοινωνία. 

Ταυτοχρόνως, νομιμοποιεί τις δράσεις της Δημόσιας Διοίκησης και βελτιώνει 

                                                 
4   Βλ. Δονάτο Παπαγιάννη Ι., Εισαγωγή στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 

Αθήνα 2007, υπό Κεφάλαιο 13 «Ο Ελεύθερος Ανταγωνισμός». 

5   Fernández J - M., The EC Public Procurement Rules: A Critical Analysis, Oxford: 

Clarendon Press, 1996, σελ. 22 επ. Η θεώρηση της δημόσιας ανάθεσης ως το κατεξοχήν 

όργανο δράσης της Διοίκησης, από τις απαρχές της Ενωμένης Ευρώπης, υποστηρίζεται και 

από τον Pietzker J., Der Staatsauftrag als Instrument des Verwaltungshandelns, J.B.C. Mohr 

(Paul Siebeck) Tübingen 1978, σελ. 304 επ.  
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τις αποφάσεις τόσο των κεντρικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο 

και των εγχώριων Υπηρεσιών, ωθώντας τις τελευταίες σε συνεχή 

προσαρμογή προς το καλύτερο6. Η ιδέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, 

όπως θα επισημανθεί στη συνέχεια της παρούσας μελέτης, αποτελεί 

ακρογωνιαίο λίθο στο μελλοντικό σχεδιασμό όλων των κρατών – μελών και 

εξυπηρετείται, ειδικά στον τομέα της ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, τόσο 

από την εναρμόνιση των διαδικασιών για τις κρατικές προμήθειες όσο και από 

τη δημιουργία μίας κοινής πλατφόρμας7 για την καλύτερη διακρατική 

συνεργασία επί των θεμάτων αυτών, ώστε, μεταξύ άλλων, να επιλύονται με 

ενιαίο τρόπο τα ποικίλα ζητήματα που ανακύπτουν, ειδικά όσον αφορά τις 

σχετικά νέες μορφές ανάθεσης σύμβασης με ηλεκτρονικά μέσα που 

παρατίθενται στα επόμενα Κεφάλαια.  

 

Στο επίκεντρο της παρούσας μελέτης βρίσκεται το νέο κανονιστικό πλαίσιο επί 

των δημοσίων προμηθειών, το οποίο προέρχεται από το ενωσιακό Δίκαιο και 

ενσωματώνει ορισμένους κοινωνικοοικονομικούς στόχους που είχε ήδη 

αναδείξει το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (νυν Δικαστήριο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης  - ΔΕΚ) στη νομολογία του. Αφορά τον εκσυγχρονισμό 

των δομών και τη διάδοση της χρήσης των ηλεκτρονικών μέσων που 

σχετίζονται με τις διαγωνιστικές διεργασίες, έτσι ώστε να επωφελούνται αυτών 

οι Αναθέτουσες Αρχές, αλλά και το μεγαλύτερο δυνατό τμήμα των 

οικονομικών φορέων, ιδίως αυτών που βίωναν έως τώρα οποιαδήποτε μορφή 

                                                 
6  Στράνης Δ.,  Η Αλλαγή στις Θεμελιώδεις Κατευθύνσεις της Δημόσιας Διοίκησης στο 

πλαίσιο της «Κοινωνίας της Πληροφορίας» και του Διαδικτύου, ΕΔΔΔΔ 2/2008, σσ. 299 – 

303. 

7  Ένα ενδιαφέρον εγχείρημα για τη δημιουργία μίας ανοιχτής πλατφόρμας για 

διασυνοριακές ηλεκτρονικές προμήθειες πραγματοποιήθηκε με τη σύσταση του NES 

(Northern European Subset), μεταξύ όμως συγκεκριμένων χωρών της Βόρειας Ευρώπης 

(Δανία, Σουήδια, Νορβηγία, Φινλανδία, Αγγλία και Ισλανδία). Για λεπτομέρειες βλ. Frømyr J. / 

Forsberg M., Common Platform for e – procurement  -  Presentation at the UBL symposium, 

16.11.2006, διαθέσιμο υπό: http://xml.coverpages.org/UBLIntl-NESPresentation-200611-

archive.pdf.  
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αποκλεισμού8. Άλλωστε, είναι γνωστή η τοποθέτηση του ενωσιακού νομοθέτη 

υπέρ της διασφάλισης της συμμετοχής κυρίως των μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων στην αγορά των δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με την αρχή 

«προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις»9. Επιπλέον, κατά την πορεία των 

συζητήσεων περί ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων έχει αναδειχθεί πλέον και 

η ανάγκη να περιοριστεί η χρήση ενέργειας και γενικά φυσικών πόρων – 

αποθεμάτων στις διαγωνιστικές διαδικασίες10, ώστε να εξυπηρετούνται και τα 

οικολογικά (κλιματικά) κριτήρια του ενωσιακού νομοθέτη.   

 

Οι καινοτομίες που εισάγουν οι νέες ενωσιακές Οδηγίες, και συγκεκριμένα η 

διενέργεια ηλεκτρονικών πλειστηριασμών και τα δυναμικά συστήματα αγορών 

που θα μας απασχολήσουν στη συνέχεια, αποδεικνύουν τη βαρύνουσα 

σημασία που αποδίδεται από το νομοθέτη στη χρήση της πληροφορικής στις 

έως τώρα εξαιρετικά «εγγραφοκεντρικές» διαδικασίες της παραδοσιακής 

διαγωνιστικής διαδικασίας. Σύμφωνα με μία σχετικά πρόσφατη ανακοίνωση 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής11, με τον τίτλο «Στρατηγική για τις ηλεκτρονικές 

δημόσιες συμβάσεις», αυτού του είδους οι συμβάσεις χρησιμοποιούνται έως 

τώρα στην πράξη μόνο για το 5% έως 10% του συνόλου των δημοσίων 

συμβάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ κρίνεται ότι με τη χρήση τους 

προκύπτει μία συνολική εξοικονόμηση δημοσίων πόρων της τάξης του 5% 

τουλάχιστον, που μεταφράζεται σε περίπου 100 δισεκατομμύρια Ευρώ(!).  

 

Εκτός τούτου, σημειώνεται σημαντικό περιβαλλοντικό όφελος που απορρέει 

από τη μείωση σε γραφική ύλη και μεταφορικό κόστος. Έχοντας συνεπώς την 

                                                 
8  Thompson M., The Northern European Subset: An Open Platform for Cross–border e -

Procurement, (2008) 17 P.P.L.R Issue 4, σελ. 192.  

9  Πρόταση Ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Β7 – 0000/2013, στο: 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/itre/re/1006/1006342/10063

42el.pdf., σελ 3, υπό Β. 

10  Schäfer P., Eu – Vergaberecht 2010/11 – zwischen Konsolidierung, Fragmentierung und 

Kohärenz, VergabeR 2a · 2011, σελ. 284.  

11   Ανακοίνωση COM (2012) 179 final, 20.04.2012, διαθέσιμη στο: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0179:FIN:EL:PDF, σελ. 2.  
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πεποίθηση ότι αυτά τα πλεονεκτήματα συνεισφέρουν στην υλοποίηση του 

στόχου της αειφόρου ανάπτυξης της ενωσιακής στρατηγικής «Ευρώπη 

2020»12 και στη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των δημοσίων 

δαπανών σε ένα πλαίσιο φορολογικών περιορισμών και ανάγκης εξεύρεσης 

νέων πηγών οικονομικής ανάπτυξης, τα αρμόδια όργανα προτείνουν 

πολιτικές για την πλήρη μετάβαση στις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση έως τα μέσα του έτους 2016 το αργότερο. Επί πλέον, 

πιστεύουμε ότι το ενιαίο, κωδικοποιημένο νομικό πλαίσιο, τουλάχιστον όσον 

αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, θα συμβάλει στην καταπολέμηση της 

πολυνομίας (και κακονομίας) που χαρακτηρίζει συχνά τη λειτουργία της 

Δημόσιας Διοίκησης, ιδιαίτερα στη χώρα μας, και ευθύνεται ως ένα σημείο για 

τη γενικότερη «αρρυθμία» της13. 

 

Η πρόταση Οδηγίας COM(2011) 896 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών του «κλασικού» τομέα14, 

ο οποίος μας ενδιαφέρει αποκλειστικά στην παρούσα μελέτη, προβλέπει τη 

σταδιακή μετάβαση προς τα πλήρως ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας και 

περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, και μερικές απλουστευμένες διατάξεις για τα νέα 

εργαλεία (ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί και δυναμικά συστήματα αγορών) που 

προαναφέραμε. Ωστόσο, αναγνωρίζονται παράλληλα και τα υπαρκτά εμπόδια 

προς την ολοκλήρωση της ψηφιακής πορείας που αποδίδονται κυρίως α) 

στην «αδράνεια» των εμπλεκόμενων φορέων, δηλαδή τη διστακτικότητα 

αγοραστών και προμηθευτών να μεταβάλουν τις πάγιες συνήθειές τους, και β) 

                                                 
12  Βλ. υπό: http://ec.europa.eu/europe2020/index_el.htm.  

13  Σταυρόπουλος Γ., Διαφθορά και υπάλληλοι του Δημοσίου – Διοικητικές και Δικαστικές 

όψεις, ΕφημΔΔ – 1/2013, σελ. 100. 

14   Ανακοίνωση COM(2011) 896 τελικό, 20.12.2011, διαθέσιμη στο: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0896:FIN:EL:PDF. Ο κλασικός 

τομέας δεν καλύπτει τις δημόσιες συμβάσεις που υπάγονται στην Οδηγία 2004/17/ΕΕ, 

δηλαδή όσες συνάπτονται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των 

ταχυδρομικών υπηρεσιών. Επισημαίνεται ότι πρόσφατα, στις 28.03.2014, δημοσιεύτηκε στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EL, L 94/65), η Οδηγία 2014/24/ΕΕ σχετικά 

με τις δημόσιες προμήθειες του «κλασικού» τομέα, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 17.04.2014 

και πρέπει να μεταφερθεί στο εθνικό Δίκαιο των κρατών μελών έως τις 18.04.2016. 

 14

http://ec.europa.eu/europe2020/index_el.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0896:FIN:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0896:FIN:EL:PDF


στον κατακερματισμό της αγοράς και την αύξηση του κόστους συμμετοχής 

λόγω της μεγάλης ποικιλομορφίας των χρησιμοποιούμενων συστημάτων15. 

Για τους λόγους αυτούς, η πρόταση Οδηγίας υποστηρίζει τη 

διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων ηλεκτρονικών δημοσίων 

συμβάσεων16, προκειμένου να αποφευχθεί, όσο είναι δυνατόν, η επί μακρόν 

παράλληλη συνύπαρξη ψηφιακών και έγγραφων διαδικασιών. 

 

Τέλος, εξίσου σημαντικό είναι το ευαίσθητο θέμα του απορρήτου και της 

ασφαλούς διαχείρισης των δεδομένων που συγκεντρώνονται και διακινούνται 

κατά τη διάρκεια των διαγωνιστικών διαδικασιών με την υποβολή 

ηλεκτρονικών προσφορών, την επικοινωνία και διαβίβαση εγγράφων μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την έκδοση ηλεκτρονικών πιστοποιητικών κ.λ.π., 

στο οποίο θα αναφερθούμε εν συντομία στο οικείο Κεφάλαιο. Λόγω της 

ταχύτητας των συστημάτων και των δυνατοτήτων που παρέχουν οι 

σύγχρονες τεχνολογίες, είναι εφικτό να προκύψουν παρεμβολές, αλλοιώσεις ή 

έστω ακούσιες διαρροές κρίσιμων στοιχείων για τους οικονομικούς φορείς και 

τις προσφορές τους, συνεπώς, το ζήτημα της ασφάλειας είναι ένα από τα 

προβλήματα που καλούνται  να επιλύσουν οι Αναθέτουσες Αρχές, έχοντας ως 

κύριο όπλο την αποκαλούμενη «ηλεκτρονική υπογραφή», και ιδιαίτερα την  

                                                 
15  Βλ. την Πράσινη Βίβλο του έτους 2010 COM(2010) 571 final, διαθέσιμη στην 

ιστοσελίδα:http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2010/e-procurement/green-

paper_en.pdf, σσ. 10 – 11.  

16  Για παράδειγμα,  δημιουργήθηκε  ένα  πιλοτικό  Πρόγραμμα  Πανευρωπαικών 

Διαδικτυακών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (Pan – European Public Procurement Online: 

PEPPOL)  που  προσφέρει  λύσεις  διαλειτουργικότητας  για  τη  σύνδεση  των  ήδη 

υφιστάμενων πλατφορμών στα κράτη - μέλη (βλ. την ιστοσελίδα: 

http://www.peppol.eu/about_peppol/about-openpeppol-1). Επιπροσθέτως, το έτος 2012 

συγκροτήθηκε μία ομάδα εμπειρογνωμόνων για τη διευκόλυνση της πρόσβασης όλων των 

ενδιαφερόμενων στην ηλεκτρονική υποβολή προσφορών. Φέρει το  όνομα  “e – TEG” 

(“Expert Group on e – Tendering”) και  επινοεί  λύσεις  χρηστικότητας  και  ασφάλειας  για  

την  άρση  των  εμποδίων  που  αποθαρρύνουν τους νεοεισερχόμενους υποψηφίους (βλ. την 

ιστοσελίδα:http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/eprocurement/expert/index

_en.htm).  
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«προηγμένη» μορφή της, η οποία συνιστά μία βασική παράμετρο για την 

ασφαλή συναλλαγή μέσα στο περιβάλλον του διαδικτύου17.   

 

Με βάση τα προαναφερόμενα, η παρούσα διατριβή διαρθρώνεται σε πέντε 

αυτοτελή Κεφάλαια ως εξής: 

Στο πρώτο Κεφάλαιο περιγράφεται γενικά η χρήση των νέων Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην καθημερινή πρακτική της 

Δημόσιας Διοίκησης, κατ’ επιταγή της Κοινωνίας της Πληροφορίας και της 

καθιέρωσης της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κυρίως λόγω της εφαρμογής 

σχετικά πρόσφατων ενωσιακών ρυθμίσεων. Στο δεύτερο παρατίθεται ο 

«παραδοσιακός» τρόπος διενέργειας διαγωνιστικών διαδικασιών, που ισχύει 

έως σήμερα σε μεγάλο βαθμό, τουλάχιστον στη χώρα μας, αν και εμπεριέχει 

σποραδικά, όπως θα δούμε, και τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων. Στη συνέχεια 

(Κεφάλαιο 3), επιχειρείται μία σύντομη σκιαγράφηση της εισαγωγής της 

πληροφορικής στους κρατικούς διαγωνισμούς, όπως τους γνωρίζουμε στην 

κλασική τους μορφή, που επιτελείται σταδιακά με πρωτοβουλία του 

ενωσιακού νομοθέτη. Τέλος, στα Κεφάλαια 4 και 5 προσεγγίζονται 

εννοιολογικά και πρακτικά τα δύο καινοτόμα εργαλεία της Οδηγίας 

2004/18/ΕΚ, τα οποία οριοθετούν την απαρχή της διενέργειας των 

διαδικασιών ανάδειξης αναδόχου στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων με 

ψηφιακά μέσα. 

 

Η διατριβή ολοκληρώνεται με συμπερασματικές παρατηρήσεις και προτάσεις 

για περαιτέρω βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου, όπως επίσης και με τις 

νεώτερες νομοθετικές εξελίξεις .  

 

 

 

 

 

                                                 
17  Πανάγος Θ., Το Θεσμικό Πλαίσιο Σύναψης των Δημοσίων Συμβάσεων με Ηλεκτρονικά 

Μέσα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη 2009, σελ. 123. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο:  
Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

 
 
1.1. Η Κοινωνία της Πληροφορίας  
 

Το νέο άρ. 5Α του ελληνικού Συντάγματος με τον τίτλο «Δικαίωμα στην 

Πληροφόρηση»18 προστατεύει πλέον το καθολικό δικαίωμα των πολιτών να 

συμμετέχουν στη λεγόμενη «Κοινωνία της Πληροφορίας» (στο εξής ΚτΠ)19 και 

μάλιστα ορίζει ρητά ότι το Κράτος έχει την αντίστοιχη υποχρέωση να 

διευκολύνει την πρόσβαση στις πληροφορίες που διακινούνται με ηλεκτρονικά 

μέσα, όπως επίσης να μεριμνά για την παραγωγή, ανταλλαγή και διάδοση 

αυτών. Αυτός ο «αφηρημένος» για πολλούς όρος, με περιεχόμενο που 

μεταβάλλεται συνεχώς, αλλά με την πάροδο των ετών από την επινόησή του 

τείνει πλέον να περιπέσει σε αχρησία, περιγράφει την κοινωνία εκείνη όπου οι 

τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών έχουν αντίκτυπο σε όλες τις 

εκφάνσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας20 και βασίζονται, όπως προκύπτει 

και ετυμολογικά, στην «πληροφορία»21, ένα τελικό αγαθό άυλο και 

προσβάσιμο22.  

 

                                                 
18  Το άρθρο εισήχθη με την αναθεώρηση του Συντάγματος το έτος 2001 (Ψήφισμα της 6ης 

Απριλίου 2001 της Ζ'  Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων). 

19  Για περισσότερες πληροφορίες περί του όρου κ.λ.π. βλ. το επονομαζόμενο και 

“Bangemann Report”, δηλαδή ένα έγγραφο του 1994 με τίτλο “Europe and the Global 

Information Society. Bangemann report recommendations to the European Council” στο 

http://www.epractice.eu/files/media/media_694.pdf, σελ. 5 επ. 

20  Παπακωνσταντίνου Ε., Νομικά Θέματα Πληροφορικής. Προστασία Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα. Έννομη Προστασία Λογισμικού. Ηλεκτρονικό Εμπόριο, εκδ. 

Σάκκουλα, Αθήνα  - Θεσσαλονίκη 2006, σελ. 7.    

21  Όπως την ορίζει ο Μήτρου Λ., Το δίκαιο στην κοινωνία της πληροφορίας, εκδ. Σάκκουλα, 

Αθήνα  - Θεσσαλονίκη 2002, σελ. 15 επ. 

22  Κατά τον ορισμό του Πανάγου Θ., ό.π., σελ. 92. 
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Επίσης, στο άρ. 1 παρ. 2 της Οδηγίας 98/34 της Ευρωπαϊκής Ένωσης «για 

την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών 

προτύπων και κανονισμών», όπως  τροποποιήθηκε με την Οδηγία 94/4823, 

καταγράφεται και η έννοια της «υπηρεσίας της πληροφορίας»24 που ορίζεται 

ως το είδος της υπηρεσίας που προσφέρεται από το φορέα εξ αποστάσεως, 

με αμοιβή και με την υποστήριξη ηλεκτρονικού εξοπλισμού, κατόπιν αιτήματος 

του αποδέκτη της. Ακριβώς αυτή η παραγωγή υπηρεσιών είναι που 

χαρακτηρίζει τη μετα – βιομηχανική κοινωνία, δηλαδή τη σύγχρονη κοινωνία 

όπου ζούμε, στην οποία οι πόροι μετατίθενται πλέον από την παραγωγή 

αγαθών στην παραγωγή υπηρεσιών και από την απόκτηση εξοπλισμού στην 

ανάπτυξη λογισμικού25, γεγονός που υποχρεώνει τόσο τις επιχειρήσεις του 

ιδιωτικού κλάδου όσο και τη Δημόσια Διοίκηση, που μας ενδιαφέρει στην 

παρούσα μελέτη, να προσαρμοσθούν στις νέες συνθήκες.     

 

Η Κοινωνία της Πληροφορίας, ως όρος, επινοήθηκε το έτος 1994 από τους 

νομικούς μίας επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατόπιν 

δημιουργήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η αρμόδια Γενική Διεύθυνση με 

τίτλο “Information Society and Media”. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, ο όρος 

«Κοινωνία της Πληροφορίας» τείνει να αντικατασταθεί πλέον από το νέο όρο 

«Κοινωνία της Γνώσης», ενώ στη χώρα μας συγκεκριμένα γίνεται λόγος για 

την «Ψηφιακή Ελλάδα»26. Η ευρεία έννοια «Κοινωνία της Πληροφορίας» 

αποτελεί ένα κοινωνικό, οικονομικό και τεχνολογικό σύστημα, το οποίο 

επιτρέπει κατ’ αρχάς την απόκτηση, αποθήκευση και επεξεργασία και κατόπιν 

την αξιολόγηση και ενδεχομένως περαιτέρω διάχυση πληροφοριών είτε για 

χρήση προς όφελος ατόμων και επιχειρήσεων είτε προς όφελος της Διοίκησης 

                                                 
23  ΕΕ αριθ. L 204 της 21ης Ιουλίου 1998, σσ. 0037 – 0048 και ΕΕ L 217 της 5ης Αυγούστου 

1998, σσ. 0018 – 0026, αντίστοιχα. 

24  Χριστοδούλου Κ., Ηλεκτρονικά Έγγραφα και Ηλεκτρονική διαδικασία. Μετά τις νέες 

κοινοτικές ρυθμίσεις, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα  - Κομοτηνή 2001, σελ. 1, υποσημ. 1. 

25  Bell D., The Coming of Post-Industrial Society: a Venture in Social Forecasting, Basic 

Books (Special Anniversary Edition), New York 1999, σελ. 121 επ.  

26  Παπακωνσταντίνου Β., Ψηφιακή Ελλάδα. Ιστορική διαδρομή. Σύγχρονο ρυθμιστικό 

πλαίσιο. Προτάσεις για το μέλλον, εκδ. Κλειδάριθμος 2010, σσ. 32 – 35.  
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που εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον είτε για τη σώρευση γνώσης ή την 

παραγωγή καινοτομίας. 

 

Με άλλα λόγια, είναι μία κοινωνία με σήμα κατατεθέν το «υψηλό επίπεδο 

έντασης» σε όλες τις καθημερινές δραστηριότητες μεγάλου τμήματος των 

πολιτών της, των δημόσιων οργανισμών και των χώρων εργασίας, με τη 

χρήση κοινής και συμβατής τεχνολογίας και χάριν της διακίνησης ψηφιακών 

δεδομένων με ταχύτητα, ανεξαρτήτου αποστάσεως27. Το λειτουργικό πλαίσιο 

που διέπει αυτό το σχετικά πρόσφατο «μόρφωμα» είναι συνήθως ενωσιακής 

προέλευσης και πρέπει να εφαρμόζεται απαρέγκλιτα, μέσω της ενσωμάτωσής 

του στο εθνικό δίκαιο, τόσο από τη χώρα μας όσο και από τα υπόλοιπα κράτη 

– μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για λόγους ομοιομορφίας και συμβατότητας, 

ασχέτως εάν, ειδικά για τα δεδομένα στη χώρα μας, το Ελληνικό Δημόσιο 

καλείται να υπερβεί, κατά τη γνώμη μας, το μέσο όρο του τεχνολογικού του 

επιπέδου28, αλλά και του επιπέδου οργάνωσής του. 

 

 

1.2. Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 
 

Επακόλουθο των προαναφερόμενων  καινοτομιών στην αμφίδρομη 

επικοινωνία Κράτους - πολίτη είναι ο θεσμός της «ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης (“e-government”)», δηλαδή η επιγραμμική δημόσια Διοίκηση, 

η οποία ορίζεται ως η χρήση των νεών Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών στη Διοίκηση, σε συνδυασμό με οργανωτικές αλλαγές και νέες 

δεξιότητες του προσωπικού, που στοχεύουν στη βελτίωση των Δημοσίων 

Υπηρεσιών, καθώς και στην ενίσχυση των δημοκρατικών διεργασιών και των 

                                                 
27  Κατά το IBM Community Development Foundation, βλ. την έκθεση “The Net Result – 

Report of the National Working Party for Social Inclusion” του έτους 1997 στο 

http://www.local-level.org.uk/uploads/8/2/1/0/8210988/netresult.pdf.  

28  Παπακωνσταντίνου Β., ό.π., σσ. 172 - 173. Ο ίδιος παρακάτω επικαλείται χαρακτηριστικά 

το «τεκμήριο τεχνολογικής υστέρησης» του μέσου οργανισμού του Δημοσίου (βλ. σελ. 194).   
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διαδικασιών στήριξης των δημόσιων πολιτικών29. Δίνοντας ένα συνοπτικό 

ορισμό, θα λέγαμε ότι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι η χρήση της 

σύγχρονης τεχνολογίας στη διαδικασία εκσυγχρονισμού της Δημόσιας 

Διοίκησης, με σκοπό η τελευταία να διαρθρωθεί οριζοντίως, δηλαδή με 

πυκνές πληροφοριακές ανταλλαγές μεταξύ των τμημάτων της σε οριζόντιο 

επίπεδο, σε αντίθεση με τις κάθετες και διαιρεμένες δομές που εμφανίζει ως 

τώρα30.    

 

Η Κοινωνία της Πληροφορίας προσδιορίζεται ως προϋπόθεση και στόχος της 

δραστηριότητας της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης31, στο πλαίσιο της οποίας 

και το Ελληνικό Κράτος υποχρεούται να αντικαταστήσει στο μέγιστο δυνατό 

βαθμό το γνωστό σε όλους μας «γκισέ» παροχής υπηρεσιών σε οποιαδήποτε 

Δημόσια Υπηρεσία με βελτιωμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Αυτές παρέχονται 

κυρίως μέσω του Διαδικτύου, χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία 

του ενδιαφερόμενου πολίτη, ευνοώντας παράλληλα την πολυπόθητη 

διασύνδεση των Δημοσίων Υπηρεσιών μεταξύ τους. Τα παραπάνω 

επιτυγχάνονται μέσω της έκδοσης και διακίνησης ηλεκτρονικών πράξεων που 

δεν ενσωματώνονται σε χαρτί ή και εντελώς αυτοματοποιημένων πράξεων 

που προκύπτουν κατόπιν λειτουργίας ενός σχετικού προγράμματος, και όχι 

από το άτομο - υπάλληλο που χειρίζεται την υπόθεση32. 

 

Το έναυσμα για την ανάγκη ενεργοποίησης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

στα κράτη  - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω νέων νομοθετικών 

ρυθμίσεων εκ μέρους των εθνικών κυβερνήσεων δόθηκε το 1999 με την 

                                                 
29  Από την Ανακοίνωση της Επιτροπής, της 26ης Σεπτεμβρίου 2003, προς το Συμβούλιο, το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την 

Επιτροπή των Περιφερειών - Ο ρόλος της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης («e - Government») 

για το μέλλον της Ευρώπης [COM(2003) 567 τελικό] στο  

http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/strategies/l24226b_el.htm, σελ.1.  

30  Πανάγος Θ., ό.π., σελ. 94. 

31  Gatti M., E – Procurement, Edizioni Simone, Napoli, 2002, σελ. 7 επ. 

32  Στράνης Δ., ό.π., σελ. 295. 
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πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που φέρει τον τίτλο «Ε – Ευρώπη, μία 

Κοινωνία της Πληροφορίας για όλους»33. Αυτή η νέα πρό(σ)κληση που 

αντιμετωπίζει ο Δημόσιος Τομέας και στη χώρα μας προϋποθέτει ξεκάθαρη 

καταγραφή αρμοδιοτήτων, ενιαία κεντρική κατεύθυνση και επαγγελματικό 

σχεδιασμό αναφορικά με τη μηχανογράφηση, δηλαδή μία επίπονη εσωτερική 

διαδικασία εντός του εκάστοτε φορέα που παρέχει την υπηρεσία34.  

 

Επί πλέον, λόγω του ότι η Διοίκηση στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της 

συλλέγει και επεξεργάζεται έναν αυξανόμενο όγκο πληροφοριών, κυρίως 

διοικητικού και νομικού χαρακτήρα35, καλείται να επιλύσει, εκτός από τα 

σύνθετα τεχνικά θέματα που θα ανακύψουν κατά το «στήσιμο» και τη 

λειτουργία των ηλεκτρονικών δομών, διάφορα νομικά ζητήματα36, ευαίσθητα 

ζητήματα ψηφιακής πιστοποίησης, τήρησης του απορρήτου των αρχείων με 

τα προσωπικά δεδομένα των συναλλασσόμενων με το Δημόσιο ή αποδεκτών 

μίας παρεχόμενης υπηρεσίας37 και γενικά θέματα διαφάνειας καθ’ όλη τη 

διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας. Γι’ αυτό γίνεται πλέον λόγος για την 

ανάγκη «πληροφοριακής οργάνωσης της Διοίκησης»38, δεδομένου ότι έχουμε 

                                                 
33  Στο http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/strategies/l24221_el.htm. 

34  Παπακωνσταντίνου Β., ό.π., σελ. 196. 

35  Ιγγλεζάκης Ι., Περαιτέρω Χρήση των Πληροφοριών του Δημοσίου Τομέα. Η Οδηγία 

2003/98 και η Προοπτική Ενσωμάτωσής της στο Ελληνικό Δίκαιο, ΕΕΕυρΔ 1:2005, τ. 25, σελ. 

221.  

36  Για μία συνολική εκτίμηση αυτών βλ. Καρακώστα Ι., Δίκαιο και Ίντερνετ. Νομικά Ζητήματα 

του Διαδικτύου, εκδ. Δίκαιο και Οικονομία Π.Ν. Σάκκουλα, Αθήνα 2003. 

37  Σχετικά με το κρίσιμο θέμα της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων και τη νομική 

προστασία τους, βλ. ενδεικτικά Αλεξανδροπούλου – Αιγυπτιάδου  Ε., Ζητήματα από το Δίκαιο 

Πληροφορικής, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή 2002, Μέρος Α', σσ. 21 – 54. 

Επίσης, της ιδίας, Προσωπικά Δεδομένα, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα - Κομοτηνή 2007, 

σελ. 33 επ., και Κοινωνία της Πληροφορίας και νομική προστασία των προσωπικών 

δεδομένων των μελών της, ΕλλΔ 2008, τ. 49, σελ. 691 επ. Επιπλέον, Χριστουδούλου Κ., 

Δίκαιο Προσωπικών Δεδομένων, Νομική Βιβλιοθήκη 2013. 

38  Ως “informationelle Organisation” την προσδιορίζει ο Scherzberg A., Die öffentliche 

Verwaltung als informationelle Organisation, στο Verwaltungsrecht in der 
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ήδη προσχωρήσει στην εποχή του διοικείν διά των πληροφοριών και των 

δικτύων μέσω των οποίων διακινούνται πληροφορίες και η online παρουσία 

του Δημόσιου Τομέα αναμένεται να αποτελέσει το νέο σήμα κατατεθέν του39 

τόσο στη χώρα μας όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη40. 

 

Στόχος της παρούσας μελέτης δεν είναι η καταγραφή όλων των περιπτώσεων 

ηλεκτρονικής επικοινωνίας Κράτους – πολίτη ή των ηλεκτρονικών εσωτερικών 

σχέσεων μεταξύ των κρατικών Υπηρεσιών, που ήδη πραγματοποιούνται στη 

χώρα μας, αλλά η παράθεση των ηλεκτρονικών διαδικασιών μεταξύ Διοίκησης 

και μίας «ειδικής» κατηγορίας πολιτών, συγκεκριμένα των προμηθευτών της 

(π.χ. διενέργεια ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, διακίνηση ηλεκτρονικών 

εγγράφων προμηθειών), διότι οι διαδικασίες αυτές στοχεύουν στην περαιτέρω 

αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικής εξυπηρέτησης του 

δημοσίου συμφέροντος. Άλλωστε, η δυναμική που έχει αναπτύξει έως σήμερα 

το Δίκαιο των κρατικών προμηθειών αποτελεί συγχρόνως έκφραση και 

αποτέλεσμα της ολοένα και μεγαλύτερης διείσδυσης του ενωσιακού Δικαίου 

στο εθνικο Δίκαιο (δηλαδή του «εξευρωπαισμού» του τελευταίου) και αυτή 

ακριβώς η δυναμική προσδίδει στο δικαιικό πλέγμα για τις δημόσιες 

προμήθειες το ρόλο του «πρωτοπόρου»41 στον τομέα της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης. Αυτό ισχύει και πέραν των συνόρων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, διότι οι κυβερνήσεις σε όλον τον κόσμο φαίνεται να αναγνωρίζουν 

τις νέες τεχνολογίες ως μέσο μεταρρύθμισης του τρόπου διακυβέρνησης, για 

                                                                                                                                            
Informationsgesellschaft, Hoffmann – Riem W. / Schmidt – Aβmann E. 2000, Schriften zur 

Reform des Verwaltungsrechts, Band 7, σελ. 195 επ.  

39  Στράνης Δ., ό.π., σελ. 291 και σελ. 296. 

40  Στη Γερμανία, για παράδειγμα, το κρατίδιο πρωτοπόρος στις ηλεκτρονικές προμήθειες 

ήταν αυτό της Βαυαρίας, για να ακολουθήσουν σταδιακά και ορισμένα ακόμη, αν και αρχικά 

επρόκειτο περισσότερο για πιλοτικές λύσεις που βασίζονταν σε διαφορετικά πρότυπα και 

διαφορετικό λογισμικό. Για τη γενικότερη προσπάθεια εγκαθίδρυσης της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης στη Γερμανία βλ. Ernst T., E – Government meets E – Business 

(Tagungsbericht), VΜ, 2002, σελ. 378 επ. 

41  Müller M. / Ernst T., Elektronische Vergabe ante portas – Übersicht über aktuelle und 

zukünftige Rechtsfragen, NJW 2004, Heft 25, σελ. 1768.  
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το λόγο αυτό, άλλωστε, οι κρατικές προμήθειες αποτελούν την προμετωπίδα 

των περισσότερων μεταρρυθμιστικών προσπαθειών εκ μέρους τους42. 

                                                 
42  McCue C. / Roman A., E – Procurement: Myth or Reality, JoPP, Vol. 12, Issue 2, 2012, 

σελ. 221. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο:  
ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 
 
2. Εισαγωγικά  
 

Το Ελληνικό Δημόσιο, προκειμένου να υλοποιεί τους διοικητικούς στόχους του 

και να εξυπηρετεί τους σκοπούς της διακυβέρνησης και του δημοσίου 

συμφέροντος, σε αντιδιαστολή με την εξυπηρέτηση των ατομικών 

συμφερόντων που ικανοποιούνται μέσω των δικαιοπραξιών του Αστικού 

Κώδικα, προβαίνει στη σύναψη συμβάσεων που αφορούν την 

πραγματοποίηση έργων, τις προμήθειες ειδών, την εκτέλεση διαφόρων 

εργασιών ή τη μίσθωση αγαθών43, στο πλαίσιο ενός αυστηρά τυπικού 

πλέγματος διατάξεων του εθνικού, αλλά και του ενωσιακού Δικαίου. 

 

Τα βασικά έως τώρα νομοθετήματα που ρυθμίζουν τις εν λόγω 

δραστηριότητες είναι το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου 

(Κ.Π.Δ.)» (ΦΕΚ Α' – 150/10-07-2007)44 και το Π.Δ. 60/2007 Προσαρμογή της 

                                                 
43  Ο χαρακτηρισμός μίας σύμβασης ως προμηθειών ή υπηρεσιών (ή και έργου), ώστε να 

εφαρμοστούν οι πρέπουσες κατά περίπτωση διατάξεις, απορρέει από το κοινοτικό δίκαιο, και 

όχι από το πώς αυτή αποκαλείται από την εθνική νομοθεσία. «Πυξίδα» για τον ορθό 

χαρακτηρισμό μίας σύμβασης αποτελεί το κρίσιμο στοιχείο που αποτελεί το κύριο αντικείμενο 

αυτής, που διαθέτει προέχοντα χαρακτήρα, μέσα σε αυτή, όχι μόνο ποσοτικά, αλλά και 

ποιοτικά, βλ. την υπ’ αριθμ. 716/2011 απόφαση του Β' Τμήματος ΣτΕ σε ΕλλΔνη 53(2012), 

σελ. 1147. 

44  Οι περισσότερες διατάξεις του εν λόγω Προεδρικού Διατάγματος προϋπήρχαν 

ενσωματωμένες στον παλαιό «Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου», ήτοι το Π.Δ. 394/1996 

(ΦΕΚ Α' – 266/04-12-1996), τον οποίο τροποποιεί το Π.Δ. 118/2007. Τα βασικά σημεία 

τροποποίησης έχουν ως εξής: 1) καθορίζεται τόσο ο τρόπος σύνταξης των όρων της 

διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών όσο και της αξιολόγησης των προσφορών, με 

σκοπό την πλέον αντικειμενική διαγωνιστική διαδικασία, 2) καθιερώνεται πλέον διαφορετικό 

σύστημα υποβολής των δικαιολογητικών, 3) προσδιορίζονται ειδικώς τα στάδια κατάθεσης 

ενστάσεων και διοικητικών προσφυγών, 4) περιγράφονται με σαφήνεια όλα τα στάδια της 

διαδικασίας διενέργειας του διαγωνισμού και 5) καθορίζονται αποκλειστικές προθεσμίες 
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Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί 

συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, 

προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 

2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005 (ΦΕΚ Α'  - 64/16-

3-2007 )45.  

 

Όσον αφορά τις ενωσιακής προελεύσεως ρυθμίσεις για τις δημόσιες 

συμβάσεις, επισημαίνεται ότι η αρχική απόπειρα θέσπισης ενός κανονιστικού 

πλαισίου πραγματοποιήθηκε ήδη τη δεκαετία του 1970 με μία Οδηγία για τα 

δημόσια έργα (71/305/ΕΕΚ στο ΕΕ L 158/1) και μία ακόμη για τις υπηρεσίες 
                                                                                                                                            
πληρωμής των προμηθευτών (βλ. την υπ’ αριθμ. Πρωτ. Π1/4232/12.09.2007 Εγκύκλιο του 

Υπουργείου Ανάπτυξης για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 118/2007).  

45  Για συνολικό σχολιασμό των επιμέρους διατάξεων του Π.Δ. 60/2007, βλ. Σολδάτο Δ., Οι 

Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα. Κωδικοποιημένη Νομοθεσία – Ερμηνεία – Νομολογία 

Ελληνική και Κοινοτική, εκδ. Μ. Δημοπούλου, Θεσσαλονίκη 2008, σσ. 251 - 359. 

Επιπροσθέτως, εφαρμόζεται το βασικό αρχικό νομοθέτημα, και συγκεκριμένα ο Ν. 2286/95 

«Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α' - 19/1-2-1995). 

Επίσης, ισχύουν ο Ν. 3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων 

συμβάσεων» (ΦΕΚ Α' – 173/30-09-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 

4055/2012 (ΦΕΚ Α' - 51/12-3-2012), ο Ν. 2690/99 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας και 

άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' - 45/09-03-1999) και ο Ν. 2362/95 «Περί Δημόσιου Λογιστικού, 

ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' - 247/27-11-1995). Κατά 

περίπτωση εφαρμόζεται και πλήθος άλλων νομοθετημάτων, όπως ο Ν. 3614/2007 

«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 

περίοδο 2007 – 2013» (ΦΕΚ Α' - 267/3-12-2007), όπως τροποποιήθηκε και  ισχύει, ο Ν. 

3310/05 περί των «Μέτρων για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως 

τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/05 (ΦΕΚ Α΄ - 30/14.2.2005), ο Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ Α' - 51/16-9-

1994) για την «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος», ο Ν. 4152/9-5-13 

(υποπαράγρ. Ζ5 κ.ε. της παρ. Ζ΄ του άρ. 1) για «την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 

πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές» (ΦΕΚ Α' – 107/9-5-2013), το Π.Δ. 113/10 «Ανάληψη 

Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ Α' - 194/22-11-2010), το Π.Δ. 82/96 (ΦΕΚ Α' - 

66/11.04.1996) περί «ονομαστικοποίησης των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών»,  

κ.ά. Για λεπτομερή παρουσίαση των κυριότερων διατάξεων που διέπουν τις δημόσιες 

συμβάσεις προμηθειών, βλ. και Μαρκόπουλο Ν., Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, 

εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη 2004.  
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(77/62/ΕΕΚ στο ΕΕ  L 13/1), ενώ κατόπιν, το έτος 1985, η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, με τη «Λευκή Βίβλο» προς το Συμβούλιο για την ολοκλήρωση της 

εσωτερικής αγοράς, διατύπωσε την πεποίθηση ότι οι δημόσιες συμβάσεις 

αποτελούν στοιχείο - κλειδί για την επίτευξη της κοινής ευρωπαϊκής δράσης46, 

γεγονός που οδήγησε το έτος 1993 στην έκδοση των βασικών Οδηγιών 92/50 

για τις υπηρεσίες (ΕΕ L 209/24.07.1992), 93/36 για τις προμήθειες (ΕΕ L 

199/09.08.1993), 93/37 για τα δημόσια έργα (ΕΕ L 199/09.08.1993) και 93/38 

(ΕΕ L 199/09.08.1993)  για τους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των 

μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών.  

 

Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι τον Ιανουάριο του έτους 2014 (15.01.2014) 

υιοθετήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο νέοι κανόνες για τις δημόσιες 

συμβάσεις47, οι οποίοι δημοσιεύτηκαν το Μάρτιο ως ενωσιακή Οδηγία 

2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 

Φεβρουαρίου 2014 «σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση 

της οδηγίας 2004/18/ΕΚ»48 στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, στις 28.03.2014. Μετά την πάροδο είκοσι ημερών από την 

ημερομηνία της προαναφερόμενης δημοσίευσης η νέα Οδηγία απέκτησε 

πλήρη ισχύ, αν και τα κράτη – μέλη είναι υποχρεωμένα να «συμμορφωθούν» 

με τις διατάξεις της Οδηγίας εντός προθεσμίας 24 μηνών από τότε, ενώ, ως 

προς τις ρυθμίσεις που καθιστούν πλέον τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων στις 

διαδικασίες ανάδειξης αναδόχων για δημόσιες προμήθειες ή υπηρεσίες ή 

έργα υποχρεωτική, η αντίστοιχη προθεσμία παρατείνεται για άλλους τριάντα 

μήνες (το ανώτερο). Όσον αφορά τη χώρα μας, η μεταφορά της εν λόγω 

Οδηγίας στο εθνικό Δίκαιο δεν έχει υλοποιηθεί έως τώρα. 

 

                                                 
46  Μαυρομμάτη Α., Το Νέο Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Δημοσίων Συμβάσεων. Ένα Βήμα 

Μπροστά;, ΕΕΕυρΔ 1:2005, τ. 25, σελ. 101.  

47  Οι οποίοι είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα με τίτλο Public Procurement Reform: 

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/modernising_rules/reform_proposals/i

ndex_en.htm#140115. 

48  Βλ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EE L 94/65 EL της 28ης Μαρτίου 2014. 
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Επί πλέον, στις 08.08.2014, δημοσιεύτηκε ο Ν. 4281/2014 με τίτλο «Μέτρα 

στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα 

Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»49, ο οποίος στο εκτενές Μέρος 

Β' «Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. 

Κανόνες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» 

εμπεριέχει λεπτομερείς διατάξεις σχετικά με τα όσα διέπουν τις διαγωνιστικές 

διαδικασίες και τις συμβάσεις μεταξύ του Δημοσίου και των προμηθευτών του. 

Βάσει του άρ. 201 του παραπάνω νόμου, ως εναρκτήρια ημερομηνία για την 

εφαρμογή του ορίζεται η 1η Μαρτίου 2015, δηλαδή στην παρούσα χρονική 

φάση το ισχύον νομικό πλαίσιο δεν επηρεάζεται και οπωσδήποτε πρέπει να 

ακολουθήσει η έκδοση δευτερογενούς Δικαίου (π.χ. Υπουργικές Αποφάσεις) 

για την καλύτερη εφαρμογή του νόμου. Στο σημείο αυτό, ωστόσο, οφείλουμε 

να παρατηρήσουμε ότι τόσο για τα δυναμικά συστήματα αγορών όσο και για 

τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, που ενδιαφέρουν συγκεκριμένα την 

παρούσα μελέτη, τα αντίστοιχα άρθρα 132 και 133 του Ν. 4281/2014 

παραπέμπουν στην «κλασική» Οδηγία 18/2004/ΕΚ, χωρίς να γίνεται καμία 

μνεία στην πρόσφατη Οδηγία 2014/24/ΕΕ που δημοσιεύτηκε το Μάρτιο του 

έτους 2014.  

 
 
2.1. Ορισμοί 
 
2.1.1. Η έννοια του «Δημοσίου» ως Αναθέτουσας Αρχής 
 

Ο όρος «Δημόσιο» περιλαμβάνει, σύμφωνα με το άρ. 1 του Ν. 2286/1995 

«Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α' 

– 19/1-11-1995), και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα Νομικά 

                                                 
49  Στο ΦΕΚ Α' – 160/8-8-2014. Αν και ο νόμος είναι σχετικά πρόσφατος, ήδη έχει εκδοθεί 

μία μελέτη για τη σύναψη σύμβασης υπό το πρίσμα του προαναφερόμενου νέου νόμου, η 

οποία παρουσιάζει ενδιαφέρον, αν και περιορίζεται στις συμβάσεις που αφορούν το δημόσιο 

πανεπιστήμιο (βλ. Μαυρίδη Στ., Δημόσιες συμβάσεις & Πανεπιστήμιο στο νέο θεσμικό 

πλαίσιο (Ν. 4281/2014, Ν. 4270/2014 και Ν. 4009/2011), εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα – 

Θεσσαλονίκη 2014. 
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Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τις δημόσιες και παραχωρηθείσες επιχειρήσεις 

και οργανισμούς, τις Τράπεζες που ανήκουν στο Νομικό Πρόσωπο του 

Δημοσίου, είτε στο σύνολό τους είτε κατά πλειοψηφία, τα κρατικά Νομικά 

Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις αυτών, όπως 

επίσης και τις ενώσεις που συγκροτούνται από έναν ή περισσότερους από 

τους παραπάνω φορείς.   

 

Με το σχετικά πρόσφατο άρ. 14 του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής 

Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο 

Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' - 143/28.06.2014) δίδονται πιο 

εξειδικευμένοι ορισμοί και κατηγοριοποιούνται περαιτέρω τα μέρη που 

απαρτίζουν το Ελληνικό Δημόσιο. Συγκεκριμένα, γίνεται λόγος για: α) Γενική 

Κυβέρνηση, η οποία περιλαμβάνει την Κεντρική Κυβέρνηση, τους 

Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και τους Οργανισμούς 

Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ) και β) Κεντρική Κυβέρνηση, η οποία 

περιλαμβάνει την Κεντρική Διοίκηση και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου 

Δικαίου, αλλά και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που 

περιλαμβάνονται στη Γενική Κυβέρνηση και δεν ανήκουν στους ΟΤΑ και ΟΚΑ.  

Στο Π.Δ. 60/2007, άρ. 2 παρ. 2, δίδεται ωστόσο ένας στενότερος ορισμός της 

«Αναθέτουσας Αρχής», και συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι Αναθέτουσες Αρχές 

«είναι το Κράτος, οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι Οργανισμοί Δημοσίου 

Δικαίου και οι ενώσεις μίας ή περισσότερων από αυτές τις Αρχές ή ενός ή 

περισσότερων από αυτούς του Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου», συνεπώς 

δεν γίνεται μνεία στα κρατικά Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, που 

προαναφέρθηκαν, και στις συνδεδεμένες επιχειρήσεις αυτών. 

 

 
2.1.2. Ορισμός του «δημοσίου συμφέροντος» 

 

Επιχειρώντας έναν ορισμό της ευρείας έννοιας του «δημοσίου συμφέροντος», 

θα λέγαμε ότι δεν αποτελεί το αόριστο συμφέρον ενός απρόσωπου δημοσίου 

φορέα, ούτε είναι μία έννοια σταθερή και ανελαστική, όπως προκύπτει  

άλλωστε και από τη νομολογιακή προσέγγισή του η οποία διαφοροποιείται, 
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προσανατολιζόμενη στις εκάστοτε κοινωνικοοικονομικές συνθήκες50. Το 

δημόσιο συμφέρον μπορεί να είναι γενικό, όταν αφορά άμεσα το σύνολο των 

μελών της κρατικής κοινωνίας και εξυπηρετεί την ικανοποίηση βασικών 

αναγκών που προσιδιάζουν σε όλα τα μέλη της, για παράδειγμα, εθνική 

άμυνα, υγιεινή, συγκοινωνία, ή ειδικό δημόσιο συμφέρον, όταν αφορά άμεσα 

ορισμένα μόνο τμήματα της κοινωνίας που προσδιορίζονται βάσει γενικών 

κριτηρίων, για παράδειγμα, όταν πρόκειται για τους κατοίκους μίας 

συγκεκριμένης περιοχής. Ωστόσο, και οι ειδικότερες εκδηλώσεις του δημοσίου 

συμφέροντος εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιό του51, διότι η κάλυψη μίας 

συλλογικής ανάγκης εμπεριέχει αναγκαστικά το ατομικό συμφέρον του 

μεμονωμένου πολίτη, χωρίς όμως το δημόσιο συμφέρον να υποβιβάζεται σε 

ένα απλό άθροισμα ιδιωτικών συμφερόντων.  

 

Σημειωτέον ότι το δημόσιο συμφέρον, αν και κρίνεται υπέρτατο αγαθό, δεν 

δύναται να θεμελιώσει απαλλαγή της Διοίκησης από την αρχή της 

νομιμότητας, δηλαδή, η υποχρέωση της Διοίκησης να τηρεί τους ισχύοντες 

κανόνες δικαίου υφίσταται εις το διηνεκές, διότι και το δημόσιο συμφέρον 

εξειδικεύεται από συνταγματικούς κανόνες, που σημαίνει ότι το Σύνταγμα είτε 

προσδιορίζει το δημόσιο συμφέρον είτε καθορίζει τα αρμόδια όργανα που θα 

προβούν στον προσδιορισμό αυτό52. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ότι η σύναψη 

μίας διοικητικής σύμβασης δεν επαφίεται στην ελεύθερη βούληση των 

διοικητικών οργάνων, αλλά οριοθετείται από νομικούς και δημοσιονομικούς 

περιορισμούς, έτσι ώστε να βεβαιωθεί απολύτως ότι εξυπηρετείται το δημόσιο 

συμφέρον.  

 

                                                 
50  Αυγερινού Χρ., Δημόσιο Συμφέρον  - Θέσεις του Ελληνικού Δημοσίου σε πρόσφατες 

μεγάλες δίκες στην Ολομέλεια του ΣτΕ και στο ΑΕΔ – Νομολογία, ΝοΒ, τ. 60, τεύχ. 10, 

Δεκέμβριος  - Γενικά Ευρετήρια 2012, σελ. 2779.  

51  Σπηλιωτόπουλος Ε., Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, τ. 1, 14η έκδοση, Νομική Βιβλιοθήκη 

2011, σσ. 92 – 93.  

52  Δαγτόγλου Π., Συνταγματικό Δίκαιο. Ατομικά Δικαιώματα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα – 

Θεσσαλονίκη 2012, σελ. 151. 
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Για το λόγο αυτό άλλωστε, η Διοίκηση δεν έχει το δικαίωμα να επιλέγει τον 

αντισυμβαλλόμενό της κατά τη σύναψη μίας διοικητικής σύμβασης βάσει 

αυθαίρετης προτίμησης, αλλά υποχρεούται κατά κανόνα να τον επιλέξει 

μεταξύ περισσότερων, κατόπιν δημοσίου διαγωνισμού53. Γενικά, η τήρηση 

ορισμένων διαδικασιών που οφείλουν να διεκπεραιώνονται εντός εκ των 

προτέρων καθορισμένων προθεσμιών ενισχύει την αξιοπιστία  της Διοίκησης  

και την έννοια του δημοσίου συμφέροντος, δεδομένου ότι όλοι οι 

συμμετέχοντες κινούνται στο ίδιο χρονικό πλαίσιο και αντιμετωπίζονται 

ισότιμα, ενώ παράλληλα με τον τρόπο αυτό η Διοίκηση εγγυάται μία από τις 

βασικές λειτουργίες του νομικού πλαισίου για τις δημόσιες προμήθειες: την 

εξασφάλιση προβλεψιμότητας54.  

 

Πέραν τούτου, μία ακόμη ασφαλιστική δικλείδα για την ορθή επίκληση εκ 

μέρους της εκτελεστικής εξουσίας του δημοσίου συμφέροντος, κατά 

περίπτωση, αποτελεί ο δικαστικός έλεγχος της διοικητικής δράσης, αλλά και ο 

έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων55, οι οποίοι πρέπει να 

θεσπίζονται, χωρίς εξαιρέσεις, με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και να 

αποτελούν ουσιαστικά αποκρυστάλλωσή του.    

 

 
2.1.3. Νομική φύση της «διοικητικής σύμβασης» 
 

Όπως προαναφέρθηκε, η Διοίκηση, προκειμένου να ικανοποιήσει σκοπούς 

δημοσίου συμφέροντος, συχνά συνάπτει συμβάσεις με ιδιώτες, διευρύνοντας 

στη σύγχρονη εποχή όλο και περισσότερο τη συμμετοχή των τελευταίων στις 

δραστηριότητές της. Πρόκειται για «διοικητικές συμβάσεις», γύρω από τη 

                                                 
53  Καφτάνη Κ., Η αρχή της τυπικότητας στους δημόσιους διαγωνισμούς, ΔιΔικ 24(2012), σσ. 

546 - 547. 

54  Ziekow J., Der Faktor Zeit bei der Vergabe: Schafft das Vergaberecht Berechenbarkeit?, 

VergabeR 10/2010, σελ. 861 επ.   

55  Γιαννακόπουλος Κ., Το δημόσιο συμφέρον υπό το πρίσμα της οικονομικής κρίσης. 

Σκέψεις με αφορμή τις αποφάσεις ΣτΕ Β' 693/2011, ΣτΕ ΣΤ' 1620/2011 και ΣτΕ Α' 2094/2011, 

ΕφημΔΔ 1/2012, σελ. 100. 
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φύση και τον τρόπο σύναψης των οποίων έχει αναπτυχθεί εκτενής 

βιβλιογραφία56 και αντικρουόμενη νομολογία, αλλά σε γενικές γραμμές μπορεί 

να  τους αποδοθεί ο εξής ορισμός: είναι οι έγγραφες συμβάσεις που 

συγκεντρώνουν σωρευτικά τρία κριτήρια57, και συγκεκριμένα: 

• πρώτον, ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη είναι το Δημόσιο (οργανικό ή 

τυπικό κριτήριο), 

 

• δεύτερον, με τη σύναψη της σύμβασης επιδιώκεται η εξυπηρέτηση 

σαφούς και ορισμένου σκοπού τον οποίο ο νόμος έχει αναγάγει σε 

σκοπό δημοσίου συμφέροντος (λειτουργικό ή ουσιαστικό κριτήριο) και 

 

• τρίτον, το Δημόσιο, λόγω του κανονιστικού καθεστώτος που διέπει τη 

σύμβαση είτε βάσει όρων της διακήρυξης είτε βάσει εξαιρετικών 

ρητρών της σύμβασης, κατέχει υπερέχουσα θέση έναντι του 

αντισυμβαλλόμενου, απολαμβάνοντας «προνόμια», για παράδειγμα, 

αυξημένη δυνατότητα κρατικού ελέγχου και επιβολής κυρώσεων ή 

δυνατότητα μονομερούς παρέμβασης προς το συμφέρον του. Βάσει 

των αποκαλούμενων και «ρητρών εξουσίας»58, η συναφθείσα 

σύμβαση υπάγεται στο εξαιρετικό καθεστώς του Διοικητικού Δικαίου, 

συνεπώς σε τυχόν διαφορές που θα προκύψουν δεν θα εφαρμοστούν 

οι  συνήθεις κανόνες του Ιδιωτικού Δικαίου. 

 

Δεδομένου ότι μία δημόσια υπηρεσία ενδέχεται να λειτουργεί υπό τη μορφή 

ενός Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (π.χ. η Δημόσια Επιχείρηση 
                                                 
56  Βλ. ενδεικτικά Τάχο Α., Ελληνικό Διοικητικό Δίκαιο, 9η έκδοση, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα – 

Θεσσαλονίκη 2008, Κεφάλαιο Ζ, σσ. 754 – 776, Κόρσο Δ., Διοικητικό Δίκαιο, Γενικό Μέρος, 

Τρίτη Έκδοση Ενημερωμένη - Συμπληρωμένη από Μ. – Ε. Κόρσου – Παναγοπούλου, εκδ. 

Αντώνη Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή 2005, Κεφάλαιο Δέκατο Τρίτο, σσ. 456 – 503, και 

Τομαρά Δ., Οι διοικητικές Συμβάσεις, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη 2009, Εισαγωγή, σσ. 3 – 30. 

57  Βλ. ενδεικτικά την υπ’ αριθμ. 4/2012 απόφαση του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου 

(επιμέλεια Β.Π. Ανδρουλάκη), σε ΕΔΔΔ 1/2013, σσ. 57 – 59 και την υπ’ αριθμ. 3089/2010 

απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών ( σχολιασμένη από τον Χρ. Δετσαρίδη), σε ΔιΔικ 

24(2012), σσ. 502 – 505.    

58  Κόρσος Δ., ό.π., Κεφάλαιο Δέκατο Τρίτο, σελ. 459. 
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Ηλεκτρισμού), ανακύπτει θέμα ερμηνείας και αποδοχής ή όχι της ικανότητας 

των Κρατικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου να συνάπτουν διοικητικές 

συμβάσεις και να υπάγονται στα Διοικητικά Δικαστήρια για οτιδήποτε 

προκύψει από τη σύμβαση, κάτι που η ελληνική νομολογία αντικρούει, σε 

αντίθεση με τον ενωσιακό νομοθέτη και το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων. Αυτό συμβαίνει, διότι για τα εγχώρια Δικαστήρια προέχει το 

τυπικό (οργανικό) κριτήριο, και όχι η δυνατότητα της Διοίκησης να ασκεί τις 

αρμοδιότητές της με θεσμούς του ιδιωτικού δικαίου χάριν ευελιξίας, κατά την 

οποία άσκηση το κέντρο βάρους πρέπει να μετατοπιστεί στον επιδιωκόμενο 

σκοπό59.  

 
 
2.1.3.1. Γενικές αρχές που διέπουν τη διοικητική σύμβαση 

 

Οι Αναθέτουσες Αρχές που διενεργούν διαγωνιστικές διαδικασίες οφείλουν να 

τηρούν ορισμένες γενικές αρχές που απορρέουν τόσο από το εθνικό όσο και 

από το ενωσιακό Δίκαιο. Οι τελευταίες μάλιστα θεωρούνται πλέον αυτονόητες 

και ισχύουν ακόμη και σε διαδικασίες με προϋπολογισμό κάτω των 

ενωσιακών ορίων (αναφέρονται παρακάτω), όπου δεν εφαρμόζονται οι 

ενωσιακές Οδηγίες, διότι άπτονται θεμελιωδών ελευθεριών και αποτελούν 

θεμελιώδεις κανόνες της Συνθήκης για τη Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης60. Εκτός από την αρχή της δημόσιας ωφέλειας, δηλαδή την επιδίωξη 

αποκλειστικά και μόνο του δημοσίου συμφέροντος κατά τη δράση της 

Διοίκησης61, όπως και την αρχή της νομιμότητας, που ήδη επισημάνθηκε και 

υπερισχύει κάθε άλλης αρχής, η σύναψη και εκτέλεση των διοικητικών 

συμβάσεων διέπονται από ορισμένες ακόμη αρχές. Οι πιο βασικές, κατά τη 

γνώμη μας, είναι η αρχή της δημοσιότητας των διαγωνιστικών διαδικασιών και 

η αρχή της διαφάνειας αυτών, που συμπυκνώνονται στην  υποχρέωση της 

                                                 
59  Πανάγος Θ., ό.π., σελ. 11. 

60  Σατλάνης Χ., Μια Εισαγωγή στις Δημόσιες Συμβάσεις με Βάση το Δίκαιο και τη 

Νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΔΔΔ 4/2011, σελ. 881.  

61  Φλογαΐτης Σπ., Η διοικητική σύμβαση, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα, Ιανουάριος 1991, 

σελ. 128 επ. 
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χρηστής Διοίκησης να θέτει εκ των προτέρων με σαφήνεια τους όρους της 

διακήρυξης, τα κριτήρια ανάθεσης κ.λ.π. ενός διαγωνισμού και στη συνέχεια 

να τα κοινοποιεί με τους προβλεπόμενους τρόπους προς ενημέρωση τυχόν 

ενδιαφερόμενων υποψηφίων.  

 

Παράλληλα, υφίσταται η υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής για ξεκάθαρες 

διατυπώσεις, για μη χρήση «άσχετων» προς τη σύμβαση κριτηρίων 

ανάθεσης, όπως επίσης ισχύουν η απαγόρευση αλλαγών και η τήρηση 

ευλόγων προθεσμιών, σύμφωνα με την αρχή της διαφάνειας, ως αρχής 

συγγενούς προς την αρχή της ίσης μεταχείρισης η οποία ισχύει εξίσου62, 

όπως προκύπτει και από την εισαγωγική σκέψη 46 του Προοιμίου της 

Οδηγίας 2004/18/ΕΚ63. Στην εν λόγω σκέψη ο ενωσιακός νομοθέτης 

διατυπώνει ρητά ότι η ανάθεση της σύμβασης θα πρέπει να πραγματοποιείται 

βάσει αντικειμενικών κριτηρίων που εξασφαλίζουν την τήρηση της αρχής της 

διαφάνειας, της αρχής της αποφυγής των διακρίσεων και της αρχής της ίσης 

μεταχείρισης και εγγυώνται την αξιολόγηση των προσφορών υπό συνθήκες 

πραγματικού ανταγωνισμού. Πάντως, ως προς την αρχή της ίσης 

μεταχείρισης, η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΚ) 

είναι πλούσια και ενέπνευσε και την εισαγωγική σκέψη 33 του Προοιμίου της 

Οδηγίας64 που αναφέρει ότι οι όροι εκτέλεσης μίας σύμβασης βρίσκονται σε 

σύμπνοια με τα καθοριζόμενα στην Οδηγία, «εφόσον δεν εισάγουν άμεσα ή 

έμμεσα διακρίσεις και αναγγέλλονται στην προκήρυξη διαγωνισμού ή στη 

συγγραφή υποχρεώσεων».    

 

Στις προαναφερόμενες αρχές προσδίδει ειδικό βάρος και ο ενωσιακός 

νομοθέτης, έχοντας ως κύριο μέλημα την ελεύθερη κυκλοφορία  των αγαθών 

ή υπηρεσιών και τον ελεύθερο ανταγωνισμό εντός όλων των κρατών μελών 

                                                 
62  Κουτούπα – Ρεγκάκου Ε., Δημόσιες Συμβάσεις και Κοινοτικό Δίκαιο, εκδ. Σάκκουλα Α.Ε., 

1995, σελ. 37. 

63  Βλ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EE L 134/114 EL  της 30ης Απριλίου 

2004. 

64  Κουτούπα – Ρεγκάκου Ε., Οι νέες κοινοτικές οδηγίες - περιβαλλοντικά και κοινωνικά 

κριτήρια ανάθεσης, ΔηΣΚΕ 3/2005, σελ. 292.   
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της Ευρωπαϊκής Ένωσης65, προς αποφυγή της αυθαιρεσίας και της 

ευνοιοκρατίας εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. Για το λόγο αυτό, οι 

ρυθμίσεις του ενωσιακού Δικαίου, που έχουν σαφή αντίκτυπο και σ’ αυτές του 

εθνικού Δικαίου κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης μίας διοικητικής 

σύμβασης66, είναι σταθερά προσανατολισμένες στη συνεχή διεύρυνση των 

διατάξεων που εγγυώνται την πιστή τήρηση της ίσης μεταχείρισης, της μη 

διάκρισης κυρίως λόγω ιθαγένειας και της αρχής της διαφάνειας για όλους 

τους  υποψηφίους στο διαγωνισμό67, προκειμένου να διασφαλιστεί καλύτερα 

ο ελεύθερος ανταγωνισμός.  

                                                 
65  Όπως καταγράφεται στη σκέψη 25 της από 29 Μαρτίου 2012 συχνά αναφερόμενης 

υπόθεσης SAG ELV Slovensko a.s. κ.λ.π. κατά Úrad pre Verejné obstarávanie (C-599/10) 

του Τέταρτου Τμήματος του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΝοΒ, τ. 60, Τεύχος 3, 

Μάρτιος – Απρίλιος 2012, σ. 778, με σχόλιο της Κουφάκη Ι). Στην υπόθεση αυτή το 

Δικαστήριο ήρθε αντιμέτωπο με την περίπτωση υποβολής ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς 

εκ μέρους υποψηφίου και έκρινε ότι το κοινοτικό Δίκαιο περί προμηθειών υποχρεώνει την 

Αναθέτουσα Αρχή να εξακριβώσει, μέσω αιτήματος προς τον υποψήφιο για παροχή 

αποδείξεων, εάν η προσφορά του είναι σοβαρή, προκειμένου να την κάνει δεκτή ή να την 

απορρίψει. Κατ’ αυτόν τον τρόπο αποφεύγονται αυθαίρετες εκτιμήσεις της Αρχής και 

διασφαλίζεται ο υγιής ανταγωνισμός.  

Επίσης, με αφορμή την κατάθεση ανακριβούς προσφοράς, τόνισε την εξουσία εκτίμησης των 

δεδομένων που διαθέτει η Διοίκηση, η οποία επιβάλει την ίση μεταχείριση όλων των 

συμμετεχόντων (σκέψη 37) ως προς το αίτημα για παροχή διευκρινίσεων, το οποίο 

υποχρεωτικά πρέπει να απευθύνεται σε όλους τους υποψηφίους που βρίσκονται στην ίδια 

κατάσταση, και όχι σε ορισμένους ευνοούμενους, και να αφορά όλα τα σημεία της 

προσφοράς που είναι ασαφή ή δεν συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

66  Σχετικά με την υπεροχή του κοινοτικού Δικαίου βλ. ενδεικτικά Γέροντα Απ., Ο 

«εξευρωπαϊσμός» του διοικητικού δικαίου, ΔιΔικ 2007, σελ. 545 επ.  

67  Γιαννακόπουλος Κ., Η προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού κατά την εκτέλεση των 

διοικητικών συμβάσεων, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή 2006, σελ. 13. Υπάρχει 

ωστόσο και η ανησυχία για την «ισοπέδωση» που επέφερε σε ένα βαθμό η ευθυγράμμιση 

όλων με τις Κοινοτικές Οδηγίες, και μάλιστα σε ένα πεδίο εφαρμογής που χαρακτηρίζεται από 

αυξημένη περιπλοκότητα, όπως η ανάθεση δημοσίων συμβάσεων, οι παράμετροι του οποίου 

κινδυνεύουν έτσι να «υποβιβαστούν» σε υπηρέτες της ιδέας του ανταγωνισμού, σύμφωνα με 

τους Broβ S. / Βurbach M., Überlegungen zur Entwicklung des Vergaberechts seit 1990 und 

zu ihrem Umfeld – Betrachtungen eines Zeitzeugen und Auters, VergabeR 6 · 2011, σελ. 800.     
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Αυτό επιτυγχάνεται και με το συντονισμό των διαδικασιών για την άσκηση 

προσφυγής, που επιχειρήθηκε σε ενωσιακό επίπεδο με τις Οδηγίες  

89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και 92/13/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου  της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με 

την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)68, οι αποκαλούμενες και «δικονομικές 

Οδηγίες»69. Η άσκηση προσφυγής αποτελεί αυτονόητο και προστατευόμενο 

δικαίωμα, το οποίο γεννάται ήδη με τη δημοσίευση της διακήρυξης, για όποιον 

υποψήφιο θεωρεί εαυτόν θιγόμενο, πιστεύοντας ότι έχει παραβιαστεί κάποια 

από τις ανωτέρω περιγραφόμενες αρχές70 και έχει υποστεί ή ενδέχεται να 

υποστεί ζημία από τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό. Άλλωστε, σε ένα 

κράτος δικαίου πρέπει να  υφίσταται  όχι  μόνο  ο  κατασταλτικός,  αλλά  και  ο   

προληπτικός έλεγχος των διαδικασιών71, με τη θέσπιση γρήγορων και 

αποτελεσματικών μέσων ελέγχου για τυχόν προσβολές των ισχυόντων 

κανόνων δικαίου.  

                                                 
68  Μεταφέρθηκαν στο εθνικό Δίκαιο με το σημαντικό Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α' – 173/30-09-

2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει με το Ν. 4055/2012 (ΦΕΚ Α' – 51/12-03-2012). Για διεξοδική ανάπτυξη των 

επιμέρους διατάξεων του Ν. 3886/2010 βλ. Δέγλερη Π., Η προσωρινή δικαστική προστασία 

στις δημόσιες συμβάσεις, εκδ. Σάκκουλα Αθήνα – Θεσσαλονίκη 2013, Μέρος Α', σσ. 29 – 

319. Επίσης, για το δικαστικό έλεγχο της Διοίκησης και τη λειτουργία της Διοικητικής 

Δικαιοσύνης, βλ. το εκτενές έργο του Δαγτόγλου Π., Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο, 6η έκδοση, 

εκδ. Σάκκουλα Αθήνα – Θεσσαλονίκη 2012.  

69  Σατλάνης Χ., Μια Εισαγωγή…, ό.π., σελ. 891. 

70  Επίσης, βλ. και Γέροντα Απ., Οι θεμελιώδεις αρχές που διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις 

– Οι πρόσφατες νομολογιακές προσεγγίσεις, ΕφαρμογέςΔΔ 2006, σελ. 397 επ. 

71  Βλ. Ιουλιανό Σ., Η ενσωμάτωση των ευρωπαϊκών οδηγιών για το συντονισμό των 

διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών προσφυγής στο κυπριακό 

δίκαιο, ΕφημΔΔ – 5/2012, σσ. 716 και 719. Πρόκειται για μία ενδιαφέρουσα αποτίμηση του 

έργου της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών που ιδρύθηκε στην Κύπρο προς συμμόρφωση 

στην Οδηγία 89/665/ΕΟΚ, συντονίζει τις διαδικασίες προσφυγής και έχει αποσυμφορήσει  

αποτελεσματικά το Κυπριακό Ανώτατο Δικαστήριο, εκδίδοντας σε σχετικά σύντομο χρονικό 

διάστημα αποφάσεις επί προσφυγών που αφορούν δημόσιους διαγωνισμούς. Παράλληλα, 

βοηθά τους οικονομικούς φορείς που δικαιώνονται από την Αρχή αυτή να ελπίζουν στην 

τελική κατακύρωση, και όχι απλώς σε αποζημίωση μετά τη χρονοβόρα δικαίωσή τους από το 
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2.1.3.2. Ειδική αναφορά στην αρχή της τυπικότητας 

 

Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, ένα βασικό τρίπτυχο αρχών προερχόμενο 

από το ενωσιακό Δίκαιο είναι η αρχή της ίσης μεταχείρισης, η αρχή της 

αποφυγή διακρίσεων, κυρίως βάσει διαφορετικής ιθαγένειας, και, ως 

επακόλουθο των δύο πρώτων, η αρχή της διαφάνειας72. Με αφορμή την 

εστίαση του ενωσιακού νομοθέτη στις αρχές της ελευθερίας στις συναλλαγές 

και της διαφάνειας στην εσωτερική αγορά, θα θέλαμε να παρεμβάλουμε στο 

σημείο αυτό μία σύντομη αναφορά σε μία εξίσου σημαντική αρχή που οφείλει 

να διέπει κάθε διαγωνιστική διαδικασία, η οποία εγγυάται τις δύο 

προαναφερόμενες και οδηγεί στη σύναψη άρτιων διοικητικών συμβάσεων: την 

αρχή της τυπικότητας. Σύμφωνα με την αρχή της τυπικότητας, οι 

συμμετέχοντες σε ένα δημόσιο διαγωνισμό οφείλουν να προσκομίσουν επί 

ποινή αποκλεισμού όλα τα απαιτούμενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά, 

τεχνικά έγγραφα κ.λ.π., με τον τρόπο που αυτή προβλέπει, ενώ από την 

πλευρά της η Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να εφαρμόσει τους όρους 

της διακήρυξης ισότιμα και απαρέγκλιτα για όλους τους διαγωνιζόμενους.  

 

Στην πράξη η αρχή της τυπικότητας έχει ερμηνευτεί κατά καιρούς με τρόπο 

που κυμαίνεται μεταξύ δύο άκρων, ήτοι 1) με τη στενή -κάπως δογματική- 

έννοια του όρου, με συνέπεια την απόρριψη των προσφορών ακόμη και για 

τον παραμικρό, επουσιώδη λόγο, και 2) με την ευρεία έννοια του όρου 

(ενδοτική εφαρμογή), που παρέχει στη Διοίκηση τη διακριτική ευχέρεια να 

κρίνει ποιοι όροι της διακήρυξης πρέπει να τηρηθούν οπωσδήποτε και ποιοι 

είναι λιγότερο ουσιώδεις73. Ενώ αρχικά παρατηρήθηκε στο εθνικό δίκαιο μία 

                                                                                                                                            
Ανώτατο Δικαστήριο, κατόπιν εκτέλεσης της σύμβασης από άλλον ανάδοχο (σελ. 721 του 

ιδίου). 

72  Υπέρ αυτής της αλληλουχίας κλίνει επανειλημμένα το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, βλ. Wernicke S., Zwischen den Zeilen – Gedanken zu ungeschriebenen 

vergaberechtlichen Prinzipien des Gerichtshofs der Europäischen Union und der 

Europäischen Kommission, VergabeR 5/2010, σελ. 748.  

73  Καφτάνη Κ., ό.π., σελ. 545. Στο εν λόγω άρθρο παρατίθεται λεπτομερής προσέγγιση της 

αρχής της τυπικότητας, με πολυάριθμές αναφορές στην εγχώρια και κοινοτική νομολογία.  
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ροπή προς την τυπολατρία, με αποτέλεσμα να αποκλείονται υποψήφιοι «δι’ 

ασήμαντον αφορμή»74, ήδη πριν από μερικά χρόνια τόσο το Συμβούλιο της 

Επικρατείας όσο και το Ελεγκτικό Συνέδριο επιχείρησαν μία στροφή, κατά τη 

γνώμη μας προς την ορθότερη κατεύθυνση, εκδίδοντας πιο «επιεικείς» 

αποφάσεις που αναγνωρίζουν τη διάκριση μεταξύ ουσιωδών και επουσιωδών 

πλημμελειών μίας προσφοράς, προσφεύγοντας και στην έννοια της 

«συγγνωστής πλάνης» εκ μέρους της Διοίκησης75. 

 

Αυτή η νεότερη τάση της ελληνικής νομολογίας αντιστοιχεί στις απόψεις του 

ενωσιακού νομοθέτη και δικαστή, αν και ο ακριβής όρος «αρχή της 

τυπικότητας» δεν απαντάται ρητά στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά 

προκύπτει από την ισχύουσα υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής και των 

υποψηφίων αναδόχων να συμμορφώνονται με τους όρους της διακήρυξης.  

Σύμφωνα με την εισαγωγική σκέψη 2 της Οδηγίας 18/2004/ΕΚ ΕΚ «περί 

συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, 

προμηθειών και υπηρεσιών», η ανάθεση μίας σύμβασης σε ένα κράτος μέλος 

υπόκειται στην τήρηση των αρχών που διέπουν τη συνθήκη μεταξύ των 

ευρωπαϊκών κρατών και έχουν άμεση σχέση με το άνοιγμα της εσωτερικής 

αγοράς και του ανταγωνισμού εντός αυτής.  

 

Οι δύο προαναφερόμενοι στόχοι επιτυγχάνονται με την ελεύθερη κυκλοφορία 

προσώπων ή εμπορευμάτων ή υπηρεσιών, συνεπώς και οι διαδικασίες που 

οδηγούν στη σύναψη συμβάσεων στα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν 

τα ανωτέρω, έχοντας ως πυξίδα τις αρχές της ίσης μεταχείρισης, της 

                                                 
74  Καφτάνη Κ., ό.π., σελ. 555. Ομοίως καυτηριάζουν τη στάση αυτή, σε σχέση με την 

επαρκή προστασία των υποψηφίων προσφερόντων, οι Bulla S. / Schneider W., Das 

novellierte Vergaberecht zwischen Beschleunigungsgrundsatz und effektivem Bieterschutz, 

VergabeR 5 · 2005, σελ. 665. 

75  Βλ. ενδεικτικά ΕΣ, VI Τμήμα, Πράξη 141/2007, όπου κρίθηκε ότι η ιδιαιτερότητα του 

έργου, σε συνδυασμό με την ύπαρξη όρου στη διακήρυξη περί απόκλισης από τη γενική 

διαδικασία, δημιούργησαν εύλογα την πεποίθηση στην Αναθέτουσα Αρχή ότι ενεργούσε 

νόμιμα. Επίσης, την Πράξη 166/2007, σύμφωνα με την οποία συντρέχει συγγνωστή πλάνη 

υπέρ του αρμόδιου οργάνου της Διοίκησης λόγω της γραμματικής διατύπωσης του νόμου και 

του δυσερμήνευτου των διατάξεων (στο http://www.elsyn.gr/elsyn/files/etnsia/etisia2007.pdf). 
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αποφυγής των διακρίσεων, της αναλογικότητας και της διαφάνειας που 

αποτυπώνονται στη εισαγωγική σκέψη 2 της προαναφερόμενης Οδηγίας. Για 

το λόγο αυτό, στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναπτύχθηκε εγκαίρως η 

διάκριση μεταξύ σημαντικών και λιγότερο σημαντικών όρων σε μία διακήρυξη, 

όπως επίσης και η άποψη περί της δυνατότητας να θεραπεύονται εκ των 

υστέρων επουσιώδεις τυπικές παραλείψεις στις προσφορές76, διότι  

θεωρήθηκε ότι η υπερβολική προσήλωση στην αρχή της τυπικότητας οδηγεί 

ενίοτε στην απόρριψη καλών, λειτουργικών προσφορών, δηλαδή στον 

περιορισμό των διαγωνιζόμενων. 

 

 
2.2. Διενέργεια δημόσιου διαγωνισμού σύμφωνα με το Π.Δ. 118/2007 
(«Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου»)  
 
2.2.1. Εισαγωγικά  
 

Στο παρόν τμήμα θα παρατεθούν συνοπτικά οι διατάξεις του πρώτου (Π.Δ. 

118/2007) από τα δύο προαναφερόμενα Προεδρικά διατάγματα τα οποία 

καθορίζουν τα αυστηρώς τυπικά στάδια που προηγούνται της σύναψης μίας 

δημόσιας σύμβασης και ουσιαστικά αποτελούν προϋπόθεση, ώστε να 

επιτευχθεί η τελική έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και 

του αναδόχου στον οποίο κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα μίας από τις 

παρακάτω αναφερόμενες διαγωνιστικές διαδικασίες. Τα τυπικά στάδια είναι 

πρώτον, οι προπαρασκευαστικές πράξεις που προηγούνται των 

διαγωνιστικών διαδικασιών ή των διαδικασιών διαπραγμάτευσης και 

δεύτερον, η ίδια η διενέργεια αυτών των διαδικασιών. Οι διαγωνιστικές 

διαδικασίες περιλαμβάνουν τον πρόχειρο διαγωνισμό, δηλαδή με συνοπτική 

                                                 
76  Καφτάνη Κ., ό.π., σελ. 550. Ένας προτεινόμενος τρόπος θεραπείας είναι το αίτημα για 

παροχή διευκρινίσεων επί ασαφών κ.λ.π. σημείων της προσφοράς, το οποίο δύναται να 

απευθύνει η Αναθέτουσα Αρχή, κατά το άρ. 51 της Οδηγίας 18/2004/ΕΚ, σε όλους (και όχι σε 

έναν μόνο, λόγω της αρχής της ίσης μεταχείρισης) τους υποψηφίους που έχουν το ίδιο 

πρόβλημα. 
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διαδικασία,  τον τακτικό διαγωνισμό, που μπορεί να είναι ανοικτός ή κλειστός 

και τέλος, το διεθνή διαγωνισμό, δηλαδή με προϋπολογισμό ανώτερο των 

ελάχιστων χρηματικών ορίων (βλ. επόμενη παράγραφο) εφαρμογής των 

ενωσιακών Οδηγιών, ενώ οι διαδικασίες διαπραγμάτευσης διακρίνονται σε 

εξαιρετική διαπραγμάτευση ή απ’ ευθείας ανάθεση.  

 

Κρίσιμο στοιχείο για το είδος του  διαγωνισμού ή της διαδικασίας που πρέπει 

να επιλεγεί αποτελεί η προϋπολογισθείσα δαπάνη του συμβατικού 

αντικειμένου, η οποία αξιολογείται στο πλαίσιο των χρηματικών ορίων που 

ορίζονται κάθε φορά με Νόμο ή Υπουργική Απόφαση για τους διαγωνισμούς 

και τις διαδικασίες που διεξάγονται βάσει του Ελληνικού Δικαίου ή με 

Ενωσιακή Οδηγία για τους διαγωνισμούς και τις διαδικασίες που ρυθμίζονται 

από το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα παρατεθούν στο δεύτερο 

τμήμα του παρόντος Κεφαλαίου. Τα ισχύοντα χρηματικά όρια α) για τις 

διαδικασίες διαπραγμάτευσης (εξαιρετική ή απ’ ευθείας ανάθεση) ανέρχονται 

μέχρι του ποσού των €20.000,0077, β) για τις συνοπτικές διαδικασίες, δηλαδή 

τον πρόχειρο διαγωνισμό μέχρι του ποσού των €60.000,0078, γ) για τον 

τακτικό διαγωνισμό (ανοικτό ή κλειστό) μέχρι του ποσού των €134.000,00 

ειδικά για τις αποκαλούμενες «Κεντρικές Κυβερνητικές Αρχές» του 

Παραρτήματος IV της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ79 ή μέχρι του ποσού των 

€207.000,00 για τις υπόλοιπες Αναθέτουσες Αρχές και δ) για το διεθνή 

διαγωνισμό από το ποσό των €134.000,00 και άνω ειδικά για τις «Κεντρικές 

                                                 
77  Τα χρηματικά «πλαφόν» τροποποιούνται κατά καιρούς, προσαρμοζόμενα στα εκάστοτε 

οικονομικά δεδομένα. Η τελευταία τροποποίηση συντελέστηκε  με την υπ’ αριθμ. Π1/3305 

Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΦΕΚ Β' – 

1789/12-11-2010). Πριν από την Απόφαση του έτους 2010 υπήρξαν, για παράδειγμα, 

παλαιότερες Αποφάσεις, όπως η Π1/6446/14.01.2002 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης 

«Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ. 5, 12, 13 & 16) του Ν. 2286/95», ΦΕΚ Β'  - 

112) που όριζε τα χρηματικά όρια για τις διαδικασίες διαπραγμάτευσης (εξαιρετική ή απ’ 

ευθείας ανάθεση) μέχρι το ποσό των €15.000,00 , ενώ για τους πρόχειρους διαγωνισμούς 

μέχρι το ποσό των €45.000,00. 

78  Βλ. την προαναφερόμενη Π1/3305 Απόφαση Υφυπουργού. 

79  Οι «Κεντρικές Κυβερνητικές Αρχές» περιλαμβάνουν ενδεικτικά Υπουργεία, Γενικές 

Γραμματείες και Πανεπιστήμια. 
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Κυβερνητικές Αρχές» ή από το ποσό των €207.000,00 και άνω για τις 

υπόλοιπες80. Επισημαίνεται ότι κανένα από τα ποσά δεν περιλαμβάνει το 

Φόρο Προστιθέμενης Αξίας. 

 

Πρόθεση της παρούσας μελέτης είναι η παράθεση των βασικών παραμέτρων 

που αφορούν την προετοιμασία και διεξαγωγή του ανοικτού δημόσιου 

διαγωνισμού προμηθειών, και όχι των υπολοίπων περιπτώσεων που 

προαναφέρθηκαν, ήτοι των κλειστών, των πρόχειρων διαγωνισμών ή των 

διαδικασιών διαπραγμάτευσης (εξαιρετικής ή απ’ ευθείας ανάθεσης) με ή 

χωρίς προηγούμενη δημοσίευση διακήρυξης, οι οποίες προβλέπονται στο άρ. 

22 του Π.Δ. 118/2007 για  πολύ συγκεκριμένους λόγους81 που αναφέρονται 

ρητά, έτσι ώστε να εξυπηρετείται αρτιότερα το δημόσιο συμφέρον και να 

αποφεύγεται η υπερβολική, καταχρηστική προσφυγή σε τέτοιου είδους 

διαδικασίες, καταστρατηγώντας την υποχρέωση προκήρυξης διαγωνισμού εκ 

μέρους της Διοίκησης82.  

 

Εν συντομία, θα μπορούσαμε να συνοψίσουμε τις εξαιρετικές αυτές 

περιπτώσεις, που χρήζουν πάντα αιτιολογίας από την πλευρά της Διοίκησης, 

στις ανάγκες για προμήθεια ειδών που για τεχνικούς ή καλλιτεχνικούς λόγους 

ή λόγους αποκλειστικότητας κατασκευάζονται ή προσφέρονται μόνο από 
                                                 
80  Σχετικά με τον καθορισμό των ελάχιστων χρηματικών ορίων, βλ. παρακάτω, υπό 2.3.1. 

81  Στο άρ. 22 δεν απαριθμούνται αυτοί οι λόγοι, αλλά γίνεται παραπομπή στο άρ. 2 

παράγραφος 13 του Ν. 2286/1995 στον οποίο έχουμε ήδη αναφερθεί. Οι διαδικασίες 

διαπραγμάτευσης προβλέπονται και από άλλες έννομες τάξεις, για παράδειγμα, για τη 

μετάβαση από την ανοικτή διαδικασία στη διαδικασία διαπραγμάτευσης κατά το γερμανικό 

Δίκαιο, βλ. Boesen A., Der Übergang vom offenen Verfahren zum Verhandlungsverfahren, 

VergabeR, Sonderheft 2a/2008, σελ. 385 επ. Επίσης, Dopmann V., Das 

Verhandlungsverfahren – Eine Bestandsausnahme, VergabeR 2 · 2013, σελ. 175 επ. Επίσης, 

όσον αφορά την απ’ ευθείας ανάθεση, βλ. και Σκουρή Κ., Η απευθείας ανάθεση δημοσίων 

συμβάσεων, ΔηΣΚΕ 2/2010, σ. 40 επ. 

82  Για τη διαδικασία προμήθειας με διαπραγμάτευση η έλλειψη θεσμοθετημένου τύπου στην 

κείμενη νομοθεσία παρέχει τη διακριτική ευχέρεια στην εκάστοτε Αναθέτουσα Αρχή να 

ακολουθήσει οποιαδήποτε διαδικασία κρίνει ότι διασφαλίζει διαφάνεια και αντικειμενικότητα 

(βλ. Έγγραφο του Υπουργείου Εμπορίου Π1/416/96 στην ιστοσελίδα 

http://gge.gov.gr/?s=416%2F96&submit.x=4&submit.y=7). 
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ορισμένο προμηθευτή83 ή κρίνεται σκόπιμο η προμήθειά τους να ανατεθεί σε 

συγκεκριμένους φορείς (π.χ. Εκπαιδευτικά Ιδρύματα) ή πρόκειται για 

συμπληρωματικές προμήθειες αγαθών από τον αρχικό προμηθευτή, εφόσον 

η αλλαγή του θα υποχρέωνε τον ενδιαφερόμενο φορέα να αγοράσει αγαθά με 

διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά που θα ήταν ασύμβατα ή θα 

προκαλούσαν δυσανάλογες τεχνικές δυσχέρειες ή οικονομικές επιβαρύνσεις 

στη λειτουργία ή τη συντήρησή τους.  

 

Οι διαδικασίες διαπραγμάτευσης προτιμούνται επίσης α) όταν συντρέχουν 

λόγοι επείγουσας ανάγκης, που σχετίζονται όμως με αυταπόδεικτα 

απρόβλεπτες καταστάσεις, κατά τις οποίες η Διοίκηση αδυνατεί να τηρήσει τις 

χρονοβόρες διαδικασίες και τις προθεσμίες των «κανονικών» διαγωνισμών84 

και β) όταν έχει προηγηθεί τακτικός διαγωνισμός, αλλά δεν υποβλήθηκαν 

προσφορές ή οι κατατεθείσες προσφορές ήταν μη κανονικές ή απαράδεκτες. 

Σημειωτέον ότι βάσει του Ν. 4013/2011 περί σύστασης της Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Α' - 204/15-09-2011), η προσφυγή μίας 

Αναθέτουσας Αρχής στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων τελεί 

υποχρεωτικά υπό τη σύμφωνη γνώμη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων, ενώ, σύμφωνα με τελευταία τροποποίηση, οι περιπτώσεις 

                                                 
83  Η μοναδικότητα του προμηθευτή που δικαιολογεί την προσφυγή στη διαδικασία των 

διαπραγματεύσεων συντρέχει όταν η υφιστάμενη ανάγκη καλύπτεται αποκλειστικά με τα 

συγκεκριμένα είδη, τα οποία δεν προσφέρονται από περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο τομέα, ήτοι υπό συνθήκες ανταγωνισμού εντός 

της συγκεκριμένης εδαφικής περιφέρειας (Σολδάτος Δ., Διαρκής Κώδικας Προμηθειών και 

Μισθώσεων Δημόσιου Τομέα, Νομοθεσία – Ερμηνεία – Νομολογία, τ. Α', εκδ. Μ. 

Δημοπούλου Θεσσαλονίκη, 62ο Ενημερωτικό Τεύχος (Δ/2006), Μέρος Α', σελ. 815). 

84  Βλ. ενδεικτικά την υπ’ αριθμ. 612/2008 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ (βλ. 

https://www.ste.gr/ste/faces/index.jsp),  σύμφωνα με την οποία κρίθηκε νόμιμη η προσωρινή 

ανάθεση εργασιών καθαριότητας σε νοσοκομείο κατόπιν διαπραγματεύσεων, για λόγους 

άμεσης επιτακτικής ανάγκης, διότι η κανονική ανάθεση των παραπάνω εργασιών βάσει 

διαγωνισμού παρέμενε εκκρεμής, λόγω άσκησης αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων κατά της 

διακήρυξης του διαγωνισμού. Κατά συνέπεια, η προσφυγή κατά της διεξαγωγής των 

διαπραγματεύσεων απορρίφθηκε, διότι συνέτρεχε στην προκειμένη περίπτωση επιτακτικός 

λόγος δημοσίου συμφέροντος συνδεόμενος με την προστασία της δημόσιας υγείας.  
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προσφυγής στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων που απαιτούν σύμφωνη 

γνώμη της Αρχής αφορούν μόνο εκείνες τις συμβάσεις οι οποίες λόγω της 

εκτιμώμενης αξίας τους εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρ. 25 παρ. 3 

του Π.Δ. 59/2007 και των άρθρων 24 και 25 του Π.Δ. 60/200785. 

 
 
2.2.2. Συγκρότηση των επιτροπών του διαγωνισμού 
 
2.2.2.1. Γενικά 
 

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί ένας διαγωνισμός απαιτείται η συγκρότηση 

τριών διαφορετικών επιτροπών, ήτοι:  

α) της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης των 

δικαιολογητικών, των τεχνικών και οικονομικών προσφορών που θα 

υποβληθούν, αλλά και έκδοσης γνωμοδοτήσεων για κάθε ζήτημα που θα 

προκύψει σε οποιοδήποτε στάδιο, για παράδειγμα, επί αιτημάτων μετάθεσης 

του χρόνου παράδοσης των προς προμήθεια ειδών εκ μέρους του αναδόχου, 

β) της επιτροπής αξιολόγησης τυχόν ενστάσεων και προσφυγών που θα 

υποβληθούν από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό στα επιμέρους στάδια 

αυτού και  

γ) της επιτροπής παραλαβής των παραδοτέων του διαγωνισμού. Οι γενικές 

ρυθμίσεις για τη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων της Διοίκησης  

περιλαμβάνονται στις διατάξεις των άρθρων 13, 14 και 15 του Ν. 2690/99  

«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»86, 

σύμφωνα με τις οποίες για τη νόμιμη συγκρότηση μίας επιτροπής απαιτείται ο 

ορισμός τόσο των τακτικών όσο και των αναπληρωματικών μελών της με 

πράξη, η οποία μπορεί να έχει, για παράδειγμα, σε ένα Ανώτατο Εκπαιδευτικό 

Ίδρυμα τη μορφή μίας Απόφασης της Συγκλήτου του Ιδρύματος ή σε ένα 

Νοσοκομείο τη μορφή μιας απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου. 

                                                 
85  Δηλαδή, αφορούν συμβάσεις προϋπολογισμού άνω των ελάχιστων χρηματικών ορίων 

που προαναφέρθηκαν και ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1336/2013 της Επιτροπής, 

στον οποίο έχουμε ήδη αναφερθεί ανωτέρω. 

86  ΦΕΚ Α' - 45/09-03-1999. 
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2.2.2.2. Ορισμός μελών κατόπιν επιλογής 
 

Βάσει του άρ. 13 παρ. 2 του Ν. 2690/1999, τα τακτικά μέλη της επιτροπής 

πρέπει να είναι τουλάχιστον τρία (3), το ένα εκ των οποίων εκτελεί χρέη 

Προέδρου της επιτροπής και ένα ακόμη χρέη γραμματέα87, συν τρία (3) 

επιπλέον ως αναπληρωματικά, εκτός εάν υπάρχει νόμος που να ορίζει 

διαφορετικά. Τα αναπληρωματικά μέλη καλούνται να αναπληρώσουν τα 

απόντα ή κωλυόμενα τακτικά μέλη που τους αντιστοιχούν, ωστόσο, η πράξη 

ορισμού δύναται προς διευκόλυνση και εξασφάλιση της ομαλότητας της 

συνεδρίασης να επιτρέπει ρητά την αναπλήρωση τακτικού μέλους (και του 

Προέδρου) από οποιοδήποτε αναπληρωματικό. Το Π.Δ. 118/2007, που είναι 

μεταγενέστερο του προαναφερόμενου Ν. 2690/1999, προβλέπει τη 

συγκρότηση των συλλογικών οργάνων στο άρ. 38 με απόφαση Υπουργού ή 

του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου για τη χρονική διάρκεια 

μόνο ενός έτους, πιθανώς για λόγους διαφάνειας και εναλλαγής των 

προσώπων που συμμετέχουν, ώστε να μην παγιώνεται η θέση τους στις 

επιτροπές των διαγωνισμών, σε αντίθεση με το Ν. 2690/1999 που δεν ορίζει 

ρητά το χρονικό διάστημα της θητείας των συλλογικών οργάνων γενικότερα.  

 

Επισημαίνεται ότι δεν θα πρέπει να συγκεντρώνονται στο πρόσωπο ενός 

μέλους περισσότερες από μία ιδιότητες, για παράδειγμα, μέλος ενός 

συλλογικού αποφασίζοντος οργάνου (π.χ. μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 

ενός Νομικού Προσώπου ή μέλος της Συγκλήτου ενός Πανεπιστημίου) δεν 

επιτρέπεται να συμμετέχει και σε γνωμοδοτικά όργανα (π.χ. σε μία Επιτροπή 

αξιολόγησης διαγωνισμού), διότι η ταυτόχρονη κατοχή των δύο 

προαναφερομένων ιδιοτήτων θεωρείται ασυμβίβαστη88. Τα πρόσωπα που 

επιλέγονται θα πρέπει να υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο 

φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό ή σε άλλο φορέα του Δημοσίου Τομέα. 

Βάσει του άρ. 38 του Π.Δ. 118/2007 περί συγκρότησης συλλογικών οργάνων, 

                                                 
87  Ο ορισμός γραμματέα δεν είναι υποχρεωτικός. Για το καθήκον αυτό μπορεί επίσης να 

οριστεί τρίτο πρόσωπο που δεν συμπεριλαμβάνεται στα μέλη. 

88  Σύμφωνα με την ΕΥΠΟΤ/Γ/ΦVIδ/2401/26.06.2012, παρ. 4, του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού.  
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οι Επιτροπές διενέργειας των διαγωνισμών και αξιολόγησης των ενστάσεων ή 

των προσφυγών που ενδεχομένως θα υποβληθούν δύναται να αποτελούνται 

είτε από τρία (3) είτε από πέντε (5) μέλη. 

 

Η επιτροπή συνεδριάζει νομίμως, εφόσον περισσότερα από τα μισά εκ των 

διορισμένων τακτικών ή αναπληρωματικών μελών είναι παρόντα καθ’ όλη τη 

διάρκεια της συνεδρίασης, όταν πρόκειται για πενταμελή επιτροπή, ή και τα 

τρία μέλη, όταν πρόκειται για τριμελή επιτροπή, και εφόσον α) έχει προηγηθεί 

πρόσκληση τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη συνεδρίαση, 

με  οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο89 και β) αυτό αποδεικνύεται από σχετική 

σημείωση σε ειδικό βιβλίο, με αναγραφή της χρονολογίας ειδοποίησης και την 

υπογραφή αυτού που απέστειλε την πρόσκληση. Οι αποφάσεις της 

επιτροπής λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και 

αποτυπώνονται στο Πρακτικό που συντάσσεται μετά τη συνεδρίαση και 

υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη.  

 

Για την επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, όπως 

και για την επιτροπή που επιλαμβάνεται τυχόν ενστάσεων και προσφυγών, 

προβλέπεται ο ορισμός τριών (3) έως πέντε (5) μελών, συν τα 

αναπληρωματικά τους. Για την επιτροπή παραλαβής ο νομοθέτης προκρίνει 

τη συμμετοχή τριών (3) μόνο μελών, συν τα αναπληρωματικά τους. 

 
 
2.2.2.3. Ορισμός μελών κατόπιν κλήρωσης 
 

Το έτος 2011 εισήχθη μία καινοτομία ως προς τον τρόπο επιλογής μελών για 

τις επιτροπές, και συγκεκριμένα με το άρ. 26 «Συγκρότηση συλλογικών 

                                                 
89  Σύμφωνα με το άρ. 14 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας 

και άλλες διατάξεις» η πρόσκληση των μελών της Επιτροπής μπορεί να γίνει με τηλεφώνημα, 

τηλεγράφημα ή τηλεομοιοτυπία ενώ βάσει του άρ. 14 του Ν. 2672/1998 (ΦΕΚ Α' – 290/28-12-

1998) «Οικονομικοί Πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις» η εν λόγω 

πρόσκληση μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.   
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οργάνων της διοίκησης» του Ν.4024/201190, όπου διασαφηνίζεται ότι στις 

περιπτώσεις που για τη νόμιμη συγκρότηση εκ μέρους της Διοίκησης των 

αρμόδιων επιτροπών (για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την 

ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, 

υπηρεσιών ή έργων) δεν προβλέπεται η συμμετοχή μέλους μετά από 

υπόδειξη από το αρμόδιο προς τούτο όργανο ούτε η συμμετοχή εκ της 

θέσεως ή ιδιότητάς του (ex officio), τότε τα μέλη προκύπτουν μετά από 

διαδικασία κληρώσεως μεταξύ όλων όσων πληρούν τις προϋποθέσεις από το 

νόμο91 να συμμετέχουν στο εν λόγω συλλογικό όργανο.  

Το άρ. 26 ορίζει επιπροσθέτως ότι η κλήρωση διενεργείται από την αρμόδια 

για τη συγκρότηση του συλλογικού οργάνου Υπηρεσία (π.χ. από το Τμήμα 

Προμηθειών ενός Ν.Π.Δ.Δ. ή τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων), αλλά δεν 

περιγράφει τον τρόπο διεξαγωγής της κλήρωσης, αν και προς το τέλος 

αναφέρει ότι τυχόν ειδικότερα θέματα που αφορούν τη διενέργεια της 

διαδικασίας κληρώσεως δύνανται να ρυθμιστούν με απόφαση του Υπουργού 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Στη συνέχεια, 

πράγματι, εκδόθηκε άμεσα το με αριθμ. Πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ /Φ.18/οικ.21526/04-

11-2011 έγγραφο του σχετικού Υπουργείου, όπως επίσης και το με αριθμ. 

Πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19-09-2012 έγγραφο92, ένα χρόνο αργότερα, 

τα οποία περιλαμβάνουν ορισμούς, επεξηγήσεις και περιπτωσιολογία, 
                                                 
90  Ο Νόμος φέρει τον τίτλο «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, 

εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου 

δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ A' – 226/27-10-2011). Επισήμανση: το άρ. 26 

του Ν. 4024/2011 καταργήθηκε κατόπιν βάσει άρ. 199, παρ. 1, εδ. Α, περ. (14) του Ν. 

4281/2014  

91  Για τη διενέργεια της κλήρωσης μεταξύ όσων πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις καλό θα 

ήταν, κατά τη γνώμη μας, σε επόμενη τροποποίηση του νόμου να περιληφθεί η δυνατότητα 

της Διοίκησης να λαμβάνει υπόψη κατά τη διεξαγωγή της κλήρωσης και τα τυπικά προσόντα 

που πιστοποιούν τις απαραίτητες γνώσεις των υποψηφίων, αποκλείοντας ενδεχομένως 

κάποιους από τη συμμετοχή σε επιτροπές «ειδικών γνώσεων και υψηλής δυσκολίας», 

προκειμένου να εξασφαλιστεί η διατύπωση εμπεριστατωμένης και αμερόληπτης κρίσης για 

την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.  

92  Μπορούν να αναζητηθούν μέσω της ιστοσελίδας του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

http://et.diavgeia.gov.gr/f/all/search/index.php. 
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προκειμένου να διευκολυνθούν κατά την ερμηνεία όσοι καλούνται να 

εφαρμόσουν τις σχετικές διατάξεις. Επισημαίνεται ότι πρόκειται για δημόσια 

κλήρωση, και όχι για διαδικασία κεκλεισμένων των θυρών.   

Αυτού του είδους η κλήρωση δύναται να αποτελέσει ένα ακόμη παράδειγμα 

αξιοποίησης των δυνατοτήτων που παρέχει η πληροφορική στο Δημόσιο 

Τομέα, δηλαδή μπορεί να διεξαχθεί ηλεκτρονικά και να δοθεί η 

προαπαιτούμενη δημοσιότητα στην κλήρωση μέσω γνωστοποίησης με το 

σύγχρονο τρόπο της ανάρτησης σχετικής ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα της 

οικείας Υπηρεσίας, και όχι με τοιχοκόλληση στο κατάστημά της, όπως 

προβλέπεται εναλλακτικά στο προαναφερόμενο με αριθμ. Πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ 

/Φ.18/οικ.21526, Μετά την πάροδο τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ωρών 

από την ηλεκτρονική ανάρτηση της ανακοίνωσης, η κλήρωση θα 

πραγματοποιηθεί με τη βοήθεια προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή, 

αντί για τον παραδοσιακό τρόπο. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση με τα 

ονόματα των μελών όλων των επιτροπών είναι αναρτητέα στην ιστοσελίδα 

του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», που συνιστά επίσης μία τεχνολογική 

καινοτομία προς ενίσχυση της διαφάνειας στις δράσεις της Δημόσιας 

Διοίκησης93. 

 

 

2.2.3. Το προστάδιο της διενέργειας του διαγωνισμού (σύνταξη 
διακήρυξης - δημοσιεύσεις) 
 
2.2.3.1. Σύνταξη της διακήρυξης 
 

Θεμέλιο λίθο ενός διαγωνισμού αποτελεί το κείμενο της διακήρυξης, το οποίο 

μπορεί να εξαντλείται σε μερικές σελίδες ή να αποτελεί ολόκληρο τεύχος με 

λεπτομερείς Τεχνικές Προδιαγραφές και εκτενή Παραρτήματα. Στο Π.Δ. 

118/2007, στα άρθρα 3 και 4, περιγράφονται ενδεικτικά (και όχι αποκλειστικά) 
                                                 
93  Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' – 112/13-07-2010). Συγκεκριμένα βλ. 

άρ. 2, παρ. 4, περίπτ. 9. 
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τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει μία διακήρυξη, ενώ προς το τέλος 

του Διατάγματος παρατίθενται ορισμένα πρότυπα διακηρύξεων προς 

υποβοήθηση των συντακτών. Οι βασικές πληροφορίες για τους 

συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, πρέπει να δίδονται με σαφήνεια και 

πληρότητα, διαφορετικά κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να προσβάλει την 

διακήρυξη λόγω «αοριστίας»94. Σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου 

της Επικρατείας, η διακήρυξη αποτελεί ουσιαστικά το κανονιστικό πλαίσιο του 

διαγωνισμού, το οποίο είναι δεσμευτικό τόσο για την Αναθέτουσα Αρχή όσο 

και για τους διαγωνιζόμενους. Για το λόγο αυτό πρέπει να καθορίζονται με 

σαφήνεια στην διακήρυξη τα απαιτούμενα προσόντα των υποψηφίων 

αναδόχων, όπως επίσης και τα δικαιολογητικά κ.λ.π. που θα υποβληθούν95.  

 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, διάφορα νομοθετήματα προβλέπουν επιπλέον 

στοιχεία και γραφειοκρατικές λεπτομέρειες που πρέπει ο συντάκτης της 

διακήρυξης να συμπεριλάβει, για παράδειγμα, σε διαγωνισμούς καθαριότητας 

δημοσίων κτιρίων ή παροχής υπηρεσιών φύλαξης αυτών απαιτούνται, πέραν 

από τα οριζόμενα από το Προεδρικό Διάταγμα δικαιολογητικά, και υπεύθυνες 

δηλώσεις των υποψηφίων, όπου θα γίνεται  αναλυτική αναφορά στις αμοιβές 

των εργαζομένων, στις ασφαλιστικές εισφορές και στη Συλλογική Σύμβαση 

Εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι (άρ. 22 του Ν. 4144/2013 

«Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην 

αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας»96). Επίσης, υφίσταται η επιπρόσθετη 

υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής, που προβλέπεται επίσης στο 

προαναφερόμενο άρθρο, να υποβάλει αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας 

                                                 
94  Η προθεσμία άσκησης ένστασης ή προδικαστικής προσφυγής ισούται με το πρώτο μισό 

του χρόνου δημοσίευσης της σχετικής προκήρυξης του διαγωνισμού. Κατά συνέπεια, αν ο 

χρόνος δημοσίευσης ενός διαγωνισμού είναι τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, τότε η 

ένσταση ή η προδικαστική προσφυγή πρέπει να ασκηθούν αποκλειστικά κατά το διάστημα 

των πρώτων δεκαπέντε (15) ημερών της δημοσίευσης.  

95  Βλ. ενδεικτικά  την  υπ’ αριθμ.  2635/2009  απόφαση  ΣτΕ,  η  οποία  είναι  διαθέσιμη  

στην ιστοσελίδα: http://www.nomotelia.gr/nservice20/ind1_fram.asp?package=1. 

96  ΦΕΚ Α' – 88/18-4-2013. 
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υποβολής των προσφορών γραπτό αίτημα προς τη Διεύθυνση 

Προγραμματισμού και Συντονισμού του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, 

προκειμένου η τελευταία να της χορηγήσει πιστοποιητικό, από το οποίο θα 

προκύπτουν όλες οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν ενδεχομένως 

εκδοθεί εις βάρος κάποιου υποψηφίου εργολάβου. Στη συνέχεια, η 

Αναθέτουσα Αρχή, στηριζόμενη στον όρο της διακήρυξης που απαιτεί το εν 

λόγω πιστοποιητικό, θα αποκλείσει τον υποψήφιο που αποδεικνύεται ότι 

διέπραξε σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα κατά την άσκηση των 

καθηκόντων του στο παρελθόν. 

 

Το κυρίως σώμα της διακήρυξης περιλαμβάνει υποχρεωτικώς τα παρακάτω 

στοιχεία: 

• Τα στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής που διενεργεί το διαγωνισμό 

• Τις ημερομηνίες κατά τις οποίες έχουν γίνει οι προβλεπόμενες, 

ανάλογα με τον τύπο του διαγωνισμού, δημοσιεύσεις 

• Το (τα) προς προμήθεια είδος (είδη) και την ποσότητα αυτού 

(αυτών)97. Σε περίπτωση που τα ζητούμενα είδη είναι περισσότερα και 

οι διαγωνιζόμενοι επιτρέπεται να υποβάλουν προσφορά για ορισμένα 

μόνο από αυτά, πρέπει να παρέχεται ρητά αυτή η δυνατότητα από τη 

διακήρυξη και να καθορίζονται οι επιμέρους προϋπολογισμοί 

• Το χρόνο, τον τόπο και τον τρόπο παράδοσης του είδους (των ειδών), 

όπως επίσης το χρόνο παραλαβής του(ς) από την Αναθέτουσα Αρχή 

• Την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο αποσφράγισης των 

προσφορών 

• Την προϋπολογισθείσα δαπάνη, την πηγή χρηματοδότησης και τον 

τρόπο πληρωμής του αναδόχου 

• Το κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών, ήτοι χαμηλότερη τιμή ή  

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Στην πρώτη, 

πιο απλή περίπτωση, επιλέγεται ο ανάδοχος που θα «κοστίσει» πιο 

φθηνά στο Δημόσιο. Στην περίπτωση όμως που κριτήριο αξιολόγησης 

είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
                                                 
97  Εννοείται ότι περιλαμβάνονται και υπηρεσίες, εάν πρόκειται για σύμβαση ανάθεσης 

υπηρεσιών. 
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προσφορά, τότε η αξιολόγηση περιπλέκεται και πρέπει στη διακήρυξη 

να περιγραφούν αναλυτικά τα προς βαθμολόγηση κρίσιμα στοιχεία. Η  

Αναθέτουσα Αρχή έχει τη διακριτική ευχέρεια να ορίσει ως τέτοια 

στοιχεία, για παράδειγμα, τη συμφωνία των προσφερόμενων ειδών με 

τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, την ποιότητα της 

εξυπηρέτησης μετά την πώληση (after - sales service), την 

παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας του είδους, το χρόνο 

παράδοσης των ειδών, αλλά και κάθε άλλο στοιχείο που κρίνεται 

αναγκαίο 

• Τα δικαιολογητικά που ζητούνται από όλους τους διαγωνιζόμενους, 

προκειμένου να πιστοποιηθεί η προσωπική τους κατάσταση, η 

υλικοτεχνική υποδομή τους κ.λ.π. 

• Τη διάρκεια ισχύος των προσφορών  

• Σχέδιο της προς υπογραφή σύμβασης.  

 

2.2.3.2. Σύνταξη των Τεχνικών Προδιαγραφών 
 

Αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης, που εμφανίζεται συνήθως με τη μορφή 

Παραρτήματος στο τέλος των προαναφερόμενων στοιχείων, είναι οι Τεχνικές 

Προδιαγραφές του συμβατικού αντικειμένου98, οι οποίες συνήθως απαιτούν 

από το συντάκτη ειδικές γνώσεις λόγω των τεχνικών τους λεπτομερειών. 

Βάσει του άρ. 3, παρ. 7, του υπό εξέταση Προεδρικού Διατάγματος 118/2007, 

όλοι οι όροι των Τεχνικών Προδιαγραφών είναι απαράβατοι και η 

οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτούς συνεπάγεται απόρριψη της 

προσφοράς, συνεπώς θα ήταν προς όφελος της Αναθέτουσας Αρχής τα 

ελάχιστα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά του είδους ή της ζητούμενης 

υπηρεσίας να περιγράφονται αντικειμενικά και με τον κατάλληλο τρόπο.  

 

Ως «ελάχιστα αναγκαία» νοούνται τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του κάθε 

είδους ή υπηρεσίας, τα οποία προσδιορίζουν τα επίπεδα ποιότητας, 

                                                 
98  Βλ. συμπληρωματικά Γώγο Κ., Ο καθορισμός του συμβατικού αντικειμένου βάσει 

τεχνικών προδιαγραφών κατά την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, ΔηΣΚΕ 2005, 

σσ. 316 – 321. 
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απόδοσης, ασφάλειας, την κατηγορία του είδους ή της υπηρεσίας, τις δοκιμές 

και μεθόδους δοκιμών, τη συσκευασία, τη σήμανση κ.λ.π., και όχι 

δευτερεύουσας σημασίας τεχνικά χαρακτηριστικά (επουσιώδη), η ύπαρξη των 

οποίων στις Τεχνικές Προδιαγραφές αφενός δεν συμβάλει στην ποιότητα του 

υλικού ή της υπηρεσίας, αφετέρου δε μπορεί να περιορίσει τη συμμετοχή των 

υποψηφίων αναδόχων καταστρατηγώντας την αρχή της επίτευξης του 

ευρύτερου δυνατού ανταγωνισμού. Κατά συνέπεια, οι Τεχνικές Προδιαγραφές 

θα πρέπει να συντάσσονται «και να καθορίζουν, όχι τα χαρακτηριστικά του 

υλικού που απαιτούσε το παλαιό Π.Δ. 394/96, αλλά τα ελάχιστα αναγκαία 

χαρακτηριστικά του υλικού που απαιτούνται, προκειμένου αυτό να 

προσδιοριστεί αντικειμενικά και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του φορέα»99. 

Δεδομένου ότι ο ανόθευτος ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων 

θεωρείται100, όπως προαναφέρθηκε, ως μία από τις βασικές παραμέτρους της 

οικονομικής ευημερίας του Ευρωπαϊκού Οικοδομήματος, η άρτια σύνταξη των 

Τεχνικών Προδιαγραφών αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την ανάδειξη του 

«καλύτερου» των υποψηφίων. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, θα λέγαμε συνοπτικά ότι οι Τεχνικές Προδιαγραφές για 

να είναι ορθές και αποτελεσματικές, ώστε ο διαγωνισμός να φέρει γόνιμο 

αποτέλεσμα, θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω: 

• Σαφήνεια ως προς τη διατύπωσή τους, ώστε να είναι πλήρως 

κατανοητές από όλους τους συμμετέχοντες 

• Μη αναγραφή περιοριστικών ή φωτογραφικών όρων που 

καταστρατηγούν τη βασική αρχή της μέγιστης δυνατής ευρύτητας 

συμμετεχόντων στο διαγωνισμό και ορθώνουν αδικαιολόγητα εμπόδια 

στον ανταγωνισμό 

• Συμμόρφωση με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα, εφόσον αυτά υπάρχουν 

                                                 
99  Σολδάτος Δ., Διαρκής Κώδικας Προμηθειών και Μισθώσεων Δημόσιου Τομέα, Νομοθεσία 

– Ερμηνεία – Νομολογία, τ. Γ', εκδ. Μ. Δημοπούλου Θεσσαλονίκη, 66ο – 67ο Ενημερωτικά 

Τεύχη (Δ/07 και Α/2008), Μέρος Α', σελ. 44². 

100  Πλιάκος Α., Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης ΙΙ. Περί Ελευθεριών, εκδ. Οικονομικό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εταιρεία Ο.Π.Α. Α.Ε. 2006, σελ. 217. 
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• Μη αναγραφή όρων που προσδιορίζουν προϊόντα ορισμένης 

κατασκευής ή προέλευσης ούτε η αναφορά σε εμπορικά σήματα, 

διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τύπους ορισμένης προέλευσης ή 

παραγωγής 

• Αποφυγή λαθών εκ παραδρομής, π.χ. σε μονάδες μέτρησης, τεχνικές 

ορολογίες κ.λ.π., που αποτελούν αφορμή ενστάσεων και 

αδικαιολόγητων καθυστερήσεων. 

 

Για να γίνουν κατανοητά τα προαναφερόμενα, μπορεί κάποιος, για 

παράδειγμα, να ανατρέξει στην Εγκύκλιο Π1/2121/8.5.2007 της Γενικής 

Γραμματείας Εμπορίου101, που αφορά ειδικά τη σύνταξη Τεχνικών 

Προδιαγραφών ειδών πληροφορικής και όσα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 

από το συντάκτη τους. Ειδικότερα, με την εν λόγω Εγκύκλιο ορίζεται ότι η 

περιγραφή της τεχνολογίας των προς προμήθεια ειδών πληροφορικής θα 

πρέπει να γίνεται με γενικούς όρους, όπως για παράδειγμα, «επεξεργαστής 

της οικογένειας x86», ενώ δεν θα πρέπει να γίνεται αναφορά στη συχνότητα 

λειτουργίας του επεξεργαστή, διότι ενδέχεται να παραπέμπει σε προϊόντα 

συγκεκριμένης εταιρείας. Επίσης, τίθεται η γενική απαγόρευση χρήσης 

αναφορών σε συγκεκριμένες επωνυμίες, εταιρείες προέλευσης (π.χ. Intel, 

AMD) ή σε αρχιτεκτονικές μικροεπεξεργαστών που χαρακτηρίζουν 

συγκεκριμένη εταιρεία ή σε εμπορικά σήματα (trademarks), πατέντες, τύπους 

τεχνολογιών ή οποιαδήποτε άλλη προδιαγραφή που προσδιορίζει 

συγκεκριμένο κατασκευαστή. Κατ’ εξαίρεση, στις περιπτώσεις στις οποίες 

είναι αντικειμενικά αδύνατο να περιγραφεί με διαφορετικό τρόπο ο εξοπλισμός 

πληροφορικής, παρά μόνο με την αναφορά μιας εταιρείας ή συγκεκριμένου 

προϊόντος, η εν λόγω αναφορά γίνεται συνοδευόμενη από τη μνεία «ή 

ισοδύναμο».  

 

Οι περιπτώσεις αυτές, σύμφωνα με την προαναφερόμενη Εγκύκλιο, είναι 

σπάνιες και περιορίζονται α) σε ορισμένες συμπληρωματικές αγορές υλικού 

πληροφορικής και β) όταν πρέπει να εξασφαλιστεί η συμβατότητα με ένα ήδη 

υπάρχον σύστημα. Εννοείται, ωστόσο, ότι η απόφαση για τέτοιου είδους 

                                                 
101  Διαθέσιμη στο: http://www.gge.gr/up/files/EGKYKLIOS_PRODIAGRAFES_PC.doc. 
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προμήθεια θα συνοδεύεται από πλήρη αιτιολογία εκ μέρους της Αναθέτουσας 

Αρχής. Αντί των παραπάνω χαρακτηρισμών, συνεπώς, και με στόχο τη 

σύμπλευση με τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον «ουδέτερο» 

προσδιορισμό της απόδοσης των επιμέρους τμημάτων ή και του συνόλου των 

προς προμήθεια ειδών, οι προδιαγραφές πρέπει να αναφέρουν το συγκριτικό 

αριθμό ταχύτητας, που  θα προκύψει από τη χρήση καταλλήλων μετρικών, 

κάποιου ανεξάρτητου και ευρέως αποδεκτού μετροπρογράμματος 

(benchmark). Ο αριθμός αυτός θα υποδηλώνει το ελάχιστο όριο επίδοσης 

που πρόκειται να ικανοποιεί το σύνολο του συστήματος, 

συμπεριλαμβανομένου και του μικροεπεξεργαστή. Σε κάθε περίπτωση, τόσο 

οι μετρικές όσο και τα κάτω όρια επιδόσεων πρέπει να είναι αμερόληπτα, με 

την έννοια ότι δεν θα οδηγούν σε συγκεκριμένα προϊόντα συγκεκριμένων 

εταιρειών.  

 

 

2.2.4. Δημοσιεύσεις 
 

Ο δημόσιος διαγωνισμός, ως γνωστόν, είναι μία αυστηρά τυπική διαδικασία, 

τμήμα της οποίας αποτελούν και οι κανόνες της δημοσιότητας που 

προηγούνται της διενέργειάς του και οι οποίοι προβλέπονται κυρίως στο άρ. 4 

του Π.Δ. 118/2007. Μέσω της ευρύτερης δυνατής δημοσιότητας 

εξυπηρετούνται οι αρχές της διαφάνειας, της αμεροληψίας και της ίσης 

μεταχείρισης όλων των υποψηφίων αναδόχων εκ μέρους της Αναθέτουσας 

Αρχής102. Για το λόγο αυτό επιβάλλεται η ευλαβική τήρηση όλων των 

διατάξεων περί δημοσιότητας, διαφορετικά η διακήρυξη, και κατά συνέπεια 

όλα τα μετέπειτα στάδια, πάσχουν από ακυρότητα, η οποία, αν και 

                                                 
102  Πανάγος Θ., ό.π., σσ. 31 - 32. Ο Pietzker J. πολύ χαρακτηριστικά κάνει λόγο για το πόσο 

στενός είναι ο «κορσές» του θεσμικού καθεστώτος περί προμηθειών, ειδικά κατά την 

ερμηνεία του από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς ορισμένα ζητήματα, βλ. 

Auf der Suche nach den Grenzen des Vergaberechts, VergabeR 5/2010, σελ. 736. 
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προέρχεται από «τυπικό» σφάλμα της Υπηρεσίας, κατά κανόνα δεν μπορεί να 

θεραπευτεί εκ των υστέρων103. 

Όπως σημειώθηκε παραπάνω, η προϋπολογισθείσα δαπάνη κάθε 

διαγωνισμού καθορίζει το είδος αυτού, συνεπώς και τις αναγκαίες 

δημοσιεύσεις που είναι κατά περίπτωση διαφορετικές. Στους τακτικούς 

ανοικτούς διαγωνισμούς κάτω των ενωσιακών ορίων των €134.000,00 και 

€207.000,00 (οι άνω του ορίου θα μας απασχολήσουν κατωτέρω, υπό 2.3.), 

προβλέπονται υποχρεωτικά οι εξής δημοσιεύσεις για την περίληψη της 

διακήρυξης, η οποία περιέχει συνοπτικά ορισμένες βασικές πληροφορίες104, 

                                                 
103  Όπως εκφράστηκε, για παράδειγμα, στην υπ’ αριθμ. 25/2012 Τμ. VI απόφαση του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕφημΔΔ – 2/2012, σελ. 212) όπου, ενώ η αρχική διακήρυξη ενός 

διαγωνισμού για παροχή υπηρεσιών δημοσιεύτηκε κατά τα προβλεπόμενα, η μετέπειτα 

μετάθεση της αρχικά καθορισθείσας ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού απλώς 

κοινοποιήθηκε με τηλεομοιοτυπία τόσο στις εταιρείες που εκδήλωσαν ενδιαφέρον συμμετοχής 

όσο και σε όσες συμμετείχαν στο παρελθόν σε αντίστοιχους διαγωνισμούς. Η παράλειψη 

κρίθηκε ότι αποτελεί ευθεία παραβίαση των αρχών του ανταγωνισμού, που έχει ως συνέπεια 

τον περιορισμό του κύκλου των προσκαλούμενων εταιρειών, αλλά και καταστρατήγηση της 

αρχής της διαφάνειας. Κατά συνέπεια, θεωρήθηκε ουσιώδη νομική πλημμέλεια της 

διαγωνιστικής διαδικασίας η οποία καθιστά μη νόμιμο το σύνολο αυτής!  

Ομοίως βλ. απόφαση ΕΣ 181/2010 (Tμ. Z´), όπου κρίθηκε ότι η παράλειψη  μίας εκ των 

υποχρεωτικών δημοσιεύσεων συνιστά παράβαση ουσιώδους τύπου της διαγωνιστικής 

διαδικασίας που την καθιστά μη νόμιμη και απόφαση ΕΣ 2403/2010 (Τμ. VI.), με την οποία 

κρίθηκε ότι οι διατυπώσεις δημοσιότητας δεν εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό, συνεπώς δεν 

μπορεί η μία να «αναπληρώσει» την άλλη σε περίπτωση που αυτή δεν πραγματοποιήθηκε. 

Δηλαδή, στην εν λόγω απόφαση υποστηρίχτηκε ότι η δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης 

στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στοχεύει στην επίτευξη διαφάνειας κατά 

τη διαδικασία ανάθεσης, ενώ  η δημοσίευση στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 

της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως θεωρείται ότι αποτελεί την ολοκλήρωση της κανονιστικής 

πράξης της διακήρυξης, συνιστώντας επομένως συστατικό στοιχείο του κύρους της. Βλ. όμως 

και Πράξη ΕΣ VI 257/2007: Μετάθεση ημερομηνίας διαγωνισμού, που αποτελεί ουσιώδη 

τροποποίηση της διαδικασίας και χρήζει δημοσίευσης, μεταξύ άλλων, και στην Υπηρεσία 

Επισήμων Εκδόσεων της ΕΕ. Κρίθηκε ότι συντρέχει συγγνωστή πλάνη, επειδή δημοσιεύθηκε 

στον Ελληνικό Τύπο και υπήρξε επαρκής ανταγωνισμός. 

104  Ήτοι: α) την επωνυμία, την ταχυδρομική διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και τον αριθμό 

τηλεομοιοτυπίας της Αναθέτουσας Αρχής, β) τον αριθμό της προκήρυξης, γ) το είδος της 

σύμβασης, για την οποία διενεργείται ο διαγωνισμός, δ) το είδος του διαγωνισμού (τη 

διαδικασία που επιλέγεται για την ανάθεση και το κριτήριο της κατακύρωσης αναλυτικά), ε) τον 
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σύμφωνα με την παρ. 5 του άρ. 9 του Ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, 

Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεως» (ΦΕΚ Α' – 131/28-06-

2006): 

• Στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Διακηρύξεων 

Δημοσίων Συμβάσεων), στο οποίο παλαιότερα αποστελλόταν η 

περίληψη με τηλεομοιοτυπία, ενώ τώρα πλέον, χάρη στη χρήση της 

πληροφορικής, συμπληρώνεται ειδικό ηλεκτρονικό έντυπο που 

αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dds@et.gr και κατόπιν η 

Αναθέτουσα Αρχή λαμβάνει έναν μοναδικό Κωδικό Αριθμό 

Δημοσίευσης (ΚΑΔ) ως εσωτερικό υπηρεσιακό δεδομένο, βάσει του 

οποίου μπορεί να αναζητήσει και να βρει στην Ιστοσελίδα του Εθνικού 

Τυπογραφείου τη σχετική δημοσίευση. Ο χρόνος που μεσολαβεί από 

τη δημοσίευση της περίληψης του διαγωνισμού στο Φύλλο της 

Εφημερίδας της Κυβερνήσεως μέχρι και την ημερομηνία διενέργειας 

του διαγωνισμού είναι τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την 
                                                                                                                                            
τίτλο και την περιγραφή όλων των ουσιωδών στοιχείων του έργου, της προμήθειας ή της 

υπηρεσίας, και ιδίως την ακριβή φύση του έργου της προμήθειας ή της υπηρεσίας, τις 

ζητούμενες ποσότητες, τον τόπο παράδοσης και το εάν οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν 

προσφορές για μέρος των προκηρυσσόμενων ποσοτήτων, στ) τη διάρκεια της σύμβασης και 

λεπτομέρειες για τη δυνατότητα παράτασης του συμβατικού χρόνου ή αύξησης των 

συμβατικών ποσοτήτων, ζ) τον τρόπο, τόπο και χρόνο που μπορεί ο υποψήφιος να 

αναζητήσει το κείμενο της διακήρυξης ή λοιπές πληροφορίες, η) τον προϋπολογισμό της 

σύμβασης, θ) τη διεύθυνση στην οποία πρέπει να κατατεθούν ή να σταλούν οι προσφορές και 

την ακριβή ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας κατάθεσης ή αποστολής των 

προσφορών, ι) την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο αποσφράγισης των προσφορών, ια) 

τους βασικούς όρους συμμετοχής των υποψηφίων, εφόσον δεν προβλέπονται στην κείμενη 

νομοθεσία, ιβ) όλους τους ειδικούς περιορισμούς συμμετοχής των υποψηφίων ή αναφορά ότι 

δεν υπάρχουν τέτοιοι περιορισμοί, ιγ) το ύψος των εγγυήσεων που απαιτούνται για τη 

συμμετοχή στο διαγωνισμό, ιδ) την αναφορά σε ειδικά στοιχεία που απαιτούνται ως τεχνικές 

προδιαγραφές ή αναφορά ότι δεν υπάρχουν τέτοια ειδικά στοιχεία, ιε) το χρονικό διάστημα 

που ο προσφέρων δεσμεύεται από την προσφορά του, ιστ) την απαγόρευση ή μη των 

εναλλακτικών προσφορών, ιζ) βασικούς όρους για τη χρηματοδότηση και την πληρωμή και ιη) 

την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εφόσον τούτο απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και 

λοιπές ημερομηνίες, σχετικές με το διαγωνισμό, που παράγουν έννομες συνέπειες.  
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επομένη της δημοσίευσης, ενώ η ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού 

δεν προσμετράται (σύμφωνα με τα άρθρα 240 – 246 ΑΚ) 

  

• Σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ευρείας 

κυκλοφορίας (και σε μία τοπική όταν ο διαγωνισμός προκηρύσσεται 

από τοπική Υπηρεσία) 

 

• Σε εμφανές μέρος της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. Πλέον 

προτιμάται ο εκάστοτε διαδικτυακός τόπος αυτής, αν και το Π.Δ. 

118/2007 αναφέρεται απλώς σε «εμφανές μέρος» 

 

• Στα οικεία Επιμελητήρια (ήτοι στα Εμπορικά, Βιομηχανικά, Βιοτεχνικά 

και Επαγγελματικά Επιμελητήρια Αθηνών, Θεσσαλονίκης και της 

περιοχής ή πόλης στην οποία έχει την έδρα της η εκάστοτε 

Αναθέτουσα Αρχή) και στον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.105 

 

• Στον ειδικό διαδικτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων (εφεξής ΚΗΜΔΗΣ) στον οποίο αναρτάται 

ολόκληρη η διακήρυξη. Η ανάρτηση στην ιστοσελίδα http: 

//www.eprocurement.gov.gr πρέπει να πραγματοποιηθεί αμελλητί και ο 

μοναδικός Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) 

αποτελεί, μαζί με το μοναδικό Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ) 

της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ106, στοιχείο κανονικότητας της διακήρυξης και κατά 

συνέπεια στοιχείο κανονικότητας για οποιαδήποτε δαπάνη προκληθεί 

στη συνέχεια βάσει της διακήρυξης. Σημειωτέον ότι εκτός από την 

διακήρυξη καταχωρούνται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο τόσο τα αιτήματα 

και οι εγκρίσεις τους, που προηγούνται του διαγωνισμού, όσο και η 

                                                 
105  Δηλαδή στον Ελληνικό Οργανισμό Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και 

Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε.), ο οποίος πλέον καταργήθηκε με το άρ. 16 του Ν. 4038/2012 

«Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου 

δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 – 2015» (ΦΕΚ Α' – 14/02-02-2012). 

106  Ο ΑΔΑΜ και ο ΑΔΑ αποτελούνται από αριθμούς και γράμματα, π.χ., για μία περίληψη 

διακήρυξης ΑΔΑΜ 14PROC001940086 και ΑΔΑ ΒΙΞ8469Β7Ι-2Α6.  
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κατόπιν αυτού συναφθείσα σύμβαση και οι εντολές πληρωμών που 

έπονται αυτής. Ωστόσο, επειδή πρόκειται για πρόσφατη ρύθμιση, δεν 

έχει αποσαφηνιστεί πλήρως η καθολικότητα της υποχρέωσης 

ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ, για παράδειγμα, αμφισβητείται εάν η 

καταχώρηση είναι υποχρεωτική και στους διαγωνισμούς που 

προκηρύσσουν οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) 

των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας μας107.  

 

• Επισημαίνεται ότι με το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 

διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 

Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' – 112/13-07-2010), άρ. 2, παρ. 

4, περίπτ. 16, καθίσταται υποχρεωτική η ανάρτηση περίληψης της 

διακήρυξης στην ιστοσελίδα της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ http://et.diavgeia.gov.gr/, 

αφού όμως πρώτα η περίληψη αυτή δημοσιευθεί στο φύλλο της 

Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σημείο που πρέπει να προσέχουν 

ιδιαιτέρως οι Υπηρεσίες, διότι η πρώιμη ανάρτηση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, 

όπως έχει επανειλημμένα τονιστεί εκ μέρους των αρμοδίων Αρχών, 

θέτει σε κίνδυνο την εκτελεστότητα και εγκυρότητα των αναρτημένων 

πράξεων108.  

                                                 
107  Βλ. σχετικά την από 05.03.2013 Γνωμοδότηση της Προϊσταμένης του Γραφείου Νομικής 

Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 

108  Βλ., μεταξύ άλλων, την υπ’ αριθμ. 20868/2010 Συμπληρωματική Εγκύκλιο για την 

ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο, που προαναφέραμε. 

Η πρώιμη ανάρτηση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ αποτελεί συχνό σφάλμα των Υπηρεσιών που δεν 

λαμβάνουν υπόψη ότι όλα τα κείμενα που πρόκειται να δημοσιευτούν στο Φύλλο της 

Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ελέγχονται από τους νομικούς της Γενικής Γραμματείας της 

Κυβέρνησης, οι οποίοι ενίοτε εντοπίζουν λάθη ή παραλείψεις που μπορούν να διορθωθούν 

πριν από τη δημοσίευση. Σε περίπτωση δε σοβαρών σφαλμάτων, το κείμενο ενδέχεται να 

επιστραφεί στην Υπηρεσία χωρίς να δημοσιευτεί. Αν λοιπόν αυτό έχει ήδη αναρτηθεί στη 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ, η αναρτημένη πράξη θα είναι ανυπόστατη ή, στην καλύτερη περίπτωση που έχει 

υποστεί απλώς διορθώσεις, διαφορετική από αυτή που θα δημοσιευτεί στο Φύλλο της 

Εφημερίδας! 
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Στους πρόχειρους διαγωνισμούς, στους οποίους ούτως ή άλλως ακολουθείται 

μία πιο «χαλαρή» διαδικασία και τα σχετικά με τη διενέργεια του διαγωνισμού 

ρυθμίζονται από την ίδια τη διακήρυξη -ενώ για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται 

από αυτή εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του Π.Δ. 118/2007- η 

περίληψή του διαγωνισμού μπορεί να δημοσιευθεί σε μία ή περισσότερες 

εφημερίδες ή να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της Υπηρεσίας. Ωστόσο, 

αυτό δεν είναι υποχρεωτικό, βάσει του άρ. 2 παρ. 4 του Π.Δ. 118/2007, και η 

Υπηρεσία δύναται, για παράδειγμα, να αποστείλει περίληψη της διακήρυξης 

με τηλεομοιοτυπία σε τρεις τουλάχιστον, ως είθισται, υποψηφίους αναδόχους 

της επιλογής της ή να τους καλέσει να την παραλάβουν ιδιοχείρως109.  

 

Οι αναρτήσεις τόσο στην ιστοσελίδα της Δι@ύγειας όσο και στην ιστοσελίδα 

του ΚΗΜΔΗΣ είναι όμως και για τους πρόχειρους διαγωνισμούς 

υποχρεωτικές, ενώ εάν αυτοί διενεργούνται στο πλαίσιο Πράξεων των 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 και έχουν 

προϋπολογισμό ανώτερο των €15.000,00 , αλλά μικρότερο των €60.000,00 , 

οι περιλήψεις αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας 

Αρχής για τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες, βάσει της παρ. 1 του άρ. 38 

της υπ’ αριθμ. 43804/ΕΥΘΥ 2041 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β' – 1957/09-

11-2009).  

 
 
2.2.5. Υποβολή – αποσφράγιση – αξιολόγηση των προσφορών   
 
2.2.5.1. Υποβολή και αποσφράγιση των προσφορών (σύνταξη 
Πρακτικού Α') 
 

Στις σελίδες που ακολουθούν παρατίθεται ένας ενδεικτικός – περιληπτικός 

τρόπος διενέργειας ενός διαγωνισμού, ο οποίος τρόπος δύναται να 

μεταβληθεί, αναλόγως με τη βούληση της Επιτροπής διενέργειας του 

                                                 
109  Δημοσίευση της περίληψης δεν απαιτείται και σε άλλες περιπτώσεις, για παράδειγμα, 

στην περίπτωση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης με διαπραγματεύσεις που έπεται 

ανοικτού αποτυχόντος διαγωνισμού. 
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διαγωνισμού, ενόψει των εκάστοτε περιστάσεων και όχι αυθαιρέτως, και 

πάντα υπό την προϋπόθεση ότι τα διαδοχικά βήματα που επιχειρούνται θα 

παραμένουν εντός του κανονιστικού πλαισίου της κείμενης νομοθεσίας περί 

διεξαγωγής των διαγωνισμών110. Οι προσφορές υποβάλλονται ιδιοχείρως 

κατά την ημέρα του διαγωνισμού στην αρμόδια Υπηρεσία (για παράδειγμα 

στον υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών της Αναθέτουσας Αρχής) ή 

αποστέλλονται σ’ αυτή, με απαραίτητη προϋπόθεση όμως να παραληφθούν 

μέχρι την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού111. Οι προσφορές λαμβάνουν 

αύξοντα αριθμό και καταχωρούνται σε σχετικό έντυπο κατά την ώρα της 

κατάθεσής τους, η οποία δεν μπορεί να είναι μεταγενέστερη του χρόνου που 

έχει προσδιοριστεί από τη διακήρυξη.  

 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή διενεργείας του διαγωνισμού μονογράφει το 

περιεχόμενο των εξωτερικών φακέλων των εμπρόθεσμων προσφορών (άρ. 

19 του Π.Δ. 118/2007). Οι σφραγισμένοι υποφάκελοι των Οικονομικών 

Προσφορών που εμπεριέχονται στους εξωτερικούς φακέλους των 

προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά τοποθετούνται σε χωριστό φάκελο, ο 

οποίος επίσης σφραγίζεται, παραμένει προς φύλαξη στην αρμόδια Υπηρεσία 

και ανοίγεται σε μεταγενέστερο στάδιο112. Αντιθέτως, οι υποφάκελοι των 

δικαιολογητικών συμμετοχής και των Τεχνικών Προσφορών αποσφραγίζονται 

επιτόπου. Μετά το πέρας της μονογραφής των μεμονωμένων φύλλων των 

δύο προαναφερόμενων υποφακέλων, η Επιτροπή προχωρά στην ουσιαστική 

αξιολόγηση των στοιχείων που εμπεριέχουν ή δύναται, προς διευκόλυνση του 

                                                 
110  Για εκτενή παράθεση νομολογίας σχετικά με θέματα ορθής εφαρμογής της νομοθεσίας 

καθ’ όλες τις επιμέρους φάσεις της διαγωνιστικής διαδικασίας, βλ. Δέγλερη Π., Δίκαιο 

Προμηθειών και Υπηρεσιών Δημοσίου, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη 2009, τ. ΙΙ, Κεφ. 

Γ', σσ. 241 – 386. 

111  Βάσει του άρ. 11 του Π.Δ. 118/2007. 

112  Κατ’ εξαίρεση, στους πρόχειρους διαγωνισμούς με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη 

τιμή οι Οικονομικές Προσφορές μπορούν να ανοιχθούν και να αξιολογηθούν ταυτοχρόνως, 

στην ίδια Συνεδρίαση της Επιτροπής, με τα υπόλοιπα στοιχεία της προσφοράς 

(δικαιολογητικά συμμετοχής και τεχνικά στοιχεία των προσφορών), εκτός και αν ορίζεται 

διαφορετικά στην διακήρυξη, δηλαδή, τα διακριτά στάδια διενέργειας του διαγωνισμού 

δύνανται να συντμηθούνε.  
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έργου της ειδικά σε περίπλοκους διαγωνισμούς, να ανακοινώσει προφορικά 

στους νομίμως παριστάμενους ότι ο έλεγχος των δικαιολογητικών και των 

Τεχνικών Προσφορών θα πραγματοποιηθεί στην επόμενη Συνεδρίαση.  

Βάσει των προαναφερόμενων, η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής κλείνει 

συνήθως με τη σύνταξη του Πρακτικού Α' της διενέργειας του διαγωνισμού, 

όπου καταγράφονται οι υποβληθείσες προσφορές και αναγράφεται ρητά η 

προαναφερόμενη προφορική ανακοίνωση, ότι δηλαδή ο έλεγχος των 

δικαιολογητικών και των Τεχνικών Προσφορών θα πραγματοποιηθεί σε 

επόμενη Συνεδρίαση. Τέλος, το Πρακτικό Α', όπως και όσα ακολουθήσουν, 

συντάσσεται και υπογράφεται σε τόσα αντίγραφα όσα και τα μέλη της 

Επιτροπής. Τονίζεται ότι κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό μπορεί να λάβει 

γνώση των Τεχνικών Προσφορών και των δικαιολογητικών που κατέθεσαν οι 

ανταγωνιστές του, βάσει του άρ. 19 παρ. 5 του Π.Δ. 118/2007 σε συνδυασμό 

με το άρ. 5 του Ν. 2690/1999, μπορεί επίσης να κρατήσει σημειώσεις, δεν 

μπορεί, ωστόσο, να βγάλει από μόνος του φωτοαντίγραφα113. 

 
 
2.2.5.2. Αξιολόγηση δικαιολογητικών και Τεχνικών Προδιαγραφών 
(σύνταξη Πρακτικού Β') 
 

Κατά τη δεύτερη Συνεδρίαση της Επιτροπής αξιολόγησης, που μπορεί να 

λάβει χώρα και την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού, ελέγχεται εάν οι 

Τεχνικές Προσφορές καλύπτουν τις Τεχνικές Προδιαγραφές της διακήρυξης 

και εάν τα κατατεθειμένα δικαιολογητικά είναι σύμφωνα με τα απαιτούμενα 

από αυτή (άρ. 20 του Π.Δ. 118/2007). Όσες προσφορές πληρούν τους όρους 

της διακήρυξης «περνούν» στο επόμενο στάδιο, αυτό του ανοίγματος των 

οικονομικών προσφορών, ενώ όσες δεν τους πληρούν απορρίπτονται  

κατόπιν σαφούς και επαρκούς αιτιολόγησης. Κατά την αξιολόγηση των 

προσφορών, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τους διαγωνιζόμενους, βάσει 

                                                 
113  Φωτοαντίγραφα χορηγούνται μόνο από την Υπηρεσία, εφόσον περιέλθει στην Υπηρεσία 

αίτηση του ενδιαφερόμενου, η οποία πρωτοκολλείται. Οι λεπτομέρειες σχετικά με τη 

διαδικασία πρόσβασης των υποψηφίων στις υποβληθείσες προσφορές καθορίζονται από τη 

διακήρυξη. 
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του άρ. 12 παρ. 5 του Π.Δ. 118/2007, διευκρινήσεις επί των τεχνικών 

παραμέτρων ή επί δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν νομίμως. Δεν 

επιτρέπεται όμως να ζητηθεί, για παράδειγμα, η εκ των υστέρων προσκόμιση 

δικαιολογητικού που λείπει από το φάκελο της προσφοράς ή η διόρθωση ήδη 

υποβληθέντος. Οι διευκρινήσεις κατά τα ανωτέρω παρέχονται εντός της 

προθεσμίας που ορίζει η σχετική ειδοποίηση προς τον εκάστοτε 

διαγωνιζόμενο.  

 

Κατά τη γνώμη μας, επιβάλλεται να ζητούνται διευκρινίσεις ή συμπληρώσεις 

σε περίπτωση αμφιβολιών, πριν από την αβασάνιστη απόρριψη προσφορών 

με παρατυπίες ή ελλείψεις που δεν αποτελούν εμφανή λόγο αποκλεισμού 

ενός υποψηφίου114, αλλά οφείλονται, για παράδειγμα, σε στιγμιαία αβλεψία ή 

συντακτικό λάθος κατά τη διατύπωση, ώστε η Διοίκηση να ανταποκρίνεται στο 

ρόλο της ως «χρηστής» και επιπλέον να μην περιορίζεται άνευ λόγου ο 

κύκλος των προσφορών που θα φτάσουν έως το τελικό στάδιο της 

διαδικασίας. Το αντίθετο θα ήταν μία μάλλον υπερβολικά στενή ερμηνεία των 

λόγων αποκλεισμού μιας προσφοράς, που θα φτώχαινε τη διαγωνιστική 

διαδικασία, στερώντας τη σε αρκετές περιπτώσεις από την παρουσία 

αξιόλογων συμμετοχών.   

 

Σε περίπτωση διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά, αυτή προκύπτει από τη στάθμιση 

διαφόρων υποκριτηρίων που συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης, 

όπως η ποιότητα, η τεχνική αξία, τα αισθητικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά, 

το κόστος λειτουργίας κ.λ.π. Η κλίμακα της βαθμολογίας κυμαίνεται από 100 

βαθμούς έως 110. Οι προσφορές που υπερκαλύπτουν τους όρους της 

διακήρυξης μπορούν να βαθμολογηθούν έως 110 βαθμούς, με την 
                                                 
114  Για τον προβληματισμό του «τυπολατρικού» αποκλεισμού των προσφορών σε σχέση και 

με την αρχή του μέγιστου δυνατού ανταγωνισμού βλ. Luber H., Der formalistische 

Angebotsausschluss, das Wettbewerbsprinzip und der Grundsatz der sparsamen 

Mittelverwendung im Vergaberecht, VergabeR 1/2009, σελ. 14 επ, όπως επίσης σχετικά με 

τις δυνατότητες μείωσης των λόγων αποκλεισμού μίας προσφοράς Bode H., Zwingender 

Angebotsausschluss wegen fehlender Erklärungen und Angaben – Inhalt, Grenzen und 

Möglichkeiten zur Reduzierung der Ausschlussgründe, VergabeR 5/2009, σελ. 729 επ. 

 60



προϋπόθεση η ανώτερη αυτή βαθμολογία να δίδεται επί προβλεπομένων στη 

διακήρυξη στοιχείων. Οι προσφορές που καλύπτουν πλήρως τα προς 

βαθμολόγηση στοιχεία της διακήρυξης βαθμολογούνται με 100 βαθμούς, ενώ 

όσες προσφορές δεν καλύπτουν τα στοιχεία αυτά και υστερούν, 

απορρίπτονται κατά το άρ. 20 του Π.Δ. 118/2007. 

 
Επί της αξιολόγησης αυτής συντάσσεται το Πρακτικό Β' της διενέργειας του 

διαγωνισμού, όπου καταγράφονται από την Επιτροπή ποιοι συμμετέχοντες 

προκρίνονται στο επόμενο στάδιο, ποιοι απορρίπτονται και οι ακριβείς λόγοι 

που θεμελιώνουν την κρίση της. Σημειωτέον ότι και στην περίπτωση αυτή 

ισχύει η γενική υποχρέωση της Διοίκησης να αιτιολογεί με σαφήνεια και 

πληρότητα την απόφασή της, κάτι που έχει κατοχυρωθεί και στο άρ. 41 παρ. 

2 εδ. γ του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης115, ως 

αναπόσπαστο κομμάτι της υποχρέωσής της να συμπεριφέρεται ως «χρηστή» 

Διοίκηση. Σε περίπτωση διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, στο ίδιο Πρακτικό 

περιλαμβάνονται επίσης οι πίνακες με τις βαθμολογίες ανά κριτήριο 

αξιολόγησης, όπως προβλέπει η διακήρυξη, καθώς και η αναλυτική 

αιτιολόγηση των βαθμολογιών. Το Πρακτικό Β', μαζί με το ανωτέρω Πρακτικό 

Α', επικυρώνονται από το αποφασίζον συλλογικό όργανο της Υπηρεσίας και η 

εκδοθείσα απόφαση κοινοποιείται στους συμμετέχοντες, κατά κανόνα με 

τηλεομοιοτυπία. Η κοινοποίηση της απόφασης αυτής σηματοδοτεί και την 

έναρξη των προθεσμιών προσβολής της με ένσταση ή προδικαστική 

προσφυγή. Επισημαίνεται ότι το αποφασίζον συλλογικό όργανο έχει το 

δικαίωμα να απορρίψει την εισήγηση116 της Επιτροπής της διενέργειας του 

διαγωνισμού και να αποφασίσει διαφορετικά κατόπιν σχετικής αιτιολόγησης.      

 

 

 

                                                 
115  Το άρ. 41 φέρει τον τίτλο «Δικαίωμα χρηστής διοίκησης» (ΕΕ C364/1, 18.12.2000, στο 

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_el.pdf). 

116  Είναι σημαντικό να τονιστεί η φύση του Πρακτικού της Επιτροπής, το οποίο αποτελεί 

απλώς και μόνο εισήγηση, και όχι κάποια οριστική απόφαση επί του θέματος. 
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2.2.5.3. Άνοιγμα και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών (σύνταξη 
Πρακτικού Γ') 
 

Κρίσιμο στάδιο ενός διαγωνισμού αποτελεί το άνοιγμα των Οικονομικών 

Προσφορών, σύμφωνα με το άρ. 19  του Π.Δ. 118/2007, οι οποίες 

αποσφραγίζονται από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού σε 

ημερομηνία και ώρα που γίνεται γνωστή στους συμμετέχοντες κατόπιν 

ειδοποίησης, συνήθως με τηλεομοιοτυπία, από την αρμόδια Υπηρεσία. Στη 

διαδικασία αποσφράγισης επιτρέπεται να παραβρεθούν οι συμμετέχοντες 

υποψήφιοι ανάδοχοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους.  

 

Οι Οικονομικές Προσφορές ελέγχονται ως προς την πληρότητά τους, δηλαδή 

εάν αναφέρονται στα ζητούμενα από τη διακήρυξη του διαγωνισμού και σε 

όσα περιλαμβάνονται στην Τεχνική Προσφορά κάθε συμμετέχοντος, όπως 

επίσης και εάν οι αναγραφόμενες τιμές είναι εντός του προβλεπομένου από τη 

διακήρυξη προϋπολογισμού. Τιμές που υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό της 

διακήρυξης καθιστούν την προσφορά απαράδεκτη και ο υποψήφιος 

απορρίπτεται. Εάν ο διαγωνισμός έχει ως κριτήριο αξιολόγησης και 

κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, τότε η σύγκριση πραγματοποιείται μεταξύ 

όλων των οικονομικών προσφορών που κρίθηκαν αποδεκτές και με τον 

τρόπο αυτό αναδεικνύεται ο μειοδότης.  

 

Σε διαγωνισμούς όπου το κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά, το στοιχείο σύγκρισης είναι ο «λόγος» της 

προσφοράς κάθε υποψηφίου, ο οποίος λόγος προκύπτει από τη διαίρεση της 

προσφερόμενης τιμής του καθενός με τη σταθμισμένη βαθμολογία του. Ειδικά 

στους διαγωνισμούς παροχής υπηρεσιών για την ανάδειξη αναδόχου 

καθαριότητας ή φύλαξης χώρων, ανεξαρτήτως κριτηρίου ανάθεσης, η 

προσφερόμενη τιμή αξιολογείται επιπλέον σε συνδυασμό με άλλα στοιχεία, 

και συγκεκριμένα, θα πρέπει να διαπιστωθεί εάν σε αυτή περιλαμβάνεται το 

ελάχιστο εργασιακό κόστος για την εκτέλεση της σύμβασης (αμοιβές 

προσωπικού και εργοδοτικές εισφορές), το κόστος των αναλωσίμων, το 

διοικητικό κόστος (λογιστική υποστήριξη, κόστος έκδοσης των εγγυητικών 

επιστολών κ.λ.π.), όπως επίσης και ένα εύλογο εργολαβικό κέρδος. 
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Υποβληθείσες προσφορές με τιμές που δεν πληρούν τις ανωτέρω 

προϋποθέσεις, απορρίπτονται, ακόμη και εάν είναι οι «χαμηλότερες» ή 

«συμφερότερες».    

 

Η εισήγηση της Επιτροπής επί της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών 

αποτυπώνεται στο Πρακτικό Γ' της διενέργειας του διαγωνισμού, το οποίο 

περιέχει, εκτός από την εισήγηση της Επιτροπής αξιολόγησης, τον πίνακα 

συγκριτικών τιμών, όταν πρόκειται για μειοδοτικό διαγωνισμό, την αναφορά 

στο μειοδότη και ρητή πρόσκληση προς αυτόν να προσκομίσει τα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης που προβλέπει η διακήρυξη του διαγωνισμού 

εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την αποστολή σχετικής έγγραφης 

κοινοποίησης εκ μέρους της Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός 

έχει ως κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά, το εν λόγω Πρακτικό περιλαμβάνει, αντί για τον προαναφερόμενο 

πίνακα συγκριτικών τιμών, έναν πίνακα με τις βαθμολογίες των 

αξιολογούμενων κριτηρίων που δόθηκαν στο Πρακτικό Β' και τη διαίρεση 

αυτών με τις προσφερόμενες τιμές, προκειμένου να αναδειχθούν οι 

αντίστοιχοι «λόγοι». Ο υποψήφιος με το μικρότερο «λόγο» καλείται να 

προσκομίσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης ως ανωτέρω. Το Πρακτικό Γ' 

επικυρώνεται από το συλλογικό όργανο και η απόφαση αποστέλλεται σε 

όλους αυτούς που διέθεταν οικονομικές προσφορές  που ανοίχτηκαν στη 

φάση που περιγράψαμε.  

 
 
2.2.6. Κατακύρωση (σύνταξη Πρακτικού Δ') 
 

Κάθε διαγωνιστική διαδικασία ολοκληρώνεται με την κατακύρωση στον 

οικονομικό φορέα που έχει επιτύχει σε όλες τις ζητούμενες παραμέτρους της 

προσφοράς του την ιδανικότερη σχέση τιμής – ποιότητας για την Αναθέτουσα 

Αρχή117. Η έγγραφη ειδοποίηση για την προσκόμιση των δικαιολογητικών 

προς τον ανακηρυχθέντα ανάδοχο του διαγωνισμού αποστέλλεται μετά το 

πέρας της προθεσμίας ενστάσεων ή προσφυγών επί της κοινοποιηθείσας 
                                                 
117  Kirchner C., Zur Ökonomik des Vergaberechts, VergabeR 5/2010, σελ. 734. 
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απόφασης του συλλογικού οργάνου. Η αποσφράγιση και ο έλεγχος των 

δικαιολογητικών που προσκομίζει στη συνέχεια πραγματοποιείται από την 

Επιτροπή αξιολόγησης, όχι μόνο ενώπιον του αναδόχου, αλλά και των 

υπόλοιπων συμμετεχόντων που επιθυμούν να παρίστανται κατόπιν 

προσκλήσεως τους, εφόσον όμως ήταν από αυτούς που έγιναν δεκτοί στο 

στάδιο ανοίγματος των Οικονομικών Προσφορών. Κατά την αποσφράγιση 

ελέγχεται εάν τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά πληρούν τους όρους της 

διακήρυξης. 

 

Η σχετική κρίση της Επιτροπής του διαγωνισμού καταγράφεται στο Πρακτικό 

Δ' της διενέργειας του διαγωνισμού, το οποίο χρήζει επικύρωσης, όπως και τα 

προηγηθέντα Πρακτικά, με απόφαση του συλλογικού οργάνου. Κατόπιν, η 

εισήγηση, ενσωματωμένη στην απόφαση αυτή, κοινοποιείται σε όσους έχουν 

δικαίωμα ως ανωτέρω να λάβουν γνώση αυτής. Το Πρακτικό Δ' περιλαμβάνει 

επίσης αναλυτικά τα προς κατακύρωση είδη, τις τιμές κατακύρωσης και τα 

ποσά που προκύπτουν ανά είδος, αλλά και στο σύνολό τους. Με την 

κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης ενεργοποιούνται τα δικαιώματα 

άσκησης ενστάσεων και προσφυγών από τους άλλους συμμετέχοντες.  

Ωστόσο, πριν πραγματοποιηθεί η κοινοποίηση, η απόφαση του συλλογικού 

οργάνου πρέπει να αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ, σύμφωνα 

με το άρ. 2, παράγραφο 4, περίπτ. 16 του Ν. 3861/2010, που προαναφέραμε,  

επειδή ουσιαστικά συμπεριλαμβάνεται στις «αποφάσεις και πράξεις 

κατακύρωσης και ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών, 

υπηρεσιών και μελετών του Δημοσίου …», όπως ρητά αναγράφεται στη 

διάταξη αυτή στο οικείο εδάφιο.  

 

Κλείνοντας τη σύντομη αναφορά στην προετοιμασία και διεξαγωγή ενός 

τακτικού διαγωνισμού, επισημαίνουμε ότι σε περίπτωση που ο έλεγχος των 

δικαιολογητικών του ανακηρυχθέντα αναδόχου αποβεί αρνητικός, η 

διαδικασία επαναλαμβάνεται με το δεύτερο κατά σειρά υποψήφιο. Ειδικά σε 

περιπτώσεις διαγωνισμών με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, 

εφόσον έχει υποβληθεί μία μόνο προσφορά ή εφόσον τελικά έγινε δεκτή μία 

μόνο προσφορά, παρότι υποβλήθηκαν περισσότερες, και με την προϋπόθεση 

ότι δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιμών (είτε προηγούμενων αντίστοιχων 
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διαγωνισμών είτε από την ελεύθερη αγορά που να επιβεβαιώνονται με 

παραστατικά), οι μειοδοτικοί διαγωνισμοί ματαιώνονται υποχρεωτικά και 

δύνανται να επαναπροκηρυχθούν118. Εφόσον ο διαγωνισμός διεξάγεται με 

κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η μία και 

μοναδική προσφορά μπορεί να γίνει αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι η 

Αναθέτουσα Αρχή θα παραθέσει στο Πρακτικό ειδική και επαρκή 

αιτιολόγηση119.  

 

Ήδη με το άρ. 21 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 - Α'/25-01-2013), οι 

Αναθέτουσες Αρχές που διενεργούν διαγωνισμούς συγχρηματοδοτούμενους 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για προφανείς λόγους συντόμευσης της 

διαδικασίας με στόχο τη μεγιστοποίηση της απορρόφησης των κονδυλίων, 

δύνανται να συνενώσουν τα ανωτέρω διακριτά στάδια, δηλαδή την 

αξιολόγηση των δικαιολογητικών και την εκτίμηση των τεχνικών προσφορών, 

όπως επίσης και τη στάθμιση των οικονομικών προσφορών και τον έλεγχο 

των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σε μία ενιαία διαδικασία. 

 

 
2.2.7. Παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου 
 

Η παραλαβή των ειδών ή υπηρεσιών γίνεται από την αρμόδια τριμελή 

Επιτροπή παραλαβής κατά το χρόνο παράδοσης των ειδών από τον ανάδοχο 

ή κάθε φορά ξεχωριστά, εάν πρόκειται για τμηματική παραλαβή, η οποία 

υποχρεούται να  συντάξει το σχετικό Πρακτικό Παραλαβής σε τρία αντίγραφα. 

Εάν η Επιτροπή παραλαβής θεωρεί ότι κάποιο είδος ή υπηρεσία δεν είναι 

                                                 
118  Η ανωτέρω ρύθμιση εισήχθη με  άρ. 21 του Π.Δ. 118/2007. Βλ. επίσης και Σολδάτο Δ., 

Διαρκής Κώδικας Προμηθειών και Μισθώσεων Δημοσίου Τομέα, Νομοθεσία – Ερμηνεία – 

Νομολογία, τ. Γ', εκδ. Μ. Δημοπούλου Θεσσαλονίκη, 66ο - 67ο Ενημερωτικά Τεύχη (Δ/07 και 

Α/2008), σελ. 4411. 

119  Κατά τη νομολογία, βλ. ενδεικτικά στα Πρακτικά της 24ης Ολομέλειας του Ελεγκτικού  

Συνεδρίου (23.11.1998) την άποψη της πλειοψηφίας και του Γενικού Επιτρόπου Επικρατείας. 

Επίσης, βλ. τις υπ’ αριθμ. 489/2000 και 441/2006 Γνμδ ΝΣΚ. 
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σύμφωνο με τα αναγραφόμενα στη διακήρυξη ή στο συμφωνητικό ή στην 

προσφορά του αναδόχου, συντάσσει Πρακτικό Απόρριψης του εν λόγω 

είδους ή της υπηρεσίας, επίσης σε τρία αντίγραφα.     

 
 
2.3. Διενέργεια δημόσιου διαγωνισμού σύμφωνα με το Π.Δ. 60/2007 
(«Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ») 
 
2.3.1. Εισαγωγικά 
 

Όπως προαναφέρθηκε στο πρώτο τμήμα του παρόντος Κεφαλαίου, κρίσιμο 

στοιχείο για το είδος του διαγωνισμού ή της διαδικασίας που πρέπει να 

επιλέξει η Διοίκηση, προκειμένου να προβεί σε μία προμήθεια, αποτελεί η 

προϋπολογισθείσα δαπάνη του συμβατικού αντικειμένου. Για το λόγο αυτό, ο 

εθνικός νομοθέτης έχει ορίσει ότι συγκεκριμένα χρηματικά όρια σε Ευρώ 

αντιστοιχούν σε διαφορετικές διαδικασίες, τα οποία όρια κατά καιρούς 

τροποποιούνται, προσαρμοζόμενα στις οικονομικές και άλλες ανάγκες της 

Διοίκησης και των πολιτών. Ο ενωσιακός νομοθέτης, από την άλλη, δεν 

θέλησε να επέμβει εξ ολοκλήρου στα επιμέρους κανονιστικά πλαίσια των 

κρατών – μελών που αφορούν τους δημόσιους διαγωνισμούς, έκρινε, 

ωστόσο, ότι από ένα χρηματικό όριο και πάνω η διενέργεια του δημόσιου 

διαγωνισμού θα ήταν σκόπιμο να τύχει ενιαίας ρύθμισης για όλα τα κράτη  - 

μέλη, για ευνόητους λόγους ουσιαστικού περιεχομένου. Κατά τα λοιπά, ακόμη 

και εάν πρόκειται για διαγωνισμούς με προϋπολογισμό άνω των οριζόμενων 

ενωσιακών ορίων, οι Αναθέτουσες Αρχές λαμβάνουν υπόψη, ως προς τις 

διαδικασίες, τον ισχύοντα εθνικό Κανονισμό Προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ. 

118/2007), αλλά και άλλες ισχύουσες διατάξεις, η εφαρμογή των οποίων 

εξαρτάται από το ύψος της προϋπολογιζόμενης δαπάνης κάθε διαγωνισμού. 

Για παράδειγμα, διαγωνισμοί με προϋπολογισμό μεγαλύτερο του 

€1.000.000,00 άνευ Φ.Π.Α. υπόκεινται σε «προσυμβατικό έλεγχο 
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νομιμότητας» από το Ελεγκτικό Συνέδριο, βάσει του Ν. 3060/2002, όπως 

αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει120.   

 

Αρχικά θεσπίστηκαν ξεχωριστές Οδηγίες ανάλογα με το χαρακτηρισμό του 

συμβατικού αντικειμένου του διαγωνισμού (εάν δηλαδή πρόκειται για έργο, 

προμήθεια ή υπηρεσία121), οι οποίες αργότερα, καλώς κατά τη γνώμη μας, για 

λόγους απλούστευσης των διαδικασιών και πάταξης της πολυνομίας, 

ενοποιήθηκαν σε ένα ενιαίο νομοθέτημα: την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 «Περί 

συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, 

προμηθειών και υπηρεσιών»122, η οποία θα μας απασχολήσει εκτενώς στη 

συνέχεια. 

 

Τα κράτη – μέλη που διενεργούν ένα «διεθνή» διαγωνισμό, δηλαδή με 

προϋπολογισμό που ξεπερνά το κατώτατο χρηματικό όριο που θεσπίζει η 

                                                 
120  Για τον έλεγχο αυτό, βλ. και Σκιαδά Δ., Ο Προληπτικός Δημοσιονομικός Έλεγχος των 

Δημοσίων Συμβάσεων, ΔιΕν 2004, τεύχ. 29, σσ. 5 – 10.  

121  Συγκεκριμένα, για τις προμήθειες εφαρμόστηκε η Οδηγία 93/36/ΕΚ περί συντονισμού των 

διαδικασιών για την σύναψη συμβάσεων δημοσίων προμηθειών, που μεταφέρθηκε στο 

Ελληνικό Δίκαιο με το Π.Δ. 370/1995 (ΦΕΚ Α' – 199/14-09-1995), το οποίο φέρει τον τίτλο 

«για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας περί προμηθειών του δημοσίου προς το 

κοινοτικό δίκαιο, ειδικότερα προς τις διατάξεις της οδηγίας  93/36/ΕΚ περί συντονισμού των 

διαδικασιών για την σύναψη συμβάσεων δημοσίων προμηθειών». Οι Οδηγίες 92/50/ΕΚ, 

93/37/ΕΚ και 93/38/ΕΚ θεωρούνται επίσης «κλασικές» και αφορούν αντίστοιχα υπηρεσίες, 

έργα και συμβάσεις χρήσεων. 

122  Δημοσιεύτηκε  στα  Ελληνικά  στην  Επίσημη  Εφημερίδα  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  

στο Φύλλο ΕΕ L 134/114, 30.4.2004.  Επισημαίνεται  ότι κατά  τη  Νομολογία  του  

Δικαστηρίου της Ένωσης  (βλ.  ενδεικτικά  την υπόθεση C – 103/88, 22.06.1989, Fratelli 

Constanzo SpA/Δήμος Μιλάνου, η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα: 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language = en&jur = C,T,F&num = C-103/88&td = ALL), η 

εφαρμογή  των  Οδηγιών  είναι  υποχρεωτική  για τα κράτη – μέλη, ακόμη και εάν αυτές δεν 

έχουν ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας (κάτι που δεν 

αποτελεί σπάνιο φαινόμενο, τουλάχιστον για τη χώρα μας). Επίσης, από το άρ. 37 της 

Οδηγίας 2004/18/ΕΚ προκύπτει ότι είναι επιτρεπτή και θεμιτή η δημοσίευση στην Επίσημη 

Εφημερίδα και διαγωνισμών με προϋπολογισμό κατώτερο του κοινοτικών ορίων.   
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προαναφερόμενη Οδηγία, υποχρεώνονται να το πράξουν βάσει της 

ενωσιακής, και όχι της εγχώριας νομοθεσίας, η οποία εφαρμόζεται μόνο 

συμπληρωματικά. Το άρ. 78 της Οδηγίας, ωστόσο, προβλέπει ότι αυτά τα 

ελάχιστα όρια θα επανεξετάζονται κάθε δύο χρόνια και θα ορίζονται 

(ενδεχομένως) νέα, όπως και όντως συμβαίνει στην πράξη. Το πιο πρόσφατο 

ελάχιστο «πλαφόν» για τη διενέργεια διεθνούς διαγωνισμού για τις δημόσιες 

συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που ενδιαφέρουν την παρούσα 

μελέτη, είναι ανώτερο του ποσού των €134.000,00 ειδικά για τις «Κεντρικές 

Κυβερνητικές Αρχές» του Παραρτήματος IV της Οδηγίας 2004/18 (π.χ. 

Υπουργεία, Γενικές Γραμματείες, Πανεπιστήμια, όπως προαναφέρθηκε) ή 

άνω του ποσού των €207.000,00 για τις υπόλοιπες Αναθέτουσες Αρχές. Αυτή 

η αναπροσαρμογή θεσπίστηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1336/2013 της 

Επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου 2013123 «για την τροποποίηση των οδηγιών 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ 

και 2009/81/ΕΚ όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τις 

διαδικασίες σύναψης συμβάσεων», καταργώντας τον προηγούμενο 

Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1251/2011 της Επιτροπής της 30ης Νοεμβρίου 2011.   

 

Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι τόσο η ενδεχόμενη μη ενσωμάτωση μίας 

Οδηγίας στο εθνικό Δίκαιο ενός κράτους  - μέλους, εντός της τασσόμενης 

προθεσμίας από τον ενωσιακό νομοθέτη, όσο και η ατελής μεταφορά της 

Οδηγίας στην εθνική έννομη τάξη, σύμφωνα με πάγια νομολογία του 

Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου124, δεν εμποδίζουν τη γέννηση του δικαιώματος για 

δικαστική προστασία του πολίτη (ή της επιχείρησης) που θεωρεί ότι έχει θιγεί 

από την εν λόγω συμπεριφορά του κράτους  - μέλους.  

 
 
 
 

                                                 
123  Βλ. EE L 335/17, 14.12.2013. 

124  Siebert C., Die horizontal - unmittelbare Wirkung des Gemeinschaftsrechts: Unter 

besonderer Berücksichtigung der horizontal – unmittelbaren Wirkung von Rechtlinien, Verlag 

Dr. Kovač, September 2010, σελ. 53 επ. 
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2.3.2. Κανόνες δημοσιότητας και διαφάνειας 
 
2.3.2.1. Τρόποι δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 
 

Στους διεθνείς διαγωνισμούς, πέραν των δημοσιεύσεων που περιγράφηκαν 

εν συντομία και ισχύουν για τους τακτικούς διαγωνισμούς, η περίληψη της 

διακήρυξης αποστέλλεται προς δημοσίευση και στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρα 29 επ. της Οδηγίας). Στην ενέργεια αυτή 

αντανακλώνται οι αρχές της ίσης μεταχείρισης και της απαγόρευσης 

δυσμενών διακρίσεων λόγω ιθαγένειας των υποψηφίων, που αποτελούν 

προϋποθέσεις για την ομαλή και νομότυπη διεξαγωγή της διαγωνιστικής 

διαδικασίας, δεδομένου ότι κατ’ αυτόν τον τρόπο δίδεται η μεγαλύτερη δυνατή 

δημοσιότητα στο διαγωνισμό και εξασφαλίζεται ο ευρύτερος δυνατός 

ανταγωνισμός125.  

 

Η παράλειψη της προβλεπόμενης δημοσίευσης δεν θεραπεύεται από τις 

υπόλοιπες δημοσιεύσεις σε εθνικό επίπεδο και καθιστά όλες τις μετέπειτα 

πράξεις του διαγωνισμού τυπικά άκυρες. Παλαιότερα το κείμενο που 

συνέτασσε κάθε Υπηρεσία αποστελλόταν με τηλεομοιοτυπία και παράλληλα η 

πρωτότυπη περίληψη του διαγωνισμού αποστελλόταν και με το ταχυδρομείο, 

αλλά με την εισαγωγή -και την αυξανόμενη διείσδυση της Πληροφορικής- στις 

ενωσιακές γραφειοκρατικές δομές, δημιουργήθηκε πλέον μία σειρά 

τυποποιημένων ηλεκτρονικών εντύπων, δηλαδή ένα ολοκληρωμένο 

ηλεκτρονικό σύστημα, στο οποίο καταχωρούνται όλες οι λεπτομέρειες, αλλά 

και η μετέπειτα πορεία του διαγωνισμού που καταλήγει στη σύναψη της 

σχετικής σύμβασης, προς διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων εντός και εκτός 

των συνόρων του κράτους - μέλους. Γενικά, καθίσταται εμφανής η τάση του 

ενωσιακού νομοθέτη προς διευκόλυνση της χρήσης νέων τεχνολογιών, κάτι 

που αν και δεν απαγορευόταν από τις κλασικές Ενωσιακές Οδηγίες για τους 

διεθνείς διαγωνισμούς, στην πράξη δεν διευκολυνόταν από τη στιγμή που η 

                                                 
125  Koenig C. / Schreiber K., Europäisches Wettbewerbsrecht, UTB/Mohr Siebeck, Tübingen 

2010, σελ. 261 επ.  
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όλη διαδικασία δημοσιότητας μπορούσε μεν να διεξαχθεί με ηλεκτρονικό 

τρόπο, αλλά για να θεωρείται νόμιμη και ισχυρή έπρεπε να συνοδεύεται και 

από τα αντίστοιχα έγγραφα -και όχι ηλεκτρονικά- στοιχεία126. 

 

Ο χρόνος που μεσολαβεί από την αποστολή της ηλεκτρονικής περίληψης της 

διακήρυξης του διαγωνισμού προς δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα 

μέχρι και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού είναι πενήντα δύο (52) 

ημερολογιακές ημέρες. Ο χρόνος αυτός μπορεί, σύμφωνα με τις 

παραγράφους 5 και 6 του άρ. 38 του Π.Δ. 60/2007 να συντμηθεί σε σαράντα 

πέντε (45) ημέρες, εάν η περίληψη του διαγωνισμού αποσταλεί με 

ηλεκτρονικά μέσα  (δηλαδή μείον επτά ημέρες από το σύνολο των 52 ημερών) 

και επιπλέον, εάν η περίληψη αναρτηθεί σε ηλεκτρονική διεύθυνση της 

Αναθέτουσας Αρχής, αφαιρούνται πέντε ακόμη ημέρες, δηλαδή απομένουν 

σύνολο σαράντα (40) ημέρες. Αυτό σημαίνει ότι η Αναθέτουσα Αρχή θα είναι 

σε θέση να παρέχει με ηλεκτρονικό μέσο, από την ημερομηνία δημοσίευσης 

της προκήρυξης, ελεύθερη πρόσβαση στη συγγραφή υποχρεώσεων και σε 

όλα τα συμπληρωματικά έγγραφα, αναγράφοντας στο κείμενο της διακήρυξης 

τη διαδικτυακή διεύθυνση απ’ όπου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να αντλήσουν 

τις προαναφερόμενες πληροφορίες.  

 

Υπογραμμίζεται ότι η γνωστοποίηση του διαγωνισμού στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση σε κάθε περίπτωση προηγείται όλων των υπολοίπων δημοσιεύσεων, 

αποτελώντας αφετηρία για όλες τις κρίσιμες προθεσμίες του διαγωνισμού, και 

ότι οι λοιπές δημοσιεύσεις δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνουν διαφορετικές 

πληροφορίες από αυτές που αναγράφονται στα προκαθορισμένα ενωσιακά 

                                                 
126  Πανάγος Θ., ό.π., σελ. 146. Πάντως, στη συνέχεια, η Οδηγία 2005/51/ΕΚ «για την 

τροποποίηση του παραρτήματος ΧΧ της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήματος VIII της 

οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί δημοσίων 

συμβάσεων» (EE L 257/127, 1.10.2005) και ο Κανονισμός (EK) 1564/2005 της Επιτροπής 

της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 «για την κατάρτιση τυποποιημένων εντύπων προς δημοσίευση 

προκηρύξεων δημοσίων συμβάσεων στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης – 

Διόρθωση της διεύθυνσης της Υπηρεσίας Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

του δικτυακού τόπου των δημοσίων συμβάσεων “SIMAP” (ΕΕ C127/12, 24.5.2008) 

καθιέρωσαν νέα πρότυπα δημοσιότητας.  
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έντυπα. Επίσης, οι δημοσιεύσεις που πραγματοποιούνται κατόπιν, το 

συντομότερο δυνατό127, σε εθνικό επίπεδο υποχρεωτικά αναφέρουν την 

ημερομηνία αποστολής στην Επίσημη Εφημερίδα. 

 

 
2.3.2.2. Τα ηλεκτρονικά έντυπα 
 
2.3.2.2.1. Γενικά 
 

Με τον υπ’ αριθμ. 1564/2005 Κανονισμό της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 της 

Επιτροπής για την «κατάρτιση τυποποιημένων εντύπων προς δημοσίευση 

προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στο πλαίσιο των διαδικασιών δημοσίων 

συμβάσεων δυνάμει των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου»128 καθιερώθηκαν νέα, 

τυποποιημένα ηλεκτρονικά έντυπα για τη δημοσίευση των επιμέρους σταδίων 

του διαγωνισμού, ανάλογα με την περίπτωση. Ως απώτερη ημερομηνία για 

την υποχρεωτική χρήση των εντύπων αυτών ορίστηκε, βάσει του 

προαναφερόμενου Κανονισμού, η 1η Φεβρουαρίου 2006, δηλαδή από τότε 

έως και σήμερα όσες διακηρύξεις ή κοινοποιήσεις σχετικά με διαγωνιστικές 

διαδικασίες αποστέλλονται για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης λαμβάνουν αποκλειστικά και μόνο τη μορφή (και τον 

τρόπο αποστολής) που περιγράφεται παρακάτω. 

 

Προπομπός του υπ’ αριθμ. 1564/2005 Κανονισμού για την τυποποίηση των 

διακηρύξεων που αποστέλλουν οι διάφορες Αναθέτουσες Αρχές των κρατών 

– μελών υπήρξε η Οδηγία 2001/78/ΕΚ της Επιτροπής της 13ης Σεπτεμβρίου 

2001129, η οποία πρώτη επέβαλε με δεσμευτικό τρόπο τη χρήση 

συγκεκριμένων εντύπων που στέλνονταν επίσης ηλεκτρονικά. Η πρόθεση των 

                                                 
127  Κατά προτίμηση την επόμενη ημέρα, σύμφωνα με την «κλασική» Α.Π. 14873/395/4-4-

2006 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (άρ. 8, σελ. 6). 

128  EE L 257, 1.10.2005. 

129  EΕ L 285/1, 29.10.2001, η οποία κατόπιν καταργήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της 

Επιτροπής της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 (L 257/127, 1.10.2005). 
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εμπνευστών τους ήταν η ποιοτική βελτίωση των δημοσιευμάτων, με στόχο 

την εξωστρέφεια, την αποτελεσματικότητα, και κυρίως την πολυπόθητη 

διαφάνεια στις προμήθειες του Δημοσίου130. Παράλληλα επιχειρήθηκε ένα 

«άνοιγμα» προς την ψηφιοποίηση της διαδικασίας των προμηθειών, η οποία 

στη συνέχεια διευρύνθηκε με την Οδηγία 18/2004/ΕΚ, με την πρόβλεψη για το 

δυναμικό σύστημα αγορών και τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό που θα 

αναλυθούν στο 4ο και 5ο Κεφάλαιο αντίστοιχα.  

 

Η απαρχή πάντως αυτής της πρωτοβουλίας πρέπει να αναζητηθεί σε μία μη 

δεσμευτική «σύσταση» που είχε υιοθετήσει η Επιτροπή το έτος 1991 

(Σύσταση 91/561 της 24ης Οκτωβρίου 1991) και στην κατόπιν εκδοθείσα 

«Ανακοίνωση» της 30ης Δεκεμβρίου 1992 στην οποία προέβη και όπου 

γινόταν λόγος για προαιρετική χρήση τυποποιημένων προτύπων κατά τη 

δημοσίευση προκηρύξεων, αν και αυτά τα πρότυπα διέφεραν ελαφρώς από 

τα ισχύοντα στις τότε Οδηγίες περί προμηθειών. Με την Οδηγία 2001/78 η 

εθελοντική χρήση των τυποποιημένων προτύπων έγινε υποχρεωτική, όπως 

προαναφέρθηκε, με σκοπό την απλοποίηση των κανόνων περί δημοσιεύσεων 

στην Επίσημη Εφημερίδα, αλλά και την προσαρμογή στη γενικότερη 

ψηφιοποίηση που επιχειρήθηκε τότε ως τμήμα του «Συστήματος 

Πληροφοριών για τις Ευρωπαϊκές Δημόσιες Συμβάσεις» (SIMAP)131, μία τάση 

που ενισχύεται περαιτέρω με τα νέα ηλεκτρονικά έντυπα του υπ’ αριθμ. 

1564/2005 Κανονισμού και την καινοτομία που εισάγει η  χρήση του Κοινού 

Λεξιλογίου για τις Δημόσιες Συμβάσεις (CPV), στο οποίο θα γίνει αναφορά 

παρακάτω, υπό 2.3.2.2.2. Η πιο πρόσφατη επικαιροποίηση, όσον αφορά στα 

έντυπα, επήλθε με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 824/2011 της 

Επιτροπής της 19ης Αυγούστου 2011 περί καταρτίσεως τυποποιημένων 

                                                 
130  Williams R., New Standard Forms for the publication of Notices under the EC 

Procurement Directives, (2006) 15 P.P.L.R. Issue 2, σελ. NA 32. 

131  Rhodri W., ό.π., σελ. NA 32. Μέσω του πολύ σημαντικού κόμβου SIMAP (Système de 

Information pour les Marchés Publics, Information System for European Public Procurement), 

στην ιστοσελίδα http://simap.europa.eu/index_en.htm, μπορεί κανείς να ενημερωθεί για τα 

τρέχοντα και να βρει χρήσιμες παραπομπές αναφορικά με τις δημόσιες προμήθειες στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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εντύπων για τη δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στον τομέα 

των δημοσίων συμβάσεων και περί καταργήσεως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

1564/2005132.   

 

 
2.3.2.2.2. Συνοπτική περιγραφή των ηλεκτρονικών εντύπων 
 

Τα έντυπα που προβλέπονται έχουν ως εξής: 

• Τυποποιημένο έντυπο 1: «Προκαταρκτική προκήρυξη» 

• Τυποποιημένο έντυπο 2: «Προκήρυξη σύμβασης (διαγωνισμού)» 

• Τυποποιημένο έντυπο 3: «Γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης» 

•  Τυποποιημένο έντυπο 4: «Περιοδική ενδεικτική προκήρυξη – 

Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας» 

• Τυποποιημένο έντυπο 5: «Προκήρυξη σύμβασης – Επιχειρήσεις 

κοινής ωφέλειας»  

• Τυποποιημένο έντυπο 6: «Γνωστοποίηση ανάθεσης σύμβασης – 

Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας» 

• Τυποποιημένο έντυπο 7: «Σύστημα προεπιλογής – Επιχειρήσεις 

κοινής ωφέλειας» 

• Τυποποιημένο έντυπο 8: «Προκήρυξη για προφίλ αγοραστή» 

• Τυποποιημένο έντυπο 9: «Απλουστευμένη προκήρυξη διαγωνισμού 

στο πλαίσιο δυναμικού συστήματος αγορών» 

• Τυποποιημένο έντυπο 10: «Παραχώρηση δημοσίων έργων» 

• Τυποποιημένο έντυπο 11: «Προκήρυξη σύμβασης – Δημοπράτηση 

από τον ανάδοχο σύμβασης παραχώρησης ο οποίος δεν αποτελεί 

αναθέτουσα αρχή» 

• Τυποποιημένο έντυπο 12: «Προκήρυξη διαγωνισμού μελετών» 

• Τυποποιημένο έντυπο 13: «Αποτέλεσμα διαγωνισμού μελετών» 

 

                                                 
132  Δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 27.8.2011 (EL L 

221/1). 
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Τα έντυπα ομολογουμένως προάγουν την ουσιαστική, αλλά και την εξωτερική, 

«αισθητική» ομοιομορφία των κειμένων που σχετίζονται με τους 

διαγωνισμούς σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι διαθέσιμα στην 

επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

http://simap.europa.eu/enotices, όπου ο αρμόδιος υπάλληλος της Διοίκησης, 

με την εισαγωγή του κατάλληλου κωδικού που έχει ήδη προμηθευτεί, μπορεί 

να ανοίξει το έντυπο που επιθυμεί, να το συμπληρώσει ηλεκτρονικά και 

κατόπιν να το στείλει ηλεκτρονικά σύμφωνα με τον υποδεικνυόμενο τρόπο. 

 

Την παρούσα μελέτη ενδιαφέρει κυρίως το Τυποποιημένο έντυπο 2: 

«Προκήρυξη σύμβασης (διαγωνισμού)» στη σελίδα 14 του Κανονισμού, που 

αποτελείται από επιμέρους Τμήματα, τα οποία με τη σειρά τους χωρίζονται σε 

υποτμήματα, όπου καταχωρούνται πλήθος πληροφοριών, ενίοτε με το 

σύστημα τυποποιημένης προεπιλογής: 

 

• Τμήμα I: Αναθέτουσα Αρχή, στο οποίο ζητούνται, μεταξύ άλλων, 

επωνυμία, διεύθυνση, είδος και δραστηριότητα της Αναθέτουσας 

Αρχής (π.χ. Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου με κύρια δραστηριότητα την 

εκπαίδευση), ο τόπος παραλαβής πληροφοριών, ο τόπος διάθεσης 

τεχνικών προδιαγραφών ή συμπληρωματικών εγγράφων κ.λ.π. 

 

• Τμήμα ΙΙ: Αντικείμενο της σύμβασης, όπου πρέπει να καταχωρηθούν, 

μεταξύ άλλων, το είδος και η διάρκεια της σύμβασης, περαιτέρω 

στοιχεία εφόσον πρόκειται για «συμφωνία – πλαίσιο», ο τόπος 

παράδοσης του είδους ή ο τόπος παροχής της υπηρεσίας (π.χ. σίτιση 

των φοιτητών ενός Πανεπιστημίου για μία διετία), η συνολική 

ποσότητα, τυχόν δικαιώματα προαίρεσης, τυχόν κατανομή σε τμήματα 

κ.λ.π. Το κύριο αντικείμενο ή και τα πρόσθετα αντικείμενα της 

σύμβασης, εάν υπάρχουν, πρέπει υποχρεωτικά να προσδιοριστούν  

και βάσει ενός Κωδικολογίου Ειδών, γνωστού ως «Κοινού Λεξιλογίου 

για τις Δημόσιες Συμβάσεις» (Common Procurement Vocabulary, 
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εφεξής CPV), όπου κάθε αριθμός CPV αντιστοιχεί σε μία κατηγορία 

ομοειδών αγαθών ή ομοειδών υπηρεσιών133.  

 

Ανοίγοντας στο σημείο αυτό μία παρένθεση, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε ότι 

το CPV δημιουργεί ένα σύστημα ενιαίας ταξινόμησης για δημόσιους 

διαγωνισμούς το οποίο βοηθά στην τυποποίηση των αναφορών που 

χρησιμοποιούν οι Αναθέτουσες Αρχές για να περιγράψουν το αντικείμενο μίας 

δημόσιας σύμβασης. Περιλαμβάνει ένα κύριο λεξιλόγιο για τον ορισμό του 

αντικειμένου της σύμβασης και ένα συμπληρωματικό λεξιλόγιο για την 

προσθήκη περαιτέρω ποιοτικών πληροφοριών. Το κύριο λεξιλόγιο βασίζεται 

σε μια δενδροειδή διάρθρωση κωδικών134 που περιλαμβάνουν έως εννέα 

ψηφία (8ψήφιος κωδικός αριθμός συν ψηφίο ελέγχου) στα οποία αντιστοιχεί 

ένας τίτλος ο οποίος περιγράφει τις προμήθειες, τα έργα ή τις υπηρεσίες που 

αποτελούν το αντικείμενο της σύμβασης. 

 

• Τα δύο πρώτα ψηφία προσδιορίζουν τα τμήματα (XX000000-Y),  

• Τα τρία πρώτα ψηφία προσδιορίζουν τις ομάδες (XXX00000-Y),  

• Τα τέσσερα πρώτα ψηφία προσδιορίζουν τις τάξεις (XXXX0000-Y),  

• Τα πέντε πρώτα ψηφία προσδιορίζουν τις κατηγορίες (XXXXX000-Y),  
                                                 
133  Στην πράξη, αυτή η κατηγοριοποίηση ειδών ως όμοια ή ομοειδή, με τη βοήθεια του CPV, 

αποτελεί έναν ασφαλή τρόπο διάγνωσης για το εάν μία Αρχή έχει προβεί στην απαγορευμένη 

από το κοινοτικό δίκαιο «κατάτμηση», δηλαδή των κατακερματισμό ενός μεγάλου, π.χ. 

διεθνούς, διαγωνισμού, σε περισσότερους μικρότερους, προκειμένου, μεταξύ άλλων, να 

κερδίσει χρόνο και να αποφύγει ευρύτερη δημοσιότητα. Την κατηγοριοποίηση κατά CPV, ως 

μέτρο χαρακτηρισμού ειδών, συνιστά και η Διεύθυνση Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής 

Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, και μάλιστα, ως συνηθέστερο ή 

ασφαλέστερο κριτήριο ομαδοποίησης ορίζεται ο 5ος αριθμός του CPV, ενώ σε πολύ λιγότερες 

περιπτώσεις ο 3ος ή ο 8ος. 

134   Η περιγραφή αυτή διατυπώνεται στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 213/2008 

της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2007 «για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί του κοινού λεξιλογίου για 

τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ περί των διαδικασιών σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων, όσον αφορά την αναθεώρηση του CPV» σε EL, L 74/1, 15.03.2008.   
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Καθένα από τα τρία τελευταία ψηφία παρέχει τη δυνατότητα ακριβέστερου 

προσδιορισμού στο εσωτερικό κάθε κατηγορίας. Ένα ένατο ψηφίο χρησιμεύει 

για την επαλήθευση των προηγούμενων ψηφίων. Για παράδειγμα, η 

προμήθεια ενός εκτυπωτή και φωτοαντιγραφικού χαρτιού για μία Υπηρεσία 

ενός Πανεπιστημίου προσδιορίζεται από το κύριο λεξιλόγιο ως 30232110 – 8 

και 30197642 – 8 αντίστοιχα.  

 

Το συμπληρωματικό λεξιλόγιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μία πιο 

ολοκληρωμένη περιγραφή του αντικειμένου των συμβάσεων. Αποτελείται από 

έναν αλφαριθμητικό κωδικό, στον οποίο αντιστοιχεί ένας τίτλος που επιτρέπει 

τον ακριβέστερο προσδιορισμό της ειδικότερης φύσης ή του προορισμού του 

προς αγορά προϊόντος. Ο αλφαριθμητικός κωδικός περιλαμβάνει: 

α) ένα πρώτο επίπεδο αποτελούμενο από ένα γράμμα που αντιστοιχεί σε 

ένα τμήμα και  

β) ένα δεύτερο επίπεδο αποτελούμενο από τέσσερα ψηφία εκ των οποίων 

τα τρία πρώτα απαρτίζουν ένα υποτμήμα, ενώ το τελευταίο αποτελεί ψηφίο 

ελέγχου  

 

• Τμήμα ΙΙΙ: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές 

πληροφορίες, όπου παρέχεται ενημέρωση για τις απαιτούμενες 

εγγυητικές επιστολές, τους βασικούς όρους χρηματοδότησης, την 

προσωπική κατάσταση των συμμετεχόντων, στοιχεία για το 

προσωπικό που θα αναλάβει την εκτέλεση της σύμβασης, τυχόν 

απαίτηση για εγγραφή σε Επαγγελματικά ή Εμπορικά Μητρώα, 

πληροφορίες για την τεχνική ικανότητα και το ελάχιστο επίπεδο 

προσόντων κ.λ.π. 

 

• Τμήμα IV: Διαδικασία, δηλαδή περιγραφή των κριτηρίων ανάθεσης, 

διοικητικές πληροφορίες σχετικά με τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών 

και συμπληρωματικών εγγράφων, την προθεσμία κατάθεσης των 

προσφορών,  την ισχύ αυτών και τους όρους για το άνοιγμά τους 

κ.λ.π., αλλά και εξειδικευμένες πληροφορίες σε περίπτωση που 
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πρόκειται για κλειστές διαδικασίες ή διαπραγματεύσεις ή χρήση 

ανταγωνιστικού διαλόγου135 ή ηλεκτρονικού πλειστηριασμού. 
 

• Τμήμα VI: Συμπληρωματικές πληροφορίες, για παράδειγμα, σχετικά με 

το εάν η σύμβαση χρηματοδοτείται από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ή σχετικά με τη διαδικασία υποβολής προσφυγών ή 

διαμεσολάβησης και το αρμόδιο γι’ αυτές όργανο.     

 

• Παράρτημα Α: Πρόσθετες διευθύνσεις και σημεία επαφής για την 

παροχή επί πλέον πληροφοριών ή την αποστολή προσφορών και 

αιτήσεων συμμετοχής και τέλος 

 

• Παράρτημα Β: Πληροφορίες σχετικές με τα Τμήματα, σε περίπτωση 

που υπάρχουν. Ζητείται σύντομη περιγραφή, ο χαρακτηρισμός τους 

βάσει του CPV, η ποσότητα ή έκταση αυτών, οι ημερομηνίες έναρξης 

και περάτωσης κ.λ.π.  

 

Τα προαναφερόμενα Τμήματα είναι, κατά τη γνώμη μας, αρκετά 

γραφειοκρατικά διαρθρωμένα και απαιτούν κάποια χρονική διάρκεια για τη 

συμπλήρωσή τους, διότι οι πληροφορίες που ζητούνται είναι αρκετά 

λεπτομερείς και ενίοτε αλληλοεπικαλυπτόμενες, αφορούν όλα τα στάδια του 

διαγωνισμού και εάν δεν συμπληρωθούν όπως πρέπει σε ένα Τμήμα, το 

σύστημα αυτόματα δεν εμφανίζει την επόμενη προς συμπλήρωση «καρτέλα» 

του ακόλουθου Τμήματος. Ο αρμόδιος προς συμπλήρωση υπάλληλος θα 

μπορούσε ενδεχομένως, χάριν συντομίας, να συμπληρώσει τα μεμονωμένα 

πεδία, όπου αυτό είναι δυνατό, χρησιμοποιώντας παραπομπές στον εκάστοτε 

όρο της ολοκληρωμένης διακήρυξης που διατίθεται με τον προβλεπόμενο 

                                                 
135  Ο ανταγωνιστικός διάλογος του άρ. 29 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (άρ. 23 του Π.Δ. 

60/2007) είναι μία διαδικασία που ακολουθείται όταν πρόκειται για «ιδιαίτερα πολύπλοκες 

συμβάσεις», αποκλειστικά βάσει του κριτηρίου της πλέον συμφέρουσας από οικονομική 

άποψη προφοράς, κατόπιν δημοσίευσης προκήρυξης. Για τις εμπειρίες από την εφαρμογή 

του ανταγωνιστικού διαλόγου βλ. Fritz A., Erfahrungen mit dem Wettbewerblichen Dialog in 

Deutschland, VergabeR, Sonderheft 2a/2008, σελ. 379 επ. 

 77



τρόπο από την Υπηρεσία, ωστόσο, υπάρχει περίπτωση αυτό να μη θεωρηθεί 

ορθό, με συνέπεια να χαρακτηριστεί το ηλεκτρονικό έντυπο «ελλιπές»136 ως 

προς αρκετά σημεία. Επίσης, υπογραμμίζεται ότι η χρήση λανθασμένου 

εντύπου θεωρείται ότι συνιστά ελλιπή δημοσίευση της περιληπτικής 

διακήρυξης137, γεγονός που στην πράξη μεταφράζεται ως παράβαση των 

κανόνων δημοσιότητας, με τα γνωστά επακόλουθα. 

 

Στους συγχρηματοδοτούμενους (δηλαδή από ευρωπαϊκούς και εθνικούς 

πόρους) διαγωνισμούς, για παράδειγμα, οι αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές, 

στις οποίες απευθύνονται οι Αναθέτουσες Αρχές για να λάβουν τη λεγόμενη 

«σύμφωνη γνώμη» για τη διενέργεια του συγχρηματοδοτούμενου 

διαγωνισμού, αποτρέπουν τις τελευταίες από το να χρησιμοποιούν 

παραπομπές στη διακήρυξη κατά τη συμπλήρωση των Τμημάτων στα 

ηλεκτρονικά έντυπα. Αντιθέτως, συνιστάται η ολοκληρωμένη καταγραφή όλων 

των ζητούμενων στοιχείων, κάτι που στην πράξη συνεπάγεται μερικές φορές  

τη μεταφορά ολόκληρων παραγράφων και σελίδων στο αντίστοιχο «Τμήμα», 

γεγονός περιττό, κατά τη γνώμη μας, που καταργεί ουσιαστικά τη διάκριση 

μεταξύ μίας ολοκληρωμένης διακήρυξης και της περίληψής της.  

 

Πιστεύουμε ότι μία σύντομη, αλλά περιεκτική, περίληψη στο ηλεκτρονικό 

έντυπο της αντίστοιχης ιστοσελίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ήταν 

επαρκής για την ενημέρωση όλων των οικονομικών φορέων (ημεδαπών και 

αλλοδαπών) και όσοι από αυτούς πραγματικά ενδιαφέρονται για το 

συγκεκριμένο διαγωνισμό, μπορούν στη συνέχεια να ανατρέξουν στην οικεία 

ιστοσελίδα της Υπηρεσίας για περισσότερες πληροφορίες, χωρίς δυσκολία και 

εντός ολίγων λεπτών. Τα προαναφερόμενα στάδια αναμφίβολα αποτελούν 

μία επί πλέον γραφειοκρατική επιβάρυνση, αλλά και χρονική καθυστέρηση για 

τους διοικητικούς μηχανισμούς που εμπλέκονται στη δημοσίευση ενός 

                                                 
136  Κατά τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην απόφαση ΔΕΚ C-

359/93, Επιτροπή / Κάτω Χώρες, 24.01.1995, στο http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61993CJ0359:EL:NOT. 

137  Βλ. απόφαση ΔΕΚ C – 16/98, 05.10.2000, Επιτροπή / Γαλλία στο  http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61998CJ0016:EL:NOT. 
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διεθνούς διαγωνισμού. Για τους λόγους αυτούς, έχουν παρατηρηθεί 

φαινόμενα «κατάτμησης» διεθνών διαγωνισμών (εντός του ίδιου έτους) εκ 

μέρους των αρμοδίων οργάνων της Διοίκησης, αν και έχουν επανειλημμένα 

δεχθεί «προειδοποιήσεις»138, προκειμένου να μην προβαίνουν σε κατάτμηση 

του διεθνούς διαγωνισμού σε περισσότερους διαγωνισμούς χαμηλότερου 

προϋπολογισμού, με το ίδιο προς προμήθεια αντικείμενο, με σκοπό να 

αποφύγουν τις προαναφερόμενες δημοσιεύσεις του ενωσιακού δικαίου. 

 

Τέλος, στους διεθνείς διαγωνισμούς έχει θεσπιστεί μία επιπλέον 

«δημοσιοποίηση», ήτοι η αποστολή στην Υπηρεσία Εκδόσεων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης μίας ηλεκτρονικής «ανακοίνωσης» για το αποτέλεσμα 

του διαγωνισμού, που στην πράξη πραγματοποιείται με τη συμπλήρωση του 

επίσης ηλεκτρονικού, Τυποποιημένου Εντύπου 3, με τίτλο «Γνωστοποίηση 

Συναφθείσας Σύμβασης», εντός προθεσμίας σαράντα οκτώ (48) 

ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Αυτό το έντυπο 

εμπεριέχει τα εξής υποτμήματα: 

• Τμήμα I: Αναθέτουσα Αρχή 

• Τμήμα ΙΙ: Αντικείμενο της σύμβασης 

• Τμήμα IV Διαδικασία 

• Τμήμα V Ανάθεση Σύμβασης 

• Τμήμα VI Συμπληρωματικές πληροφορίες 

• Παράρτημα Γ - Κατηγορίες υπηρεσιών που αναφέρονται στο Τμήμα II: 

Αντικείμενο της σύμβασης και  

• Παράρτημα Δ - Ανακοίνωση ανάθεσης σύμβασης  - Αιτιολόγηση της 

επιλογής διαδικασίας χωρίς προηγούμενη προκήρυξη. 

  

Τα προαναφερόμενα Τμήματα συμπληρώνονται με τις αντίστοιχες 

πληροφορίες που ζητούνται και κατά την αποστολή της προκήρυξης του 

διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα, όπως παρατέθηκε ανωτέρω, συν 

ορισμένα στοιχεία που αφορούν τη σύμβαση που έχει πλέον συναφθεί μετά 

                                                 
138  Βλ. για παράδειγμα το άρ. 9 (σελ. 6) της υπ’ αριθμ. Π1/1105/2-3-2006 Εγκυκλίου του 

Υπουργείου Ανάπτυξης «Εφαρμογή της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ για τις δημόσιες συμβάσεις 

Προμηθειών». 
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την ολοκλήρωση του διαγωνισμού. Αξίζει να αναφερθεί ότι η Αναθέτουσα 

Αρχή, εάν δεν στείλει εγκαίρως την προαναφερόμενη ανακοίνωση, λαμβάνει 

για όσο διάστημα αυτή εκκρεμεί μία τυποποιημένη ηλεκτρονική υπενθύμιση 

στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει κατά την 

αποστολή της διακήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο:  
Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
 
3.1. Η θέσπιση των νέων ευρωπαϊκών Οδηγιών 
 

Το από 21/22 Ιουνίου 2002 Σχέδιο Δράσης «eEurope 2005: Κοινωνία της 

Πληροφορίας για όλους»139, όπως συμπληρώθηκε αργότερα από το «Σχέδιο 

Δράσης eEurope 2005: Επικαιροποίηση»140, απηύθυνε ένα επιτακτικό 

κάλεσμα προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο για τη θέσπιση με 

ταχείς ρυθμούς ενός νομοθετικού πακέτου επί των προμηθειών του 

Δημοσίου, αλλά και στα κράτη  - μέλη141, προκειμένου αυτά να 

πραγματοποιήσουν ηλεκτρονικά, έως το τέλος του έτους 2005, ένα σημαντικό 

τμήμα των διαγωνιστικών διαδικασιών για τις προμήθειές τους. Η απάντηση 

των αρμόδιων ευρωπαϊκών οργάνων στο πρώτο «αίτημα» ήρθε με την 

έκδοση δύο νέων Οδηγιών, όπως έχουμε προαναφέρει, πρώτον, της Οδηγίας 

2004/18/ΕΚ, σχετικά με τις κλασικές δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών 

                                                 
139  Ανακοίνωση COM (2002) 263 τελικό, για την ελληνική εκδοχή βλ. http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2002:0263:FIN:EL:PDF. Το εν λόγω  

Σχέδιο Δράσης αποτελεί μέρος της στρατηγικής που καθορίστηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

της Λισαβόνας για τον εκσυγχρονισμό της ευρωπαϊκής οικονομίας και τη δημιουργία 

οικονομίας της γνώσης στην Ευρώπη. Η ενδιάμεση επανεξέταση του Σχεδίου Δράσης 

εγκρίθηκε το Φεβρουάριο του 2004 και υιοθετήθηκε από το εαρινό Συμβούλιο 

Τηλεπικοινωνιών του 2004. Σημειώνεται ότι αυτού του Σχεδίου Δράσης προϋπήρχε το 

eEurope 2002, που ουσιαστικά εισήγαγε το διαδίκτυο στην καθημερινότητα των πολιτών και 

των επιχειρήσεων. 

140  Ανακοίνωση COM (2004) 380 τελικό, επίσης στα ελληνικά σε http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2004:0380:FIN:EL:PDF. Η εν λόγω  

επικαιροποίηση αποτελεί συνέχεια της ενδιάμεσης επανεξέτασης (βλ. προηγούμενη 

υποσημ.), διότι προτείνει μία σειρά από τροποποιήσεις. Οι νέες δράσεις του εν λόγω 

κειμένου, ωστόσο, δεν μεταβάλλουν ουσιαστικά τη δομή του αρχικού Σχεδίου Δράσης 

«eEurope 2005: Κοινωνία της Πληροφορίας για όλους». Σημειωτέον ότι κατόπιν η Ευρώπη 

κινήθηκε στο πλαίσιο του “i2010”.  

141  Βλ. το προαναφερόμενο COM (2002) 263 τελικό, σελ. 13. 
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και υπηρεσιών και δεύτερον, της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ, ειδικά για τις 

Αναθέτουσες Αρχές που δραστηριοποιούνται στους τομείς ύδατος, ενέργειας 

και μεταφορών (που δεν ενδιαφέρει την παρούσα μελέτη), οι οποίες 

υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση το έτος 2004 και εμπεριέχουν 

ρητές διατάξεις περί χρήσης ηλεκτρονικών μέσων και τεχνικών στους 

δημόσιους διαγωνισμούς, αλλά και διατάξεις για τον έλεγχο επί αυτών142. 

 

Επίσης, προσαρμόζουν το ήδη υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο σε μία πιο 

ψηφιοποιημένη διαδικασία, κυρίως μειώνοντας τις χρονικές προθεσμίες για τις 

διάφορες φάσεις και ενέργειες που πραγματοποιούνται κατά την προκήρυξη 

και εξέλιξη ενός διαγωνισμού, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η ταχύτητα που 

απαιτούν οι ηλεκτρονικές (πλέον) επικοινωνίες. Με τη θέσπιση των νέων 

Οδηγιών προβάλλει ξεκάθαρα η πεποίθηση του ενωσιακού νομοθέτη143 ότι η 

αυτοματοποίηση των διαδικασιών που οδηγούν στη σύναψη μίας δημόσιας 

σύμβασης αποτελεί εγγύηση για μεγαλύτερη διαφάνεια και εμπεδώνει στους 

συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς την πίστη στη δίκαιη διεξαγωγή των 

διαδικασιών ανάθεσης. Άλλωστε, ο ίδιος θέλησε να τονίσει τη σημασία των 

νέων ψηφιακών διαδικασιών σε σχέση με τις «παραδοσιακές» και περιέλαβε 

ρητή αναφορά στη σκέψη 35 του προοιμίου της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ ότι «τα 

ηλεκτρονικά μέσα144 θα πρέπει να εξισώνονται με τα κλασικά μέσα 

επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών». 
                                                 
142  Μερικούς μήνες μετά την έκδοση (Μάρτιος 2004) των νέων Οδηγιών, και συγκεκριμένα το 

Νοέμβριο του έτους 2004, το BSC (Business School of Copenhagen) πραγματοποίησε μία 

διάσκεψη με θέμα αυτές, δίνοντας έμφαση, μεταξύ άλλων, στη χρήση ηλεκτρονικών μέσων 

και στην επίτευξη διαφάνειας. Ορισμένα ενδιαφέροντα στοιχεία που βασίζονται στις 

εισηγήσεις των εκεί ομιλητών παρουσιάζονται στο βιβλίο των Nielsen R. / Treumer St., The 

New EU Public Procurement Directives, Djoef Publishing, September 2005.   

143  Όπως αυτή σχηματίστηκε κατόπιν ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων της Επιτροπής με 

επιχειρήσεις, βλ. σχετικά την ενότητα 2.2.2 με τίτλο «Αύξηση της ανταγωνιστικότητας των 

αγορών δημοσίων συμβάσεων σε όλη την ΕΕ» του Σχεδίου Δράσης COM(2004) 841 τελικό, 

για την εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις, στο 

οποίο γίνεται αναφορά με περισσότερες λεπτομέρειες παρακάτω. 

144  Για παράδειγμα, μέσω e-mail ή CD-Rom, αρκεί να πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, 

βλ. Arrowsmith S., EU Public Procurement Law: An Introduction, σελ. 250, στο 

http://www.nottingham.ac.uk/pprg/documentsarchive/asialinkmaterials/eupublicprocurementla
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Επί πλέον, κρίνεται ότι η ψηφιοποίηση θα συμβάλει στην αναβάθμιση της 

ποιότητας διαχείρισης των κρατικών προμηθειών τόσο κατά τη λήψη 

αποφάσεων όσο και κατά την παρακολούθηση της πορείας προς τη σύναψη 

της σύμβασης, μεταξύ άλλων, μέσω της δυνατότητας ανίχνευσης και ελέγχου 

των μεμονωμένων ενεργειών. Υποστηρίζεται επίσης ότι η συμβολή της θα 

είναι καθοριστική στην εκλογίκευση των διαδικασιών, με μείωση της 

γενικότερης προσπάθειας που πρέπει να καταβάλουν οι υπηρεσίες και οι 

προμηθευτές, αλλά και εξοικονόμηση χρόνου και οικονομικών πόρων για 

αμφότερες τις πλευρές145. 

 

Τέλος, οι προαναφερόμενες Οδηγίες καθιερώνουν δύο εντελώς νέους 

μηχανισμούς ηλεκτρονικής διενέργειας των διαδικασιών προμήθειας αγαθών 

και υπηρεσιών, που αποτελούν το κυρίως αντικείμενο μελέτης της παρούσας 

διατριβής, και συγκεκριμένα: 

α) τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό (electronic reverse auction, auction 

electronique, Elektronische Auktion) του άρ. 54 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, το 

οποίο μεταφέρθηκε στο εθνικό Δίκαιο ως άρ. 28 του Π.Δ. 60/2007 και 

β) το δυναμικό σύστημα αγορών (dynamic purchasing systems, Systèmes d' 

acquisition dynamiques, Dynamische Beschaffungssysteme) του άρ. 33 της 

                                                                                                                                            
wintroduction.pdf. Η γράφουσα άντλησε πολλές χρήσιμες πληροφορίες για τη συγγραφή της 

παρούσας μελέτης από το αξιόλογο επιστημονικό έργο της Καθηγήτριας Sue Arrowsmith, η 

οποία τυγχάνει και Διευθύντρια της ερευνητικής ομάδας επί των δημόσιων προμηθειών 

(Public Procurement Research Group) της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του 

Nottingham στη Μ. Βρετανία, αλλά και ιδρυτικό μέλος του πρώτου διεθνούς ακαδημαϊκού 

περιοδικού για τις δημόσιες προμήθειες (Public Procurement Law Review), ενώ σε 

νομοθετικά κείμενα και δικαστικές αποφάσεις διεθνώς υπάρχει πλήθος παραπομπών σε 

δημοσιεύσεις της ιδίας αναφορικά με θέματα που προκύπτουν από διαδικασίες προμηθειών.  

Για γενικές πληροφορίες επί των νέων Οδηγιών βλ. της ιδίας, An Assessment of the new 

Legislative Package on Public Procurement, C.M.L.Rev (2004), Vol. 41, Issue 5, σελ. 1277 – 

1325. Επίσης, της ιδίας, The Law of Public and Utilities Procurement, Sweet and Maxwell 2nd 

ed. 2005 (το οποίο ακολούθησαν πολλές επανεκδόσεις), που έχει πλέον καθιερωθεί ως η 

«Βίβλος» επί των δημοσίων προμηθειών.     

145  Arrowsmith S., EU…, ό.π., σσ. 249 – 250. 
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Οδηγίας, το οποίο μεταφέρθηκε στο εθνικό Δίκαιο ως άρ. 27 του Π.Δ. 

60/2007. 

 

Η θέσπιση των προαναφερόμενων τρόπων αποδεικνύει ότι ένα σημαντικό 

ζήτημα στο οποίο επικεντρώθηκαν οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες των 

αρμόδιων ενωσιακών οργάνων146 είναι η προσαρμογή του καθεστώτος που 

διέπει τις δημόσιες προμήθειες στις προκλήσεις και απαιτήσεις της νέας 

εποχής της πληροφορικής. 

 

 
3.2. Το Σχέδιο Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής COM (2004) 841 
τελικό 
 

Χρήσιμο εργαλείο για την κατανόηση του νέου θεσμικού πλαισίου των 

προαναφερόμενων Οδηγιών συνιστά η από 29.12.2004 Ανακοίνωση 

(Communication) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής147, η οποία ουσιαστικά 

αποτελεί το Σχέδιο Δράσης (Action Plan) για την εφαρμογή του πλαισίου 

αυτού. Στο κείμενο κατ’ αρχάς προσδιορίζονται οι στόχοι της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ως προς τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις και προτείνονται 

συγκεκριμένες δράσεις, με σαφές χρονοδιάγραμμα, προκειμένου αυτοί να 

επιτευχθούν, ήτοι τρόποι εξασφάλισης μίας λειτουργικής εσωτερικής αγοράς 

για τις επιγραμμικές συμβάσεις σε όλα τα κράτη  - μέλη, όπως επίσης τρόποι 

διασφάλισης μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας στις δημόσιες συμβάσεις, 

βελτίωσης της διακυβέρνησης και της ανταγωνιστικότητας.  

 

                                                 
146  Knauff M., Die Reform des europäischen Vergaberechts, EuZW · Heft 5/2004, σελ. 142. 

147  COM(2004) 841 τελικό. «Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή 

Περιφερειών. Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές 

δημόσιες συμβάσεις {SEC(2004)1639}», διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2004:0841:FIN:EL:PDF. 
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Παράλληλα, τονίζεται η ανάγκη για στενή, συνεχή παρακολούθηση εκ μέρους 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την υποστήριξη της αρμόδιας Συμβουλευτικής 

Επιτροπής148, όλων των εθνικών δημοσίων αγορών, αλλά και των 

μεταρρυθμίσεων που οφείλουν να εισαγάγουν τα κράτη – μέλη στις έως τώρα 

διοικητικές πρακτικές τους, βάσει των νέων Οδηγιών. Τέλος, διατυπώνεται η 

φιλόδοξη πρόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης  να συμβάλει στη διαμόρφωση 

ενός ενιαίου διεθνούς πλαισίου για τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις, το 

οποίο δεν υφίστατο κατά την έκδοση της Οδηγίας149, με στόχο την αποφυγή 

τεχνολογικών διαλειτουργικών εμποδίων σε διεθνές επίπεδο, την επίτευξη 

ενιαίας τυποποίησης και πιστοποίησης κ.λ.π. Δεδομένου ότι οι νέες Οδηγίες 

παρείχαν ένα συνεκτικό πλαίσιο για την ηλεκτρονική σύναψη των συμβάσεων, 

θέτοντας κανόνες και όρους υποβολής και αξιολόγησης των προσφορών 

βάσει των σύγχρονων (ηλεκτρονικών) τεχνικών της αγοράς και προτείνοντας 

έναν τρόπο διαφανή, χωρίς διακρίσεις, οι συντάκτες του Σχεδίου Δράσης 

ήλπιζαν ότι με την ευρεία χρήση των επιγραμμικών δημοσίων συμβάσεων θα 

εξοικονομηθεί έως και 5% των δαπανών για τις κυβερνήσεις, ενώ για τους 

αγοραστές και προμηθευτές η μείωση του κόστους θα ανέλθει σε ποσοστό 

50% - 80%!150. 

                                                 
148  Δηλαδή της ACPC (Advisory Committee for Public Contracts). Βλ. σχετικά στο http://eur-

lex.europa.eu/en/legis/latest/chap0630.htm και στα ελληνικά την 77/63/ΕΟΚ απόφαση του 

Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1976, αριθ. Ν 13/15 (15.1.77) της Επίσημης Εφημερίδας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, σελ. 38.   

149  Ακόμη και σήμερα η Συμφωνία του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) σχετικά με 

τις δημόσιες συμβάσεις (ΣΔΣ) παραμένει η μόνη νομικά δεσμευτική συμφωνία στο πλαίσιο 

του ΠΟΕ για το θέμα των δημοσίων συμβάσεων. Η παρούσα μορφή της αποτέλεσε 

αντικείμενο διαπραγματεύσεων παράλληλα με το Γύρο της Ουρουγουάης, το 1994, και τέθηκε 

σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1996. Τα μέρη της ΣΔΣ του έτους 1994 είναι: Αρμενία, Ελβετία, 

Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τα 27 κράτη μέλη της, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, 

Ιαπωνία, Ισλανδία, Ισραήλ, Καναδάς, Κάτω Χώρες όσον αφορά την Αρούμπα, Κινεζική 

Ταϊπέι, Κορέα, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Σινγκαπούρη, και Χονγκ Κονγκ-Κίνα. Αρμόδια για τη 

διαχείριση της ΣΔΣ είναι η Επιτροπή για τις Δημόσιες Συμβάσεις (βλ. “Agreement on 

government procurement in Annex 4 to the Agreement establishing the World Trade 

Organisation: publication of the Agreement in all the Communities’ official languages” στην 

Επίσημη Εφημερίδα ΕΕ C 256 της 3ης Σεπτεμβρίου 1996, σελ. 1).  
150  Βλ. την Εισαγωγή του Σχεδίου Δράσης, όπως παραπάνω.   

 85

http://eur-lex.europa.eu/en/legis/latest/chap0630.htm
http://eur-lex.europa.eu/en/legis/latest/chap0630.htm


3.2.1. Δυσχέρειες κατά την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης  
 

Ο «ενθουσιασμός» των εμπλεκόμενων στη θέσπιση και εφαρμογή του 

Σχεδίου, ωστόσο, δεν εμπόδισε την Επιτροπή από το να αναδείξει στο εν 

λόγω κείμενο τα πιθανά μελανά σημεία που κρίνει ότι θα δυσχεράνουν την 

προσπάθεια αναβάθμισης της διεξαγωγής των διαγωνιστικών διαδικασιών με 

ψηφιακό τρόπο. 

 Οι ανησυχίες της εστιάζονται κυρίως σε τρία επίπεδα: 

1. Σε νομικό επίπεδο, δηλαδή στις στρεβλώσεις που θα επιφέρει η 

λανθασμένη ή αποκλίνουσα ερμηνεία των νέων διατάξεων εκ μέρους 

των Αναθετουσών Αρχών, με συνέπεια το τελικό αποτέλεσμα να μη 

δικαιώνει τις προσδοκίες για ευρύ ανταγωνισμό και ελεύθερο 

διασυνοριακό εμπόριο 

2. Σε τεχνικό επίπεδο, δηλαδή στα προβλήματα που δημιουργούν τα 

πολλά, διαφορετικά και ασύμβατα μεταξύ τους πρότυπα 

πληροφορικής τόσο μεταξύ των κρατών  - μελών όσο και μεταξύ 

Αναθετουσών Αρχών  και επιχειρήσεων  

3. Στο συνολικό οργανωτικό επίπεδο, όπου κρίνεται η ποιότητα της 

διακυβέρνησης μεμονωμένα, αλλά και σε ευρύτερο διεθνές πλαίσιο, 

όσον αφορά τις ηλεκτρονικές συμβάσεις και την επίτευξη 

ανταγωνιστικότητας 

 

Για την αντιμετώπιση των ερμηνευτικών προβλημάτων και των εμποδίων 

που, όπως είναι σε θέση να κρίνει κανείς εκ των υστέρων, προέκυψαν 

αναπόφευκτα κατά την εφαρμογή του νέου νομοθετικού πλαισίου για τις 

δημόσιες συμβάσεις, το ίδιο το Σχέδιο Δράσης στο κείμενό του παρέχει λύσεις 

και βοηθήματα, και μάλιστα βάσει συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος. 

Θέτοντας εκ των προτέρων προσδιορισμένους στόχους εντός αυστηρών 

χρονικών πλαισίων, η Επιτροπή θέλησε να αποφύγει τον κατακερματισμό της 

εσωτερικής αγοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχοντας ως απώτερο σκοπό 

κάθε επιχείρηση (ειδικά η μικρομεσαία) που κατέχει έναν ηλεκτρονικό 
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υπολογιστή και διαδικτυακή σύνδεση να μπορεί να συμμετέχει σε διαδικασίες 

δημοσίων προμηθειών151.   

 

 
3.2.2. Θεσμική αντιμετώπιση δυσχερειών 
 

Ειδικότερα, όσον αφορά την ορθή χρήση των νέων κανόνων, ζητήθηκε κατ’ 

αρχάς από τα κράτη  - μέλη, ως ουσιαστικής σημασίας αξίωση, η έγκαιρη 

συμμόρφωση με την προθεσμία της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (31η Ιανουαρίου 

2006). Επιπροσθέτως, αποφασίστηκε152 η στενή παρακολούθηση, εκ μέρους 

της Επιτροπής, της μεταφοράς της Οδηγίας στο εθνικό Δίκαιο και η 

διευκόλυνση των κρατών  - μελών για την καλύτερη κατανόηση του νομικού 

πλαισίου με την έκδοση ερμηνευτικού εγγράφου, αλλά και με τη διάθεση 

«βοηθών κατάρτισης» (software demonstrators) με το κατάλληλο γνωστικό 

υπόβαθρο και εκπαίδευση, οι οποίοι θα προσομοιώνουν το νέο ηλεκτρονικό 

περιβάλλον προς υποστήριξη Δημοσίων Υπηρεσιών και οικονομικών φορέων.  

                                                 
151  Bickerstaff R., The Commission’s Action Plan for the Implementation of the Legal 

Framework for Electronic Public Procurement, (2005) 14 P.P.L.R. Issue 3, σελ. ΝΑ62. 

Επίσης, βλ. του ιδίου, The New Directives’ Rules E – Communication Mechanisms in public 

and Utilities Procurement, (2004) 13 P.P.L.R. Issue 6, σελ. 277 επ., όπου γίνεται λόγος 

κυρίως για το άρ. 42 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, αντίστοιχο του οποίου δεν προβλεπόταν στις 

παλιές Οδηγίες, σχετικά με τους κανόνες που εφαρμόζονται στην επικοινωνία των μερών του 

διαγωνισμού και το Παράρτημα Χ της αυτής Οδηγίας, που ρυθμίζει τις απαιτήσεις σχετικά με 

τα συστήματα ηλεκτρονικής παραλαβής των προσφορών, των αιτήσεων συμμετοχής κ.λ.π.   

152  Βλ. ενότητα 2.1.1. του Σχεδίου Δράσης και σελ. 18 της μελέτης με τίτλο «Ηλεκτρονικές 

Προμήθειες στο Δημόσιο Τομέα: Υφιστάμενη Κατάσταση κ Προοπτικές στην Ελλάδα & την 

Ευρωπαϊκή Ένωση» του Κουντζέρη Α. (Νοέμβριος 2007), που εκπονήθηκε για το 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ για την Κοινωνία της Πληροφορίας και βρίσκεται στο 

http://www.epractice.eu/files/Electronic%20Procurement%20in%20the%20Public%20Sector%

20%20The%20Current%20Situation%20and%20Prospects%20in%20Greece%20and%20in

%20the%20European%20Union%20(in%20Greek).pdf. Επίσης, βλ. την περιεκτική μελέτη 

των Jansen S. / Dippel N., Elektronische Beschaffung und Vergabe in der öffentlichen 

Verwaltung. Rechtliche, organisatorische und wirtschafftliche Aspekte, Bundesanzeiger 

Verlag 2007, σχετικά με νομικά ή οικονομικά ζητήματα, αλλά και θέματα τεχνικά ή 

οργάνωσης, που προκύπτουν από την ηλεκτρονική προμήθεια (e – procurement).   
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Εξίσου σημαντική είναι και η ρητή πρόβλεψη153 για αναβάθμιση του Κοινού 

Λεξιλογίου (βλ. την προηγούμενη αναφορά μας στο CPV, υπό 2.3.2.2.2.), 

διότι κρίνεται ότι υπό το καθεστώς των ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων 

δημιουργούνται νέες μορφές χρήσης του, για παράδειγμα, για τη διάρθρωση 

και ανάλυση δαπανών ή για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων154 από 

ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αναβάθμιση του Κοινού Λεξιλογίου 

θεωρήθηκε ότι θα συντελέσει στο να προσαρμοστεί αυτό σε ένα πλήρως 

ηλεκτρονικό περιβάλλον και να καταστεί ένα παγκοσμίου κύρους διεθνές 

πρότυπο ταξινόμησης.  

 

Ουσιαστική βελτίωση προτείνει το Σχέδιο Δράσης και όσον αφορά τα 

τυποποιημένα έντυπα που αποστέλλονται για δημοσίευση στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (όπως παρατέθηκαν ανωτέρω, υπό 

2.3.2.2.), τα οποία κατά την έκδοση του Σχεδίου Δράσης ακολουθούσαν τα 

οριζόμενα στην Οδηγία 2001/78/ΕΚ (βλ. επίσης ανωτέρω, υπό 2.3.2.2.1.), 

που είχε επιφέρει μεν σημαντική βελτίωση στον τρόπο δημοσιεύσεων, αλλά 

το 90% των προκηρύξεων αποστέλλονταν ακόμη σε έντυπη μορφή. Κατά την 

εκτίμηση της Επιτροπής, αυτή η κατάσταση δυσχέραινε την επεξεργασία 

τους, δημιουργούσε επιπλέον κόστος, αλλά και λάθη, όπως επίσης και 

σημαντική χρονική καθυστέρηση στη δημοσίευσή τους. Περαιτέρω 

                                                 
153  Βλ. ενότητα 2.1.2. του Σχεδίου Δράσης. 

154  Τα οποία σε τακτά χρονικά διαστήματα ζητούνται επισήμως από τις επιμέρους Δημόσιες 

Υπηρεσίες (κυρίως από τα Τμήματα Προμηθειών) και πρέπει να υποβληθούν εντός 

συγκεκριμένων προθεσμιών εγγράφως ή, τελευταία, με τη συμπλήρωση τυποποιημένων 

ηλεκτρονικών εντύπων. 
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ψηφιοποίηση και τυποποίηση θεωρείται επίσης απαραίτητη155 όσον αφορά τα 

οικονομικά – λογιστικά συστήματα, δηλαδή τις πληρωμές, τα τιμολόγια156 και 

λοιπά παραστατικά που εκδίδονται στη διάρκεια των συναλλαγών μεταξύ των 

μερών, αλλά και το πλήθος των πιστοποιητικών που απαιτούνται εκ μέρους 

των υποψηφίων για το φάκελο των δικαιολογητικών τους. 

 

Έχοντας ωστόσο υπόψη τα διαφορετικά επίπεδα αφομοίωσης των νέων 

τεχνολογιών στα κράτη  -  μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Επιτροπή 

αντιλήφθηκε ότι ένα πλήρως ηλεκτρονικό σύστημα κοινοποίησης των 

εγγράφων δεν θα μπορούσε να είναι ρεαλιστικό στην πράξη157, γι’ αυτό και 

δεν ενσωματώθηκε αντίστοιχη υποχρέωση στις νέες Οδηγίες που 

προβλέπουν τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς και τα δυναμικά 

συστήματα αγορών, αλλά προτιμήθηκε μία σταδιακή εξέλιξη, η οποία, όπως 

προαναφέρθηκε (βλ. παραπάνω, υπό 2.3.2.2.1.), οδήγησε στην έκδοση του 

Κανονισμού 1564/2005 της Επιτροπής. 
                                                 
155  Bickerstaff R., The Commission’s…,ό.π., σελ. ΝΑ66, ο οποίος, ωστόσο, υποστηρίζει ότι, 

όπως σε όλα τα πεδία  ανάπτυξης καινοτόμων τεχνολογιών αιχμής (IT – development), έτσι 

και στις ηλεκτρονικές προμήθειες αρχικά θα παρατηρηθεί μεγάλη προσφορά σε 

ανταγωνιστικές υπηρεσίες και ποικιλία προσφερόμενων λύσεων, που αναπόφευκτα θα 

οδηγήσουν σε ασυμβατότητες και προβλήματα διαδραστικότητας. Αυτή θα είναι μία 

απολύτως φυσιολογική συνέπεια της ανάπτυξης ενός καινοτόμου προϊόντος σε ένα νέο 

περιβάλλον και εάν η Επιτροπή επέμβει καθοριστικά, προσπαθώντας να διασφαλίσει τη 

γενική συμβατότητα σε πολύ αρχικό στάδιο, θα «στραγγαλίσει» οποιουσδήποτε 

νεωτερισμούς (βλ. του ιδίου, σελ. ΝΑ68).  

156  Για την τιμολόγηση στο ηλεκτρονικό επιχειρείν βλ. την Οδηγία 2001/115/ΕΚ και ενδεικτικά 

Χιόνη Γ.,  Το νομικό πλαίσιο της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, ΕΕΕυρΔ 4:2005 τ. 25, σελ. 763 

επ. Για την ενδιαφέρουσα προσπάθεια που ξεκίνησε στη Δανία το έτος 2003, ώστε να 

ενθαρρυνθούν οι οικονομικοί φορείς να εκδίδουν περισσότερα ηλεκτρονικά τιμολόγια, η οποία 

απέδωσε σε μεγάλο βαθμό, βλ. Brun M. /  Commander R. (National IT and Telecom Agency, 

Denmark), Good Practice Database: eGovernment case details – Electronic invoicing to the 

public sector in Denmark, January 2007. Είναι γεγονός ότι και στον ιδιωτικό τομέα ο κλάδος 

της Διοικητικής Λογιστικής ενισχύθηκε σημαντικά από την διάδοση των νέων τεχνολογιών 

στην παρουσίαση και επίλυση οικονομικών θεμάτων στους οικονομικούς φορείς (βλ. 

Βαζακίδης Α, Σταυρόπουλος Α., Χατζής Α., Λογιστικό Σχέδιο. Μηχανογράφηση Λογιστηρίου, 

τ. Α', 2η έκδοση, Θεσσαλονίκη 2010, σελ. 20).   

157  Ό.π., υπό ενότητα 2.1.2. του Σχεδίου Δράσης. 
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Αυτή η «νέα γενιά» ηλεκτρονικών εντύπων καλύπτει όλες τις προβλεπόμενες 

ανάγκες για δημοσιεύσεις στην Επίσημη Εφημερίδα και διευκολύνει πλέον την 

ηλεκτρονική συλλογή και επεξεργασία όλων των στοιχείων που αφορούν τις 

δημόσιες συμβάσεις, ενώ παράλληλα επιτρέπει την αυτόματη δημιουργία 

συνόψεων στις επίσημες γλώσσες της Ένωσης και την ενσωμάτωση των 

ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων σε όλα τα λειτουργικά συστήματα των 

κρατών  - μελών.  

 

Όσον αφορά τα τεχνικά εμπόδια που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη 

διενέργεια ηλεκτρονικών πράξεων, όπως για παράδειγμα κατά τη  

διασυνοριακή υποβολή προσφορών, λόγω ακατάλληλου σχεδιασμού του 

συστήματος ή ασυμβατότητας μεταξύ συστημάτων, η Επιτροπή συνιστά κατ’ 

αρχάς στα κράτη  - μέλη158  να σχεδιάσουν τα ηλεκτρονικά τους συστήματα με 

τρόπο που να τα καθιστά γενικώς προσβάσιμα και διαλειτουργικά, προς 

αποφυγή διακρίσεων μεταξύ των οικονομικών παραγόντων, αλλά και για να 

μην εκτιναχτεί το οικονομικό κόστος λόγω της χρήσης εξειδικευμένου, ακριβού 

εξοπλισμού. Η αναφορά στα τεχνικά προβλήματα παρατίθεται στην ενότητα 

2.1.3. του Σχεδίου Δράσης, αλλά δεν θα αναλυθεί λεπτομερώς στο σημείο 

αυτό, διότι άπτεται θεμάτων καθαρά τεχνικού ενδιαφέροντος που 

υπερβαίνουν το αντικείμενο της παρούσας μελέτης. 

 

Θα θέλαμε να τονίσουμε, ωστόσο, ότι η Επιτροπή, προσπαθώντας να 

προβλέψει όσα θα προκύψουν από την εφαρμογή των νέων Οδηγιών στην 

πράξη, διαισθάνθηκε εγκαίρως το μείζον ζήτημα των «ηλεκτρονικών φραγμών 

και εμποδίων (“e-barriers”)159 και θέλησε να σταθεί αρωγός στην προσπάθεια 

των κρατών – μελών να ενσωματώσουν με σωστό τρόπο τις νέες ρυθμίσεις. 

Ένα σημαντικό προς την κατεύθυνση αυτή ερμηνευτικό έγγραφο 

(“Commission Staff Working Document”)160 εκδόθηκε το επόμενο έτος από 

                                                 
158  Βλ. ενότητα 2.1.3. του Σχεδίου Δράσης. 

159  Bickerstaff R., The Commission’s…, ό.π., σελ. ΝΑ64. 

160  “SEC(2005) 959/8-7-2005, με  τίτλο  “Requirements  for  conducting  public  procurement 

using  electronic  means  under  the  new  procurement  Directives  2004/18/EC and 
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την έκδοση του Σχεδίου Δράσης, δηλαδή το 2005, και σχετίζεται με τα 

προαπαιτούμενα που απορρέουν από τη χρήση ψηφιακών μέσων στον τομέα 

των δημοσίων προμηθειών υπό το πρίσμα των νέων Οδηγιών. Σ’ αυτό το 

έγγραφο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογράμμισε ότι το σχετικό νομικό πλαίσιο 

είναι τεχνολογικά ουδέτερο (“technology neutral”) και ότι δεν κάνει κανένα 

διαχωρισμό μεταξύ προϊόντων ελεύθερου λογισμικού (open source) και 

εμπορικών προϊόντων, εφόσον αυτά είναι συμβατά με τα προϊόντα της 

πληροφορικής και της τεχνολογίας των επικοινωνιών που υπόκεινται σε 

γενική χρήση. 

 

Προκειμένου να δημιουργήσουν τα κατάλληλα νομοθετικά και τεχνικά 

εργαλεία, τα κράτη  - μέλη καλούνται να επωφεληθούν από τα πορίσματα 

σχετικά με τις λειτουργικές προδιαγραφές στο πλαίσιο του προγράμματος 

«Ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των διοικητικών υπηρεσιών» (“Interchange of 

Data between Administrations” IDA)161, όπως επίσης να θεσπίσουν 

εθελοντικά συστήματα πιστοποίησης για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης 

των νέων συστημάτων με τις απαιτήσεις των Οδηγιών. Με αφορμή αυτό, η 

Επιτροπή έκρινε χρήσιμη τη δημιουργία, κατόπιν διαβούλευσης με τα κράτη  - 

μέλη, ενός συστήματος TRUST (Transparent Reliable Unhindered Secure 

Tendering, δηλαδή «Διαφανής Αξιόπιστη Ανεμπόδιστη Ασφαλής Υποβολή 

προσφορών»)162.  

 

Αυξημένη ανησυχία, που τονίζεται επίσης στο Σχέδιο Δράσης163 προκάλεσε 

στην Επιτροπή και το ζήτημα της χρήσης προηγμένων ηλεκτρονικών 

υπογραφών, ιδίως αυτών που βασίζονται σε αναγνωρισμένο πιστοποιητικό 
                                                                                                                                            
2004/17/EC”, διαθέσιμο μόνο στην αγγλική γλώσσα στον ιστότοπο: 

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/eprocurement/sec2005-959_en.pdf. 

161  Στο http://europa.eu/ legislation_summaries/ information_society/ strategies/l24147 

a_el.htm. Η δεύτερη φάση του προγράμματος (IDA II) άρχισε το έτος 1999 και έληξε στις 31 

Δεκεμβρίου 2004. Το IDA II διαδέχθηκε το πρόγραμμα IDABC. 

162  Βλ. σελ. 6 του Σχεδίου Δράσης. 

163  Υπό 2.1.3. του Σχεδίου Δράσης. 
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και δημιουργούνται από διάταξη ασφαλούς δημιουργίας υπογραφών. 

Δεδομένου ότι η Οδηγία 2004/18/ΕΚ δεν απαιτεί κάποιο συγκεκριμένο τύπο 

ηλεκτρονικής υπογραφής, ο εθνικός νομοθέτης μπορεί να ορίσει την 

επιθυμητή υπογραφή, σε συμφωνία πάντα με την Οδηγία 1999/93/ΕΚ για τις 

ηλεκτρονικές υπογραφές. Αυτή η πρακτική συνεπάγεται, ωστόσο, την 

υποχρέωση όλων των Αναθετουσών Αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να 

αναγνωρίζουν, να αποδέχονται και να επεξεργάζονται προσφορές και 

πιστοποιητικά ανεξαρτήτως προέλευσης και με υπογραφές διαφορετικού 

επιπέδου164.  

 

Για τον προαναφερόμενο λόγο, η Επιτροπή έδωσε εκείνη τη χρονική περίοδο 

ιδιαίτερη βαρύτητα στα προβλήματα διαλειτουργικότητας που διαπιστώθηκαν 

παρά την (τότε) ύπαρξη τεχνικών προτύπων στο πλαίσιο του ETSI ESI και 

του εργαστηρίου για τις ηλεκτρονικές υπογραφές του  CEN/ISSS165, 

προτείνοντας, μεταξύ άλλων, δράσεις βάσει του προγράμματος IDABC 

(Interoperable Delivery of European eGovernment Services to public 

Administrations, Businesses and Citizens)166, με στόχο το συντονισμό της 

χρήσης προηγμένων ηλεκτρονικών υπογραφών για την εξάλειψη των 

εμποδίων διαλειτουργικότητας. Επίσης, προτάθηκε η χρήση ορισμένων 

μεταβατικών λύσεων167, για παράδειγμα, η ταυτοποίηση μέσω του 

παραδοσιακού έγγραφου τρόπου για τους υποψήφιους προμηθευτές η 

ηλεκτρονική υπογραφή των οποίων δεν ανταποκρίνεται στις απαιτούμενες 

από την Αναθέτουσα Αρχή προδιαγραφές.  

 

                                                 
164  Βλ. και Clamour G., La signature électronique dans les marchés publics, Contrats et 

Marchés Publics, No 8 - 9, Août – Septembre 2012, σελ. 26. 

165  CEN: European Committee for Standardization. ISSS: Information Society 

Standardization System. 

166  Το IDABC έληξε το έτος 2009, οπότε και η αντίστοιχη ιστοσελίδα 

http://ec.europa.eu/idabc/en/document/6990.html κατέστη ανενεργή. 

167  Bickerstaff R., The Commission’s…, ό.π., σελ. ΝΑ64. 
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Σχετικά με το τρίτο και τελευταίο σημείο προβληματισμού που εκφράζεται στο 

Σχέδιο Δράσης και περιγράφεται στις ενότητες 2.2. και 2.3. αυτού, θα θέλαμε 

να αναφέρουμε εν συντομία ότι ως προς τις ηλεκτρονικές συμβάσεις που ήδη 

αναπτύσσονταν παγκοσμίως κατά το έτος έκδοσης του Σχεδίου Δράσης, αλλά 

δεν ρυθμίζονταν ειδικότερα από διεθνείς συμφωνίες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

διατύπωσε την επιτακτική ανάγκη για διακρατική συνεργασία, προκειμένου να 

εξασφαλιστεί ότι η καθιέρωση του νέου καθεστώτος περί δημοσίων 

προμηθειών στην Ένωση, σε συνδυασμό με τις διαφοροποιημένες 

νομικοτεχνικές επιλογές των διαφόρων κρατών στα συστήματα δημοσίων 

συμβάσεων, δεν θα σταθεί εμπόδιο στη συμμετοχή οικονομικών φορέων από 

τρίτες χώρες στις ευρωπαϊκές διαδικασίες περί προμηθειών. Αντίστοιχα ούτε 

όμως και οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα περιορίζονται κατά την προσπάθεια 

για πρόσβασή τους στις αγορές εκτός Ένωσης.  

 

Η προαναφερόμενη συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και κρατών  -  

μελών, αλλά και μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών, ενισχύσει τον 

ανταγωνισμό στις αγορές, κάτι που αποτελεί πάγια ανησυχία και φροντίδα της 

Επιτροπής. Η αύξηση της αποτελεσματικότητας των δημοσίων συμβάσεων 

κρίνεται ότι συνεισφέρει, μαζί με άλλους παράγοντες, στη βελτίωση της 

διακυβέρνησης τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό, αλλά και διεθνές 

επίπεδο, την οποία αναβαθμίζει πλέον σε ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-

government)168. Οι δημόσιες συμβάσεις δηλαδή, μέσω της διακρατικής 

ρύθμισής τους, χρησιμοποιούνται ως όχημα μετάβασης σε ένα νέο τρόπο 

άσκησης πολιτικής και οικονομικής διακυβέρνησης, που φέρνει πιο κοντά την 

Ευρωπαϊκή Ένωση στη νέα μορφή που επιθυμεί να λάβει έναντι των 

                                                 
168  Η έννοια της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης αποτελεί από την πρώτη αναφορά έως σήμερα 

ευρύ και εξαιρετικά ενδιαφέρον αντικείμενο έρευνας και σχολιασμού και κατά κανόνα 

χρησιμοποιείται ως γενικός όρος για την περιγραφή της πραγματοποίησης διοικητικών 

διαδικασιών με τη χρήση των σύγχρονων μέσων επικοινωνίας, όπως το διαδίκτυο και το 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Στην έννοια αυτή εμπίπτει και η ηλεκτρονική ανάθεση δημοσίων 

συμβάσεων, η οποία μέσα σε αυτό το πλαίσιο εγείρει διάφορά νομικά θέματα, για τα οποία 

βλ. λεπτομερώς τη μελέτη του Heinze F., Die elektronische Vergabe öffentlicher Aufträge, 

Peter Lang Verlag, Frankfurt 2005.  
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επιμέρους κρατών -  μελών της, αλλά και ενώπιον τρίτων κρατών στις διεθνείς 

συγκυρίες.   

 

Ολοκληρώνοντας το παρόν Κεφάλαιο, θα θέλαμε να προσθέσουμε ότι επί του 

προαναφερόμενου Σχεδίου Δράσης εκδόθηκε και το από 29.12.2004 

πολυσέλιδο “Staff Working Document” SEC(2004) 1639169, δηλαδή ένα 

σημαντικό «διευκρινιστικό έγγραφο», το οποίο κλείνει με μία ενδιαφέρουσα 

έρευνα που απευθύνεται στους οικονομικούς φορείς των κρατών – μελών, 

μεταξύ των οποίων συμμετέχουν και δύο εταιρείες από τη χώρα μας. Όπως 

προκύπτει, αυτοί θεωρούν στην πλειοψηφία τους χρήσιμα τα ηλεκτρονικά 

μέσα στις διαγωνιστικές διαδικασίες, καταδεικνύουν όμως και τα προβλήματα 

που έχουν αντιμετωπίσει στην πράξη όσοι έκαναν χρήση αυτών ή που 

θεωρούν ότι θα αντιμετωπίσουν μελλοντικά υπό το νέο καθεστώς. Αυτό το 

έγγραφο κατά κάποιον τρόπο συμπληρώθηκε τον Ιούλιο του έτους 2005, όταν 

η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε, όπως παραθέσαμε ανωτέρω, υπό 3.2.2., 

ένα ακόμη ενδιαφέρον «διευκρινιστικό έγγραφο» με τίτλο “Requirements for 

conducting public procurement using electronic means under the new public 

procurement Directives 2004/18/EC and 2004/17/EC”170 επί των διατάξεων 

περί ηλεκτρονικών προμηθειών που εισάγονται στις δύο νέες Οδηγίες, 

δηλαδή μία ανεπίσημη αναφορά, η οποία ωστόσο παρέχει ορισμένες 

κατευθυντήριες γραμμές σε μερικά δυσνόητα ή διφορούμενα σημεία των 

διατάξεων που περιγράφουν τη διεξαγωγή ενός ηλεκτρονικού πλειστηριασμού 

(βλ. σσ. 17 - 20 του εγγράφου) ή το στήσιμο ενός δυναμικού συστήματος 

αγορών (σσ. 21 - 23 αντίστοιχα). 

 
 
 
 

                                                 
169  Το εν λόγω έγγραφο είναι διαθέσιμο μόνο στην αγγλική γλώσσα στο:   

http://ec.europa.eu/governance/impact/ia_carried_out/docs/ia_2004/sec_2004_1639_en.pdf.  

170  SEC(2005) 959, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναγράφεται στο προηγούμενο 

υποκεφάλαιο 3.2.2.  
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3.3. Ζητήματα διακίνησης δεδομένων και πρόσβασης σε αυτά στο 
πλαίσιο των διαγωνιστικών διαδικασιών 
 
3.3.1. Η διακίνηση με τηλεομοιοτυπία και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
 

Όπως διαπιστώσαμε, η εκσυγχρονισμένη Δημόσια Διοίκηση βρίσκεται στην 

εποχή μας σε θέση διαδραστικής επαφής με τους πολίτες 

(συναλλασσόμενους, προμηθευτές κ.λ.π.), αλλά και σε εσωτερικό επίπεδο 

μεταξύ διαφορετικών Υπηρεσιών της, ακολουθώντας τις όσο το δυνατό 

τυποποιημένες και διαφανείς διαδικασίες που εισάγει η πληροφορική 

τεχνολογία και βασίζονται στην επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων171.  

Οι ηλεκτρονικές πράξεις που εκδίδονται πρέπει να πληρούν τις αξιώσεις για 

πληρότητα και ασφάλεια, δηλαδή αυθεντικότητα του περιεχομένου, επακριβή 

προσδιορισμό του χρόνου έκδοσής τους και ταυτοποίηση του εκδότη τους. 

Ειδικά στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού, αλλά και του παραδοσιακού δημόσιου 

διαγωνισμού, η συνένωση των επί μέρους Δημοσίων Υπηρεσιών σε μία 

«Κοινότητα»172, με σκοπό την επεξεργασία δεδομένων για τη διευκόλυνση 

έκδοσης της πληθώρας των πιστοποιητικών που χρειάζονται, ενέχει 

κινδύνους. Ως προς τα επιμέρους ζητήματα που περιγράφονται παρακάτω, 

έναν ενεργό ρυθμιστικό ρόλο θα μπορούσαν, κατά τη γνώμη μας, να παίξουν 

οι ελληνικές Ανεξάρτητες Αρχές173, και συγκεκριμένα η Αρχή Προστασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) του Ν. 2472/1997,  η νεότερη 

Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) του Ν. 

                                                 
171  Βλ. Schulte A., Wandel der Handlungsformen der Verwaltung und der 

Handlungsformenlehre in der Informationsgesellschaft, in: Hoffmann – Riem / Schmidt – 

Aβmann (Hrsg.) Verwaltungsrecht in der Informationsgesellschaft, Baden – Baden 2000, που 

αποτελεί τμήμα της σειράς Schriften zur Reform des Verwaltungsrechts, Band 7, σελ. 335.     

172  Scherzberg A., ό.π., σελ. 197.  

173  Για εκτενή σχολιασμό και κριτική επί αυτών, βλ. Μαυρομούστακου Η., Οι διαδρομές από 

την αμφισβήτηση στην καθολική αποδοχή μιας νέας μορφής διοίκησης: οι ελληνικές 

ανεξάρτητες αρχές, ΕφημΔΔ – 2/2012, σσ. 237 – 249. 
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4013/2011174, αλλά και η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των 

Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) του Ν. 3115/2003. 

 

Είναι γεγονός ότι η δυνατότητα ηλεκτρονικής επικοινωνίας α) μεταξύ των 

Υπηρεσιών του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α., αλλά και β) μεταξύ 

των προαναφερόμενων και των λοιπών Ν.Π.Ι.Δ., Ενώσεων Προσώπων ή 

φυσικών προσώπων, είχε προβλεφθεί και ρυθμιστεί νομοθετικά στη χώρα 

μας από το 1998. Βασικό νομοθέτημα για τη διαβίβαση εγγράφων με 

ηλεκτρονικά μέσα, δηλαδή με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, 

είναι ο νόμος 2672/1998 (ΦΕΚ Α' – 290/28-12-1998) «Οικονομικοί Πόροι της 

Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις», και συγκεκριμένα το εκτενές 

άρ. 14 με τίτλο «Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεομοιοτυπία – 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)», όπως αυτό τροποποιήθηκε με τους νόμους:  

3230/2004 (ΦΕΚ Α' - 44/11-2-2004) «Καθιέρωση συστήματος Διοίκησης με 

Στόχους, Μέτρηση της Αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις», 3345/2005 (ΦΕΚ 

Α' - 138/16–6–2005) «Οικονομικά θέματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και 

ρύθμιση διοικητικών θεμάτων», 3979/2011 (ΦΕΚ Α' - 138/16-6-2011)  «Για 

την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» και 4210/2013 (ΦΕΚ Α' 

– 254/3-12-2013) «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις».  

 

Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διακίνηση 

ερωτημάτων, πρακτικών, έγγραφων εισηγήσεων κ.λ.π., όπως επίσης και 

απόρρητων μηνυμάτων με τρόπους προστασίας όπως το ευρέως 

χρησιμοποιούμενο ειδικό προγράμμα PGP (Pretty Good Privacy), που 

δημιουργήθηκε το 1991 και προσφέρεται δωρεάν μέσω του Διαδικτύου175. 

Ωστόσο, ειδικά για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς ή διαδικασίες ανάθεσης 

δημόσιων έργων, μελετών, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, που 

πραγματοποιούνται βάσει προκήρυξης, η παράγραφος 6 εδ. γ ' του άρ. 14 του 

Ν. 2672/1998 προβλέπει την εξαίρεση από τη δυνατότητα υποβολής με 

                                                 
174  Στις ηλεκτρονικές πύλες http://www.dpa.gr/, http://www.eaadhsy.gr/ και  

http://www.adae.gr/i-adae/paroysiasi/ αντίστοιχα. 

175  Καρακώστας Ι., ό.π., σσ. 10 και 153.  
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ηλεκτρονικά μέσα όσον αφορά τις αιτήσεις, τις προσφορές και τα 

δικαιολογητικά συμμετοχής, εφόσον όμως αυτό ορίζεται έτσι στη διακήρυξη με 

ειδική αιτιολογία. 

 

Στη συνέχεια εκδόθηκε το Π.Δ. 342/2002 (ΦΕΚ Α' – 284/22-11-2002) που 

φέρει τον τίτλο «Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μεταξύ των 

δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. ή μεταξύ αυτών και των φυσικών ή 

νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και ενώσεων φυσικών προσώπων», 

όπου στα τέσσερα άρθρα του επιχειρείται μία πρώτη ρύθμιση του θέματος 

αυτού, καθιστώντας υποχρεωτική, όταν χρησιμοποιείται το ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο για τη διαβίβαση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, γνωμοδοτήσεων, 

πρακτικών και λοιπών δημοσίων εγγράφων, την ψηφιακή υπογραφή, δηλαδή 

την «προηγμένη» ηλεκτρονική υπογραφή (βλ. παρακάτω, υπό 3.3.2.). Η 

κυκλοφορία των προαναφερόμενων εγγράφων αφορά είτε την περίπτωση 

που διακινούνται από μία Υπηρεσία του Δημοσίου προς μία άλλη είτε από μία 

Υπηρεσία προς φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Στο άρ. 2 του 

ιδίου Π.Δ. προβλέπεται και η διακίνηση δημοσίων εγγράφων με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο χωρίς τη χρήση ψηφιακής υπογραφής, επισημαίνεται ωστόσο ότι 

αυτό ισχύει μόνο εφόσον η διαδικασία δεν συνδέεται με την παραγωγή 

εννόμων αποτελεσμάτων ή με την άσκηση κάποιου δικαιώματος176. 

 

 

3.3.2. Η κατάθεση ηλεκτρονικών προσφορών με χρήση ηλεκτρονικής 
υπογραφής 
 

Πέρα από τις ρυθμίσεις για τη διαβίβαση των δημοσίων εγγράφων με 

τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο πλαίσιο των ηλεκτρονικών 
                                                 
176  Για παράδειγμα, εάν πρόκειται για αποστολή ερωτημάτων, εγκυκλίων, στατιστικών 

στοιχείων, απαντήσεων επί αιτήσεων παροχής πληροφοριών κ.λ.π. Για τη χρήση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πριν από την έκδοση του Ν. 342/2002, βλ. Αποστολάκη Ι., Βλάχο 

Π., Αξιοποίηση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη Δημόσια Διοίκηση: Οργανωτικά και 

Τεχνικά Θέματα, ΔιΕν, τεύχ. 13, Ιανουάριος 1999, σελ. 32 επ. Επίσης, Ορφανογιάννη Σ., Η 

χρήση των ηλεκτρονικών μέσων κατά τη διακίνηση των εγγράφων στις δημόσιες υπηρεσίες, 

ΕΔΚΑ 2003, τ. ΜΕ, τεύχ. 6, σσ. 401 – 407. 
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διαδικασιών ανάθεσης σύμβασης που θα παρατεθούν παρακάτω, ενδιαφέρει 

ιδιαίτερα το ζήτημα του απορρήτου των κατατεθειμένων προσφορών και 

γενικά όλων των επικοινωνιών που θα πραγματοποιηθούν ως την 

ολοκλήρωση της ανάθεσης. Η νέα Οδηγία 2004/18/ΕΚ παρέχει το δικαίωμα 

στον εθνικό νομοθέτη να θεσπίσει ειδική απαίτηση για τις ηλεκτρονικές 

προσφορές, ώστε αυτές απαραιτήτως να συνοδεύονται από το ηλεκτρονικό 

αντίστοιχο της χειρόγραφης υπογραφής, δηλαδή «ειδική ηλεκτρονική 

υπογραφή», δεδομένου ότι τα ζητήματα της ηλεκτρονικής υπογραφής 

ανέκαθεν αποτελούσαν (και αποτελούν) τη μία από τις βασικές προκλήσεις 

που αντιμετωπίζει ακόμη το σύστημα της e – προμήθειας στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση177. Η «ηλεκτρονική υπογραφή»178, και ακόμη περισσότερο η λεγόμενη 

«προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή», αποτελεί στη σύγχρονη πρακτική τη 

δικλείδα ασφαλείας και αποτροπής τυχόν αλλοιώσεων ή εσκεμμένων 

παρεμβολών σε όλων των ειδών τα δεδομένα. 

 

Αν και οι τεχνικές λεπτομέρειες δημιουργίας της  υπογραφής και τα ζητήματα 

πιστοποιητικών δεν μπορούν να αναλυθούν στο πλαίσιο της παρούσας λόγω 

της τεχνικής τους κυρίως φύσης, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε εν συντομία ότι 

δύο συστήματα κρυπτογραφίας παρουσιάζουν ενδιαφέρον: αυτό της 

συμμετρικής και αυτό της ασύμμετρης κρυπτογραφίας. Στο πρώτο, βάσει ενός 

αλγορυθμικού κλειδιού κρυπτογραφείται και αποκρυπτογραφείται το 

μεταδιδόμενο μήνυμα, ενώ στο δεύτερο, χρησιμοποιούνται δύο κλειδιά, τα 

οποία λειτουργούν πάντα σε ζεύγος: ένα ιδιωτικό που είναι το κλειδί 

κρυπτογράφησης και ένα δημόσιο που είναι το κλειδί 

                                                 
177  Όπως διατυπώθηκε στη σύνοψη του έτους 2006 για την ηλεκτρονική προμήθεια στην 

Ένωση. Οι άλλες δύο προκλήσεις είναι οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι και τα πρότυπα, βλ. 

Castrillejo E., European eProcurement: An Overview (June 2006), διαθέσιμο στο 

http://ec.europa.eu/idabc/servlets/Doccff7.pdf?id=28622, σελ. 11. 

178  Για έννοια, είδη, εφαρμογές, όπως επίσης μία κριτική προσέγγιση της ελληνικής και 

κοινοτικής νομοθεσίας για την ηλεκτρονική υπογραφή, βλ. Καραδημητρίου Κ., Η ηλεκτρονική 

υπογραφή ως μέσο ασφάλισης των συναλλαγών στο ηλεκτρονικό εμπόριο», εκδ. Σάκκουλα, 

Αθήνα – Θεσσαλονίκη 2008, Μέρος Πρώτο και Μέρος Δεύτερο. Επίσης, Κορνηλάκη Π., 

Διαδίκτυο και Αστικό Δίκαιο, Αρμ 2007, σελ. 993 επ. και Ζέκο Γ., Ιδιόχειρες ηλεκτρονικές 

υπογραφές και ηλεκτρονικές συμβάσεις, ΔΕΕ 6 (2004), σσ. 627 – 632. 
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αποκρυπτογράφησης179. Το σύστημα ασυμμετρικής ή ασύμμετρης 

κρυπτογραφίας (υποδομή δημοσίου κλειδιού – Public Key Infrastructure) 

τυγχάνει διεθνούς απήχησης ως το πλέον ασφαλές και πρακτικό, επειδή, 

εκτός από την κρυπτογράφηση κειμένων, δύναται να χρησιμοποιηθεί τόσο για 

την πιστοποίηση της ταυτότητας του εκδότη όσο και για την ακεραιότητα του 

περιεχομένου.   

 

Το προαναφερόμενο σύστημα αποτελεί την αποκαλούμενη ηλεκτρονική 

υπογραφή (electronic signature, signature électronique, elektronische 

Signatur), όπου το ιδιωτικό κλειδί αποτελεί τα δεδομένα δημιουργίας της 

υπογραφής και το δημόσιο τα δεδομένα επαλήθευσής της. Παρατηρούμε 

όμως ότι ο νομικός ορισμός της ηλεκτρονικής υπογραφής συνήθως  

διατυπώνεται ως ευρύτερος και τεχνολογικά ουδέτερος όρος, προκειμένου 

ίσως να συμπεριλάβει κάθε μελλοντική εξέλιξη180, όπως δηλαδή στο άρ. 2 

παρ. 1 του Π.Δ. 150/2001 «Προσαρμογή στην Οδηγία 99/93/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το ενωσιακό 

πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές»181, όπου η «ηλεκτρονική υπογραφή» 

ορίζεται ως: τα δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή που είναι συνημμένα σε άλλα 

ηλεκτρονικά δεδομένα ή συσχετίζονται λογικά με αυτά και τα οποία 

χρησιμεύουν ως μέθοδος απόδειξης της γνησιότητας.  

 

Στην παρ. 2 του ιδίου άρθρου δίδεται ορισμός και για την «προηγμένη 

ηλεκτρονική υπογραφή» ή άλλως «ψηφιακή υπογραφή», η οποία πρέπει να 

πληροί τους εξής όρους: α) να συνδέεται μονοσήμαντα με τον υπογράφοντα, 

β) να είναι ικανή να προσδιορίσει ειδικά και αποκλειστικά την ταυτότητά του, 

γ) να δημιουργείται με μέσα που ο υπογράφων μπορεί να διατηρεί υπό τον 

αποκλειστικό του έλεγχο, και δ) να συνδέεται με τα δεδομένα κατά τρόπο που 

καθιστά εφικτό τον εντοπισμό οποιασδήποτε μεταγενέστερης αλλοίωσης 

αυτών. Επιπλέον, στο επόμενο άρ. 3 παρ. 1 επισημαίνεται ότι η «προηγμένη 
                                                 
179  Σιδηρόπουλος Θ., Το Δίκαιο του Διαδικτύου, εκδ. Σάκκουλα Α.Ε., Αθήνα – Θεσσαλονίκη 

2008 (Β' Έκδοση), σελ. 106.    

180  Sinisi V., Digital Signature in Europe, IBL 28(11), 2000, σελ. 487.  

181  Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ Α' – 125/25-6-2001. 
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ηλεκτρονική υπογραφή» επέχει τη θέση ιδιόχειρης υπογραφής τόσο στο 

ουσιαστικό όσο και στο δικονομικό Δίκαιο.  

 

Η ηλεκτρονική υπογραφή συνεπώς, μέσω του ασύμμετρου κλειδιού και της 

ενεργοποίησης ενός Κέντρου Αξιοπιστίας (Trust Center), που θα παρέχει το 

αντίστοιχο «πιστοποιητικό» του συγκριμένου ιδιωτικού κλειδιού και του 

αντίστοιχου δημόσιου (ηλεκτρονικού), αποτελεί μία εγγύηση κατά τη 

διαβίβαση και διαχείριση δεδομένων182, άρα και για την κατάθεση των 

προσφορών ηλεκτρονικά. Για την εφαρμογή της ψηφιακής υπογραφής ο 

Δημόσιος Τομέας στη χώρα μας προτίμησε τις υπηρεσίες Υποδομής 

Δημοσίου Κλειδιού (Public Key Infrastructure – PKI) και η σχετική τεχνολογία 

χρησιμοποιείται από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, με την 

τεχνολογική υποστήριξη του Εθνικού Δικτύου Δημόσιας Διοίκησης - 

ΣΥΖΕΥΞΙΣ183. 

 

Δεδομένου ότι η σύνθετη διαδικασία για τη σύναψη μίας δημόσιας σύμβασης 

είναι ιδιαίτερη «λεπτή», για λόγους δημοσίου συμφέροντος, είναι εύλογο να 

ζητείται υψηλό επίπεδο ασφάλειας και εμπιστευτικότητας184, που υπερβαίνει 

αυτό που κατοχυρώνεται στις Οδηγίες 1999/93/ΕΚ της 13ης Δεκεμβρίου 1999 

σχετικά με το ενωσιακό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές υπογραφές και 

2000/31/ΕΚ της 8ης Ιουνίου 2000 για ορισμένες νομικές πτυχές των 

υπηρεσιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού 

εμπορίου, στην εσωτερική αγορά («Οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο»)185. 

Αντίστοιχες διεθνείς ρυθμίσεις για την προστασία, όχι μόνο των ιδιωτικών, 

                                                 
182  Schmitz Η. / Schlatmann Α., Digitale Verwaltung? Das Dritte Gesetz zur Änderung 

verwaltungsverfahrensrechtlicher Vorschriften, NVwZ 2002, σελ. 1281 και σελ. 1284 επ. 

183  Βλ. στην ιστοσελίδα του Υπουργείου http://www.yap.gov.gr/index.php/aped/ypiresies-

ypodomis-dimosiou-kleidiou.html. 

184  Κουτούπα  - Ρεγκάκου Ε., Η μεταρρύθμιση της κοινοτικής νομοθεσίας για τις δημόσιες 

συμβάσεις, ΔηΣΚΕ 1/2004, σελ. 14.  

185  Δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκές Ένωσης L 13/12 της 19ης 

Ιανουαρίου 2000 και L178 της 17ης Ιουλίου 2000 αντίστοιχα. 
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αλλά και του περιεχομένου των δημοσίων εγγράφων186, θεσπίστηκαν ήδη 

από το έτος 2001 με τον πρότυπο νόμο που φέρει τον τίτλο “UNCITRAL 

Model Law on Electronic Signatures” της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών 

για το Διεθνές Δίκαιο του Εμπορίου (United Nations Commission on 

International Trade Law - UNCITRAL)187.   

 

Στη σκέψη 17 του Προοιμίου της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ στην αγγλική έκδοση 

εμπεριέχεται η παρότρυνση προς τις Αναθέτουσες Αρχές να ενθαρρύνουν τη 

χρήση της ηλεκτρονικής υπογραφής, και συγκεκριμένα της προηγμένης 

ηλεκτρονικής υπογραφής, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, στο πλαίσιο της 

υποχρέωσης συμμόρφωσης κατά την κατάθεση προσφορών κ.λ.π. με ειδικές 

επιπρόσθετες απαιτήσεις. Επιπλέον, η διάταξη του άρ. 42 παρ. 5β της ίδιας 

Οδηγίας παρέχει, όπως προκύπτει από τη λεκτική διατύπωσή του, τη 

δυνατότητα στα κράτη  - μέλη188 να ζητήσουν οι προσφορές των υποψηφίων 

να συνοδεύονται από την προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, σύμφωνα με το 

άρ. 5 της γνωστής Οδηγίας 1999/93/EK για τις ηλεκτρονικές υπογραφές που 

αναφέρθηκε ανωτέρω. Στο σημείο αυτό, παρατηρούμε πάντως ότι το Π.Δ. 

60/2007, που αποτελεί την προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις 

διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, σε αντίθεση με την προαναφερόμενη 

αγγλική έκδοση, χρησιμοποιεί στο άρ. 36 παρ. 5β μία πιο δεσμευτική 

έκφραση, και συγκεκριμένα αναφέρει ότι «Οι ηλεκτρονικές προσφορές πρέπει 

να συνοδεύονται από ηλεκτρονική υπογραφή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρ. 5 παρ. 1 της Οδηγίας 1999/93/ΕΚ, … ».  

 

Ένα ακόμη παράδειγμα όπου η χρήση της προηγμένης ηλεκτρονικής 

υπογραφής μπορεί να διευκολύνει και να επιταχύνει την επικοινωνία και τις 

                                                 
186  Καρακώστας Ι., ό.π., σελ. 196. 

187  Στο http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/electcom/ml-elecsig-e.pdf. 

188  Γράφει χαρακτηριστικά ‘Member States may… ”, δηλαδή δεν τα υποχρεώνει. Η 

ηλεκτρονική υπογραφή σίγουρα εξασφαλίζει την ηλεκτρονική προσφορά, δημιουργεί όμως και 

ορισμένα ερμηνευτικά ζητήματα, ως προς τον τρόπο χρήσης της, για παράδειγμα, βλ. 

Lanzarone É., Remise des plis sous format électronique: les règles de présentation, Contrats 

Publics – no 120 – avril 2012, σσ. 49 – 52.  
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διαβιβάσεις στο πλαίσιο ενός διαγωνισμού είναι η περίπτωση των τιμολογίων 

που διακινούνται με ηλεκτρονικά μέσα, δυνατότητα που ήδη παρέχεται με την 

ενωσιακή Οδηγία 2001/115 της 20ης Δεκεμβρίου 2001 του Συμβουλίου189. Στο 

άρ. 2 παρ. 2γ καθορίζεται ότι τα προαναφερόμενα τιμολόγια πρέπει να 

γίνονται αποδεκτά από τα κράτη  - μέλη, υπό την προϋπόθεση όμως να 

μπορεί να διασφαλιστεί η γνησιότητα της προέλευσής τους και η ακεραιότητα 

του περιεχομένου τους. Επιπροσθέτως, με τη χρήση της εν λόγω υπογραφής 

θα μπορούσε να γενικευτεί η έκδοση και διακίνηση των ηλεκτρονικών 

πιστοποιητικών190, προκειμένου να εξυπηρετούνται με καλύτερο τρόπο 

Αναθέτουσες Αρχές και υποψήφιοι προμηθευτές, διότι είναι γνωστό ότι ο 

όγκος των δικαιολογητικών που απαιτούνται στο πλαίσιο των διαγωνιστικών 

διαδικασιών συνήθως είναι μεγάλος. Το μόνο πρόβλημα ως προς αυτό 

αποτελεί το άρ. 14 παρ. 6 περ. γ του Ν. 2672/1998 «Οικονομικοί Πόροι της 

Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' - 290/28.12.1998), 

το οποίο ρητά εξαιρεί αυτές ακριβώς τις διαδικασίες, δηλαδή την κατάθεση 

αιτήσεων, δικαιολογητικών και προσφορών στις διαγωνιστικές διαδικασίες, 

εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από ειδικές διατάξεις ή την οικεία διακήρυξη ή 

την πρόσκληση συμμετοχής. Πέραν τούτου πάντως, θα θέλαμε να 

επισημάνουμε την έναρξη λειτουργίας ήδη από το έτος 2010  του οδηγού “e – 

certis” της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δηλαδή ενός ενδεικτικού «καταλόγου» 

των εγγράφων και πιστοποιητικών που ζητούνται συχνότερα στους 

διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων σε ένα οποιοδήποτε κράτος  - μέλος της 

                                                 
189  Η εν λόγω Κοινοτική Οδηγία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:015:0024:0028:EL:PDF. Η νέα 

οδηγία αντικατέστησε την Οδηγία 77/338, με σκοπό την απλοποίηση και τον εκσυγχρονισμό 

των προϋποθέσεων περί τιμολόγησης στα κράτη  - μέλη. Για τα ηλεκτρονικά τιμολόγια βλ. και 

στη συνέχεια του παρόντος Κεφαλαίου. 

190  Στη χώρα μας, για παράδειγμα, μέσω της Εθνικής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης “ermis”(βλ. 

Καραμανώλη Ε., On line έκδοση πιστοποιητικών, φύλλο της 18ης Μαΐου της εφημερίδας 

«Καθημερινή», σελ. 5), αλλά και μέσω της ηλεκτρονικής διασύνδεσης των Δημοσίων 

Υπηρεσιών, βλ. σχετικά Τσιμιτάκη Μ., Οι δημόσιες υπηρεσίες συνδέονται ηλεκτρονικά μεταξύ 

τους, φύλλο της 8ης Σεπτεμβρίου 2013 της εφημερίδας «Καθημερινή» (Οικονομική), σελ. 2, 

και επίσης του ιδίου, Μικρή πρόοδος στις ηλεκτρονικές συναλλαγές με το Δημόσιο, φύλλο της 

16ης Ιουνίου 2013 της εφημερίδας «Καθημερινή» (Οικονομική), σελ. 2.  
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Ένωσης, προς υποστήριξη τόσο των υποψηφίων όσο και των Αναθετουσών 

Αρχών. Οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται μέσω της ομώνυμης 

διαδικτυακής πύλης191, αλλά δεν είναι νομικά δεσμευτικές.    

 

Τέλος, θα μπορούσε να προσθέσει κανείς στο προαναφερόμενο πλαίσιο και 

το άρ. 71 παρ. 2 της Οδηγίας 2004/18 (άρ. 63 παρ. 2 του Π.Δ. 60), σχετικά με 

την επιταγή να διαφυλάσσονται η ακεραιότητα και η εμπιστευτικότητα όλων 

των πληροφοριών που διακινούνται στο πλαίσιο των διαγωνιστικών 

διαδικασιών, απ’ όπου απορρέει η υποχρέωση κάθε εμπλεκόμενης Αρχής να 

χρησιμοποιεί τα κατάλληλα μέσα για την ανταλλαγή και αποθήκευση των 

δεδομένων. Επιπροσθέτως, μία σημαντική Υπουργική Απόφαση είναι και η 

ΥΑ ΥΑΠ/Φ40.4/163/7-2-2013 «Ρυθμίσεις για α) τη διαδικασία και τον τρόπο 

ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης της λήψης και της ασφαλούς χρονοσήμανσης, β) 

τις προδιαγραφές και τα πρότυπα του συστήματος για τη γνωστοποίηση 

εγγράφων σε φυσικά πρόσωπα ή Ν.Π.Ι.Δ. με χρήση ΤΠΕ και γ) την 

ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα και των 

φυσικών προσώπων ή ΝΠΙΔ»192, η οποία, όπως περιγράφει και ο τίτλος της, 

επιχειρεί συνοπτικά τον ορισμό των εννοιών και την περιγραφή των 

διαδικασιών για την ορθή χρήση των ηλεκτρονικών διαδικασιών όσον αφορά 

το δημόσιο έγγραφο.   

 

 

3.3.3. Η πρόσβαση στα δεδομένα των διαγωνιστικών διαδικασιών 
 

Ως προς τη δυνατότητα ενός διαγωνιζόμενου να αποκτήσει πρόσβαση στα 

έγγραφα μίας διαγωνιστικής διαδικασίας, και επιπλέον να λάβει αντίγραφα 

αυτών εκ των υστέρων,  για παράδειγμα, στην περίπτωση που δεν μπορούσε 

να παραστεί ο ίδιος ή μέσω αντιπροσώπου κατά το άνοιγμα των προσφορών 

από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, ισχύει το άρ. 5 του 

                                                 
191  Στο http://ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do?selectedLanguage=el. Επίσης, βλ.  

«Έναρξη λειτουργίας του οδηγού e – certis» στη στήλη «Επικαιρότητα» του περιοδικού 

ΔηΣΚΕ & αγορά 3/2010, σελ. 9. 

192  ΦΕΚ Β' – 586/14-3-2013. 
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«κλασικού» Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και 

άλλες διατάξεις», σύμφωνα με το οποίο κάθε ενδιαφερόμενος έχει το 

δικαίωμα να λαμβάνει γνώση των διοικητικών εγγράφων, κατόπιν γραπτής 

αίτησής του, αλλά και των ιδιωτικών εγγράφων που φυλάσσονται στις 

Δημόσιες Υπηρεσίες, εφόσον έχει ειδικό έννομο συμφέρον και έχει προηγηθεί 

γραπτή αίτησή του.  

 

Σημαντική είναι επίσης η Υπουργική Απόφαση Αριθ. 

ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/23.4.2012 «Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό Δημόσιο 

Έγγραφο»193, που αφορά ειδικά τα έγγραφα που εκδίδονται από Δημόσιες 

Υπηρεσίες ή Δημόσιους Φορείς και από τα οποία προκύπτουν με 

μηχαναγνώσιμο τρόπο τόσο η εκδούσα Αρχή όσο και η ημερομηνία έκδοσης 

και επίσης είναι δυνατή η ανίχνευση οποιασδήποτε αλλοίωσης του 

ηλεκτρονικού εγγράφου μετά την έκδοση ή υπογραφή του, σύμφωνα με τον 

ορισμό του άρ. 1 της Απόφασης. Στο άρ. 7 της ιδίας ρυθμίζεται η ασφαλής 

ενδοϋπηρεσιακή διακίνηση των εγγράφων αυτών (π.χ. των απαιτούμενων 

πιστοποιητικών – δικαιολογητικών από μία Υπηρεσία προς την Αναθέτουσα 

Αρχή στο πλαίσιο ενός διαγωνισμού), κατά την οποία ο αποστολέας τους 

υποχρεούται να ελέγχει τόσο την αυθεντικότητα όσο και την ακεραιότητά τους 

τη χρονική στιγμή της διακίνησης.  

 

Η κυκλοφορία των εγγράφων υπάγεται στα πρότυπα περί ασφαλούς 

μετάδοσης δεδομένων του Παραρτήματος ΙΙ της Υπουργικής Απόφασης ΥΑΠ/ 

Φ.40.4/1/989/10-4-2012194 «Κύρωση του Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αξιοποιώντας κατά προτεραιότητα τις υποδομές 

του Δικτύου Δημόσιου Τομέα του Ν. 3979/2011». Ακολούθως, στο άρ. 8 της 

Υπουργικής Απόφασης ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/23.4.2012 «Ρυθμίσεις για το 

                                                 
193  ΦΕΚ Β' - 1317/23-4-2012, διαθέσιμη στην οικεία σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου: 

http://www.et.gr/index.php/2013-01-28-14-06-23/2013-01-29-08-13-13. Επί αυτής της 

Υπουργικής Απόφασης βλ. και Θεοδωρίδη Κ., Έκδοση ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων 

και χορήγηση ψηφιακών πιστοποιητικών, ΕΕΕυρΔ 1:2012, σελ. 59. 

194  ΦΕΚ Β'  - 1301/12-4-2012, διαθέσιμη στην οικεία σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου: 

http://www.et.gr/index.php/2013-01-28-14-06-23/2013-01-29-08-13-13. 
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Ηλεκτρονικό Δημόσιο Έγγραφο» ρυθμίζεται η πρόσβαση στα έγγραφα αυτής 

της κατηγορίας, η οποία είναι δυνατή είτε με μελέτη του ενδιαφερόμενου μέσω 

ηλεκτρονικής πρόσβασης είτε με παραλαβή αντιγράφων με τη χρήση των 

νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών κατόπιν αιτήματός του, 

που συντάσσεται επίσης με χρήση των τεχνολογιών αυτών. Ως γενικό πλαίσιο 

πάντως παραμένει ο σχετικά πρόσφατος Ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση και άλλες διατάξεις»195, όπου συγκεκριμένα στο Κεφάλαιο Ε' με 

τίτλο «Ηλεκτρονικές Διοικητικές Πράξεις και Ηλεκτρονικά Δημόσια Έγγραφα» 

καθορίζονται λεπτομερώς η έκδοση, το κύρος και η αποδεικτική ισχύς, η 

χορήγηση αντιγράφων και η διακίνηση των ηλεκτρονικών δημοσίων 

εγγράφων, αλλά και η τήρηση ηλεκτρονικών αρχείων στους φορείς του 

Δημοσίου Τομέα.  

 

Ένα περαιτέρω πρόβλημα αποτελεί και το ενδεχόμενο μαζικής διαρροής 

προσωπικών δεδομένων από Δημόσιες Υπηρεσίες, γεγονός που όσον αφορά 

τις διαγωνιστικές διαδικασίες θα μπορούσε, για παράδειγμα, να λάβει τη 

μορφή διαρροής εμπιστευτικών επιχειρηματικών στοιχείων από ένα Τμήμα 

Προμηθειών. Μετά από ένα τέτοιο συμβάν προκύπτει αναμφίβολα ανάγκη για 

ενημέρωση, απολογία και ενδεχομένως αποζημίωση προς τους θιγόμενους 

πολίτες, όπως λόγου χάριν συνέβη στη Μεγάλη Βρετανία196, όπου έχουν 

σημειωθεί απώλειες, διαρροές ή διαγραφές στοιχείων των πολιτών, γεγονός 

όμως που δημοσιοποιήθηκε και οδήγησε στην απόδοση ευθυνών στους 

αρμοδίους. Η χρήση διαδικασιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης εκ μέρους της 

Διοίκησης, σε συνδυασμό με ιδιωτικές πλατφόρμες και μεθόδους του 

ηλεκτρονικού εμπορίου, δηλαδή η δημιουργία τραπεζών δεδομένων και η 

αξιοποίηση διαφορετικών προγραμμάτων εγκυμονεί αντίστοιχους κινδύνους 

                                                 
195  ΦΕΚ Α' – 138/16-6-2011, διαθέσιμο στην οικεία σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου: 

http://www.et.gr/index.php/2013-01-28-14-06-23/search-laws. Γενικότερα, για την ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση, τις εφαρμογές των ΤΠΕ στη Δημόσια Διοίκηση και  τα ηλεκτρονικά δημόσια 

έγγραφα, βλ. Ιγγλεζάκη Ι., H εφαρμογή των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στη 

νομική πράξη, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα  - Θεσσαλονίκη 2012, Σειρά: Πανεπιστημιακά Εγχειρίδια 

- τ. 8, 3º Κεφάλαιο, σσ. 135 – 156. 

196  Παπακωνσταντίνου Β., ό.π., σελ. 201. 
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και επιβάλλει την επαναδιατύπωση των σχετικών κανονιστικών ρυθμίσεων, 

προκειμένου  να συμβαδίζουν με τις μεταβαλλόμενες ανάγκες της Διοίκησης 

και των πολιτών.  

 

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της «αγωνίας» για την προστασία των 

δεδομένων γενικότερα, που αποτέλεσε ένα από τα βασικά ζητήματα στην 

εκτεταμένη αντιπαράθεση στις Ηνωμένες Πολιτείες αναφορικά με τη χρήση 

του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού στους δημόσιους διαγωνισμούς και έλαβε 

χώρα στις αρχές της δεκαετίας του 2000197, είναι αυτή ακριβώς η αποκάλυψη 

«ανταγωνιστικών» πληροφοριών κατά την εξέλιξη του πλειστηριασμού. Στο 

αμερικάνικο Δίκαιο γενικότερα, στις διαδικασίες προμηθειών ισχύει η 

απαγόρευση αποκάλυψης «εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών» που 

περιλαμβάνονται στην προσφορά των υποψηφίων αναδόχων, γεγονός που 

για ορισμένους καθιστά τη διενέργεια των συγκεκριμένων πλειστηριασμών εκ 

των πραγμάτων «παράτυπη» και ανεπίτρεπτη198. Η αντίθετη πλευρά, 

ωστόσο, που προέρχεται επίσης από τον ιδιωτικό τομέα, υποστηρίζει την 

άποψη199 ότι τα εμπόδια που προκύπτουν από την υποχρέωση διαφύλαξης 

των οικονομικών και τεχνικών στοιχείων μίας προσφοράς δύνανται να 

αρθούν, εάν οι συμμετέχοντες στον πλειστηριασμό δώσουν τη ρητή 

συγκατάθεση τους γι’ αυτό.  

 

Στο υπόμνημα του έτους 2004 της αμερικανικής Υπηρεσίας που είναι αρμόδια 

για την ομοσπονδιακή πολιτική επί των προμηθειών αναφέρεται 

χαρακτηριστικά ότι τα ηλεκτρονικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων των 
                                                 
197  Για την ανάδυση του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού ως νέας διαδικασίας στο πλαίσιο της 

γενικότερης μεταρρύθμισης σε θέματα κρατικών προμηθειών, που επιχειρήθηκε επί 

Προεδρίας B. Clinton στις Ηνωμένες Πολιτείες, βλ. Kelman S., Remaking Federal 

Procurement, (2002) 31 Pub. Cont. L.J. 581, σελ. 606. 

198  Antonio R., Do Reverse Auctions violate FAR 15.307 (b)?, διαθέσιμο στο 

http://www.wifcon.com/anal/anallegal.htm.  

199  Palmer T., Dover A. & McGovern T., Can the Government Go Fast Forward on Reverse 

Auctions?, Gov. Contractor, Vol. 42, No 26, 12. July 2000, υπό παρ. 263. Επίσης, Whiteford 

D., Negotiated Procurements: Squandering the Benefit of the Bargain, (2003) 32 Pub. Cont. 

L.J. 509, σσ. 543 - 544.  
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πλειστηριασμών, «αποτελούν εξαιρετικά χρήσιμα εργαλεία εφόσον 

χρησιμοποιούνται ορθά», χωρίς, ωστόσο, να διευκρινίζεται περαιτέρω σε τι 

συνίσταται η ορθή χρήση200 ή εάν αυτή σχετίζεται με την προστασία των 

προσωπικών δεδομένων ή συναφή ζητήματα. Ειδικά όσον αφορά τους 

ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, η προστασία του απορρήτου μπορεί να 

λειτουργήσει και αμφίδρομα, προς όφελος της Διοίκησης που τους διενεργεί, 

δεδομένου ότι κατά τη διεξαγωγή τους δεν επιτρέπεται να αποκαλύπτεται η 

ταυτότητα των συμμετεχόντων, όπως θα δούμε στο οικείο Κεφάλαιο 5, 

γεγονός που αποτρέπει, μεταξύ άλλων, τυχόν προηγηθείσες συνεννοήσεις 

μεταξύ τους201 που βλάπτουν την Αναθέτουσα Αρχή και τον ανταγωνισμό.  

 

Η ευθύνη της προστασίας του επαγγελματικού και επιχειρηματικού 

απορρήτου  βαρύνει βεβαίως και τους από οποιαδήποτε θέση εμπλεκόμενους 

υπαλλήλους της Διοίκησης, οι οποίοι, ωστόσο, πρέπει πάντα να λαμβάνουν 

υπόψη ότι στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων η προστασία του 

απορρήτου περιορίζεται, λόγω των αρχών της διαφάνειας και της 

δημοσιότητας που κυριαρχούν. Μπορεί η λεγόμενη «αρχή της φανερής 

Διοίκησης» να διασφαλίζεται μέσω της ελεύθερης ροής πληροφοριών, αλλά 

το δικαίωμα στην πληροφορία δεν εξισώνεται δίχως άλλο με την υποχρέωση 

παροχής πληροφοριών σε κάθε περίπτωση, χωρίς περαιτέρω κριτική 

σκέψη202.  

 

Για το λόγο αυτό, έχουν θεσπιστεί και αντίστοιχοι νομικοί περιορισμοί, όπως, 

για παράδειγμα, στο άρ. 3 του Ν. 3448/2006 «Για την περαιτέρω χρήση 

πληροφοριών του δημόσιου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας 

Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης»203, όπου 

αποκλείεται η πρόσβαση σε έγγραφα κυρίως για λόγους προστασίας 
                                                 
200  Nash R. / Cibinic J., Online Procurement Services: Reverse Auctions Too, Nash & Cibinic 

Rep., Vol. 18, No 7, West / Thomson, July 2004, παρ. 29. 

201  Knauff M., Die Reform …, ό.π., σελ. 142,  υποσημ. 18.  

202  Τσόλη Ε., Πρόσβαση στα έγγραφα των διαγωνισμών και επιχειρηματικό απόρρητο, 

ΔηΣΚΕ & Αγορά 2/2009, σελ. 44.  

203  ΦΕΚ Α' – 57/15.03.2006. 
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στατιστικού, εμπορικού ή βιομηχανικού απορρήτου. Παρόμοια διάταξη 

περιλαμβάνεται και στο άρ. 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας204, 

σύμφωνα με το οποίο το δικαίωμα κάθε ενδιαφερόμενου να λαμβάνει γνώση 

διοικητικών εγγράφων εξετάζεται υπό το πρίσμα τυχόν δικαιωμάτων 

πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας. 

 

Σαφής ορισμός του «απορρήτου» δεν υφίσταται, αλλά ως τέτοιο θα μπορούσε 

να χαρακτηριστεί κάθε πληροφοριακό αγαθό που άπτεται άμεσα της 

λειτουργίας μίας επιχείρησης και η οικονομική του αξία αποτελεί ευθεία 

συνάρτηση της μυστικότητας με την οποία ο επιχειρηματίας φροντίζει να το 

περιβάλλει, συνεπώς οι φορείς του απορρήτου απολαμβάνουν το δικαίωμα 

της «πληροφοριακής αυτοδιάθεσης»205. Πρόκειται δηλαδή για πληροφορίες 

που συνδέονται πρώτον, με την οργάνωση της επιχείρησης (π.χ. κατάλογοι 

με τους πελάτες της), δεύτερον, με τον οικονομικό σχεδιασμό αυτής (π.χ. 

τιμολογιακή πολιτική, κατάθεση προσφοράς σε δημόσιους διαγωνισμούς) και 

τέλος, με τεχνικές ιδιαιτερότητες (π.χ. μέθοδοι παραγωγής αγαθών)206. Κατά 

συνέπεια, η υποχρέωση παροχής πληροφοριών εκ μέρους της Διοίκησης 

προστατεύεται μεν, αλλά η προστασία περιορίζεται αναλογικά, έτσι ώστε να 

συνάδει με την αρχή της «προσήκουσας δημοσιότητας»207.  

 

Τα προαναφερόμενα στοιχεία θέλησε και ο ενωσιακός νομοθέτης να 

προστατεύσει στο άρ. 6 της Οδηγίας  2004/18/ΕΚ, όπου αναφέρεται ότι η 

Αναθέτουσα Αρχή δεν αποκαλύπτει πληροφορίες (κυρίως τεχνικές ή 

εμπορικές) που της έχουν διαβιβάσει οικονομικοί φορείς και τις οποίες αυτοί 

έχουν χαρακτηρίσει «εμπιστευτικές». Δηλαδή, οι διαγωνιζόμενοι, 

                                                 
204  Ν. 2690/99 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' – 45/09-03-

1999).  

205  Παπαδοπούλου Α., Το Επιχειρηματικό Απόρρητο, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 

2007, σελ. 23. 

206  Τσόλη Ε., ό.π., σελ. 44. 

207  Γιαννακόπουλος Κ., Η αδιαφάνεια που απαιτεί ο αποτελεσματικός ανταγωνισμός στο 

κοινοτικό δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή 2003, 

σελ. 112. 

 108



καταθέτοντας την προσφορά τους, υποδεικνύουν στην Επιτροπή αξιολόγησης 

του διαγωνισμού τα τμήματα που θεωρούν εμπιστευτικά, έτσι ώστε η 

τελευταία να τα προφυλάξει κατά την αποσφράγιση.  

 

Σημειωτέον ότι αντίστοιχο άρθρο έχει περιληφθεί και στην Οδηγία 2004/17/ΕΚ 

(ειδικά για τις Αναθέτουσες Αρχές που δραστηριοποιούνται στους τομείς 

ύδατος, ενέργειας και μεταφορών), όπου επί πλέον, επισημαίνεται (βλ. άρ. 13) 

ότι καθ’ όλη τη διάρκεια των διαδικασιών που προηγούνται της ανάθεσης μίας 

σύμβασης οι Αναθέτουσες Αρχές δύνανται να επιβάλλουν στους 

συμμετέχοντες υποχρεώσεις υπέρ της προστασίας του εμπιστευτικού 

χαρακτήρα των στοιχείων που διαβιβάζονται, για παράδειγμα, κατά την 

κοινοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών, κατά την προεπιλογή ή την 

επιλογή των οικονομικών φορέων και κατά την ανάθεση των συμβάσεων. 

Εννοείται ότι δεν επιτρέπεται να χαρακτηριστεί κατ’ αυτόν τον τρόπο 

«εμπιστευτική» όλη η προσφορά, διότι, σύμφωνα με Γνωμοδότηση του 

Νομικού Συμβουλίου του Κράτους208, το απόρρητο μπορεί να αναφέρεται 

μόνο σε «κάποια στοιχεία ή εμπιστευτικές πτυχές της προσφοράς, αλλά δεν 

είναι δυνατόν να αφορά το σύνολο της τεχνικής προσφοράς, όπως για 

παράδειγμα τις τεχνικές απαιτήσεις, οι οποίες περιορίζονται κατά κανόνα στην 

περιγραφή των χαρακτηριστικών του προσφερόμενου είδους».  

 

                                                 
208  Βλ. την υπ’ αριθμ. 462/2007 Γνμδ Γ' Τμήματος ΝΣΚ στο 

http://www.nsk.gov.gr/webnsk/search.jsp. 
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Κατόπιν των ανωτέρω, γίνεται αντιληπτό ότι η υποχρέωση εχεμύθειας έχει τη 

δική της βαρύτητα στις διαγωνιστικές διαδικασίες209. Κατά την εξέλιξη αυτών 

όμως υποχωρεί έως ένα σημείο, λόγω της διαρκούς υποχρέωσης της Αρχής 

να ενημερώνει όλους τους συμμετέχοντες για την πρόοδο του διαγωνισμού, 

την προσφορά που προτιμήθηκε τελικά κ.λ.π., δηλαδή τελεί υπό την 

επιφύλαξη των αρχών της διαφάνειας, της δημοσιότητας και της μη διάκρισης 

που διατρέχουν την Οδηγία 2004/18ΕΚ. Στην αντίθετη περίπτωση, το 

δικαίωμα δικαστικής προστασίας του υποψηφίου που πιστεύει ότι αδικήθηκε 

από την κρίση της Επιτροπής δεν θα μπορεί να ασκηθεί, λόγω έλλειψης 

ενημέρωσης και συγκριτικών στοιχείων των υπόλοιπων προσφορών. 

 

Συνοπτικά, θα λέγαμε ότι η κάθετη σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ 

Αναθέτουσας Αρχής και διαγωνιζόμενων οφείλει να χαρακτηρίζεται από 

διαφάνεια και  ίση μεταχείριση όλων, για λόγους εξασφάλισης του ελεύθερου 

ανταγωνισμού. Στην άλλη περίπτωση, στις οριζόντιες σχέσεις που 

δημιουργούνται μεταξύ των υποψηφίων πρέπει να τηρείται ένας βαθμός 

αδιαφάνειας210, με την έννοια ότι η πλήρης δημοσιότητα ενδέχεται να επιφέρει 

δύο ανεπιθύμητα αποτελέσματα, δηλαδή ελαττώματα της διαδικασίας: α) 

νόθευση του ανταγωνισμού, λόγω της αμοιβαίας γνωστοποίησης κρίσιμων 

πληροφοριών και στρατηγικών, προς δημιουργία μονοπωλιακών συμφωνιών 

και β) τη διαβίβαση εμπιστευτικών πληροφοριών σε τρίτα πρόσωπα που 

κανονικά δεν θα έπρεπε να λάβουν γνώση αυτών. 

 

                                                 
209  Βλ. και τον πρακτικό Οδηγό του γαλλικού Υπουργείου Οικονομικών επί των «άυλων» 

προμηθειών “Guide pratique sur la dématérialisation des marchés publics” (έκδοση 2.0 

Δεκέμβριος 2012), υπό 2, όπου τονίζεται η υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής για 

ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα των προσφορών. Διαθέσιμος στο: http://www.marche-

public.fr/contrats-publics/Dematerialisation-marches-publics-guide-dec-2012.htm. Επίσης, βλ. 

τον όρο 20.3 στον επίσης γαλλικό Οδηγό “Le Guide de bonnes pratiques en matière de 

marchés publics”, που ενσωματώνει τις τελευταίες εξελίξεις περί των κρατικών προμηθειών 

και δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα του γαλλικού κράτους στις 15.02.2012. 

Διαθέσιμος στο: http://www.economie.gouv.fr/daj/guide-bonnes-pratiques-matiere-marches-

publics-est-publie. 

210  Γιαννακόπουλος Κ., ό.π., σελ. 50. 
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Στο στάδιο που έπεται της αποσφράγισης των προσφορών, η αρχή της 

διαφάνειας περιορίζεται και πάλι προς όφελος της ακεραιότητας του 

διαδικασίας, ήτοι την αποτροπή μονομερούς τροποποίησης στοιχείων του 

διαγωνισμού211. Κατά πάγια νομολογία212, η πρόσβαση επιτρέπεται 

αποκλειστικά και μόνο στην Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, η οποία 

καθίσταται υπεύθυνη για τη «φύλαξη» και διαχείριση των προσφορών, ενώ 

απαγορεύεται κατά κανόνα η επικοινωνία μεταξύ Αναθέτουσας Αρχής και 

συμμετεχόντων, πλην ελαχίστων περιπτώσεων, όπου επιβάλλεται για λόγους 

παροχής των απαραίτητων διευκρινίσεων ή για τη διόρθωση εμφανών 

σφαλμάτων. Οι εξαιρέσεις αυτές δικαιολογούνται και βάσει του άρ. 51 της 

Οδηγίας 2004/18, σύμφωνα με το οποίο οι οικονομικοί φορείς μπορεί να 

κληθούν να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα πιστοποιητικά και τα λοιπά 

έγγραφα που έχουν ήδη υποβάλει. 

 

Ζήτημα εμπιστευτικότητας ή δημοσιοποίησης τίθεται και σε ένα απώτερο 

στάδιο που ίσως προκύψει: αυτό της δικαστικής προσφυγής, όταν ο δικαστής 

καλείται πλέον να αποφασίσει το πώς θα χειριστεί το φάκελο με τα στοιχεία 

που του διαβιβάζει η Διοίκηση για την υπό κρίση υπόθεση213. Μπορεί οι 

λεγόμενες «δικονομικές Οδηγίες» (που παραθέσαμε ανωτέρω, υπό 2.1.3.1.) 

να μην αναφέρονται ρητά σε θέματα προστασίας εμπιστευτικών δεδομένων 

από τις αρμόδιες επί των προσφυγών Αρχές, αλλά ορθό θα ήταν και στην 

περίπτωση αυτή να ληφθούν υπόψη οι διατάξεις των Οδηγιών για τις 

δημόσιες συμβάσεις, οι οποίες προτάσσουν την εχεμύθεια. Δεδομένου ότι οι 

δικονομικές Οδηγίες αναφέρουν επανειλημμένα την ανάγκη για 

«αποτελεσματική» έννομη προστασία, σε συνδυασμό με το γενικό δικαίωμα 

                                                 
211  Κατσιμάνη Ε., Κοινοτικό Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων. Κριτική προσέγγιση των 

θεμελιωδών αρχών, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα 2007, σελ. 44. 

212  Βλ. ενδεικτικά την υπ’ αριθμ. Τ – 169/00 απόφαση ΔΕΚ, 26.02.2002, Esedra / Επιτροπή, 

και συγκεκριμένα τα όσα αναφέρονται στη σκέψη 73 στο 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=46744&pageIndex=0&doclang=el&mode

=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=36507. 

213  Γενικά για το ρόλο του διοικητικού δικαστή βλ. Γιαννακόπουλο Κ., Ο διοικητικός δικαστής 

και ο εκσυγχρονισμός του δικαίου των δημοσίων συμβάσεων, ΕφαρμογέςΔΔ ΙΙ/2004, σσ. 427 

– 459. 
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ακροάσεως και το άρ. 6 της Σύμβασης για την Προστασία των Δικαιωμάτων 

του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΔΑ)214 περί «δίκαιης 

δίκης», πιστεύουμε ότι ο διάδικος θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να 

ενημερώνεται για τα αποδεικτικά και λοιπά στοιχεία του αντιδίκου του215.   

 

Στο προαναφερόμενο πλαίσιο αναπτύχθηκε και η σχετική νομολογία του 

Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για παράδειγμα, στην υπόθεση Varec 

S.A. κατά βελγικού Δημοσίου216 (για τη σύναψη σύμβασης προμηθειών για 

τεθωρακισμένα), όπου το ΔΕΚ απεφάνθη ότι ο εθνικός δικαστής οφείλει να 

διασφαλίσει την προστασία των εμπιστευτικών στοιχείων της υπόθεσης, 

λαμβάνοντας όμως παράλληλα υπόψη τόσο την ανάγκη για αποτελεσματική 

προσφυγή όσο και το δικαίωμα άμυνας των διαδίκων, αν και το  δικαίωμα των 

τελευταίων να λαμβάνουν όλες τις πληροφορίες για τα αποδεικτικά στοιχεία 

της δίκης, κατά πάγια νομολογία, δεν είναι απόλυτο. Επίσης, προτάθηκε ως 

λύση να προσδιορίζει η Αρχή που εξετάζει την προσφυγή τα τμήματα του 

φακέλου στα οποία θα έχουν (ή όχι) πρόσβαση οι διάδικοι ή αυτή να καλεί το 

διάδικο να υποβάλει μία δική του, μη εμπιστευτική «έκθεση» των δεδομένων 

του φακέλου, που στη συνέχεια θα κοινοποιείται στον αντίδικο. 

Συμπερασματικά, θα λέγαμε ότι σε αμφίρροπες περιπτώσεις πρέπει να 

ακολουθήσει μία στάθμιση συμφερόντων, η οποία, ακριβώς επειδή ενέχει ένα 

                                                 
214  Ολόκληρη η σύμβαση ΕΣΔΑ είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα: 

http://web.archive.org/web/20061201095927/http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/E4317264-

DB27-42FE-873E-1ECCACABB045/0/GreekGrec.pdf 

215  Τσόλη Ε., ό.π., σελ. 46. 

216  Βλ. την απόφαση ΔΕΚ C – 450/06, 14.02.2008, στην ιστοσελίδα 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=el&jur=C,T,F&num=C-450/06&td=ALL,  η οποία 

σχολιάζεται από τον Brown A., Protection of confidential information in procurement cases 

before national review bodies: Varec v Belgian State, (2008) 17 P.P.L.R. Issue 4, σσ. NA 119 

– 123 και επίσης, Bombois T. / Dubois C., La conciliation de la protection du secret des 

affaires et du principe du contradictoire dans la recours en matière de marchés publics: l’ 

arrêt Varec de la Cour de Justice, J.Τ. 2008, σσ. 425 – 431. Ομοίως, βλ. Michel V., Les chars 

contribuent à la protection des secrets d’affaires, Europe, Avril Com. nº 103 2008, σσ. 10 – 11 

και Pietri J. – P., Principe du contradictoire et de droit au respect des secrets d’ affaires, 

CMP, avril 2008 – n° 4, σσ. 31 – 33.  
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βαθμό δυσκολίας, καλό θα ήταν να διέπεται από την αρχή της 

αναλογικότητας217, ώστε να μη βάλλεται ο ελεύθερος ανταγωνισμός.  

 

Από τη μία πλευρά οφείλει βεβαίως η κάθε Υπηρεσία να διαφυλάττει στο 

ακέραιο τα προσωπικά ή επιχειρηματικά δεδομένα των συναλλασσόμενων, 

αλλά από την άλλη έχει την υποχρέωση να παρέχει πρόσβαση στον άμεσα 

ενδιαφερόμενο (ή και τρίτους) σε αυτά στις περιπτώσεις που προβλέπει ο 

νόμος και μπορεί ο πολίτης να τεκμηριώσει το έννομο συμφέρον του. Πριν 

από την αναθεώρηση του Συντάγματος το έτος 2001 το ζήτημα αυτό 

ρυθμιζόταν από ετερόκλητες διατάξεις ή λαμβάνονταν υπόψη οι γενικές 

συνταγματικές αρχές. Ωστόσο, η συχνή απροθυμία των οργάνων της 

Διοίκησης να κοινοποιούν έγγραφα ή στοιχεία και το πρόβλημα της ελλιπούς 

πληροφόρησης αποτέλεσε στη συνέχεια, απ’ ό,τι φαίνεται, κίνητρο218 για την 

εισαγωγή του άρ. 5Α (Δικαίωμα στην πληροφόρηση) στο Σύνταγμα και τη  νέα 

διατύπωση του άρ. 10 παρ. 3 του Συντάγματος (Δικαίωμα αναφοράς προς τις 

Αρχές) με την αναθεώρηση που πραγματοποιήθηκε219.  

 

Στο άρ. 5Α, που ορίζει ρητά ότι κάθε ένας έχει δικαίωμα στην πληροφόρηση, 

αλλά και δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας, γίνεται ειδική 

μνεία για το ότι η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που 

διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και 

διάδοσής τους, αποτελεί υποχρέωση του Κράτους. Συμπληρωματικά, το άρ. 

10 στην παρ. 3, κατοχυρώνει την υποχρέωση της αρμόδιας Υπηρεσίας ή 

Αρχής να απαντά στα αιτήματα για παροχή πληροφοριών και χορήγηση 

εγγράφων, ιδίως πιστοποιητικών, δικαιολογητικών και βεβαιώσεων, μέσα σε 

ορισμένη προθεσμία. Αυτό το δικαίωμα, το οποίο θα μπορούσε να 

                                                 
217  Παπαδοπούλου Α., ό.π., σελ. 336. 

218  Βλ. την «Ετήσια Έκθεση 2001 του Συνηγόρου του Πολίτη», υπό Ε4. Κύκλος Σχέσεων 

Κράτους – Πολίτη, 3. Η Συνταγματική Αναθεώρηση του 2001: Η Καταπολέμηση της 

Κακοδιοίκησης και το Έργο του Κύκλου Σχέσεων Κράτους  - Πολίτη, σελ. 214. Η έκθεση είναι 

διαθέσιμη ηλεκτρονικά στο http://www.synigoros.gr/resources/docs/216_e4.pdf. 

219  Βλ. «Σύνταγμα της Ελλάδας» στο http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/To-

Politevma/Syntagma/article-5a/ 
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χαρακτηρίσει κανείς «δικαίωμα γνώσης», συνιστά κατά μία άποψη άσκηση 

προελέγχου στη διοικητική δράση220 και βοηθά στη βελτίωση της εικόνας της 

Δημόσιας Διοίκησης, ώστε να μη δίνει στους πολίτες την εντύπωση της 

«κλειστής και προσηλωμένης στη μυστικότητα της δράσης της»221. 

 

Κλείνοντας το παρόν Κεφάλαιο, θα θέλαμε να αναφερθούμε εν συντομία στις 

περιπτώσεις που ενδέχεται να εγείρουν θέματα προστασίας και διασφάλισης 

των δεδομένων και σχετίζονται με τη χρήση πλατφόρμας για διαδικασίες 

προμηθειών που ανήκει σε ιδιώτες παροχείς (outsourcing). Αυτό το 

ενδεχόμενο μπορεί να προκύψει, δεδομένου ότι δεν έχουν όλες οι 

Αναθέτουσες Αρχές, ιδίως αυτές που είναι περιφερειακές και μικρής 

εμβέλειας, το κατάλληλα εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό και τις 

πρέπουσες υλικοτεχνικές υποδομές για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών 

διαδικασιών που αφορούν την ανάθεση δημοσιών συμβάσεων με ίδια μέσα ή 

επίσης όταν επιθυμούν μεν να επωφεληθούν από τα πλεονεκτήματα των 

«άυλων» διαδικασιών, αλλά δεν επιθυμούν να αναλάβουν το οργανωτικό 

βάρος αυτών. Μια πιστοποιημένη ιδιωτική επιχείρηση αποτελεί μία πρόσφορη 

λύση και δύναται να προσφέρει τις υπηρεσίες της παράλληλα σε 

περισσότερες από μία Αναθέτουσες Αρχές, διότι διαθέτει τον απαραίτητο 

εξοπλισμό222: Κέντρο IT, ξεχωριστούς επεξεργαστές (servers) για τις 

επιμέρους απαιτήσεις, π.χ. για τη διάθεση της συγγραφής υποχρεώσεων, την 

ανάληψη όλων των βημάτων στις φάσεις της διενέργειας κ.λ.π., όπως επίσης 

βάσεις δεδομένων, τον κατάλληλο μηχανισμό για ηλεκτρονική χρονοσήμανση 

των εισερχόμενων προσφορών και τους αρμόδιους τεχνικούς που θα 

εξυπηρετούν και θα επιτηρούν το όλο σύστημα. 

 

                                                 
220  Τάχος Α., Ερμηνεία Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/99), εκδ. Σάκκουλα Α.Ε 

2003, σσ. 172 και 183.    

221  Αντωναροπούλου Χ., Το δικαίωμα πρόσβασης σε έγγραφα της Διοίκησης, ΕΔΔΔΔ 

2/2006, σελ. 259.  

222  Roβnagel A. / Paul S., Die Nutzung privater Vergabeplattformen durch öffentliche 

Auftraggeber, VergabeR 3/2007, σελ. 313, οι οποίοι περιγράφουν με πληρότητα τα ζητήματα 

που γεννά η χρήση ιδιωτικής πλατφόρμας από έναν δημόσιο εντολέα. 
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Αν και η συνεργασία του Δημόσιου Τομέα με ιδιώτες δεν προβλέπεται στις 

νέες Οδηγίες επί των προμηθειών, κατά τη γνώμη μας δεν απαγορεύεται, για 

δημοσιονομικούς λόγους και εξοικονόμηση πόρων στις περιπτώσεις όπου 

ενδοϋπηρεσιακές λύσεις είναι ασύμφορες223. Συνεπώς, η έλλειψη ειδικής 

ρύθμισης δεν αναιρεί τις βασικές υποχρεώσεις που οφείλει να υιοθετήσει και ο 

ιδιώτης, δεδομένου ότι δεν παρέχει απλώς τον εξοπλισμό, αλλά διενεργεί και 

τις διάφορες διαδικασίες μέσω υπηρεσιών παροχής εφαρμογών (Application 

Service Providing  - ASP)224. Ωστόσο, η συμβολή του παραμένει καθαρά 

βοηθητική, κάτι σαν «προέκταση του χεριού» της Αναθέτουσας Αρχής, η 

οποία παραμένει ο «κύριος των δεδομένων», εξακολουθώντας να «κινεί τα 

νήματα»225 και ορίζοντας το περιεχόμενο όλων των ενεργειών, ακόμη και εάν 

ο πάροχος, εκτός από την απλή επεξεργασία των δεδομένων, ετοιμάζει π.χ. 

τη συγγραφή υποχρεώσεων ή διάφορους πίνακες.  

 

Για το λόγο αυτό, από νομικής πλευράς, οι δύο συμβαλλόμενοι θεωρούνται 

μία ενιαία δικαιική ενότητα226, το οποίο στην πράξη σημαίνει ότι η Αναθέτουσα 

Αρχή φέρει επίσης ευθύνη για παράτυπες πράξεις ή παραλήψεις του 

«βοηθού» της που σχετίζονται με τις διατάξεις περί προμηθειών, αλλά και με 

τις ρυθμίσεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων227. Για παράδειγμα, 

θεωρείται συνυπεύθυνη εάν, εκτός από τους αρμόδιους υπαλλήλους της 
                                                 
223  Για την ανάθεση των εν λόγω υπηρεσιών σε τρίτους, βλ. λεπτομερή αναφορά σε 

Büllesbach A. / Rieβ J., Outsourcing in der öffentlichen Verwaltung, ΝVwΖ Heft 5/1995, σελ. 

444 επ.  

224  Sedlmeier T. / Kolk D., ASP – Eine vetragstypologische Einordnung, MMR 2002, σελ. 75. 

225  Βλ. Roβnagel A. / Paul S., Die Nutzung …,ό.π., σελ. 315 και Dippel N., Betreibermodelle 

der elektronischen Beschaffung und Vergabe und deren rechtliche Rahmenbedingungen, in 

Bubeck B. / Fuchs G. (Hg.), E – Government und der Strukturwandel der Gesellschaft - Das 

Beispiel der elektronischen Beschaffung und Vergabe, Nr. 228, September 2003, Κεφάλαιο 5, 

σελ. 66. 

226   Gola P. / Schomerus R., Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), C.H. Beck 2002, υπό παρ. 

11, Νο 3 επ. 

227  Για τις βασικές έννοιες και διακρίσεις των προσωπικών δεδομένων βλ. αναλυτικά 

Αλεξανδροπούλου  - Αιγυπτιάδου Ε., Προσωπικά Δεδομένα, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα  - 

Κομοτηνή 2007, σσ. 33 – 44.   
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Υπηρεσίας, λάβει γνώση και ο προαναφερόμενος εξωτερικός συνεργάτης για 

τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στα δικαιολογητικά 

των υποψήφιων προμηθευτών, όπως π.χ. για καταδίκες καταγεγραμμένες 

στο Ποινικό Μητρώο το οποίο ζητείται συνήθως σε διαγωνιστικές διαδικασίες. 

 

Το βασικό καθήκον του ιδιώτη που μεσολαβεί είναι να τηρεί τις εντολές της 

Αναθέτουσας Αρχής ως προς το ουσιαστικό τους περιεχόμενο και απλώς να 

τις υποστηρίζει με τη βοήθεια του λογισμικού που διαθέτει. Υποστηρίζει 

δηλαδή τις επιμέρους φάσεις των διαγωνιστικών διαδικασιών, τον έλεγχο της 

ορθής κρυπτογράφησης και εξετάζει την ισχύ των ψηφιακών προφορών σε 

σχέση με τις ηλεκτρονικές υπογραφές που αυτές φέρουν228. Επί πλέον, βάσει 

της τεχνογνωσίας που κατέχει, δύναται να προειδοποιήσει την Αναθέτουσα 

Αρχή για αριθμητικά λάθη, τυχόν ύποπτους υπολογισμούς τιμών ή 

υπερβολικά χαμηλές τιμές προσφορών, όπως επίσης να καταρτίσει συνόψεις 

σε σχήματα,  εν είδη πινάκων κατάταξης. Τα προαναφερόμενα συνεπάγονται 

εξάρτηση της Αναθέτουσας Αρχής από τον πάροχο που επιλέγει229, ήτοι όσο 

περισσότερες «εξωτερικές» λειτουργίες πληροφορικής χρησιμοποιεί αυτή, 

τόσο μεγαλύτερη είναι η εξάρτησή της (και ο αντίστοιχος «κίνδυνος») από τα 

τεχνικά συστήματα τρίτων σε θέματα προσβασιμότητας, λειτουργικότητας και 

ασφάλειας.  

 

Εξαιτίας των παραγόντων αυτών, η επιλογή του συνεργαζόμενου ιδιώτη 

αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα. Η μετάθεση καθηκόντων που σχετίζονται με 

υπηρεσίες πληροφορικής σε ιδιώτες λαμβάνει συχνά τη μορφή των εταιρικών 

σχημάτων που αποκαλούνται Συμπράξεις Δημοσίου  - Ιδιωτικού Τομέα - ΣΔΙΤ 

(“Public Private Partnerships – PPP”)230 και επιφορτίζει τον 

                                                 
228  Roβnagel Α. / Paul S., Die Form des Bieterangebots in der elektronischen Vergabe, 

NZBau 2007, σελ.74 επ. 

229  Roβnagel Α. / Paul S., Die Nutzung …, ό.π., σελ. 316. 

230  Moos F., in Kröger D. / Hoffmann D. (Hrsg), Rechts – Handbuch zum E – Government, 

Verlag Dr. Otto Schmidt, Köln 2005, σελ. 301 επ.  Για περισσότερες πληροφορίες βλ. το 

βιβλίο του Βενιέρη Ι., ΣΔΙΤ - Συμπράξεις Δημοσίου  - Ιδιωτικού Τομέα, Νομική Βιβλιοθήκη 

2007. 
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αντισυμβαλλόμενο, όπως προειπώθηκε, κυρίως με την τήρηση 

εμπιστευτικότητας ως προς τη φύλαξη των ψηφιακών προσφορών, ήτοι 

ακεραιότητα των δεδομένων και εχεμύθεια ως προς το περιεχόμενό τους231. 

Κατά την κατάθεσή τους οφείλει να τις χρονοσημάνει και να τις διατηρήσει 

σφραγισμένες μέσω των κατάλληλων τεχνικών – οργανωτικών μέτρων 

προφύλαξης (αποθήκευση σε ξεχωριστό και καλά προστατευμένο τμήμα του 

εξυπηρετητή, ιδιαίτερη προστασία του κλειδιού αποκρυπτογράφησης), ώστε 

να μην αποκρυπτογραφηθούν σε χρονικό σημείο προγενέστερο από το 

πρέπον. Εξίσου σημαντική είναι, κατά τη γνώμη μας, η διαγραφή μετά το 

πέρας των σχετικών διαδικασιών όλων των δεδομένων που έχει 

συγκεντρώσει, γεγονός που πρέπει να προσεχτεί ιδιαίτερα για να μη 

χρησιμοποιηθούν αυτά μελλοντικά με οποιονδήποτε παράτυπο τρόπο232.  

 

Αντιθέτως, δεν παραβιάζεται κανένα απόρρητο όταν παρέχεται απρόσκοπτη 

πρόσβαση στα σημαντικά στοιχεία που πρέπει να έχουν υπόψη τους όλοι οι 

υποψήφιοι ανάδοχοι, για λόγους προστασίας του ανταγωνισμού, συνεπώς ο 

πάροχος της ηλεκτρονικής πλατφόρμας οφείλει να μη θέτει εμπόδια ως προς 

αυτό, απαιτώντας, για παράδειγμα, ειδικό τεχνολογικό εξοπλισμό,  

υποχρεωτική εγγραφή – καταχώρηση ή ενδεχομένως χρηματικό αντίτιμο για 

όσους επιθυμούν στο πλαίσιο μίας ανοικτής διαγωνιστικής διαδικασίας να 

λάβουν γνώση της διακήρυξης και των λοιπών συνοδευτικών εγγράφων233. Η 

αρχή της διαφάνειας και της προστασίας των δικαιωμάτων των 

                                                 
231  Δηλαδή οφείλει να τηρεί όσα ισχύουν για την προστασία από την επεξεργασία των  

προσωπικών δεδομένων. Για θέματα προστασίας που αφορούν ειδικά το Δημόσιο Τομέα και 

την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση βλ. Ulmer C., IT – Outsourcing und Datenschutz bei der 

Erfüllung öffentlicher Aufgaben, CR 2003, σσ. 701 – 707, Yildirim N., Datenschutz im 

Electronic Government, DUV 2003, σελ. 210 επ. και Niedermeier R. / Damm M., Application 

Service Providing und Datenschutz, RDV 2001, σσ. 213 – 219. 

232  Βλ. την υπ’ αριθμ. 1/2005 σχετική απόφαση της ΑΠΠΔ σε Αλεξανδροπούλου – 

Αιγυπτιάδου Ε., Προσωπικά …, ό.π., σελ. 54, υποσημ. 62. 

233  Ηöfler H. / Ruppmann E., Entgeltpflichtige Internet-Portale bei der Vergabe öffentlicher 

Aufträge - Verstoß gegen geltendes Vergaberecht?, NZBau 2002, σσ. 485 – 486. 
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προσφερόντων234 λειτουργεί συμπληρωματικά και εδώ και επιτάσσει, εάν 

παραστεί ανάγκη, να αποκαλύπτονται και να βεβαιώνονται οι ηλεκτρονικές 

«διαδρομές», δηλαδή η καταχώρηση των προσφορών, οι βασικές 

επικοινωνίες που πραγματοποιήθηκαν, τα ηλεκτρονικά βήματα στις επιμέρους 

φάσεις, αλλά και τυχόν κενά ή βλάβες του συστήματος.  

 

Τέλος, επιβάλλεται η τήρηση της μη διάκρισης, δηλαδή της ισότιμης 

μεταχείρισης εγχώριων και αλλοδαπών υποψηφίων, που σημαίνει ότι τα 

τεχνικά εργαλεία για τη συμμετοχή στις ηλεκτρονικές διαδικασίες που θα 

εξετάσουμε στα επόμενα Κεφάλαια δεν πρέπει να είναι διαθέσιμα μόνο στη 

χώρα όπου βρίσκεται η Αναθέτουσα Αρχή. Το αντίθετο θα αποτελούσε 

αποτρεπτικό εμπόδιο για έναν αλλοδαπό ενδιαφερόμενο, για παράδειγμα, 

κατά τη δημιουργία ηλεκτρονικής υπογραφής235 και την κατάρτιση της 

ψηφιακής προσφοράς του, οι οποίες αποτελούν προϋπόθεση για την 

ηλεκτρονική συμμετοχή. 

                                                 
234  Heilbronner K., in Byok J. / Jaeger W. (Hrsg.), Kommentar zum Vergaberecht, Verlag 

Recht und Wirtschaft, 2. Auflage 2005, υπό παρ. 97, Νο 140 επ. 

235  Στην περίπτωση αυτή θα προέκυπτε μία ξεκάθαρη παραβίαση του άρ. 3 παρ. 7 της 

Οδηγίας 99/93/EK για τις ηλεκτρονικές υπογραφές, όπου τονίζεται ότι τυχόν πρόσθετες 

απαιτήσεις για τη χρήση ηλεκτρονικών υπογραφών στο Δημόσιο Τομέα δεν πρέπει να 

αποτελούν εμπόδιο στις διασυνοριακές υπηρεσίες για τους πολίτες (βλ. Roβnagel A., Digitale 

Signaturen im europäischen elektronischen Rechtsverkehr, K&R 3 (2000), σελ. 221 επ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο:  
ΤΑ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΓΟΡΩΝ (άρθρο 33 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ 
- άρθρο 27 του Π.Δ. 60/2007) 
 
 
4. Εισαγωγικά  
 

Η στροφή του ενωσιακού νομοθέτη προς μία πιο ψηφιοποιημένη διαγωνιστική 

διαδικασία, με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, αποτυπώνεται ρητά και στο άρ. 

33 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, όπως αυτό μεταφέρθηκε στο Ελληνικό Δίκαιο 

στο άρ. 27 του Π.Δ. 60/2007, ως δυνατότητα της Αναθέτουσας Αρχής να 

πραγματοποιεί προμήθειες μέσω ενός νέου εργαλείου που αποκαλείται 

«δυναμικό σύστημα αγορών» (στην αγγλική “Dynamic purchasing system”, 

στη γαλλική “Système d'acquisition dynamique”, στη γερμανική “Dynamisches 

Beschaffungssystem”). Στο ερμηνευτικό έγγραφο (“Staff Working Document”) 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του έτους 2005 επί θεμάτων διεξαγωγής 

διαγωνιστικών διαδικασιών με ηλεκτρονικά μέσα βάσει της νέας Οδηγίας 

2004/18, το δυναμικό σύστημα αγορών χαρακτηρίζεται ως ένα ανοικτό, 

ηλεκτρονικό σύστημα πολλών προμηθευτών, το οποίο επιτρέπει την 

πραγματοποίηση επαναλαμβανόμενων προμηθειών, εξασφαλίζοντας 

παράλληλα στους υποψηφίους τη δυνατότητα συμμετοχής τους σε αυτό καθ’ 

όλη τη διάρκειά του236.  

 

Στην Εγκύκλιο Π1/1105/2-3-2006 του Υπουργείου Ανάπτυξης προς τις 

Διοικητικές Υπηρεσίες, σχετικά με την εφαρμογή της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, 

γίνεται μνεία ότι η εφαρμογή του άρ. 27 της Οδηγίας για τα δυναμικά 

συστήματα αγορών αποτελεί δυνατότητα (όχι υποχρέωση) του κράτους – 

μέλους και ότι πρέπει να ρυθμιστεί λεπτομερώς το σχετικό νομικό πλαίσιο της 

όλης διαδικασίας. Δυστυχώς, έως και σήμερα δεν έχει εκδοθεί σχετικό 

                                                 
236  Έγγραφο SEC(2005) 959/8-7-2005 (βλ. παραπάνω, υπό 3.2.2), όπου στη σελίδα 21 

αναφέρεται ότι “The Dynamic Purchasing System (DPS) is an open electronic multi – supplier 

system, which allows for repetitive purchases while granting tenderers the possibility to join 

throughout its duration”. 
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ρυθμιστικό κείμενο, για παράδειγμα, μία Υπουργική Απόφαση για την 

εφαρμογή του συστήματος και στη χώρα μας, συνεπώς, η ευκαιρία που 

παρέχει ο ενωσιακός νομοθέτης με τη νέα Οδηγία παραμένει στην πράξη 

ανενεργή για την Ελληνική Διοίκηση. Μάλιστα, κατά μία άποψη, εάν στο 

εσωτερικό δίκαιο ενός κράτους - μέλους δεν έχει θεσπιστεί ακόμη το ειδικό 

θεσμικό πλαίσιο αναφορικά με μία καινούρια ενωσιακή ρύθμιση (π.χ. στην 

περίπτωσή μας για το δυναμικό σύστημα αγορών), αλλά μία Αναθέτουσα 

Αρχή προχωρήσει στην εφαρμογή της τελευταίας με τρόπο που έρχεται σε 

αντίθεση με τα ισχύοντα στις δημόσιες προμήθειες, το αποτέλεσμα θα είναι 

μία παράτυπη διαδικασία ανάθεσης237. 

 

Στην αγγλική νομοθεσία η δυνατότητα χρήσης υφίσταται βάσει του άρ. 20 (με 

τίτλο “Dynamic Purchasing Systems”) του Τμήματος 3 (με τίτλο “Procedures 

Leading to the Award of a Public Contract”) του νομοθετήματος που 

αποκαλείται “Statutory Instrument 2006 n˚ 5” (The Public Contracts 

Regulation 2006)238 και ουσιαστικά ενσωματώνει τις διατάξεις της Οδηγίας 

2004/18/ΕΚ στο δίκαιο του Ηνωμένου Βασιλείου. Αντίστοιχη πρόβλεψη έχει 

γίνει και στη Γαλλία, με το άρ. 78 του Κεφαλαίου VII (“Système d'acquisition 

dynamique”) του Τίτλου ΙΙΙ (“Passation de Marchés”) ενός κωδικοποιημένου 

νομοθετήματος περί δημοσίων προμηθειών που ονομάζεται “Code des 

marchés publics (édition 2006)”239 και ενοποιήθηκε το 2013.  

 

Στο γερμανικό εθνικό Δίκαιο εκδηλώθηκε η βούληση μεταφοράς του 

ενωσιακού πλαισίου για το δυναμικό σύστημα αγορών αρχικά στο σχέδιο 

σύνταξης ενός γερμανικού Κανονισμού Προμηθειών κατά το έτος 2005. 

Επειδή η θέσπιση του εν λόγω Κανονισμού δεν πραγματοποιήθηκε τελικά, το 

δυναμικό σύστημα αγορών ενσωματώθηκε θεσμικά για πρώτη φορά το έτος 

2009, μετά τη συντελεσθείσα Μεταρρύθμιση 2009/2010 στο γερμανικό δίκαιο 

                                                 
237  Dieckmann M., Die Novellierung des deutschen Vergaberechts – Darstellung der 

geplanten Vergaberechtsänderungen unter besonderer Berücksichtigung ihrer Auswirkungen 

auf die abfallwirtschaftliche Ausschreibungspraxis, AbfallR 02/2006, σελ. 57. 

238  Στο: http://www. Legislation.gov.uk/uksi/2006/5/regulation/21/made. 

239  Στο: http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000005627819. 
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προμηθειών, και συγκεκριμένα στο άρ. 5 του νέου νομοθετήματος με τον τίτλο 

“Bekanntmachung der Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen – Teil A 

(VOL/A) Ausgabe 2009”240. Επίσης, μία απλή αναφορά γίνεται και στο 

γερμανικό  νόμο κατά των περιορισμών στον ανταγωνισμό “Gesetz gegen 

Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)”241, στο Τέταρτο Τμήμα (“Vergabe 

öffentlicher Aufträge”), Απόσπασμα Πρώτο (“Vergabeverfahren”), άρ. 101 

(“Arten der Vergabe”), παρ. 6. Γενικά, θα λέγαμε ότι η μεταρρυθμιστική τάση 

στην εν λόγω χώρα είχε τους εξής κύριους στόχους242, που αποτελούν, κατά 

τη γνώμη μας, ζητούμενα σε κάθε προσπάθεια βελτίωσης των διοικητικών 

πρακτικών στις κρατικές προμήθειες: 

α) τον εκσυγχρονισμό 

β) την απλοποίηση 

γ) περισσότερη διαφάνεια 

δ) τη θετική διάκριση υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων κατά την ανάθεση 

δημοσίων συμβάσεων 

ε) την ενσωμάτωση των αντίστοιχων ενωσιακών ρυθμίσεων και  

στ) την επίτευξη του μέγιστου δυνατού ανταγωνισμού ως τελικό αποτέλεσμα. 

    

Το άρ. 2 παρ. 6 του Π.Δ. 60/2007 (άρ. 1 παρ. 6 της σχετικής Οδηγίας) ορίζει 

το δυναμικό συστήμα αγορών ως μία καθ’ ολοκληρίαν ηλεκτρονική διαδικασία 

για αγορές τρέχουσας χρήσης, της οποίας τα γενικά διαθέσιμα στην αγορά 

χαρακτηριστικά ικανοποιούν τις ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής και η οποία 

διαδικασία είναι περιορισμένη χρονικά, με διάρκεια έως τέσσερα έτη, και 

ανοικτή καθ’ όλη τη διάρκειά της σε κάθε οικονομικό φορέα που πληροί τα 
                                                 
240  Στο: www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/Gesetz/verdingungsordnung-fuer-leistungen-

vol-a-2009,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf, σελ. 10. Για περισσότερες 

λεπτομέρειες σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις που αφορούν τις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων 

συμβάσεων στη γερμανική έννομη τάξη βλ. Ollmann H., Die kleine Vergaberechtsreform, 

VergabeR 3/2008, σελ. 447 επ. Επίσης, Siegel T., Strategien zur Reform des Vergaberechts 

auf dem Prüfstand: Wird alles gut?, VergabeR, Sonderheft 2a/2009, σελ. 240 επ. και Roth R., 

Reform des Vergaberechts – der groβe Wurf?, VergabeR 3/2009, σελ. 404 επ. 

241  Στο: www.gesetze-im-internet.de/gwb/.  

242  Waldmann B., Zwischenbilanz: Stand der Reform des Vergaberechts am Ende der 16. 

Wahlperiode, VergabeR, Sonderheft 2a/2010, σελ. 298. 
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κριτήρια επιλογής και έχει υποβάλει ενδεικτική προσφορά, σύμφωνη προς τη 

συγγραφή υποχρεώσεων243. Κατά τα άλλα, εφαρμόζονται και εδώ οι διατάξεις 

που διέπουν την ανοικτή διαδικασία, δηλαδή τον «κλασικό» δημόσιο 

διαγωνισμό, όπως έχει περιγραφεί εν συντομία στο Κεφάλαιο 2 της 

παρούσας, όσον αφορά, για παράδειγμα, τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά ή 

τα κριτήρια κατακύρωσης στον ανάδοχο. Κατά μία άποψη244, το δυναμικό 

σύστημα αγορών δεν αποτελεί μία νέα διαγωνιστική διαδικασία πλέον των 

ήδη υπαρχουσών, αλλά συνιστά ουσιαστικά μία εναλλακτική μορφή του 

ανοικτού διαγωνισμού: ένα είδος «συμφωνίας  - πλαισίου»245 σε ηλεκτρονική 

μορφή, το οποίο λειτουργεί αφότου στηθεί η κατάλληλη «ηλεκτρονική 

πλατφόρμα» εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. Προς ενίσχυση του 

ισχυρισμού περί μη αυτοτέλειας του δυναμικού συστήματος γίνεται 

                                                 
243  Βλ. την αγγλική εκδοχή της Οδηγίας 2004/18: A "dynamic purchasing system" is a 

completely electronic process for making commonly used purchases, the characteristics of 

which, as generally available on the market, meet the requirements of the contracting 

authority, which is limited in duration and open throughout its validity to any economic 

operator which satisfies the selection criteria and has submitted an indicative tender that 

complies with the specification.  

Επίσης, την αντίστοιχη γαλλική: Un «système d'acquisition dynamique» est un processus 

d'acquisition entièrement électronique pour des achats d'usage courant, dont les 

caractéristiques généralement disponibles sur le marché satisfont aux besoins du pouvoir 

adjudicateur, limité dans le temps et ouvert pendant toute sa durée à tout opérateur 

économique satisfaisant aux critères de sélection et ayant présenté une offre indicative 

conforme au cahier des charges. 

Ομοίως ο αντίστοιχος ορισμός στα γερμανικά: Ein “dynamisches Beschaffungssystem” ist ein 

vollelektronisches Verfahren für Beschaffungen von marktüblichen Leistungen, bei denen die 

allgemein auf dem Markt verfügbaren Merkmale den Anforderungen des öffentlichen 

Auftraggebers genügen; dieses Verfahren ist zeitlich befristet und steht während der 

gesamten Verfahrensdauer jedem Wirtschaftsteilnehmer offen, der die Eignungskriterien 

erfüllt und ein erstes Angebot im Einklang mit den Verdingungsunterlagen unterbreitet hat. 

244  Wieddekind K., Das Dynamische elektronische Verfahren gem. § 101 Abs. 6 GWB, §5 

VOL/A – EG, VergabeR 3 2011, σελ. 413. Το ίδιο υποστηρίζει και η Arrowsmith S., EU…, 

ό.π., σελ. 258. 

245  Για τη φύση της «συμφωνίας – πλαίσιο», βλ. τη σχετική υποσημείωση στο παρόν 

Κεφάλαιο. 
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παραπομπή στο εδάφιο 1 της παρ. 2 του άρ. 33 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, 

όπου αναφέρεται ότι «Για την εφαρμογή ενός δυναμικού συστήματος αγορών, 

οι αναθέτουσες αρχές ακολουθούν του κανόνες της ανοικτής διαδικασίας σε 

όλες τις φάσεις της μέχρι την ανάθεση των συμβάσεων στο πλαίσιο αυτού του 

συστήματος». 

 

Υπάρχει ωστόσο και η πλευρά246 που υποστηρίζει, ορθώς κατά τη γνώμη 

μας, ότι το δυναμικό σύστημα αγορών απλώς φέρει ομοιότητες με την 

προαναφερόμενη συμφωνία – πλαίσιο, όπως την προσπάθεια συμπίεσης του 

κόστους για τις περιοδικές αγορές και την εμπλοκή των ενδιαφερόμενων 

προμηθευτών ήδη από την αρχή, αλλά είναι απαλλαγμένο από τα 

μειονεκτήματα της τελευταίας, και κυρίως από τη μη επίτευξη του μέγιστου 

δυνατού ανταγωνισμού μεταξύ των υποψηφίων προμηθευτών, που είναι ένα 

από τα χαρακτηριστικά της εν λόγω συμφωνίας, λόγω της πρόσκλησης εξ’ 

αρχής περιορισμένου αριθμού οικονομικών φορέων. Είναι πάντως γεγονός 

ότι στην πράξη, για επαναλαμβανόμενες προμήθειες, προτιμάται η συμφωνία  

- πλαίσιο παρά η χρήση του δυναμικού συστήματος αγορών247.  

 

Ανοίγοντας στο σημείο αυτό μία παρένθεση, να αναφέρουμε ότι προς αυτήν 

την κατεύθυνση ενδιαφέρον παρουσιάζει και η Π1/2073/12-11-2012 

μονοσέλιδη Εγκύκλιος που εκδόθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων248, η οποία 

διατυπώνει ρητά την προτροπή προς τις Υπηρεσίες να «εξετάσουν 

επισταμένα τη δυνατότητα υλοποίησης των προμηθειών τους με σύναψη 

συμφωνίας – πλαίσιο», διότι κρίνεται ότι αυτή προσφέρει οφέλη κατά την 

υλοποίηση των δημοσίων συμβάσεων, όπως είναι ο ορθολογικός και σε 

βάθος χρόνου προγραμματισμός των αναγκών και εξόδων κάθε δημόσιου 

                                                 
246  De Baecke P., À la recherche du système d’ acquisition dynamique, CP - n° 120 – avril 

2011, σελ. 42. 

247  Ruthig J., Vergaberechtsnovelle ohne Gesetzgeber – Zum deutschen Vergaberecht nach 

Ablauf der Umsetzungsfrist, Teil II, NZBau Heft 4/2006, σελ. 211.  

248  Με θέμα «Υλοποίηση προμηθειών με χρήση της συμφωνίας – πλαίσιο», βλ. στο 

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%924%CE%A3%CE%A9%CE%A6-763. 
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φορέα, αλλά και η επακόλουθη επίτευξη οικονομιών κλίμακας και 

εξοικονόμηση δημοσίων πόρων249. Στην εν λόγω Εγκύκλιο ξεκαθαρίζεται 

επιπλέον ότι η χρήση της συμφωνίας -  πλαίσιο προκρίνεται σε είδη που 

καλύπτουν πάγιες επαναλαμβανόμενες ανάγκες και τα οποία δεν αναμένεται 

να μεταβληθούν ουσιωδώς, όσον αφορά τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά στα 

έτη που θα καλύπτει αυτού του είδους η συμφωνία.  

 

Θα μπορούσε επίσης να πει κανείς ότι το δυναμικό σύστημα αγορών αποτελεί 

ουσιαστικά έναν κατάλογο καταχωρημένων προμηθευτών, οι οποίοι από την 

αρχή γνωστοποιούν τους όρους βάσει των οποίων είναι πρόθυμοι να 

παρέχουν προϊόντα ή υπηρεσίες, και για το λόγο αυτό το δυναμικό σύστημα 

αγορών συχνά χαρακτηρίζεται και ως «ηλεκτρονικοί κατάλογοι»250. Επίσης, το 

δυναμικό σύστημα αγορών θυμίζει το θεσμό των ηλεκτρονικών αγορών που 

λειτουργούν εδώ και χρόνια στον ιδιωτικό τομέα διευκολύνοντας το 

ηλεκτρονικό εμπόριο, οι οποίες προφανώς αποτέλεσαν ένα είδους 

«πρότυπο» για την επινόηση του δυναμικού συστήματος αγορών251, 

δεδομένου ότι το Δημόσιο δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τις ηλεκτρονικές  

ιδιωτικές αγορές για την απόκτηση αγαθών και υπηρεσιών που καλύπτουν τις 

ανάγκες του, αλλά χρειάζεται μία ξεχωριστή ηλεκτρονική αγορά για 

αποκλειστική χρήση. 

 

Για να εκτιμηθεί η αξία των συμβάσεων, προκειμένου να τύχουν εφαρμογής οι 

διατάξεις της Ενωσιακής Οδηγίας και να πραγματοποιηθούν οι αγορές με τη 

βοήθεια του δυναμικού συστήματος, λαμβάνεται  υπόψη η μέγιστη αξία του 

συνόλου των συμβάσεων (χωρίς το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας) που 

                                                 
249  Για μία λεπτομερή ανάλυση όσον αφορά την οικονομική διάσταση των κρατικών 

προμηθειών, βλ. το έργο των Piga G. / Thai K.V. (Eds), Economics of Public Procurement. 

Central Issues in Contemporary Economic Theory and Policy, Palgrave Macmillan, April 

2007. 

250  Knauff M., Neues Europäisches Vergabeverfahrensrecht: Dynamische 

Beschaffungssysteme (Dynamische elektronische Verfahren), VergabeR 4/2008, σελ. 615.  

251  Frenz W., Handbuch Europarecht: Band 3: Beihilfe- und Vergaberecht, Springer – Verlag 

Berlin Heidelberg 2007, σελ. 917.  
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προβλέπονται για τη συνολική διάρκεια του συστήματος. Παρατηρούμε, 

ωστόσο, ότι αυτή η μέθοδος υπολογισμού, όπως ορίζεται στο άρ. 8 παρ. 9 

του Π.Δ. 60/2007 (άρ. 9 παρ. 9 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ), δεν βοηθά 

ερμηνευτικά σε διφορούμενες περιπτώσεις σχετικά με τον τρόπο 

υπολογισμού για την εφαρμογή ή μη του ενωσιακού δικαίου252, και 

συγκεκριμένα, εάν, για παράδειγμα, πραγματοποιούνται στο ίδιο δυναμικό 

σύστημα αγορών αναθέσεις περισσότερων της μίας Αναθετουσών Αρχών, 

ορισμένες εκ των οποίων επιθυμούν να πραγματοποιήσουν αγορές πάνω 

από το  χρηματικό «κατώφλι» της Οδηγίας, ενώ οι υπόλοιπες όχι. 

 

 
4.1. Η υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων 
 

Σημαντικό χαρακτηριστικό του δυναμικού συστήματος αγορών είναι  η χρήση 

ηλεκτρονικών και μόνο μέσων, που αναγράφεται ρητά στο τελευταίο εδάφιο 

της  παρ. 2 του άρ. 1 του προαναφερόμενου Π.Δ., σύμφωνα με το οποίο «Για 

την εφαρμογή του συστήματος και τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων στο 

πλαίσιο του συστήματος, οι Αναθέτουσες Αρχές χρησιμοποιούν 

αποκλειστικώς ηλεκτρονικά μέσα», και αποτελεί, πέρα από τη δυνατότητα 

επιλογής του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού που θα παρατεθεί στο επόμενο 

Κεφάλαιο, την εισαγωγή μίας ψηφιακής καινοτομίας στο κατά τα άλλα αρκετά 

γραφειοκρατικό και «εγγραφοκεντρικό» σύστημα διενέργειας του δημόσιου 

διαγωνισμού.  

 

Ένας προσδιορισμός της έννοιας του «ηλεκτρονικού μέσου» δίδεται στο άρ. 2 

παρ. 13 του Π.Δ. 60/2007 (άρ. 1 παρ. 13 της Οδηγίας), όπου περιγράφεται 

ως ένα μέσο που «χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό εξοπλισμό επεξεργασίας 

(συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής συμπίεσης) και αποθήκευσης 

δεδομένων, τα οποία εκπέμπονται, διακινούνται ή παραλαμβάνονται με 

                                                 
252  Για πιθανούς τρόπου επίλυσης του προβλήματος, βλ. Arrowsmith S., Dynamic 

Purchasing Systems Under the New EC Procurement Directives – a Not So Dynamic 

Concept, (2006) 15 P.P.L.R. Issue 1, σελ. 28. 
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ενσύρματη μετάδοση, με ραδιοκύματα, με οπτικά μέσα ή με άλλα 

ηλεκτρομαγνητικά μέσα». Εξυπακούεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να 

παρέχει, για τη δημιουργία και τη μετέπειτα λειτουργία του δυναμικού 

συστήματος αγορών, ένα εύκολα προσβάσιμο δίκτυο με προγράμματα και 

τεχνικά χαρακτηριστικά επίσης προσβάσιμα  και συμβατά με τις ευρέως 

χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες επικοινωνιών253.  

 

Η υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής να ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους 

σχετικά με το ηλεκτρονικό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιήσει και τα 

επιμέρους τεχνικά στοιχεία της ηλεκτρονικής σύνδεσης είναι βασική 

προϋπόθεση για τη λειτουργία του δυναμικού συστήματος. Σε περίπτωση 

πάντως που η Αναθέτουσα Αρχή βασίζεται, για παράδειγμα, σε 

υπερσύγχρονη τεχνολογία, την οποία ενδεχομένως δεν διαθέτουν όλοι οι 

οικονομικοί φορείς, δεν επιβάλλεται να τη στερηθεί έναντι άλλης, πιο 

συμβατής, ούτε υποχρεούται να τη θέσει στη διάθεση των οικονομικών 

φορέων που δεν τη χρησιμοποιούν ήδη254. Αν και η Αναθέτουσα Αρχή 

οφείλει, όπως προειπώθηκε, να χρησιμοποιεί αποκλειστικώς ηλεκτρονικά 

μέσα κατά την εφαρμογή του δυναμικού συστήματος αγορών255, μπορεί 

κανείς να σκεφτεί ορισμένες περιπτώσεις αδυναμίας της χρήσης τους σε 

συγκεκριμένες μορφές επικοινωνίας μεταξύ Αναθέτουσας Αρχής και 

εμπλεκόμενων ή αδυναμία ορισμένες φορές για καθαρά τεχνικούς λόγους.  

 

Για παράδειγμα, στην περίπτωση εμφάνισης ενός παροδικού τεχνικού 

προβλήματος, μίας εκτεταμένης βλάβης ή εν πάση περιπτώσει λειτουργικής 

αδυναμίας του συστήματος, όπως επίσης και κατά την υποβολή 

δικαιολογητικών εκ μέρους των υποψηφίων, εάν τα δικαιολογητικά αυτά δεν 

υπάρχουν σε ψηφιακή μορφή, κάτι που αποτελεί πιθανό ενδεχόμενο στην 

                                                 
253  Wieddekind K., ό.π., σελ. 413.   

254  Knauff M., Neues…, ό.π., σελ. 618.  

255  Βλ. και Office of Government Commerce (OGC), Dynamic Purchasing Systems in the 

Procurement Regulations, March 2008, σελ. 3, διαθέσιμο στην ιστοσελίδα 

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20110601212617/http:/ogc.gov.uk/documents/OGC

_Guidance_on_Dynamic_Purchasing_Systems.pdf. 
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πράξη, τουλάχιστον όσον αφορά τη χώρα μας. Κατά τη γνώμη μας, αυτά 

δύνανται να υποβληθούν ως έγγραφα, δίχως αυτό να δημιουργεί κάποιο 

τυπικό ελάττωμα στη διαδικασία. Αντίστοιχη πρόβλεψη γίνεται στο άρ. 36 του 

Π.Δ. 60/2007 που φέρει τον τίτλο «Κανόνες που εφαρμόζονται στην 

επικοινωνία των μερών του διαγωνισμού», όπου στην παρ. 5 περίπτ. δ´ 

αναφέρεται ότι οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν εγγράφως τα 

πιστοποιητικά, κ.λ.π., «εφόσον δεν είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή, 

πριν από τη λήξη της προθεσμίας που προβλέπεται για την υποβολή 

προσφορών…».  

 

Για τους προαναφερόμενους λόγους, θα ήταν ίσως υπερβολικά «στενή» μία 

ερμηνεία που υποχρεώνει την Αναθέτουσα Αρχή να κάνει χρήση 

ηλεκτρονικών και μόνο μέσων για όλους τους τρόπους επικοινωνίας και καθ’ 

όλα τα στάδια της διαδικασίας ή πόσο μάλλον εάν την υποχρεώνει να παρέχει 

η ίδια αυτά τα ηλεκτρονικά μέσα σε οποιονδήποτε επιθυμεί να συμμετέχει στο 

σύστημα256. Εξίσου ανεπιεικής φαντάζει η υποχρεωτική απόρριψη μίας 

προσφοράς που υποβλήθηκε με συμβατικό, και όχι ηλεκτρονικό τρόπο, διότι 

συνέτρεχε ένας τεχνικός λόγος, αν και υπάρχει και η αντίθετη άποψη257. 

Όμως, ως προς την αποκλειστική χρήση ηλεκτρονικών μέσων κατά την 

επικοινωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και των Υπηρεσιών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως στις περιπτώσεις αποστολής διακηρύξεων και 

ανακοινώσεων προς δημοσίευση, νομίζουμε ότι αυτή εξυπακούεται από την 

ερμηνεία της οικείας διάταξης του Π.Δ. 60/2007 (άρ. 30 παρ. 3: «Σύνταξη και 

λεπτομέρειες δημοσίευσης των προκηρύξεων») και δεν επιδέχεται εξαιρέσεις.  

 

Εκεί αναφέρεται ρητά ότι η αποστολή με ηλεκτρονικό τρόπο ευνοεί τη 

γρήγορη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα εντός πέντε ημερών, ενώ εάν 

η προκήρυξη ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αποσταλεί με συμβατικά μέσα, η 

                                                 
256  Arrowsmith S., Dynamic…, ό.π., σελ. 19. 

257  Knauff M., Neues…, ό.π., σελ. 619.  
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δημοσίευση θα πραγματοποιηθεί εντός δώδεκα ημερών το αργότερο. 

Δεδομένου ότι από την ημερομηνία αποστολής της αρχικής, απλουστευμένης 

προκήρυξης μετρά αντίστροφα το διάστημα των δεκαπέντε ημερών που 

έχουν στη διάθεσή τους οι ενδιαφερόμενοι για να υποβάλουν ενδεικτική 

προσφορά, ώστε να ενταχθούν στο δυναμικό σύστημα αγορών, όπως θα 

δούμε παρακάτω, υπό 4.4.2., προκύπτει εμμέσως η υποχρέωση της 

Αναθέτουσας Αρχής να χρησιμοποιήσει για την αποστολή ηλεκτρονικά μέσα, 

προκειμένου να παράσχει στους υποψηφίους το μεγαλύτερο δυνατό χρόνο 

(δηλαδή τουλάχιστον 12 ημέρες – 5 ημέρες = 7 ημέρες) για την προετοιμασία 

των προσφορών τους.   

 

 

4.2. Αγορές τρέχουσας χρήσης και τα υπό προμήθεια είδη ή υπηρεσίες 
 

Μέσω του δυναμικού συστήματος αγορών, δηλαδή με εξ’ ολοκλήρου 

ηλεκτρονικές τεχνικές αγορών, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να προβεί σε 

αγορές που χαρακτηρίζονται ως αγορές τρέχουσας χρήσης258, για είδη (αλλά 

και υπηρεσίες) ευρέως και γενικά διαθέσιμα στην αγορά, με χρονικό ορίζοντα 

όμως μίας τετραετίας και όχι για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, πλην ειδικώς 

αιτιολογημένων εξαιρέσεων. Αντίστοιχος χρονικός περιορισμός προβλέπεται 

και στη λεγόμενη «συμφωνία – πλαίσιο» του άρ. 26 του Π.Δ. 60/2007 (άρ. 32 

της Οδηγίας) που αναφέραμε ανωτέρω, υπό 4., δηλαδή τη συμφωνία που 

συνάπτεται μεταξύ μίας ή περισσότερων Αναθετουσών Αρχών και ενός ή 

περισσότερων οικονομικών φορέων και στοχεύει στον προσδιορισμό των 

όρων, ιδίως αναφορικά με τιμές και ποσότητες, που θα ισχύσουν στις 

συμβάσεις που θα συναφθούν κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου, η 

οποία πάντως δεν θα ξεπερνά την τετραετία, πλην αιτιολογημένων 

εξαιρέσεων259. Ορθό θα ήταν, κατά τη γνώμη μας, η πρόθεση υπέρβασης της 
                                                 
258  Για την έννοια των αγορών «τρέχουσας χρήσης» βλ. τον ορισμό που δίδεται παρακάτω, 

σε επόμενη παράγραφο του παρόντος Υποκεφαλαίου. 

259  Frenz W., ό.π., σελ. 921. Σχετικά με τη χρήση της συμφωνίας – πλαίσιο στη γερμανική 

πρακτική, βλ. και Fischer H., Fongern T., Rahmenvereinbarungen im Vergaberecht, NZBau 

9/2013, σελ. 550. Η συμφωνία - πλαίσιο θεωρείται μία από τις καινοτομίες της Οδηγίας 

2004/18ΕΚ, ως μέθοδος επιλογής αντισυμβαλλόμενου εκ μέρους της Διοίκησης, όπου αντί 
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τετραετίας σε αιτιολογημένες περιπτώσεις να γνωστοποιηθεί ήδη από την 

αρχή στην πρόσκληση για τη δημιουργία του δυναμικού συστήματος αγορών.  
 

Ο χρονικός περιορισμός για τη συμφωνία - πλαίσιο ορθώς τίθεται, κατά τη 

γνώμη μας, ώστε να αποφευχθεί η καταχρηστική εκ μέρους της Αναθέτουσας 

Αρχής σύναψη τέτοιων μακροχρόνιων συμφωνιών, οι οποίες θα οδηγούσαν 

σε περιορισμό και νόθευση του ελεύθερου ανταγωνισμού, όπως αναφέρεται 

και στο τελευταίο εδάφιο της  παρ. 2 του άρ. 26 του Π.Δ. 60/2007. Έχοντας 

ένα τέτοιο ενδεχόμενο κατά νου, εκτός από την προαναφερόμενη διάταξη για 

τη συμφωνία  - πλαίσιο, ο ενωσιακός νομοθέτης θέλησε να κατοχυρώσει την 

απαγόρευση κατάχρησης εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής και στο άρ. 27 

περί των δυναμικών συστημάτων αγορών, στο οποίο περιέλαβε ρητή 

προτροπή προς τις Αναθέτουσες να μην προσφεύγουν στο δυναμικό 

σύστημα αγορών κατά τρόπο που να εμποδίζεται ή στρεβλώνεται ο 

ανταγωνισμός (βλ. παρ. 8 του άρθρου).  

 

Αν και η θέσπιση της τετραετίας μπορεί ενδεχομένως να θεωρηθεί μικρό 

χρονικό διάστημα για την πλήρη ανάπτυξη επαρκούς ανταγωνισμού, ένα 

                                                                                                                                            
πολλών επιμέρους διαγωνισμών διεξάγεται μόνο ένας. Επί πλέον, αποτελεί το μοναδικό 

τρόπο θεμιτής και σύμφωνης με το κοινοτικό Δίκαιο, κατάτμησης συμβατικού αντικειμένου, το 

οποίο κανονικά θα έπρεπε να συμπεριληφθεί σε έναν και μοναδικό διαγωνισμό. Κατά μία 

άποψη, αυτό ευνοεί ξεκάθαρα τη συμμετοχή περισσότερων μικρομεσαίων επιχειρήσεων (βλ. 

Τράντα Γ., Οι συμφωνίες  - πλαίσιο, ΔηΣΚΕ & αγορά 2/2008, σελ. 36). Οι συμφωνίες  - 

πλαίσιο διακρίνονται σε απλές και σύνθετες, ανάλογα με τον αριθμό των αντισυμβαλλόμενων, 

ολοκληρώνονται με διαφορετικούς τρόπους, και σε ορισμένες περιπτώσεις (π.χ. παροχής 

υπηρεσιών από μηχανικούς ή νομικούς) περιλαμβάνουν και την καταβολή «αρραβώνα». Ως 

προς τη νομική τους φύση υπάρχει διχογνωμία, διότι, ενώ η Οδηγία τις θεωρεί δημόσιες 

συμβάσεις που εμπεριέχουν δέσμευση, για μερίδα της θεωρίας αποτελούν απλώς 

δικαιοπραξίες, όπου υπάρχει συμφωνία βουλήσεων προς επίτευξη ενός αποτελέσματος, 

δηλαδή συμφωνία ως προς την ενδεχόμενη σύναψη μίας σύμβασης στο μέλλον (Τράντας Γ., 

ό.π., σελ. 39). Τέλος, ένα πρόσφατο βοηθητικό κείμενο σχετικά για την ορθή χρήση της 

συμφωνίας – πλαίσιο, που απευθύνεται στους αρμόδιους Δημόσιους Φορείς και τις 

Αναθέτουσες Αρχές, είναι η «Κατευθυντήρια Οδηγία 3» της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων με Θέμα «Η Συμφωνία – Πλαίσιο στις Δημόσιες Συμβάσεις»,  η  οποία 

είναι διαθέσιμη στο http://www.nb.org/blog/wp-content/uploads/2014/09. 
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διευρυμένο χρονικό όριο πάντως κρίνεται αναγκαίο, προκειμένου να 

αποτραπεί η δημιουργία μίας «βασιλικής αυλής» ευνοούμενων 

προμηθευτών260 γύρω από τις Αναθέτουσες Αρχές. Δεν είναι τυχαίο ότι 

παρόμοια διατύπωση υπάρχει και στην τελευταία παράγραφο του άρ. 28 του 

Π.Δ. 60/2007 για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς που θα εξετάσουμε 

στη συνέχεια. Η επαναλαμβανόμενη αποτύπωση της βούλησης του 

ενωσιακού νομοθέτη περί ορθής χρήσης των διαδικασιών εκ μέρους των 

Αρχών, αντανακλά απλώς για μία ακόμη φορά τη θεμελιώδη για το δίκαιο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης γενική αρχή του απρόσκοπτου ανταγωνισμού στην 

ελεύθερη αγορά που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του ενωσιακού 

νομοθέτη και ισχύει με τον ίδιο τρόπο για όλα τα κράτη – μέλη.  

 

Ωστόσο, κατά τη γνώμη μας, ο κίνδυνος αυτός δεν μπορεί εκ των πραγμάτων 

να ισχύει στον ίδιο βαθμό και στο δυναμικό σύστημα αγορών, λόγω του ότι το 

σύστημα παραμένει ανοικτό προς κάθε ενδιαφερόμενο καθ’ όλη τη διάρκειά 

του. Για το λόγο αυτό, πιστεύουμε ότι ίσως να μη χρειαζόταν καν να τεθεί η 

τετραετία ως απώτερο χρονικό πλαίσιο λειτουργίας του συστήματος, διότι ο 

περιορισμός της τετραετίας οδηγεί στην πράξη αναπόφευκτα στη δημιουργία 

νέου δυναμικού συστήματος αγορών κάθε τετραετία. Στην περίπτωση αυτή, 

μία στενή ερμηνεία261 θα επέβαλε στην Αναθέτουσα Αρχή να λάβει και πάλι 

ενδεικτικές προσφορές κ.λ.π. από τους ήδη καταχωρημένους στο σύστημα 

υποψηφίους, δηλαδή, θα την υποχρέωνε να επιβαρυνθεί εκ νέου με 

πρόσθετη χρονοβόρα γραφειοκρατία, δίχως επιπλέον οφέλη. Πιο λογικό θα 

ήταν, με τη λήξη της τετραετίας, να επιτραπεί στην Αρχή η αυτόματη 

επανακαταχώρηση όλων των οικονομικών φορέων, βάσει των ήδη 

υπαρχουσών ενδεικτικών προσφορών, εξαιρώντας βεβαίως όσους 

εκδηλώσουν την επιθυμία να διαγραφούν πλέον από το ήδη υπάρχον 

δυναμικό σύστημα αγορών.    

 

                                                 
260  Knauff M., Neues…, ό.π., σσ. 616 - 623.  

261  Arrowsmith S., Dynamic…, ό.π., σελ. 25, υποσημ. 53. 
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Ως αγορές τρέχουσας χρήσης262 θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν όσες 

αφορούν αγαθά (ή υπηρεσίες) που περιγράφονται με απλό τρόπο, δεν 

απαιτούν μεγάλη ή εξατομικευμένη προετοιμασία ή ειδικό σχεδιασμό και 

υφίστανται ήδη ως τέτοια (ή τέτοιες) στην αγορά263. Η περιγραφή τους γίνεται 

βάσει ορισμένων πρότυπων χαρακτηριστικών, συνεπώς δεν απαιτείται ο 

καθορισμός ειδικών τεχνικών ιδιοτήτων στις Τεχνικές Προδιαγραφές της 

διακήρυξης. Για το λόγο αυτό άλλωστε, η απόκτηση αγαθών ή υπηρεσιών 

που προϋποθέτουν ένα βαθμό πολυπλοκότητας δεν ενδείκνυται να 

πραγματοποιηθεί μέσω της δημιουργίας δυναμικού συστήματος αγορών264. 

Οι τυποποιημένες ιδιότητες προσιδιάζουν περισσότερο σε προμήθειες και 

ορισμένες μόνο υπηρεσίες, οι οποίες δεν χρειάζεται να προσαρμοστούν σε 

εξειδικευμένες απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής265, παρά σε συμβάσεις 

έργων. Ορισμένα από τα ελαχιστότατα παραδείγματα χρήσης του συστήματος 

έως σήμερα είναι προμήθειες επίπλων γραφείου, προμήθεια αερίου και 

ηλεκτρικής ενέργειας, όπως επίσης νοσοκομειακές υπηρεσίες και υπηρεσίες 

εστίασης (βλ. και παρακάτω, υπό 4.7). Ωστόσο, η Οδηγία δεν απαγορεύει τη 

χρήση του δυναμικού συστήματος αγορών και όσον αφορά έργα, συνεπώς θα 

μπορούσαν με τον τρόπο αυτό να ανατίθενται, για παράδειγμα, ορισμένες 

εργασίες απλών επισκευών.  

 

Οι προσδιορισμοί που αποδίδονται στα είδη αυτά δημιουργούν ορισμένα 

ερωτηματικά γύρω από τη φύση τους, που δεν επεξηγούνται με σαφήνεια 

από τις νομοθετικές διατάξεις, αλλά, κατά την άποψή μας, μάλλον θα 

διευκρινιστούν μέσω της πρακτικής εφαρμογής των δυναμικών συστημάτων 

αγορών στο μέλλον. Για παράδειγμα, δεν αναφέρεται πουθενά ποια οντότητα 

(οι οντότητες) πρέπει να ληφθεί ως μέτρο σύγκρισης, προκειμένου οι δικές της 

αγορές να εκλαμβάνονται παγίως ως «αγορές τρέχουσας χρήσης». Οφείλει 
                                                 
262   Όπως αναφέρεται και στη σκέψη (13) του προοιμίου της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. 

263  Όπως περιγράφει η Wieddekind K., ό.π., σελ. 413. Ομοίως οι Leinemann T. / Maibaum 

R., Die neue europäische einheitliche Vergabekoordinierungsrichtlinie für Lieferaufträge, 

Dienstleistungsaufträge und Bauaufträge, VergabeR 2004, σελ. 282.  

264  De Baecke P., ό.π., σελ. 43.  

265  Knauff M., Neues…, ό.π., σσ. 616 - 617.  
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άραγε αυτή να ανήκει αποκλειστικά στο Δημόσιο Τομέα ή θα μπορούσε να 

συμπεριλάβει η ερμηνεία και το μέσο όρο των αγορών που συντελούνται από 

ιδιωτικούς φορείς; Επίσης, διερωτάται κανείς πόσο συχνά θα πρέπει να 

προβαίνει μία οντότητα στις εν λόγω αγορές, ώστε ορθά να χαρακτηριστούν 

αυτές «τρέχουσας χρήσης». Τέλος, όσον αφορά την απαίτηση οι προμήθειες 

να είναι «γενικά διαθέσιμες στην αγορά», προκύπτει η απορία εάν αυτή η 

γενικότητα παραβλέπει ενδεχομένως την ανάγκη ή όχι να παραμένουν 

πάντως κατάλληλες και προσαρμοσμένες στη χρήση μίας συγκεκριμένης 

Αναθέτουσας Αρχής266.  

 

Στο “Staff Working Document” της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (βλ. παραπάνω, 

υπό 4.), παρέχει στη σελίδα 21 μία μικρή βοήθεια για τον καθορισμό των 

προμηθειών που μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω του δυναμικού 

συστήματος αγορών, και συγκεκριμένα, προσδιορίζει τα είδη ως “off - the 

shelf products for which the evaluation can be quick”. Χρησιμοποιείται δηλαδή 

αφενός το κριτήριο του ετοιμοπαράδοτου προϊόντος, αυτού που βρίσκεται ήδη 

προς πώληση «στο ράφι» και δεν χρειάζεται περαιτέρω επεξεργασία για να 

διατεθεί στον αποδέκτη, και αφετέρου μία χρονική παράμετρος, αυτή της 

εύκολης και γρήγορης αξιολόγησής του από την Αναθέτουσα Αρχή. Η 

πρόθεση των συντακτών του προαναφερόμενου εγγράφου ήταν 

αναμφισβήτητα η ερμηνευτική προσέγγιση της έννοιας του δυναμικού 

συστήματος αγορών, ωστόσο, ειδικά ως προς το δεύτερο κριτήριο, 

πιστεύουμε ότι δημιουργείται μία ακόμη αβεβαιότητα, λόγω της χρονικής 

αοριστίας που εμπεριέχει ο όρος «γρήγορα».  

 

Στο σημείο αυτό, θα θέλαμε βάσει όσων προειπώθηκαν, να τονίσουμε 

ιδιαίτερα τον κίνδυνο που απορρέει από ασαφείς ορισμούς κατά την 

εφαρμογή του δυναμικού συστήματος ή μάλλον από τη μη εφαρμογή του, 

λόγω λανθασμένης εκτίμησης, σε περιπτώσεις όπου θα ήταν χρήσιμο να 

προτιμηθεί  έναντι άλλων διαδικασιών. Θα ήταν κρίμα ορισμένες προμήθειες 

(ή υπηρεσίες) να αποκλειστούν εσφαλμένα από το πεδίο εφαρμογής της παρ. 
                                                 
266  Arrowsmith S., Dynamic…, ό.π., σελ. 18. 
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7 του άρ. 2 του Π.Δ. 60/2007 και να θεωρηθούν ακατάλληλες για απόκτηση 

μέσω του δυναμικού συστήματος αγορών, το οποίο αποτελεί ένα κατεξοχήν  

ανοικτό μηχανισμό, που προάγει τη διαφάνεια στις δημόσιες προμήθειες κατ’ 

επιταγή του ενωσιακού νομοθέτη. 

 

 

4.3. Η «εξωστρέφεια» του δυναμικού συστήματος αγορών  
 

Οι αρχές της διαφάνειας και της αποφυγής διακρίσεων μεταξύ των 

οικονομικών φορέων, οι οποίες διέπουν, όπως επανειλημμένα επισημάνθηκε, 

όλες τις διαδικασίες και τα επιμέρους στάδια των δημόσιων προμηθειών, 

ισχύουν και στο πλαίσιο του δυναμικού συστήματος αγορών για όσους 

επιθυμούν να συμμετέχουν σε αυτό, καθ’ όλη τη διάρκειά του. Το σύστημα 

αυτό θεμελιώνεται και εξελίσσεται με τέτοιον τρόπο, όπως θα παρατεθεί στη 

συνέχεια, ούτως ώστε να ενισχύεται ο υγιής ανταγωνισμός267, γεγονός που 

εξασφαλίζεται μέσω του ανοικτού χαρακτήρα που είναι το κατεξοχήν 

χαρακτηριστικό του. Αυτή η εξωστρέφεια αποτελεί, κατά τη γνώμη μας, το 

βασικό πλεονέκτημα αυτού του συστήματος προμηθειών, όπως 

αποτυπώθηκε και στο προοίμιο της Οδηγίας 18/2004/ΕΚ (υπό 13)268, όπου  

προβάλλεται η επιταγή για ισότιμη μεταχείριση όλων των υποψηφίων και 

επισημαίνεται η αναγκαιότητα θέσπισης ειδικών διατάξεων για τη θεμελίωση 

και τη λειτουργία του δυναμικού συστήματος αγορών με τρόπο που 

εξυπηρετεί την επιταγή αυτή. 

 

                                                 
267  Πανάγος Θ., ό.π., σελ. 190. 

268  Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι «… είναι σκόπιμο να προσδιορισθεί ένα καθ' ολοκληρίαν 

ηλεκτρονικό δυναμικό σύστημα αγορών για τις αγορές τρέχουσας χρήσεως, και να 

καθορισθούν ειδικοί κανόνες για την εφαρμογή και τη λειτουργία ενός τέτοιου συστήματος 

ώστε να εξασφαλισθεί η ισότιμη μεταχείριση όλων των οικονομικών φορέων οι οποίοι 

επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αυτό». Στο αντίστοιχο αγγλικό κείμενο η παραπάνω 

παράγραφος διατυπώνεται ως εξής: “…it is necessary to define a completely electronic 

dynamic purchasing system for commonly used purchases, and lay down specific rules for 

setting up and operating such a system in order to ensure the fair treatment of any economic 

operator who wishes to take part therein”. 
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Στο εν λόγω σημείο μπορεί να διακρίνει κανείς και τη γενεσιουργό αιτία του 

δυναμικού συστήματος αγορών, η οποία συνίσταται στη διευκόλυνση που 

παρέχει πλέον η  ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη στις Αναθέτουσες Αρχές ως 

προς τη γρήγορη και φθηνή πρόσβαση σε «λίστες» (στο πρωτότυπο: list of 

tenderers) δηλαδή ηλεκτρονικούς καταλόγους269 που συντάσσονται με τον 

τρόπο που προβλέπουν οι ρυθμίσεις για το δυναμικό σύστημα αγορών. 

Θέτοντας στη διάθεση των Αναθετουσών Αρχών μία τεράστια βάση 

δεδομένων επιχειρήσεων και των προϊόντων ή υπηρεσιών τους, η οποία 

συνέχεια εμπλουτίζεται με νέα μέλη, διασφαλίζεται, σύμφωνα με την άποψη 

και τις προθέσεις του ενωσιακού νομοθέτη, η καλύτερη δυνατή διάθεση των 

κρατικών πόρων λόγω του ευρύτατου ανταγωνισμού που επιβάλλει το 

δυναμικό σύστημα αγορών μεταξύ των προμηθευτών.  

 
 
4.4. Η δημιουργία ενός δυναμικού συστήματος αγορών 
 
4.4.1. Δημοσίευση προκήρυξης - ανακοίνωσης 
 

Το δυναμικό σύστημα αγορών ουσιαστικά διαιρείται σε δύο απολύτως 

διαχωρισμένες φάσεις270: κατά την πρώτη φάση, «χτίζεται», δηλαδή 

δημιουργείται ο ηλεκτρονικός κατάλογος των προμηθευτών, ενώ κατά το 

δεύτερο στάδιο της διαδικασίας, που μπορεί να επαναλαμβάνεται όσες φορές 

απαιτείται, ανατίθενται, με τον τρόπο που θα περιγραφεί στη συνέχεια, 

μεμονωμένες συμβάσεις με συγκεκριμένο συμβατικό αντικείμενο271. 

Πρόκειται, όπως προαναφέρθηκε, για μία ανοικτή διαδικασία σε όλες τις 

                                                 
269  Arrowsmith S., Dynamic…, ό.π., σελ. 17. 

270  Βλ. Rechten S., The EU Legislative Package, NZBau 2004, σελ. 371, ο οποίος με κριτική 

διάθεση χαρακτηρίζει τις φάσεις ως «τεχνητές». Επίσης, δύο διαφωτιστικά σχεδιαγράμματα 

που αποτυπώνουν τα επιμέρους στάδια ενός δυναμικού συστήματος αγορών παραθέτει ο 

Valadares Tavares L. στο Dynamic Purchasing Systems, eVA European Vortal Academy 

2013, σσ. 5 και 7, στο http://worldwide.vortal.biz/files/vortal_es/eVA_White_Paper_-

_Dynamic_Purchasing_Systems_-_Mar2013.pdf.   

271  Knauff M., Neues…, ό.π., σελ. 617.  
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φάσεις της, η οποία άρχεται με τη δημοσίευση μίας ηλεκτρονικής προκήρυξης 

που περιέχει, ως απαραίτητο στοιχείο κατά το εδ. α, παρ. 3,  άρ. 27 του Π.Δ. 

60/2007, σαφή αναφορά ότι θα γίνει χρήση του δυναμικού συστήματος 

αγορών, και κατά τα λοιπά συντάσσεται κατά τα πρότυπα μίας προκήρυξης 

ανοικτού διαγωνισμού. Μεταξύ άλλων, η προκήρυξη περιλαμβάνει συγγραφή 

υποχρεώσεων, όπου αποσαφηνίζεται το αντικείμενο και η φύση των 

προβλεπόμενων αγορών, όπως επίσης και ο χρησιμοποιούμενος 

ηλεκτρονικός εξοπλισμός, τα απαιτούμενα τεχνικά στοιχεία και οι 

προδιαγραφές της σύνδεσης που θα καταστήσουν εφικτή τη λειτουργία του 

συστήματος.  

 

Επίσης, όπως προκύπτει από την παρ. 6 του άρ. 27 Π.Δ. 60/2007, πρέπει 

ήδη σε αυτό το τόσο αρχικό στάδιο να παρατίθενται τα κριτήρια ανάθεσης της 

σύμβασης, τα οποία ωστόσο δύνανται να εξειδικευθούν περαιτέρω σε 

μεταγενέστερη φάση του συστήματος, ώστε να υποβοηθηθεί η Αναθέτουσα 

Αρχή στην κρίση της για την καταλληλότητα ενός υποψηφίου (βλ. το σχετικό 

προβληματισμό παρακάτω, υπό 4.5.4.)272. Σε αντίθεση με τη συμφωνία  -  

πλαίσιο του άρ. 26 του Π.Δ., όπου οι υποψήφιοι ναι μεν γνωρίζουν ότι θα 

κληθούν κατά περιόδους να προμηθεύσουν το συμβατικό αντικείμενο, αλλά 

δεν γνωρίζουν επακριβώς την ποσότητα από την αρχή, στο δυναμικό 

σύστημα αγορών η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί μεν να αναθέσει αργότερα 

πολλές διαφορετικές συμβάσεις, έχει όμως την υποχρέωση να τις περιγράψει 

με σαφήνεια εκ των προτέρων.   

 

Παράλληλα, εξασφαλίζεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης, που 

δηλώνεται στην προκήρυξη, ελεύθερη και πλήρης ηλεκτρονική πρόσβαση στη 

διακήρυξη, αλλά και σε τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα σχετικά με το 

διαγωνισμό, η οποία υποχρέωση πρέπει να τηρείται από τη δημοσίευση της 

προκήρυξης έως και τη λήξη του συστήματος. Η ξεκάθαρη επιταγή προς την 

Αναθέτουσα Αρχή να δηλώσει διαδικτυακή διεύθυνση για την ηλεκτρονική 

εξυπηρέτηση των ενδιαφερόμενων θεσπίζεται για πρώτη φορά από τον 

                                                 
272  Wieddekind K., ό.π., σελ. 414.  
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ενωσιακό νομοθέτη273 και μόνο στο πλαίσιο του δυναμικού συστήματος 

αγορών.   

 

 

4.4.2. Υποβολή και αξιολόγηση των ενδεικτικών προσφορών 

 

Στη συνέχεια, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν προσφορές 

οι οποίες αποκαλούνται «ενδεικτικές προσφορές», δηλαδή μη οριστικές, που 

είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές της διακήρυξης. Αυτές αξιολογούνται ως 

προς τα τυπικά και τεχνικά τους στοιχεία όπως οι αντίστοιχες «κανονικές» 

ενός ανοικτού διαγωνισμού, με τη μόνη διαφορά να έγκειται στο τελευταίο 

στάδιο της αξιολόγησης, δηλαδή αυτής των οικονομικών δεδομένων, τα οποία 

λόγω της φύσης αυτού του σταδίου του δυναμικού συστήματος δεν 

ενδιαφέρουν την Αναθέτουσα Αρχή στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο.  

Επισημαίνεται ότι κάθε ενδεικτική προσφορά μπορεί να βελτιώνεται 

οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια του δυναμικού συστήματος αγορών, 

πάντα όμως σε συμφωνία με τους όρους της συγγραφής υποχρεώσεων. Αυτή 

η ιδιαιτερότητα που απαντάται στο εν λόγω σύστημα274 προκύπτει από τη 

φύση του και από το γεγονός ότι η σχετική διάταξη δεν προβλέπει 

συγκεκριμένη προθεσμία υποβολής, ως είθισται, πέραν της οποίας οι 

κατατεθειμένες προσφορές θεωρούνται εκπρόθεσμες και απορριπτέες.  

 

                                                 
273  Η πρόβλεψη για ηλεκτρονική πρόσβαση στο κείμενο της διακήρυξης ή σε 

συμπληρωματικά έγγραφα υφίσταται και σε άλλες διαδικασίες, όχι όμως ως υποχρέωση, 

αλλά ως δυνατότητα, η οποία επιφέρει το πλεονέκτημα της σύντμησης των καθιερωμένων   

(δυστυχώς χρονοβόρων για τις Υπηρεσίες) προθεσμιών, προς επιτάχυνση της όλης 

διαδικασίας (άρ. 32 παρ. 5 και 6 του Π.Δ. 60/2007). 

274  Και στο λεγόμενο «Σύστημα προεπιλογής» του άρ. 53 της Οδηγίας 17/2004/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού 

των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των 

μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών,  οι Αναθέτουσες Αρχές που το διαχειρίζονται 

εξασφαλίζουν τη δυνατότητα των οικονομικών φορέων να υποβάλλουν, ανά πάσα στιγμή, 

αίτηση για προεπιλογή (παρ. 1 εδ. 2). 
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Η παρ. 2 του άρ. 27 του Π.Δ. 60/2007 απλώς αναφέρει ότι «Οι ενδεικτικές 

προσφορές μπορούν να βελτιώνονται οποιαδήποτε στιγμή…», αλλά σε αυτό 

το πρώιμο στάδιο θα μπορούσε να πει κανείς ότι η δυνατότητα βελτίωσης της 

ενδεικτικής προσφοράς δεν έχει ιδιαίτερη πρακτική αξία, διότι από τη στιγμή 

που ο ενδιαφερόμενος γίνει αποδεκτός στο σύστημα λογικά θα προτιμήσει να 

επιφέρει τροποποιήσεις στην προσφορά του μόνον όταν κληθεί να την 

οριστικοποιήσει, όπως θα δούμε στη συνέχεια, υπό 4.5.2. Μία περίπτωση, 

όπου θα είχε νόημα η βελτίωση της ενδεικτικής προσφοράς275, είναι, για 

παράδειγμα, εάν κατά την εξέλιξη της φάσης το αντικείμενο της προσφοράς 

ξεπεραστεί από τις τεχνολογικές και λοιπές εξελίξεις, οπότε ο υποψήφιος είναι 

λογικό να επιθυμεί να προσφέρει εκ νέου αυτό της «επόμενης γενιάς».  

 

Επίσης, στο νόμο δεν προσδιορίζεται εάν αυτή η βελτίωση θα είναι υπέρ της 

Αναθέτουσας Αρχής, με ευνοϊκότερους όρους γι’ αυτή, ή εάν παρέχεται στους 

υποψηφίους και η ευκαιρία να τροποποιήσουν τις προσφορές τους υπέρ της 

δικής τους κατάστασης και επί τα χείρω για την Αρχή. Μια τέτοια 

τροποποίηση αποτελεί, για παράδειγμα, η αφαίρεση από τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές της δωρεάν τεχνικής υποστήριξης για τις συσκευές που 

αγοράζονται από μία Δημόσια Υπηρεσία, η οποία θα ίσχυε για το χρονικό 

διάστημα που έπεται της παράδοσής τους. Για το λόγο αυτό, από τμήμα της 

Θεωρίας διατυπώνεται το ερώτημα276 εάν η επί τα χείρω τροποποίηση ή η 

ανεπιτυχής τροποποίηση της προσφοράς οδηγεί στην οριστική διαγραφή του 

υποψηφίου από τον κατάλογο όσων έγιναν αποδεκτοί στο δυναμικό σύστημα 

ή εάν η «χειρότερη» προσφορά θα θεωρηθεί ως μη γενομένη και θα 

παραμείνει ο υποψήφιος εντός του συστήματος βάσει της αρχικής του 

προσφοράς.  

 

Δεδομένου ότι  δυνατότητα βελτίωσης τέθηκε προς όφελος των υποψηφίων 

και δεδομένου ότι το σύστημα αυτό επινοήθηκε για να εξασφαλίσει το μέγιστο 

δυνατό ανταγωνισμό, νομίζουμε ότι η διαγραφή του υποψηφίου αποτελεί 

υπερβολή, από τη στιγμή μάλιστα που διατηρεί και στη συνέχεια το δικαίωμα, 
                                                 
275  Knauff M., Neues…, ό.π., σελ. 619.   

276  Knauff M., Neues…, ό.π., σελ. 619.  
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καθ’ όλη τη διάρκεια, να επανέλθει με οποιαδήποτε νέα προσφορά. Πέραν 

αυτού, η δυνατότητα τροποποίησης των στοιχείων μίας προσφοράς που 

παρέχεται από το νόμο καλό θα ήταν να μην εφαρμόζεται με καταχρηστικό 

τρόπο από τους υποψηφίους, διότι θα οδηγήσει σε μία ατέρμονη επανεξέταση 

ελλιπών ή εσφαλμένων προσφορών, δίχως θεωρητικά να υπάρχει τρόπος  

αποκλεισμού  όσων είναι «επιπόλαιοι» ή ακατάλληλοι να ενταχθούν στο 

σύστημα. Για το λόγο αυτό, πιστεύουμε ότι, αν και δεν αναγράφεται ρητά στην 

οικεία διάταξη, η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα σε τέτοιες περιπτώσεις 

να απορρίψει πάραυτα τον εν λόγω προσφέροντα λόγω έλλειψης αξιοπιστίας. 

 

Η δυνατότητα βελτίωσης της προσφοράς υπέρ του οικονομικού φορέα 

ενδεχομένως να μη φαίνεται αναγκαία κατά την υποβολή των αρχικών 

ενδεικτικών προσφορών για τη δημιουργία του δυναμικού συστήματος, 

ωστόσο, μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμη κατά το δεύτερο στάδιο, όπου 

υποβάλλονται, όπως θα παρατεθεί παρακάτω, προσφορές για το αντικείμενο 

κάθε μεμονωμένης σύμβασης ξεχωριστά. Η απαγόρευση τροποποίησης, που 

ίσως προκύπτει ερμηνευτικά σε μία πρώτη ανάγνωση της επίμαχης διάταξης, 

έρχεται κατά τη γνώμη μας σε αντίθεση με την αρχή της χρηστής Διοίκησης, 

ιδιαίτερα υπό τις σημερινές ρευστές και απρόβλεπτες οικονομικές συνθήκες 

που επικρατούν στην αγορά και ενίοτε καθιστούν μία αρχικά συμφέρουσα για 

τον υποψήφιο προσφορά στο τέλος ζημιογόνα, λόγω της μεταβολής των 

συγκυριών που επέρχεται με την πάροδο ακόμη και ελάχιστου χρόνου.        

 

Οι ενδεικτικές προσφορές υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο ως μέσο 

αξιολόγησης, προκειμένου η Αναθέτουσα Αρχή να κρίνει εάν ένας υποψήφιος 

θα γίνει κατ’ αρχάς δεκτός ή όχι στο σύστημα δυναμικών αγορών (παρ. 2 του 

Π.Δ. 60/2007). Από καμία σχετική διάταξη δεν προκύπτει ότι η αξιολόγηση 

καταλήγει σε βαθμολογική ή άλλη κατάταξη των οικονομικών φορέων, 

αντιθέτως η υποβολή των προσφορών σε αυτό το αρχικό στάδιο αποτελεί 

περισσότερο μία πρόθεση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκ μέρους τους277, η 

οποία δεν τους δεσμεύει σε περίπτωση που σε μεταγενέστερη φάση δεν 

                                                 
277  Knauff M., Neues…, ό.π., σελ. 619.  
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επιθυμούν να επανέλθουν με οριστική προσφορά για συγκεκριμένη πλέον 

ανάθεση σύμβασης. 

 

Στις συνήθεις ανοικτές διαδικασίες η προθεσμία για να ανταποκριθεί ένας 

ενδιαφερόμενος, δηλαδή η ελάχιστη ημερομηνία παραλαβής προσφορών, 

είναι, βάσει του άρ. 32, παρ. 2, της Οδηγίας 2004/18, τουλάχιστον πενήντα 

δύο (52) ημέρες. Αυτό το χρονικό διάστημα μπορεί να συντμηθεί κατά επτά 

(7) ημέρες, εάν η προκήρυξη σταλεί με ηλεκτρονικά μέσα, και κατά πέντε (5) 

ημέρες επί πλέον, εάν η Αναθέτουσα Αρχή παρέχει ελεύθερη πρόσβαση με 

ηλεκτρονικά μέσα στη συγγραφή υποχρεώσεων κ.λ.π. του διαγωνισμού 

(παράγραφοι 5 και 6 του ιδίου άρθρου), όπως εξηγήσαμε σε προηγούμενο 

Κεφάλαιο. Η δυνατότητα συνολικής σύντμησης κατά δώδεκα (12) ημέρες 

πιστεύουμε ότι ισχύει και στο δυναμικό σύστημα αγορών278 που είναι ένα 

κατεξοχήν ηλεκτρονικό σύστημα και πληροί τις προαναφερόμενες απαιτήσεις.  

 

Συνεπώς, πριν περάσουν τουλάχιστον σαράντα (40) ημέρες από την αρχική 

προκήρυξη – ανακοίνωση περί του συστήματος δυναμικών αγορών και της 

αξιολόγησης όλων των προσφορών που έλαβε  κατ’ αρχάς η Αναθέτουσα 

Αρχή εντός της καταληκτικής προθεσμίας, δεν επιτρέπεται αυτή να 

διενεργήσει τον απαιτούμενο διαγωνισμό για κάθε μεμονωμένη σύμβαση, 

όπως θα δούμε παρακάτω, υπό 3.3., μπορεί όμως, κατά μία άποψη279, να 

προβεί στην έκδοση της απλουστευμένης προκήρυξης που προηγείται αυτού, 

διότι αυτή η νέα προκήρυξη έχει προβλεφθεί κατά πάσα πιθανότητα για όσους 

δεν έχουν ήδη ανταποκριθεί και επιθυμούν να εισαχθούν σε αυτή τη χρονική 

στιγμή στο σύστημα. 

 

                                                 
278  Υπέρ αυτής της άποψης συνηγορεί και η προτροπή που εμπεριέχεται στη σελ. 22 του 

“Staff Working Document” SEC(2005) 959, με τίτλο “Requirements for conducting public 

procurement using electronic means under the new public procurement Directives 

2004/18/EC and 2004/17/EC, που προαναφέρθηκε ανωτέρω. 

279  Arrowsmith S., Dynamic…, ό.π., σελ. 21. 
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Η αξιολόγηση κάθε μεμονωμένης ενδεικτικής προσφοράς πραγματοποιείται 

εντός μέγιστης προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών280, με 

δυνατότητα παράτασής της υπό προϋποθέσεις, που άρχεται από την 

ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Αυτό σημαίνει ότι ο γενικός κανόνας 

περί μη ανοίγματος των προσφορών από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από την 

καταληκτική ημερομηνία που εφαρμόζεται για όλες τις προσφορές εξίσου δεν 

ισχύει281, όπως επίσης δεν ισχύει η απαγόρευση τροποποίησης της 

προσφοράς εκ μέρους των οικονομικών φορέων μετά την υποβολή της. 

Δεδομένου ότι οι ενδεικτικές προσφορές δεν αποτελούν το κρίσιμο στοιχείο 

για την ανάθεση της σύμβασης, αλλά απλώς και μόνο το κλειδί για την 

εισαγωγή στο σύστημα, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αξιολογεί κάθε μία 

χωριστά μόλις την παραλάβει, όπως περιγράφεται και στη σελ. 22 του “Staff 

Working Document” SEC(2005) 959, του έτους 2005 (βλ. παραπάνω, υπό 

3.2.2.). Για το λόγο αυτό αποκλείεται προφανώς η εφαρμογή των διατάξεων 

που τίθενται στο Παράρτημα Χ της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (για τις απαιτήσεις 

σχετικά με τα συστήματα ηλεκτρονικής παραλαβής των προσφορών και των 

αιτήσεων συμμετοχής, βλ. παρακάτω, υπό 4.6.), σύμφωνα με τις οποίες, για 

παράδειγμα, κανείς δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στις προσφορές πριν από 

τις προκαθορισμένες καταληκτικές ημερομηνίες. 

 

Αν και δεν αναγράφεται ρητά στο κείμενο, η προθεσμία των δεκαπέντε (15) 

ημερών ενδεχομένως να μη χρειάζεται να τηρηθεί τόσο αυστηρά, ως γενική 

απαίτηση, όσον αφορά τις ενδεικτικές προσφορές που υποβάλλονται στην 

αρχική φάση δημιουργίας του δυναμικού συστήματος, που μπορεί να είναι 

αρκετά εκτεταμένη, αλλά μόνο σε όσες προσφορές κατατίθενται αφού αυτό 

                                                 
280  Για τον υπολογισμό προθεσμιών ισχύει γενικά ο λεπτομερής Κανονισμός 1182/71 του 

Συμβουλίου της 3ης Ιουνίου 1971 «περί καθορισμού των κανόνων που εφαρμόζονται στις 

προθεσμίες, ημερομηνίες και διορίες» ( L 124/1, σελ. 354 επ.). 

281  Knauff M., Neues…, ό.π., σελ. 620.  Δηλαδή η αξιολόγηση κάθε προσφοράς μπορεί να 

πραγματοποιηθεί αμέσως μόλις αυτή παραληφθεί από την οικεία Υπηρεσία.  
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έχει καταστεί λειτουργικό282. Δηλαδή, αφότου η αρχική καταληκτική 

ημερομηνία έχει παρέλθει, η Αρχή έχει αξιολογήσει τις ήδη υποβληθείσες 

προσφορές και μπορεί να προχωρήσει στη διενέργεια διαγωνισμού 

χρησιμοποιώντας το σύστημα. Άλλωστε, και στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 

του άρ. 27 επισημαίνεται ότι η περίοδος αξιολόγησης δύναται να παραταθεί, 

υπό την προϋπόθεση όμως ότι στο μεταξύ δεν έχει υπάρξει άλλος 

διαγωνισμός, οπότε το ερμηνευτικό ζήτημα που ανακύπτει ίσως να μην 

αποτελεί ιδιαίτερο πρόβλημα. 

 

Σύμφωνα με το εδ. 2 της παρ. 2 του άρ. 27 του Π.Δ. 60/2007, στο δυναμικό 

σύστημα αγορών γίνονται δεκτοί όλοι όσοι υπέβαλαν ενδεικτική προσφορά  

κατά τα οριζόμενα στη συγγραφή υποχρεώσεων και πληρούν τα κριτήρια 

επιλογής, συνεπώς η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει τη διακριτική ευχέρεια να 

δεχτεί ορισμένους μόνο από αυτούς, απορρίπτοντας τους υπόλοιπους λόγω, 

για παράδειγμα, αυξημένου ενδιαφέροντος και μεγάλης προσέλευσης. 

Δεδομένου ότι για ορισμένες κατηγορίες προμηθειών (ή υπηρεσιών) η 

υποβολή προσφορών θα είναι κατά πάσα πιθανότητα ιδιαιτέρως αυξημένη, 

από τη στιγμή που η ίδια η φύση του συστήματος είναι ανοικτή και «φιλική» 

προς ευρύτατο κύκλο προμηθευτών, η Αναθέτουσα Αρχή θα επιθυμούσε 

ίσως να περιορίσει έως ένα σημείο τον αριθμό των υποψηφίων. Αυτό ωστόσο 

δεν είναι επιτρεπτό, τουλάχιστον για όσους πληρούν κατ’ ελάχιστο τις 

προϋποθέσεις, σύμφωνα και με τα ισχύοντα στις λοιπές ανοικτές διαδικασίες.  

 

Επίσης, σε περιπτώσεις μεγάλου ενδιαφέροντος εκ μέρους οικονομικών 

φορέων ανακύπτει και το ζήτημα της ορθής και έγκαιρης αξιολόγησης των 

προσφορών εκ μέρους της Αρχής, η οποία θα πρέπει στην πράξη να διαθέσει  

προσωπικό και πόρους που στο σύνολό τους ίσως αποδειχτούν δυσανάλογοι 

σε σχέση με το τελικό όφελος. Βλέπουμε λοιπόν ότι στην πράξη η αποδοχή ή 

απόρριψη των προσφορών καταλήγει να αποτελεί μία αρκετά δύσκολη και 

                                                 
282  Arrowsmith S., Dynamic…, ό.π., σελ. 21, η οποία υποστηρίζει ότι αυτή η ερμηνεία μπορεί 

να θεμελιωθεί στην πράξη από το γεγονός ότι η πλειοψηφία των υποψήφιων προμηθευτών 

μάλλον θα συμμετέχει όταν το σύστημα έχει ήδη «στηθεί».   
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χρονοβόρα υπόθεση και επιπλέον δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι το σύστημα το 

ίδιο παρέχει καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας τη δυνατότητα στους 

υποψηφίους να επανέλθουν με νέα, βελτιωμένη προσφορά, οπότε διερωτάται 

κανείς εάν η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί απλώς ή εάν πρέπει να αποκλείει 

ενδιαφερόμενους σε ένα τόσο πρώιμο στάδιο, ώστε να «ξεκαθαρίσει το 

τοπίο».  

 

Βάσει του νόμου πάντως (βλ. τελευταίο εδ. της παρ. 4 του άρ. 27 του Π.Δ.), 

όταν ολοκληρωθεί η αξιολόγηση της προσφοράς του, ο υποψήφιος που 

ανταποκρίνεται στα κριτήρια ειδοποιείται το ταχύτερο δυνατόν για την 

αποδοχή του στο σύστημα ή αντιθέτως για την απόρριψη της ενδεικτικής 

προσφοράς του. Η υποχρέωση για άμεση ειδοποίηση, που κατά τη γνώμη 

μας δεν πρέπει να υπερβαίνει το τριήμερο, εκτός του ότι επιβάλλεται από το 

άρ. 27,  συνδέεται και με τα οριζόμενα γενικώς στο άρ. 35 παρ. 1 του Π.Δ. 60 

(άρ. 41 παρ. 1 της Οδηγίας), σύμφωνα με το οποίο ενημερώνονται το 

συντομότερο δυνατό «οι υποψήφιοι ή οι προσφέροντες για τις αποφάσεις που 

ελήφθησαν σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας – πλαισίου, την ανάθεση 

σύμβασης, ή την αποδοχή σε ένα δυναμικό σύστημα αγορών…».  

 

Ομοίως, κατά την ίδια παράγραφο, υποχρέωση πληροφόρησης, και μάλιστα 

με ρητή αιτιολογία, συντρέχει και όταν η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει τελικά 

να μη θέσει σε λειτουργία το δυναμικό σύστημα αγορών. Η υποχρέωση  αυτή 

επισημαίνεται και στο άρ. 37 του Π.Δ. 60 (άρ. 43 της Οδηγίας), κατά την 

τήρηση γενικών Πρακτικών που οφείλει ούτως ή άλλως να τηρεί η 

Αναθέτουσα Αρχή για κάθε υλοποίηση δυναμικού συστήματος αγορών283, τα 

οποία συντάσσονται βάσει των απαιτούμενων στο εν λόγω άρθρο και 

γνωστοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατόπιν αιτήσεώς της. Στα 

Πρακτικά περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα στοιχεία της Αρχής, τα ονόματα 

                                                 
283  Όπως τονίσαμε επανειλημμένα, η χρήση ηλεκτρονικών μέσων χαρακτηρίζει το δυναμικό 

σύστημα, συνεπώς θεωρούμε ότι τα Πρακτικά του άρ. 37 δεν αποτελούν ενσωμάτωση των 

πληροφοριών επί της διαδικασίας σε έγγραφα που καταχωρούνται σε φυσικά αρχεία, αλλά 

ηλεκτρονική καταγραφή και αποθήκευση, προς ενημέρωση των άμεσα εμπλεκόμενων και του 

κοινού.  
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των επιλεγέντων ή αντίστοιχα των αποκλεισθέντων υποψηφίων, αλλά και οι 

λόγοι (βλ. περίπτ. η') για τους οποίους η Αρχή ματαίωσε την πρόθεσή της να 

υλοποιήσει ένα δυναμικό σύστημα αγορών.  

 

Στην παρ. 2 εδ. α του άρ. 35 του Π.Δ. καθιερώνεται επιπροσθέτως η γενική 

υποχρέωση προς άμεση ενημέρωση, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου, 

μεταξύ άλλων, αναφορικά με τους λόγους απόρριψης της προσφοράς του. 

Θεωρούμε ότι και αυτή η υποχρέωση, αν και γενικά διατυπωμένη, οφείλει να 

εφαρμόζεται και στο δυναμικό σύστημα αγορών κατά την υποβολή 

ενδεικτικών προσφορών, διότι προσιδιάζει στις αρχές της χρηστής Διοίκησης 

και της διαφάνειας που πρέπει να διέπουν όλες τις διαγωνιστικές διαδικασίες. 

Στην τελευταία παράγραφο του εν λόγω άρθρου, προβλέπεται, ωστόσο, ότι οι 

Αναθέτουσες Αρχές έχουν το δικαίωμα να μη γνωστοποιούν ορισμένες 

πληροφορίες σχετικά με την αποδοχή σε ένα δυναμικό σύστημα αγορών, 

εφόσον η κοινοποίηση έρχεται σε αντίθεση με την εξυπηρέτηση του δημοσίου 

συμφέροντος ή βλάπτει τα νόμιμα επαγγελματικά συμφέροντα των 

οικονομικών φορέων.   

 

 
4.5. Διενέργεια διαγωνισμού εντός του δυναμικού συστήματος αγορών 

 
4.5.1. Δημοσίευση απλουστευμένης προκήρυξης 

 

Η αποδοχή των οικονομικών φορέων στο δυναμικό σύστημα αγορών, με τον 

τρόπο που περιγράφηκε παραπάνω, είναι μονό η αρχή της πορείας προς την 

ανάθεση μίας σύμβασης στο πλαίσιο του συστήματος αυτού. Το επόμενο 

βήμα είναι η υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής να δημοσιεύσει μία 

προκήρυξη για κάθε συγκεκριμένη σύμβαση, η οποία αποκαλείται 

«απλουστευμένη προκήρυξη» (παρ. 5 του άρ. 27 του Π.Δ. 60/2007) και 

περιλαμβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία που ορίζει η ίδια η Οδηγία 18/2004 στο 

Παράρτημα VII Α (βλ. αντίστοιχο Παράρτημα VII A του Π.Δ. 60/2007).  

 

Συγκεκριμένα, στην προκήρυξη πρέπει να αναγράφονται οι εξής 

πληροφορίες: 
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1. Η χώρα της Αναθέτουσας Αρχής 

2. Η επωνυμία και η ηλεκτρονική διεύθυνσή της 

3. Η αναφορά στο δυναμικό σύστημα αγορών 

4. Η ηλεκτρονική διεύθυνση όπου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν 

γνώση της συγγραφής υποχρεώσεων και των συμπληρωματικών 

εγγράφων που σχετίζονται με το δυναμικό σύστημα 

5. Το αντικείμενο της σύμβασης, δηλαδή περιγραφή με αριθμό ή 

αριθμούς αναφοράς της ονοματολογίας “CPV”, η ποσότητα ή έκταση 

της υπό σύναψη συμβάσεως και  

6. Η προθεσμία υποβολής των ενδεικτικών προσφορών. 

 

Ήδη από το έτος 2005, δηλαδή ένα χρόνο μετά την έκδοση της Οδηγίας 

2004/18, υπάρχει για την προαναφερόμενη απλουστευμένη προκήρυξη ειδικό 

ηλεκτρονικό έντυπο που πρέπει να συμπληρωθεί και να αποσταλεί προς 

δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει του 

υπ’ αριθμ. 1564/2005 Κανονισμού της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 της Επιτροπής, 

που ισχύει και για τις υπόλοιπες δημοσιεύσεις (βλ. την αναφορά μας στο 

Υποκεφάλαιο 2.3.2.2.1.). Συγκεκριμένα, βρίσκεται στο Παράρτημα ΙΧ του 

Κανονισμού, ως Τυποποιημένο Έντυπο 9 με τίτλο «Απλουστευμένη 

προκήρυξη διαγωνισμού στο πλαίσιο δυναμικού συστήματος αγορών» και  

αποτελείται από τα εξής Τμήματα: 

 

• Τμήμα I: Αναθέτουσα Αρχή ή Αναθέτων Φορέας, στο οποίο ζητούνται, 

μεταξύ άλλων, επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση και διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είδος και δραστηριότητα της Αναθέτουσας 

Αρχής (π.χ. Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου με κύρια δραστηριότητα την 

εκπαίδευση), διαδικτυακή διεύθυνση της Αρχής για τη λήψη εγγράφων 

κ.λ.π. 

 

• Τμήμα ΙΙ: Αντικείμενο της σύμβασης, όπου πρέπει να καταχωρηθούν η 

ονομασία που δίνει η Αρχή στη σύμβαση που πρόκειται να συναφθεί 

μέσω του δυναμικού συστήματος, το είδος της σύμβασης, μία σύντομη 
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περιγραφή της, ο κωδικός CPV που τη χαρακτηρίζει, η ποσότητα ή η 

έκτασή της και τέλος η εκτιμώμενη αξία της 

 

• Τμήμα IV Διαδικασία, δηλαδή το είδος της διαδικασίας, διάφορες 

διοικητικές πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό αναφοράς που 

χρησιμοποιεί η Αναθέτουσα Αρχή, τον αριθμό προηγούμενης 

δημοσίευσης που περιλαμβάνει περισσότερες πληροφορίες για το 

δυναμικό σύστημα, την προθεσμία και τη γλώσσα υποβολής των 

ενδεικτικών προσφορών  

 

• Τμήμα VI  Πρόσθετες πληροφορίες, για τυχόν συμπληρωματικά 

στοιχεία. 

 

Από το χρονικό σημείο αποστολής της προκήρυξης αυτής ισχύει μία 

πενθήμερη προθεσμία εντός της οποίας αυτή πρέπει να δημοσιευτεί στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συγκεκριμένη χρονική 

προθεσμία αναγράφεται στην επιβεβαίωση που λαμβάνει η Αναθέτουσα 

Αρχή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο εκ μέρους της πύλης ευρωπαϊκών 

δημοσίων συμβάσεων eNotices, αφότου αποστείλει κάποια προκήρυξη 

προς την τελευταία. 

   

 

4.5.2. Υποβολή και αξιολόγηση των ενδεικτικών προσφορών 

 

Οι προσφορές που θα υποβληθούν στη φάση αυτή θα είναι και πάλι 

ενδεικτικές, και όχι οριστικές, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζεται στην 

απλουστευμένη προκήρυξη και το οποίο πάντως δεν μπορεί να είναι 

μικρότερο από δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες284 από την αποστολή 

της προκήρυξης προς δημοσίευση, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρ. 27 του 

                                                 
284  Συμφωνούμε με την άποψη της Arrowsmith S. ότι το δεκαπενθήμερο δεν μπορεί να 

συντμηθεί περαιτέρω με τους τρόπους που είδαμε υπό 2.2., διότι οι αντίστοιχες διατάξεις δεν 

προσιδιάζουν στην εν λόγω προθεσμία (βλ. Arrowsmith S., Dynamic…, ό.π., σελ. 23, 

υποσημ. 39).  
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Π.Δ. 60/2007. Αυτό το βήμα διευκολύνει κυρίως όσους δεν έχουν ήδη 

προσχωρήσει στο δυναμικό σύστημα αγορών, παρέχοντάς τους μία ακόμη 

ευκαιρία να συμμετέχουν στις διαδικασίες του ήδη λειτουργούντος 

συστήματος, σε συμμόρφωση με το πνεύμα του νομοθέτη για ένα σύστημα 

ανοικτό καθ’ όλη τη διάρκειά του. Υποστηρίζεται δηλαδή ότι η δυνατότητα 

μείωσης ή εξάλειψης του δεκαπενθήμερου θα καταστρατηγούσε τον ίδιο το 

λόγο ύπαρξης του δυναμικού συστήματος, δηλαδή τον ανταγωνισμό, γιατί θα 

προσέφερε συγκριτικό πλεονέκτημα στους υποψηφίους που περιλαμβάνονται 

ήδη στον ηλεκτρονικό κατάλογο προμηθευτών, παραχωρώντας τους 

ουσιαστικά «αποκλειστικά δικαιώματα» για τη σύναψη συμβάσεων, όπως 

συμβαίνει στις συμφωνίες – πλαίσια285.  

 

Η δεκαπενθήμερη προθεσμία ενδεχομένως να θεωρηθεί σύντομη για τους 

υποψηφίους που δεν έχουν ήδη γίνει αποδεκτοί, ήτοι δεν έχουν υποβάλει 

ενδεικτική προσφορά κατόπιν της αρχικής προκήρυξης - ανακοίνωσης για τη 

δημιουργία του δυναμικού συστήματος αγορών. Η μικρή προθεσμία 

δικαιολογείται μεν286, δεδομένου ότι έχει ήδη υπάρξει αντίστοιχη προκήρυξη, 

δηλαδή δημοσιότητα, για το αντικείμενο της μελλοντικής σύμβασης, η 

Διοίκηση οφείλει ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, να κάνει χρήση του 

δικαιώματος που της δίνει ο νόμος για παράταση του χρονικού διαστήματος 

υποβολής προσφορών, προκειμένου να προσελκύσει και νέους 

ενδιαφερόμενους.  

 

Στο σημείο αυτό, διερωτώμαστε εάν η προαναφερόμενη τακτική οδηγεί 

πρακτικά στη δημιουργία πολλαπλών «δυναμικών υποσυστημάτων» εντός 

του αρχικού δυναμικού συστήματος, από τη στιγμή που για περισσότερες 

συμβάσεις η Αρχή υποχρεούται να εκδώσει πολλαπλές απλουστευμένες 

προκηρύξεις και στη συνέχεια να προβεί στις ίδιες μεν δέσμες ενεργειών, 

αλλά να το πράττει αυτό κάθε φορά ξεχωριστά, διότι οι πράξεις της θα 

αφορούν πολλές επιμέρους ομάδες υποψηφίων – ενδιαφερόμενων, οι οποίες 
                                                 
285  Knauff M., Neues…, ό.π., σελ. 621. 

286  Βλ. την άποψη της Wieddekind K., ό.π., σελ. 416.  
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θα σχηματιστούν γύρω από κάθε σύμβαση. Αυτό το ενδεχόμενο συνδέεται και 

με τον καθορισμό των αποδεκτών της πρόσκλησης που οφείλει να απευθύνει 

η Αναθέτουσα Αρχή στο επόμενο στάδιο που θα εξεταστεί στη συνέχεια.  

 
 
4.5.3. Αποστολή πρόσκλησης για υποβολή οριστικών προσφορών 
 

Γίνεται αντιληπτό ότι οι προσφορές που περιέρχονται στην Αρχή με τον 

προαναφερόμενο τρόπο αξιολογούνται όλες και ότι μόνο υπό την 

προϋπόθεση αυτή μπορεί κατόπιν να προκηρυχτεί διαγωνισμός για κάθε 

μεμονωμένη σύμβαση ξεχωριστά. Πριν  από τη διενέργεια του διαγωνισμού 

απαιτείται η αποστολή στους προσφέροντες που έχουν γίνει δεκτοί στο 

σύστημα της πρόσκλησης που προβλέπει, χωρίς περαιτέρω επεξηγήσεις, η 

παρ. 6 του άρ. 27 του Π.Δ. 60/2007. Από τη διατύπωση δεν προκύπτει κατά 

τη γνώμη μας ξεκάθαρα, εάν η πρόσκληση απευθύνεται σε όλους όσους 

έγιναν δεκτοί στο δυναμικό σύστημα αγορών γενικά287 ή μόνο σ’ αυτούς που 

εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους για τη συγκεκριμένη ανάθεση, υποβάλλοντας 

και τη δεύτερη –ενδεικτική- προσφορά εντός του δεκαπενθήμερου. Το 

σίγουρο είναι πάντως ότι λοιποί οικονομικοί φορείς που βρίσκονται εκτός του 

δυναμικού συστήματος αγορών δεν μπορούν να συμμετέχουν, ακόμη κι αν 

εκδηλώσουν ρητά το ενδιαφέρον τους288. Επισημαίνεται ότι δεν προκύπτει 

από κάποια διάταξη η υποχρεωτική υποβολή οριστικής προσφοράς από 

προμηθευτή που έχει γίνει δεκτός στο δυναμικό σύστημα. Δηλαδή το ότι 

κάποιος έχει περιληφθεί στον ηλεκτρονικό κατάλογο δεν συνεπάγεται τη 

δέσμευσή του ως προς την κατάθεση προσφοράς, σε περίπτωση που τελικά 

δεν επιθυμεί να προβεί στην ενέργεια αυτή. Αντιθέτως, στη συμφωνία – 

πλαίσιο, για την οποία έγινε ήδη λόγος εν συντομία στο Υποκεφάλαιο 4.2., ο 

οικονομικός φορέας που αποτελεί το μοναδικό αντισυμβαλλόμενο 

                                                 
287  Opitz M., Die Entwicklung des EG – Vergaberechts in den Jahren 2001 und 2002, Teil 1., 

NZBau 2013, σελ. 190. 

288  Knauff M., Neues…, ό.π., σελ. 621. 
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υποχρεούται να καταθέσει στην Αναθέτουσα Αρχή προσφορά προς 

αξιολόγηση. 

 

Η πρόσκληση ουσιαστικά καλεί τους υποψηφίους να υποβάλουν την οριστική 

τους προσφορά για το αντικείμενο της συγκεκριμένης ανάθεσης και πρέπει να 

αναγράφει ρητά το διάστημα που έχουν στη διάθεσή τους οι προσφέροντες.  

Παρόμοια πρόσκληση αποστέλλεται και στους υποψηφίους που έγιναν δεκτοί 

κατά την πρώτη πλήρη αξιολόγηση πριν από τη διενέργεια ενός ηλεκτρονικού 

πλειστηριασμού, όπως θα δούμε στο επόμενο Κεφάλαιο, υπό 5.3. Εφόσον 

δεν απαριθμούνται τα στοιχεία που πρέπει να περιέχει, αυτά θα συναχθούν 

αναλογικά από τις γενικές αρχές που απαντώνται στη Οδηγία 2004/18, ενώ 

βασική παράμετρος νομιμότητας είναι και εδώ η ταυτόχρονη αποστολή σε όλα 

τα μέλη, για λόγους ίσης μεταχείρισης και ενημέρωσης.  

 

Εξυπακούεται ότι η πρόσκληση, για λόγους διαφάνειας, δεν θα είναι 

προφορική, αλλά έγγραφη, και μάλιστα, κατά τη γνώμη μας, αποκλειστικά 

ηλεκτρονική, προς συμμόρφωση με την επιταγή του άρ. 27 του Π.Δ. 60/2007 

για χρήση αποκλειστικώς ηλεκτρονικών μέσων. Αν και η προθεσμία 

υποβολής της προσφοράς δεν προσδιορίζεται χρονικά από το άρθρο, 

προβλέπεται πάντως ότι η Αρχή τάσσει «επαρκή προθεσμία», κάτι που 

συνιστά μία αόριστη νομική έννοια και πρέπει να ερμηνευτεί βάσει της 

οικονομικής πραγματικότητας και της συνήθους πρακτικής στην αγορά. 

Επιπλέον, πρέπει να ληφθεί υπόψη και το γεγονός ότι οι υποψήφιοι έχουν 

ήδη επεξεργαστεί επαρκώς όλες τις πτυχές της προσφοράς, λόγω της 

προηγηθείσας ενδεικτικής προσφοράς. Συνεπώς, ένα εύλογο και επαρκές 

χρονικό διάστημα θα μπορούσε να είναι οι δέκα ημερολογιακές ημέρες, σε 

αντίθεση π.χ. με ένα πενθήμερο, το οποίο μάλλον είναι ανεπαρκές χρονικό 

διάστημα, ακόμη και για προμήθειες απλής φύσης289. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, 

οι υποψήφιοι θα έχουν ικανοποιητικό χρόνο στη διάθεσή τους, προκειμένου 

να προετοιμαστούν, όπως επιτάσσει η αρχή της χρηστής Διοίκησης.  

 

                                                 
289  Knauff M., Neues…, ό.π., σελ. 622.  

 148



Τέλος, καλό θα ήταν η πρόσκληση να εμπεριέχει, για λόγους διαφάνειας, όλες 

τις απαραίτητες λεπτομέρειες επί του αντικειμένου της σύμβασης και των 

κριτηρίων κατακύρωσης, ιδίως σε περίπτωση που υπάρχουν αποκλίσεις από 

τα οριζόμενα στην αρχική προκήρυξη. Στη σημείο αυτό, να επαναλάβουμε την 

υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής να αρκεστεί στα κριτήρια ανάθεσης που 

έχει ορίσει αρχικά, δίχως περαιτέρω διεύρυνση ή ουσιώδη μεταβολή αυτών, 

για ευνόητους λόγους ίσης μεταχείρισης όλων των ενδιαφερόμενων 

οικονομικών φορέων, και κυρίως αυτών που δεν συμμετείχαν τελικά στο 

δυναμικό σύστημα290, αλλά ενδεχομένως να είχαν όντως υποβάλει προσφορά 

εάν εξ αρχής γνώριζαν ότι τα κριτήρια αξιολόγησης και κατακύρωσης θα ήταν 

άλλα.  

 

Συνεπώς, στην ηλεκτρονική πρόσκληση προς τους υποψηφίους για την 

υποβολή οριστικών προσφορών η Διοίκηση δεν επιτρέπεται να θέσει νέα 

κριτήρια κατακύρωσης, παρά μόνο εξειδικευμένα «υποκριτήρια» των 

αρχικών, εφόσον το κρίνει απαραίτητο291. Η κατακύρωση για κάθε 

μεμονωμένη σύμβαση μπορεί να πραγματοποιηθεί, αφού αξιολογηθούν -για 

πρώτη φορά- και τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς και παρέλθει η 

προθεσμία υποβολής ενστάσεων ή προσφυγών εκ μέρους των θιγόμενων 

υποψηφίων, δηλαδή εντός τριών εργασίμων ημερών και δέκα ημερολογιακών 

ημερών αντίστοιχα, βάσει του άρ. 15 του Π.Δ. 118/2007 (για τις ενστάσεις) και 

του άρ. 4 του Ν. 3886/2010 (για τις προσφυγές). 

 

 
4.5.4. Αξιολόγηση και κατακύρωση του διαγωνισμού 
 

Η αξιολόγηση των τελικών προσφορών, που υποβλήθηκαν κατόπιν της 

προαναφερόμενης πρόσκλησης, πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη τα 

ισχύοντα κριτήρια στις ανοικτές διαδικασίες (άρθρα 42 επ. του Π.Δ. 60/2007), 

συνεπώς, εννοείται ότι δεν μπορεί να γίνει ξεχωριστά για κάθε προσφορά 

πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής που είναι η ίδια για όλους 
                                                 
290  Wieddekind K., ό.π., σελ. 416.  

291  De Baecke P., ό.π., υπό 3. 
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τους υποψηφίους. Η σύμβαση ανατίθεται σ’ αυτόν που υπέβαλε την καλύτερη 

προσφορά, βάσει των κριτηρίων επιλογής των υποψηφίων τα οποία είναι 

πολλαπλά, περιγράφονται λεπτομερώς στο νόμο και  σχετίζονται με την 

καταλληλότητα των προμηθευτών, την προσωπική τους κατάσταση, την 

οικονομική επάρκεια, τις επαγγελματικές τους ικανότητες κ.ά. Κατά μία 

άποψη292, η Αναθέτουσα Αρχή έχει ούτως ή άλλως ήδη ελέγξει ορισμένα 

κρίσιμα στοιχεία για την καταλληλότητα των συμμετεχόντων πριν να τους 

κάνει δεκτούς στο σύστημα και οφείλει να την ελέγχει καθ’ όλη τη διάρκεια 

λειτουργίας του, δηλαδή υποχρεούται να τους αποκλείσει σε περίπτωση 

ακαταλληλότητας, πριν αυτοί υποβάλουν οριστική προσφορά. Για το λόγο 

αυτό, υποστηρίζεται ότι το συγκεκριμένο στάδιο ελέγχου εκπίπτει και αποτελεί 

σημείο διαφοροποίησης της αξιολόγησης που πραγματοποιείται στο δυναμικό 

σύστημα αγορών από την αντίστοιχη στο πλαίσιο ενός ανοικτού διαγωνισμού. 

 

Τα επίμαχα κριτήρια έχουν ήδη αναγραφεί στην αρχική προκήρυξη - 

ανακοίνωση του δυναμικού συστήματος αγορών, ωστόσο, στο τελευταίο 

εδάφιο της παρ. 6 του άρ. 27 του Π.Δ., αναφέρεται ότι «Τα κριτήρια αυτά 

μπορούν να προσδιορίζονται στην πρόσκληση…», κάτι που όμως δεν 

σημαίνει, ορθώς κατά τη γνώμη μας, ότι η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να θέσει 

για πρώτη φορά στην πρόσκληση τα κριτήρια επιλογής ή ότι έχει το δικαίωμα 

να τροποποιεί στην πρόσκληση τα αρχικά κριτήρια σε τέτοιο βαθμό, ώστε να 

διαφοροποιούνται εντελώς από αυτά που επέλεξε στην αρχική προκήρυξη. 

Υπέρ αυτής της άποψής συνηγορεί και η φράση που επέλεξε ο ενωσιακός 

νομοθέτης, αλλά δεν αποδόθηκε ακριβώς κατά τη μεταφορά της οικείας 

διάταξης της Οδηγίας στο Προεδρικό Διάταγμα “Those criteria may, if 

appropriate, be formulated more precisely in the invitation” (άρ. 33 παρ. 6 της 

Οδηγίας 2004/18), το νόημα της οποίας είναι ότι επιτρέπεται περαιτέρω 

προσδιορισμός των ήδη υπαρχόντων κριτηρίων, τα οποία για λόγους ίσης 

μεταχείρισης και διαφάνειας είναι γνωστά εκ των προτέρων σε όλους τους 

ενδιαφερόμενους.  

 
                                                 
292  Knauff M., Neues…,ό.π., σελ. 622.  
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Κατά συνέπεια, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να προβεί σε περαιτέρω 

εξειδίκευση, επεξήγηση ή συμπλήρωση των κριτηρίων ανάθεσης, δίνοντας για 

παράδειγμα μεγαλύτερη βαρύτητα σε ένα συγκεκριμένο, σε σχέση με τα 

υπόλοιπα, με σκοπό να προσεγγίσει περισσότερο τις ανάγκες κάθε 

συγκεκριμένης σύμβασης. Η διατύπωση της Οδηγίας φανερώνει επιπλέον με 

έμμεσο τρόπο την πεποίθηση ότι η αρχική προκήρυξη, που στοχεύει στη 

δημιουργία ενός δυναμικού συστήματος αγορών, λειτουργεί περισσότερο ως 

«κράχτης» και μέσο δημοσιότητας293 για μία δέσμη συμβάσεων διαφορετικών 

μεταξύ τους, στις οποίες δεν προσιδιάζουν κατ’ ανάγκη τα ίδια κριτήρια 

κατακύρωσης ούτε μπορούν αυτά να καθορισθούν με ακρίβεια σε ένα τόσο 

αρχικό στάδιο. Με την εκ των υστέρων εξειδίκευση και «αναβάθμιση» των 

κριτηρίων στην πρόσκληση, εξυπηρετούνται καλύτερα οι ανάγκες κάθε 

μεμονωμένης σύμβασης, χωρίς παράλληλα να προκαλείται κάποια αδικία ή 

άνιση μεταχείριση σε βάρος των συμμετεχόντων στο σύστημα.  

 

Τέλος, για να ολοκληρωθούν οι αναθέσεις στο πλαίσιο του δυναμικού 

συστήματος αγορών, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει, σύμφωνα με την παρ. 4 

του άρ. 29 του Π.Δ. 60/2007 (παρ. 4 του άρ. 35 της Οδηγίας), να αποστείλει 

στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκήρυξη - ανακοίνωση 

με τα αποτελέσματα της σύναψης των συμβάσεων που βασίζονται στο 

δυναμικό σύστημα αγορών, το αργότερο εντός σαράντα οκτώ (48) 

ημερολογιακών  ημερών μετά τη σύναψη κάθε μεμονωμένης σύμβασης. Η 

προθεσμία των σαράντα οκτώ ημερών για κάθε μία σύμβαση, η οποία ισχύει 

παρεμπιπτόντως και για τις συμβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο και 

άλλων διαγωνιστικών διαδικασιών, μπορεί να παρακαμφθεί στο δυναμικό 

σύστημα, εάν η Αναθέτουσα Αρχή επιθυμεί να αποστείλει τις προκηρύξεις 

αυτές συγκεντρωτικά σε τριμηνιαία βάση, δηλαδή το αργότερο εντός σαράντα 

οκτώ (48) ημερών μετά τη λήξη εκάστου τριμήνου. Η εξαίρεση αυτή φαίνεται 

λογική για λειτουργικούς λόγους, δεδομένης της φύσης του δυναμικού 

συστήματος, από το οποίο ενδέχεται να προκύψει πολύ μεγάλος αριθμός 

προκηρύξεων που θα αντιστοιχούν σε πολυάριθμες συμβάσεις. Μετά την 
                                                 
293  Arrowsmith S., Dynamic…, ό.π., σελ. 24. 
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ανάθεση της σύμβασης έχουμε την άποψη ότι οι οριστικές προσφορές που 

αποκλείστηκαν μπορούν πλέον να διαγραφούν από το σύστημα, αλλά 

δύναται να παραμείνει ο ηλεκτρονικός κατάλογος των υποψηφίων 

προμηθευτών με το ιστορικό τους κ.λ.π. ως έχει, μέχρι την απώτερη χρονική 

λήξη του δυναμικού συστήματος, για το ενδεχόμενο περαιτέρω αναθέσεων σε 

αυτούς.   

 

Στο προαναφερόμενο άρ. 29 του Π.Δ. 60/2007 δεν περιγράφεται περαιτέρω η 

μορφή που πρέπει να λάβει η προκήρυξη  - ανακοίνωση των αποτελεσμάτων 

του δυναμικού συστήματος αγορών και η αποστολή αυτής. Συνεπώς, 

πιθανολογούμε βάσιμα ότι η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να συμπληρώσει το 

ηλεκτρονικό Τυποποιημένο Έντυπο 3 με τίτλο «Γνωστοποίηση Συναφθείσας 

Σύμβασης», που ισχύει και στους υπόλοιπους διεθνείς διαγωνισμούς και 

περιέχει τα εξής Τμήματα: 

• Τμήμα I: Αναθέτουσα Αρχή 

• Τμήμα ΙΙ: Αντικείμενο της σύμβασης 

• Τμήμα IV: Διαδικασία 

• Τμήμα V: Ανάθεση Σύμβασης 

• Τμήμα VI: Συμπληρωματικές πληροφορίες 

• Παράρτημα Γ - Κατηγορίες υπηρεσιών που αναφέρονται στο Τμήμα II: 

Αντικείμενο της σύμβασης και  

• Παράρτημα Δ - Ανακοίνωση ανάθεσης σύμβασης  - Αιτιολόγηση της 

επιλογής διαδικασίας χωρίς προηγούμενη προκήρυξη. 

  

Τα προαναφερόμενα Τμήματα συμπληρώνονται αναλόγως με τις αντίστοιχες 

πληροφορίες που αντλούνται από τις προηγηθείσες προκηρύξεις εντός του 

δυναμικού συστήματος, συν ορισμένα στοιχεία που αφορούν τη σύμβαση που 

έχει πλέον συναφθεί. 
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4.6. Τεχνικές προβλέψεις και λοιπές προϋποθέσεις για τη λειτουργία του 
δυναμικού συστήματος αγορών  
 

Κατά την εφαρμογή του το δυναμικό σύστημα αγορών δεν επιβαρύνει τους 

οικονομικούς φορείς που προτίθενται να λάβουν μέρος ή αυτούς που ήδη 

συμμετέχουν με έξοδα διεκπεραίωσης, όπως ορίζει η παρ. 9 του άρ. 27 του 

Π.Δ. 60/2007. Αυτή η πρόβλεψη, η οποία κατά την άποψή μας δεν μπορεί σε 

καμία περίπτωση να παραμεριστεί, αποτελεί εξαίρεση στο γενικό κανόνα που 

προκύπτει από τις διατάξεις των διαφόρων Οδηγιών που ρυθμίζουν τα περί 

διαγωνιστικών διαδικασιών του Δημοσίου και επιτρέπουν τη χρέωση εκ 

μέρους των Υπηρεσιών ενός εύλογου χρηματικού αντιτίμου για την παροχή 

ορισμένων υπηρεσιών στο πλαίσιο των διαδικασιών αυτών. Από τη στιγμή 

όμως που κατά την εξέλιξη του δυναμικού συστήματος δεν προκύπτει 

ιδιαίτερο χρηματικό κόστος για την Αναθέτουσα Αρχή, λόγω της εκτεταμένης 

χρήσης ηλεκτρονικής πρόσβασης στις προκηρύξεις, στα συμπληρωματικά 

έγγραφα κ.λ.π., αλλά και λόγω του ηλεκτρονικού χαρακτήρα όλων των 

ενεργειών που πραγματοποιούνται στα πλαίσιά του, η χρέωση κάποιου 

ποσού στους υποψηφίους θα ήταν, κατά τη γνώμη μας, υπερβολική και 

αδικαιολόγητη και ορθώς υπάρχει η σχετική νομική πρόβλεψη. 

 

Δεδομένου ότι δεν νοείται η διεκπεραίωση της διαδικασίας μέσω του 

δυναμικού συστήματος με μη ηλεκτρονικούς καταλόγους προμηθευτών ή με 

εν μέρει χρήση ψηφιακών μέσων, προέχει η τεχνική ετοιμότητα και των δύο 

πλευρών, δηλαδή και της Διοίκησης και των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων. 

Ειδικά η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να μεριμνήσει ώστε να πληροί τις τεχνικές 

προϋποθέσεις για τις τρεις βασικές παραμέτρους του συστήματος294: 1) την 

παροχή στους ενδιαφερόμενους ελεύθερης πρόσβασης σε όλο το υλικό 

σχετικά με την υπό ανάθεση σύμβαση, 2) την υποδοχή των προσφορών των 

συμμετεχόντων και την τήρηση εχεμύθειας σχετικά με αυτές295 και 3) την 

                                                 
294  Knauff M., Neues…, ό.π., σελ. 617.  

295  Δεδομένου ότι οι βασικές αρχές κατά την εφαρμογή των «παραδοσιακών» τρόπων 

ανάθεσης ισχύουν και κατά την ανάδειξη αναδόχου μέσω του δυναμικού συστήματος, η 

εμπιστευτικότητα και η ακεραιότητα των δεδομένων που αφορούν τόσο τους υποψηφίους όσο 
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επιτήρηση και επιμέλεια της διαδικασίας από την αρχή έως το τέλος της, ώστε 

να εξασφαλιστεί η ενότητα και η πληρότητά της, αλλά και η επικαιροποίηση 

του καταλόγου των προμηθευτών. 

     

Το δυναμικό σύστημα αγορών πρέπει να εξυπηρετείται από τεχνολογία 

προσιτή στο κοινό και συμβατή με τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών που χρησιμοποιούνται γενικά, η οποία θα εξασφαλίζει επιπλέον 

το απόρρητο των προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής, σύμφωνα με τις 

παρ. 2 έως 5 του άρ. 36 του Π.Δ. 60/2007 (άρ. 42 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ), 

που ισχύει και πέρα από την περίπτωση του  δυναμικού συστήματος αγορών 

και περιγράφει τους κανόνες επικοινωνίας μεταξύ των μερών του 

διαγωνισμού γενικά. Επισημαίνεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να έχει 

πρόσβαση στις αιτήσεις συμμετοχής και στο περιεχόμενο των προσφορών 

μόνο μετά την πάροδο της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους, ενώ, 

παράλληλα με το άρ. 36, ως περαιτέρω ασφαλιστική δικλείδα για την ομαλή 

λειτουργία του συστήματος δυναμικών αγορών  χρησιμοποιούνται και οι 

διατάξεις του Παραρτήματος Χ του αυτού Π.Δ., στο οποίο γίνεται ρητή 

παραπομπή. 

 

Το Παράρτημα αυτό φέρει τον τίτλο «Απαιτήσεις σχετικά με τα συστήματα 

ηλεκτρονικής παραλαβής των προσφορών, των αιτήσεων συμμετοχής ή των 

σχεδίων και μελετών στους διαγωνισμούς μελετών» και τονίζει την 

υποχρέωση της Διοίκησης να καταστήσει προσιτές σε όλους τις πληροφορίες, 

μεταξύ άλλων, για τις προδιαγραφές της απαιτούμενης κρυπτογράφησης, και 

να διασφαλίσει με τα κατάλληλα τεχνικά μέσα ότι οι ηλεκτρονικές υπογραφές 

που συνοδεύουν τις αιτήσεις και τις προσφορές είναι σύμφωνες με την εθνική 

νομοθεσία που έχει εκδοθεί σε συμφωνία με τις ενωσιακές διατάξεις περί 

ηλεκτρονικών υπογραφών, και συγκεκριμένα με την «κλασική» πλέον Οδηγία 

1999/93/ΕΚ, στην οποία αναφερθήκαμε σε προηγούμενο Κεφάλαιο. 

 

                                                                                                                                            
και τις προσφορές τους πρέπει και εδώ να διασφαλιστούν, κατά τους Μüller Μ. / Ernst Τ., 

ό.π., σελ. 1772. 
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Σε μία διαδικασία όπως αυτή των δυναμικών συστημάτων προέχει η 

εξασφάλιση της χρονικής ακρίβειας ως προς την ώρα και ημερομηνία 

παραλαβής των αιτήσεων ή των προσφορών, αλλά και η μη πρόσβαση 

οποιουδήποτε σε αυτές πριν από το πέρας των προθεσμιών που ορίστηκαν 

εκ των προτέρων. Σε περίπτωση που κάποιο πρόσωπο αποκτήσει 

παρανόμως πρόσβαση σε οποιεσδήποτε πληροφορίες, το σύστημα 

ηλεκτρονικής παραλαβής πρέπει να προβλέπει τον τρόπο που θα διευκολύνει 

την ανίχνευση της παραβίασης, κάτι που υπογραμμίζεται ρητώς στην 

περίπτωση δ' του Παραρτήματος Χ. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται και η 

ισότητα μεταξύ των εγχώριων συμμετεχόντων σε σχέση με αυτούς που 

προέρχονται από άλλα κράτη  - μέλη ή και τρίτες χώρες, γεγονός που 

ενδιαφέρει, όπως επανειλημμένα τονίσαμε, τον ενωσιακό νομοθέτη. Δηλαδή, 

η εγχώρια Αναθέτουσα Αρχή δεν θα μπορεί να έχει πρόσβαση στα δεδομένα 

όλων των ανταγωνιστών καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, ούτως ώστε, 

ενεργώντας ενδεχομένως δολίως, να αποκαλύψει κρίσιμα στοιχεία στους 

εθνικούς προμηθευτές σε βάρος των υπολοίπων296. Μετά την καταληκτική 

ημερομηνία, η πρόσβαση στο σύνολο ή σε μέρος των υποβαλλόμενων 

πληροφοριών κατά τα διάφορα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης της 

σύμβασης επιτρέπεται σε εξουσιοδοτημένα από την Αρχή άτομα, μόνον όμως 

με ταυτόχρονες ενέργειες. 

 
 
4.7. Κριτική αποτίμηση 
 

Όσον αφορά τη χρήση του δυναμικού συστήματος αγορών στη χώρα μας, 

από τη θέσπισή του έως σήμερα (Οκτώβριος 2014), στην αντίληψη της 

γράφουσας έχει υποπέσει δυστυχώς μόνο μία αναφορά, και συγκεκριμένα 

στον Κανονισμό της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.)297, όπου 

στο άρ. 31 με τίτλο «Δυναμικά Συστήματα Αγορών» αναγράφεται στο πρώτο 

εδάφιο ότι η Δ.Ε.Η. επιφυλάσσεται να χρησιμοποιεί τα συστήματα αυτά για 

την ανάθεση συμβάσεων με αντικείμενο την απόκτηση κοινά 
                                                 
296  Arrowsmith S., EU…, ό.π., σελ. 250. 

297  Στο http://www.dei.gr//Documents/KEPY.DO.pdf.  
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χρησιμοποιούμενων ειδών (υλικών, έργων και υπηρεσιών), τα οποία 

προσφέρονται ευρέως στην αγορά και διαθέτουν χαρακτηριστικά που 

καλύπτουν τις ανάγκες της. Στα υπόλοιπα εδάφια περιγράφεται σε γενικές 

γραμμές η διαδικασία ένταξης του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα στο 

σύστημα, σύμφωνα με τα άρθρα του Π.Δ. 60/2007 που παραθέσαμε 

ανωτέρω, και στο τέλος του άρ. 31 του Κανονισμού προβλέπεται ότι οι 

διαδικασίες δημιουργίας και εφαρμογής των δυναμικών συστημάτων αγορών 

καθορίζονται με εσωτερικές ρυθμίσεις της επιχείρησης. 

 

Η σύναψη συμβάσεων μέσω του δυναμικού συστήματος δεν αποτελεί όμως 

μόνο για τη χώρα μας έναν τρόπο ανάθεσης που μάλλον αφήνει αδιάφορους 

τόσο τους προμηθευτές όσο και τις αρμόδιες Υπηρεσίες. Και στα υπόλοιπα 

κράτη – μέλη δεν έχει τύχει έως σήμερα θερμής υποδοχής, σε αντίθεση με 

παρεμφερείς διαδικασίες, όπως θεωρείται η συμφωνία  - πλαίσιο298, γεγονός 

που οφείλεται, κατά τη γνώμη μας, όχι μόνο στο βαθμό «διαδικαστικής» 

πολυπλοκότητας που το διακρίνει, αλλά και στο ότι ενδεχομένως δεν έχουν 

γίνει πλήρως κατανοητές η δημιουργία και η λειτουργία του βάσει των οικείων 

διατάξεων της Οδηγίας. Σε αυτό συντελεί, τουλάχιστον όσον αφορά στη χώρα 

μας, η έλλειψη περαιτέρω επεξήγησης και εξειδίκευσης του κανονιστικού 

πλαισίου των δυναμικών συστημάτων, ώστε να μη θεωρείται πλέον δυσνόητο 

και δύσκολα εφαρμόσιμο στην πράξη. Συν το προφανές μειονέκτημα που 

έγκειται στη χρήση του συστήματος αυτού αποκλειστικά για ορισμένες μόνο 

κατηγορίες προμηθειών και υπηρεσιών, λόγω της φύσης του, που αποκλείει 

συμβατικά αντικείμενα ορισμένης «πολυπλοκότητας» και ιδιαιτερότητας, για 

παράδειγμα, όσα σχετίζονται με την άμυνα και ασφάλεια του κράτους299.  

 

                                                 
298  Κατά τον Laumann D.T., Liefer – und Abnahmepflichten bei Lieferverträgen und 

Rahmenvereinbarungen, VergabeR 2 · 2012, σσ. 159 – 160. 

299  Βλ. την άποψη του De Baecke P., ό.π., σελ. 43, ο οποίος στην εισαγωγή του άρθρου του 

αναρωτιέται χαρακτηριστικά εάν το δυναμικό σύστημα αγορών είναι τελικά ένα από εκείνα τα 

«μυθικά τέρατα» που έρχονται στο νου μας στις βραδινές μαζώξεις, αλλά στην 

πραγματικότητα δεν τα έχει δει κανείς!  
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Δεδομένου ότι πρόθεση των εμπνευστών της νέας Οδηγίας ήταν να αυξήσουν 

τη σχετικά μικρή ευελιξία των παραδοσιακών διαδικασιών για τις δημόσιες 

προμήθειες και να δώσουν ώθηση στην έως τώρα παραμελημένη χρήση 

ψηφιακών τεχνολογιών σε αυτές, το δυναμικό σύστημα αγορών αποτελεί 

ορθό βήμα προς την κατεύθυνση αυτή, ωστόσο βάσει του έως τώρα 

κανονιστικού πλαισίου του, κατέληξε να θεωρείται στο σύνολό του περίπλοκο 

και «βαρύ»300. Όπως περιγράψαμε ανωτέρω (4.4. – 4.5.), ουσιαστικά 

απαιτούνται τρεις διαδοχικές «ανακοινώσεις» πριν από την ανάδειξη 

αναδόχου, οι οποίες συνδέονται με αντίστοιχες προθεσμίες αναμονής, 

συνεπώς, στην πράξη η ανάθεση μίας σύμβασης δεν πραγματοποιείται  πριν 

να παρέλθει τουλάχιστον ένα δίμηνο από την αρχική ανακοίνωση. Εξαιτίας 

αυτού του γεγονότος δύσκολα θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι το 

δυναμικό σύστημα αγορών αποτελεί μέσο απλοποίησης και επιτάχυνσης των 

διαδικασιών ανάθεσης301.   

 

Μερικά από τα μάλλον ελαχιστότατα παραδείγματα χρήσης του δυναμικού 

συστήματος τα τελευταία έτη στην πράξη, από χώρα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, αποτελούν δύο προμήθειες εκ μέρους Αναθετουσών Αρχών στη 

Μεγάλη Βρετανία, και συγκεκριμένα για αέριο, ηλεκτρική ενέργεια, υπηρεσίες 

εστίασης και νοσοκομειακές υπηρεσίες302, αλλά και δύο μεγάλες προμήθειες 

που πραγματοποιήθηκαν στη Γαλλία κατά τα έτη 2008 και 2011 αντίστοιχα, 

για το Υπουργείο Οικονομικών το 2008 και κατόπιν, το 2011, για ένα σύνολο 

υπουργείων και γαλλικών δημόσιων φορέων, με αντικείμενο φορητούς 

υπολογιστές, οθόνες και σχετικά περιφερειακά. Αυτές οι προμήθειες 

ολοκληρώθηκαν για πρώτη -και μοναδική έως τότε- φορά από την Υπηρεσία 
                                                 
300  Knauff M., Neues…, ό.π., σελ. 623.  

301  Müglich A. / Schäfer P., in Kilian W. / Heussen B., Computerrechts-Handbuch, Verlag 

C.H. Beck München, Ergänzungslieferung April 2010, Teil 19, IV, Die Regelungen zur 

elektronischen Vergabe, Rdnr. 109. 

302  Arrowsmith S., EU…, ό.π., σελ. 258. Αν και το δυναμικό σύστημα αγορών 

χρησιμοποιείται ελάχιστα,  ο τομέας της υγείας αποτελεί έως σήμερα το κατ’ εξοχήν πεδίο 

εφαρμογής του στην Ευρωπαϊκή Ένωση (βλ. Valadares Tavares L., Dynamic, ό.π., σελ. 12, 

αλλά και σελ. 19, όπου περιγράφεται η επιτυχημένη προμήθεια ειδών γραφείου από την 

Κεντρική Υπηρεσία Προμηθειών του γαλλικού Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών).    
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Αγορών του Κράτους (Service des achats de l’ État – SAE), η οποία είχε 

συσταθεί το Μάρτιο του έτους 2009 με το υπ’ αριθμ.  2009 - 300 Διάταγμα303, 

το οποίο περιλαμβάνει στο άρ. 2 και μία λίστα των αγορών που θεωρούνται 

«τρέχουσες», όπου, για παράδειγμα, αναφέρονται τα έπιπλα γραφείου, τα 

είδη πληροφορικής, τα μηχανήματα εκτύπωσης, αλλά και οι ασφαλιστικές  ή 

τραπεζικές υπηρεσίες.  

 

Για τις προαναφερόμενες προμήθειες, που πραγματοποιήθηκαν μέσω του 

δυναμικού συστήματος αγορών, χρησιμοποιήθηκε η ψηφιακή πλατφόρμα των 

κρατικών αγορών που υπάρχει στη Γαλλία (Plate - forme des Achats de l’ 

État)304 και συνιστά στην ουσία μία «Δημόσια Αγορά» στην οποία μπορούν να 

συμμετέχουν ηλεκτρονικά οι ενδιαφερόμενοι, αφού εγγραφούν ως χρήστες, 

προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε οτιδήποτε αφορά τις γαλλικές κρατικές 

προμήθειες και να έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν ηλεκτρονικές 

προσφορές. Ανοίγοντας μία παρένθεση στο σημείο αυτό, θα θέλαμε να 

επισημάνουμε ότι με τη λειτουργία της παραπάνω πλατφόρμας εφαρμόζεται 

στην πράξη η ιδέα της «αποϋλοποίησης» (dématérialisation), όπως 

χαρακτηριστικά ονομάζεται, των κρατικών προμηθειών στη Γαλλία, με τη 

σταδιακή ψηφιοποίησή τους305, κατ’ επιταγή του νέου νομοθετικού πλαισίου 

που οριστικοποιήθηκε τον Ιανουάριο του έτους 2014, βάσει του οποίου οι 

γαλλικές Δημόσιες Υπηρεσίες δεν έχουν το δικαίωμα της άρνησης αποδοχής 

μίας προσφοράς που υποβάλεται ηλεκτρονικά.  

 

                                                 
303  Βλ. décret n˚ 2009 – 300 στο http://www.marche-public.fr/Marches-

publics/Textes/Decrets/Decret_no_2009-300-BCFP0826067D-achats-etat.htm. 

304   Βλ. www. marches-publics.gouv.fr /?page=entreprise.EntrepriseHome, με δυνατότητα 

πλοήγησης και στην αγγλική και ισπανική γλώσσα. Επίσης, υπάρχει και η UGAP (Union des 

Groupements d’ Achats Publics), η γαλλική Κεντρική Αρχή για τις δημόσιες συμβάσεις (βλ. 

υπό: http://www.ugap.fr/). 

305  Βλ. Κουντζέρη Α., ό.π., σελ. 35. Για περισσότερες πληροφορίες γύρω από την 

προσπάθεια «αποϋλοποίησης» των δημόσιων προμηθειών στη Γαλλία, βλ. τον εκτενή Οδηγό 

του γαλλικού Υπουργείου Οικονομικών, έκδοσης 2012, στο 

http://www.cnrs.fr/aquitaine/IMG/pdf/guide-pratique-dematerialisation-mp.pdf. 
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Η «αποϋλοποίηση», όπως προαναφέρθηκε, πραγματοποιείται στην ουσία με 

τη δυνατότητα ολοκλήρωσης μίας προμήθειας με ηλεκτρονικό τρόπο, είτε με 

το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είτε μέσω μίας online πλατφόρμας306, η οποία 

στη Γαλλία, για παράδειγμα, φέρει τον τίτλο “profil d’ acheteur” («προφίλ 

αγοραστή», βλ. και το Παράρτημα VIII της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, υπό 1) ή 

απλώς “plate – forme” ή “salle des marchés” και συνιστά την καρδιά της 

αποϋλοποίησης των κρατικών προμηθειών307, αλλά και τον «άυλο» τρόπο 

δημοσιότητας, αφήνοντας τη διακριτική ευχέρεια στις Αναθέτουσες Αρχές ως 

προς τη διαμόρφωσή του. Εννοείται, ωστόσο, ότι όποιος τρόπος λειτουργίας  

του εν λόγω «προφίλ» και αν επιλεγεί, πρέπει να παρέχονται τα εχέγγυα για 

το σεβασμό των διατάξεων περί ασφάλειας και εμπιστευτικότητας308 των 

δεδομένων που διακινούνται, κυρίως όσον αφορά τις ηλεκτρονικές 

συναλλαγές μεταξύ των Διοικητικών Αρχών και των χρηστών  αυτού. 

 

Επανερχόμενοι στην κριτική μας, θα διατυπώσουμε την ελπίδα το νέο αυτό 

εργαλείο να τύχει περισσότερης προσοχής μελλοντικά, γιατί όχι και από την 

πλευρά του ενωσιακού νομοθέτη, ο οποίος θα μπορούσε να επανέλθει στις 

ήδη ισχύουσες (ενωσιακές) διατάξεις, για να απλουστεύσει ενδεχομένως 

ορισμένα σημεία και να ρυθμίσει με μεγαλύτερη ακρίβεια άλλα 

αμφισβητούμενα. Εάν καθιερωθεί ευρύτερα η χρήση του δυναμικού 

συστήματος αγορών, ιδιαίτερα για προμήθειες ή παροχή υπηρεσιών που 

χρειάζονται οι Αναθέτουσες Αρχές σε τακτική, περιοδική βάση, το Δημόσιο θα 

αποκομίσει διπλό όφελος: πρώτον, θα ενταθεί ο ανταγωνισμός μεταξύ των 

υποψηφίων και δεύτερον, από τον ανταγωνισμό θα προκύψει το αυτονόητο 

δημοσιονομικό όφελος, αλλά και η βελτίωση της ποιότητας του συμβατικού 

αντικειμένου.  

 

                                                 
306  Roman – Séquense V.B., La dematerialisation des procédures de marchés publics, CMP 

2011, dossier 5. Επίσης, Piette – Coudol T., Dématérialisation des procédures, JCl. CMP 

2012, fasc. 60-58. 

307  Sabattier C., Qu’ est ce qu’ un “profil d’ acheteur”?, CP - no 120 – avril 2012, σσ. 46 - 47. 

Επίσης, Emery C., De la notion de profil d’ acheteur, Mon. TP 21 août 2009, σελ. 44. 

308  Sabattier C., ό.π., σελ. 48. 
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Όσον αφορά πάντως το σκέλος του ανταγωνισμού, ας επισημανθεί ότι 

υπάρχει ο κίνδυνος η δυνατότητα που παρέχει το σύστημα για συνεχή 

διεύρυνση του κύκλου των υποψηφίων να επιφέρει το αντίθετο 

αποτέλεσμα309, δηλαδή η παρατεταμένη, έντονη πίεση προς τους 

οικονομικούς φορείς για ώθηση των τιμών τους προς τα κάτω μπορεί να 

λειτουργήσει αποτρεπτικά ως προς την επιθυμία τους να συμμετάσχουν στο 

δυναμικό σύστημα αγορών. Ελάχιστες επιχειρήσεις δύνανται ή επιθυμούν 

μακροπρόθεσμα να καλύπτουν συγχρόνως τόσο τις τεχνολογικές απαιτήσεις 

όσο και τις οικονομικές απαιτήσεις για όλο και χαμηλότερες τιμές (που μπορεί 

να αγγίξουν και το “dumping”310) που συνεπάγεται η συμμετοχή στο δυναμικό 

σύστημα αγορών. Για το λόγο αυτό, εκφράζεται η ανησυχία311, μήπως η 

προαναφερόμενη διαδικασία προμηθειών, αντί να υποστηρίξει τον ελεύθερο 

υγιή ανταγωνισμό, δώσει ώθηση στο σχηματισμό ανεπιθύμητων 

ολιγοπωλιακών πρακτικών εκ μέρους μίας μειοψηφίας ισχυρών «παικτών» 

που θα ρυθμίζουν κατά το συμφέρον τους την ποσότητα, την ποιότητα και τις 

τιμές στις δημόσιες προμήθειες. 

 

Πέραν των ανωτέρω επισημάνσεων, η κρίση του ενωσιακού νομοθέτη είναι 

προφανώς ότι η μείωση του κόστους τόσο σε χρήμα όσο και σε χρόνο 

εργασίας και για τις δύο πλευρές θα είναι σημαντική, λόγω της εκτεταμένης 

χρήσης αποκλειστικά ηλεκτρονικών μέσων312, και λόγω της αποφυγής 

μεμονωμένων διαγωνιστικών διαδικασιών για κάθε ελάχιστης αξίας σύμβαση 

που επιθυμεί να συνάψει η Αναθέτουσα Αρχή. Από τη στιγμή που θα 

δημιουργηθεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν απαιτείται πλέον η φυσική 

                                                 
309  Wieddekind K., ό.π., σελ. 417.  

310  Πρόκειται για μία παράνομη, επιθετική τακτική πώλησης προϊόντων, στην εγχώρια ή την 

ξένη αγορά, σε τιμές χαμηλότερες από αυτές που επικρατούν ήδη ή σε τιμές κάτω του 

κόστους παραγωγής. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η κατάκτηση της συγκεκριμένης αγοράς 

στην οποία διοχετεύονται τα προϊόντα και η εκτόπιση των ανταγωνιστών, ώστε στη συνέχεια 

να αυξηθούν οι τιμές για να αποσβεστεί η αρχική επένδυση (βλ. «Ευρετήριο Οικονομικών 

Όρων», διαθέσιμο στο http://www.euretirio.com/2010/09/dumping.html).  

311  De Baecke P., ό.π., σελ. 45. 

312  Wieddekind K., ό.π., σελ. 417.  
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παρουσία ενός υπαλλήλου κατά την υποβολή των προσφορών στο σύστημα, 

διότι αυτές θα εισέρχονται με αυτοματοποιημένο τρόπο. Θα εξοικονομηθούν  

οι σημαντικοί πόροι που αναλώνονται στη φωτοτύπηση και συσκευασία των 

πολλαπλών αντιγράφων, καθώς και στην αποστολή των προσφορών συχνά 

εκτός της έδρας ή της χώρας του υποψήφιου προμηθευτή. Εξίσου χρήσιμη θα 

αποδειχθεί στην πράξη και η δυνατότητα που παρέχει το δυναμικό σύστημα 

για ηλεκτρονική αποθήκευση όλων των δεδομένων ενός διαγωνισμού, σε 

αντίθεση με την έως τώρα επιτακτική ανάγκη τοποθέτησης του ογκώδους 

φυσικού αρχείου ενός διαγωνισμού στους συχνά πεπερασμένης 

χωρητικότητας αποθηκευτικούς χώρους των Δημοσίων Υπηρεσιών.  

 

Το πιο χαρακτηριστικό πλεονέκτημα του δυναμικού συστήματος συνίσταται, 

κατά τη γνώμη μας, στο ότι παραμένει καθ’ όλη την υλοποίησή του ανοικτό 

προς κάθε ενδιαφερόμενο, γεγονός που το διαφοροποιεί, για παράδειγμα, 

από τη συμφωνία – πλαίσιο, που είναι σαφώς πιο διαδεδομένη, αλλά 

λειτουργεί κατά κοινή ομολογία περιοριστικά στην ανάπτυξη του 

ανταγωνισμού313. Είναι γεγονός ότι και στη συμφωνία  - πλαίσιο οι υποψήφιοι 

οικονομικοί φορείς υποβάλλουν προσφορές στην αρχή της διαδικασίας, αλλά 

στο δυναμικό σύστημα αγορών αυτές οι αρχικές προσφορές υποβάλλονται, 

όχι για μειωθούν οι υποψήφιοι κατόπιν απόρριψης της προσφοράς τους, αλλά 

για να τους επιτραπεί η είσοδός τους στο σύστημα υπό προϋποθέσεις.  

 

Αντιθέτως, η συμφωνία  - πλαίσιο έχει το μειονέκτημα ότι, στη διάρκεια που 

υφίσταται, ο κύκλος των συμμετεχόντων σε αυτή παραμένει κλειστός. Για το 

λόγο αυτό, το δυναμικό σύστημα αγορών θεωρείται η πλέον ανταγωνιστική 

διαδικασία μεταξύ όσων προβλέπονται στο ενωσιακό Δίκαιο για τη σύναψη 

συμβάσεων μεταξύ Δημοσίου και προμηθευτών. Προς επίρρωση αυτού 

μπορεί κανείς να αναφερθεί και στο «κλασικό» Σχέδιο Δράσης COM(2004) 

841 τελικό (βλ. σχετική αναφορά στο Υποκεφάλαιο 3.2 της παρούσας 

μελέτης), που εκδόθηκε επί των νέων Οδηγιών και εφιστά την προσοχή314 

                                                 
313  Brossay M. – A. / De Baecke P., Prévenir, détecter et gérer les pratiques 

anticoncurrentielles, CP n˚ 99, mai 2010, σελ. 41. 

314  Βλ. ενότητα 2.2.1. του Σχεδίου Δράσης. 
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των κυβερνήσεων, έτσι ώστε κατά τη χρήση των νέων εργαλείων στις 

δημόσιες προμήθειες να μη δείχνουν προτίμηση σε κλειστά συστήματα 

αγορών έναντι ανοιχτών συστημάτων, αναφέροντας χαρακτηριστικά τη 

συμφωνία - πλαίσιο ως παράδειγμα κλειστού συστήματος προς αποφυγή. 

 

Κατά μία άποψη315, ωστόσο, η αθρόα συμμετοχή φορέων μπορεί να φέρει 

αντιμέτωπη την Αναθέτουσα Αρχή με ένα μεγάλο αριθμό προσφορών προς 

εκτίμηση, χωρίς αυτή να έχει το δικαίωμα να τον περιορίσει δραστικά κατά την 

πρώτη φάση. Επιπροσθέτως, αμφισβητείται κατά πόσο είναι εφικτή η 

εξοικονόμηση «διοικητικού κόστους», δηλαδή κυρίως ανθρωποωρών, σε 

σχέση με τη διαδικασία της συμφωνίας  - πλαίσιο, και επισημαίνεται η χρονική 

καθυστέρηση που επιφέρει η υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής να 

δημοσιεύσει νέα προκήρυξη κάθε φορά που προτίθεται να διενεργήσει 

διαγωνισμό για τη σύναψη μίας σύμβασης, ακόμη κι αν η αξία της είναι 

εξαιρετικά χαμηλή. Η ίδια άποψη προτείνει ως αποτελεσματική λύση την κατά 

καιρούς «διαφήμιση» του συστήματος, ώστε να γίνεται μεν γνωστό στο ευρύ 

κοινό, αλλά να απαιτείται έκδοση προκήρυξης μόνο σε περιπτώσεις μεγάλων 

και βαρύνουσας σημασίας διαγωνισμούς.  

 

Με τον τρόπο αυτό υποστηρίζεται ότι θα διορθωθεί η ανισορροπία που 

δημιουργεί ο ισχύων τρόπος διεξαγωγής διαγωνιστικών διαδικασιών μεταξύ 

της ανάγκης για απευλευθερωμένο ανταγωνισμό και της ανάγκης για 

αποτελεσματική διαδικασία. Συνεπώς, εφόσον απαλειφθεί η δυσανάλογη 

βαρύτητα που δίνεται στον ανταγωνισμό και οδηγεί εντέλει σε μία 

αντιπαραγωγική διαδικασία, υπάρχει μεγαλύτερη ελπίδα οι Αναθέτουσες 

Αρχές να προτιμήσουν το δυναμικό σύστημα αγορών έναντι άλλων, λιγότερο 

ανταγωνιστικών μορφών διαγωνισμού. Με την προαναφερόμενη άποψη 

συντάσσεται και η γράφουσα, διότι είναι προφανές ότι οι πολλαπλές, 

χρονοβόρες δημοσιεύσεις αποτελούν τον κύριο λόγο που καθιστά το 

                                                 
315  Arrowsmith S., Dynamic…, ό.π., σελ. 29, η οποία δίδει ως λύση τη χρήση της συμφωνίας  

- πλαίσιο υπό τους κανόνες της ανοικτής διαδικασίας, εντός του Δυναμικού Συστήματος 

Αγορών, οπότε η Αρχή θα επιτρέψει τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού φορέων στη συμφωνία -  

πλαίσιο. Επίσης της ιδίας, EU…, ό.π., σελ. 259. 
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δυναμικό σύστημα μη δημοφιλές ή άλλως «μη φιλικό προς το χρήστη», όπως 

αποδείχτηκε και στην πράξη από την έλλειψη παραδειγμάτων χρήσης του. 

 

Στους προαναφερόμενους προβληματισμούς προστίθενται και οι λεπτοί 

τεχνικοί χειρισμοί που απαιτούνται για τη δημιουργία και τη χρήση του 

δυναμικού συστήματος αγορών, οι οποίοι συνιστούν ένα συμπαγές τεχνικό 

εμπόδιο316 για τη γενικευμένη εφαρμογή του συστήματος αυτού από τις 

Υπηρεσίες, υπό τη σημερινή τους τουλάχιστον διάρθρωση, σε σχέση με τις 

υπόλοιπες διαδικασίες που δεν θέτουν ιδιαίτερες τεχνικές απαιτήσεις. Η 

τεχνογνωσία, αλλά και το οικονομικό κόστος δημιουργίας και συντήρησης 

ενός δυναμικού συστήματος αγορών, έρχονται σε αντίθεση με την 

επικρατούσα διοικητική καθημερινότητα σε αρκετές Αναθέτουσες Αρχές, στη 

χώρα μας τουλάχιστον, όπου διαπιστώνει κανείς την ύπαρξη πενιχρών 

τεχνικών μέσων,  ελλιπούς τεχνικής κατάρτισης, αλλά και τη «φοβία» για την 

τεχνολογία ή την «απροθυμία» μερίδας των υπαλλήλων της Διοίκησης 

(ενδεχομένως και των ίδιων των οικονομικών φορέων).  

 

Τα προαναφερόμενα αποτελούν παράγοντες που δεν πρέπει να υποτιμώνται 

κατά τη διερεύνηση των αιτιών για την αχρησία στην οποία έχει περιπέσει το 

δυναμικό σύστημα αγορών317 και είναι γεγονός ότι οι τεχνικές δυσλειτουργίες 

που ανάγονται στο πεδίο ευθύνης της Αναθέτουσας Αρχής (και όχι των 

συμμετεχόντων) μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρά διαδικαστικά ελαττώματα, 

για παράδειγμα, εάν μία επιχείρηση εμποδιστεί να καταθέσει εγκαίρως την 

προσφορά της. Επιπροσθέτως, το δυναμικό σύστημα, σε αντίθεση με τη 

συμφωνία - πλαίσιο, προϋποθέτει συνεχή επαγρύπνηση εκ μέρους του 

ανθρώπινου παράγοντα318, προκειμένου πρώτον, να υπάρχει καθ’ όλη τη 

                                                 
316  De Baecke P., ό.π., σελ. 44, υπό C. 

317  Knauff M., Neues…, ό.π., σελ. 624.  

318  Η συνεχής απασχόληση υπαλληλικού προσωπικού, σε συνδυασμό με την υποβολή 

αλλεπάλληλων προσφορών, δημιουργεί μία νέου τύπου «γραφειοκρατία» που μπορεί να 

λειτουργήσει αποτρεπτικά, όχι μόνο για τη Διοίκηση, αλλά και για τις ενδιαφερόμενες 

επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα τη μείωση του ανταγωνισμού (Grabitz Ε. / Hilf M., Das Recht der 

Europäischen Union, Verlag Z.H. Beck, München 2006, Β 6 ΙΙ, υπό 2f, Rn. 41 hh).     
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διάρκεια τεχνική επίβλεψη, και δεύτερον, να γίνονται αντιληπτές οι προς 

αξιολόγηση προσφορές που υποβάλλονται ανά πάσα στιγμή και οι οποίες, 

όπως ειπώθηκε, μπορεί να είναι πολυάριθμες.      

 

Ωστόσο, ενόψει της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 20ης 

Δεκεμβρίου 2011319 σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις, η οποία οδήγησε στη 

σχετικά πρόσφατη έκδοση της νέας Οδηγίας για τις προμήθειες του 

Δημοσίου320, πιστεύουμε ότι το ενδιαφέρον για την εφαρμογή του δυναμικού 

συστήματος αγορών και γενικά των «αποϋλοποιημένων» μορφών 

επικοινωνίας Διοίκησης  - προμηθευτών θα αναζωπυρωθεί. Αναμφίβολα, το 

ήδη υπάρχον πλαίσιο του δυναμικού συστήματος αγορών ενδείκνυται ως 

μοντέλο, που χρήζει βεβαίως βελτιώσεων, για μία εναλλακτική, αποκλειστικά 

ψηφιακή μορφή προμήθειας προϊόντων και υπηρεσιών στο μέλλον321, κυρίως 

για Αναθέτουσες Αρχές που πραγματοποιούν με επαναλαμβανόμενη 

συχνότητα αγορές τρέχουσας χρήσης. Η συμβολή του δυναμικού συστήματος 

αγορών θα είναι ακόμη πιο αναγκαία στην περίπτωση που, αντί του 

κατακερματισμού των Αναθετουσών Αρχών που ισχύει ως επί το πλείστον, 

προτιμηθεί μελλοντικά η δημιουργία Κεντρικών Αναθετουσών Αρχών, οι 

οποίες θα διεξάγουν συνολικά διαγωνιστικές διαδικασίες για τις ανάγκες όλων 

των περιφερειακών Υπηρεσιών.   

 
 
 

                                                 
319  Στο http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0896:FIN:EL:PDF, 

όπου, μεταξύ άλλων, στη σελίδα 10, στην παράγραφο με τίτλο «Προώθηση των 

ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων», γίνεται λόγος για εξορθολογισμό και βελτίωση των 

δυναμικών συστημάτων αγορών. 

320  Πρόκειται  για  την  Οδηγία  2014/24/ΕΕ  του  Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του 

Συμβουλίου  της  26ης  Φεβρουαρίου  2014  «σχετικά  με  τις  δημόσιες  προμήθειες  και  την  

κατάργηση  της οδηγίας 2004/18/ΕΚ», που  δημοσιεύτηκε  στην  Επίσημη  Εφημερίδα  στις 

28.03.2014 και είναι διαθέσιμη στο http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0024&from=EN, ωστόσο η συγκεκριμένη Οδηγία 

δεν  έχει  ενσωματωθεί  ακόμη στο Ελληνικό Δίκαιο. 

321  Knauff M., Neues…, ό.π., σελ. 624.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο:  
Ο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ (άρθρο 54 της Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ – άρθρο 28 του Π.Δ. 60/2007) 
 
 
5. Εισαγωγικά 
 

Η βούληση του ενωσιακού νομοθέτη να προωθήσει τη χρήση ηλεκτρονικών 

μέσων στις διαγωνιστικές διαδικασίες προκύπτει με σαφήνεια, εκτός από την 

πρόβλεψη για το δυναμικό σύστημα αγορών που παρατέθηκε στο 

προηγούμενο Κεφάλαιο της παρούσας μελέτης, και από τη θέσπιση του άρ. 

54 της νέας Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών 

σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», στην 

οποία έχουμε ήδη αναφερθεί επανειλημμένα. Το εν λόγω άρθρο 

ενσωματώθηκε στο Ελληνικό Δίκαιο με το άρ. 28 του Π.Δ. 60/2007, ως 

δυνατότητα της Αναθέτουσας Αρχής να προσφεύγει σε ηλεκτρονικούς 

πλειστηριασμούς (στην αγγλική: “electronic auctions”, στη γαλλική: “enchères 

électroniques”, στη γερμανική: “elektronische Auktionen”). Αντίστοιχη 

πρόβλεψη περιλαμβάνεται και στο άρ. 56 της νέας Οδηγίας 2004/17/ΕΚ περί 

συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, η οποία 

αφορά ειδικά τις Αναθέτουσες Αρχές που δραστηριοποιούνται στους τομείς 

ύδατος, ενέργειας και μεταφορών, χωρίς ουσιαστικά να διαφοροποιείται ως 

προς το περιεχόμενο από τις ρυθμίσεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, αν και σε 

ελάχιστες περιπτώσεις απλώς διαφέρει η φραστική διατύπωση322.  

 

Στην αγγλική θεωρία συχνά χρησιμοποιείται και ο προσδιορισμός “reverse” 

auction, δηλαδή «αντίστροφος» πλειστηριασμός, ωστόσο αυτός δεν 

υιοθετήθηκε από το αγγλικό κείμενο της Οδηγίας. Ο χαρακτηρισμός 

προφανώς προκύπτει από τη φύση του συγκεκριμένου πλειστηριασμού323, 

                                                 
322  Για περισσότερες λεπτομέρειες επί των νέων ρυθμίσεων βλ. Arrowsmith S., The Law of 

Public and Utilities Procurement, London: Sweet & Maxwell 2005, σσ. 1186 – 1207. 

323  Jap S., Online Reverse Auctions: Issues, Themes and Prospects for the Future, (2002) 

30 JAMS, σελ. 507.  
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όπου ο στόχος είναι η χαμηλότερη δυνατή τιμή, δηλαδή ο αντίστροφος 

σκοπός από το συνήθη πλειστηριασμό που αποβλέπει στο υψηλότερο εφικτό 

τίμημα. Εννοείται πάντως ότι ο  ηλεκτρονικός πλειστηριασμός ως όρος δεν 

επινοήθηκε από την Οδηγία 2004/18/ΕΚ, αλλά προϋπήρχε ως μορφή 

εκποίησης ή απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών324 και ήδη χρησιμοποιούνταν 

σε ιδιωτικές online συναλλαγές, με συνέπεια, μετά και την αλματώδη πρόοδο 

του Διαδικτύου, να έχει ήδη αναπτυχθεί σε μεγάλο βαθμό η συζήτηση325 γύρω 

από τους τρόπους διεξαγωγής του, τον οικονομικό αντίκτυπο και τα 

επιμέρους τεχνικά ζητήματα που προκύπτουν.  

 

Στο σημαντικό, ερμηνευτικό της Οδηγίας 2004/18 έγγραφο με τον τίτλο “Staff 

Working Document” SEC(2005) 959 του έτους 2005, που αναφέρθηκε ήδη σε 

άλλο Κεφάλαιο, υπό 3.2.2., ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός ορίζεται ως μία 

επαναληπτική διαδικασία, η οποία συμπεριλαμβάνει έναν ηλεκτρονικό 

μηχανισμό που επιτρέπει στους προσφέροντες να παρουσιάζουν νέες τιμές 

και / ή νέες αξίες για ορισμένα ή για όλα τα στοιχεία των προσφορών τους326. 

Αυτός ο χαρακτηρισμός συνάδει και με το άρ. 2 παρ. 7 του Π.Δ. 60/2007 (άρ. 

1 παρ. 7 της σχετικής Οδηγίας). Σύμφωνα με το “Staff Working Document”, ο 

ηλεκτρονικός πλειστηριασμός αποτελεί ένα συγκεκριμένο, ιδιαίτερο βήμα της 

διαδικασίας ανάθεσης και ως τέτοιο θα πρέπει πάντα να έπεται μίας 

ολοκληρωμένης αξιολόγησης των κατατεθειμένων προσφορών, η οποία θα 

καταλήγει σε ένα αποτέλεσμα που θα παρέχει τη δυνατότητα στην 

Αναθέτουσα Αρχή να κατατάξει τους υποψηφίους χρησιμοποιώντας 

                                                 
324  Για μία λεπτομερή εισαγωγή στην εν λόγω ηλεκτρονική διαδικασία, βλ. Klein S., 

Introduction to Electronic Auctions, (1997) Vol. 7 - no 4, IJEM, σσ. 3 – 6. Επίσης, Ausubel, 

L.M. / Crampton P., Dynamic Auctions in Procurement, in Handbook of Procurement, ed. by 

Dimitri N., Piga G. and Spagnolo G., Cambridge England: Cambridge University Press 2006, 

κεφάλαιο 9. 

325  Ενδεικτικά βλ. Parente D.(ed.), Best Practices for Online Procurement Auctions, IGI 

Global 2007.   

326  Βλ. τον όρο 5 στη σελ. 17 του διαθέσιμου μόνο στην αγγλική γλώσσα εγγράφου, όπου 

αναφέρεται ότι “Electronic auctions are reiterative processes involving an electronic device 

that allows tenderers to present new prices, and / or new values for some or all elements of 

heir tenders”. 
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αυτοματοποιημένες μεθόδους εκτίμησης327. Δηλαδή, ουσιαστικά αποτελεί το 

τελικό στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας και διαδραματίζεται σε 

«πραγματικό χρόνο», ως μία άμεση ανταγωνιστική διαδικασία μεταξύ 

οικονομικών φορέων328. 

 

Στην αγγλική νομοθεσία, για παράδειγμα, αυτή η δυνατότητα έχει 

θεσμοθετηθεί στο άρ. 21 (με τίτλο “Electronic Auctions”) του Τμήματος 3 (με 

τίτλο “Procedures Leading to the Award of a Public Contract”) του 

νομοθετήματος που αποκαλείται “Statutory Instrument 2006 n˚ 5” (The Public 

Contracts Regulation 2006)329 και αποτελεί την ενσωμάτωση των διατάξεων 

της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ στο δίκαιο της Μεγάλης Βρετανίας, όπως 

προαναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 4ο που αφορά το δυναμικό σύστημα αγορών. 

Αντίστοιχα, στο γαλλικό “Code des marchés publics (édition 2006)” η 

δυνατότητα διενέργειας ηλεκτρονικού πλειστηριασμού διατυπώθηκε στο 

Υποτμήμα 3 (“Procédure de sélection des offres au moyen d'enchères 

électroniques”) του Tμήματος 9 (“Examen des candidatures et des offres”) του 

Κεφαλαίου ΙΙΙ (“Règles générales de passation”) του Τίτλου 3 (“Passation de 

Marchés”). Στο γερμανικό εθνικό δίκαιο, κατόπιν της σημαντικής 

Μεταρρύθμισης 2009/2010 σε θέματα δημοσίων προμηθειών, ο ηλεκτρονικός 

πλειστηριασμός εμπεριέχεται και καθορίζεται εννοιολογικά στο Νόμο κατά  

των Περιορισμών στον Ανταγωνισμό “Gesetz gegen 

Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)”330, στο Τέταρτο Μέρος (“Vergabe 

öffentlicher Aufträge”), Τμήμα Πρώτο (“Vergabeverfahren”), § 101 (“Arten der 

Vergabe”), εδ. (6).  

                                                 
327  Για τη θεωρία που αναπτύχθηκε γύρω από την έννοια του δημόσιου πλειστηριασμού βλ. 

επίσης Trepte P., Procurement in the EU: A Practitioner’ s Guide, 2nd edn Oxford: Oxford 

University Press 2007.  

328  Sigma,   Support    for    Improvement     in  Governance     and     Management,    Brief   

11,   Public   Procurement,    January    2011,    στο    http://www.sigmaweb.org/ 

ytopic/publicprocurement/Public_Procurement_Tools_2011.pdf, σελ. 7. 

329  Στο http://www. Legislation.gov.uk/uksi/2006/5/regulation/21/made, ό.π, στο Κεφάλαιο 4ο 

για τα δυναμικά συστήματα αγορών της παρούσας μελέτης. 

330  Στο www.gesetze-im-internet.de/gwb/.  
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Γενικά, σε συνολικό ευρωπαϊκό επίπεδο, θα λέγαμε ότι έως το έτος 2004 το 

συγκεκριμένο «εργαλείο» ανάθεσης σύμβασης δεν είχε ρυθμιστεί νομικά με 

κάποιον ενιαίο τρόπο, πιθανώς λόγω του ότι η χρήση του βρισκόταν ακόμη 

στα σπάργανα και δεν απασχολούσε ιδιαιτέρως την πράξη. Κατά μία 

άποψη331, πριν από την υιοθέτηση το 2004 των νέων Οδηγιών που το 

προέβλεπαν, οι Αναθέτουσες Αρχές δεν επιτρεπόταν να διενεργήσουν τέτοιου 

είδους διαδικασία στις συνήθεις κρατικές προμήθειες. Η αντίθετη πλευρά332 

υποστήριζε ότι η παντελής απουσία ειδικής αναφοράς στους πλειστηριασμούς  

στις τότε ισχύουσες Οδηγίες δεν συνεπαγόταν κατ’ ανάγκη πλήρη 

απαγόρευση της χρήσης ορισμένων μορφών ηλεκτρονικού πλειστηριασμού 

για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, συνεπώς συνηγορούσε υπέρ της 

χρήσης αυτών και από τις Υπηρεσίες του Δημοσίου.  

 

Η δεύτερη άποψη φαίνεται να βρίσκει έρεισμα στην πράξη για το χρονικό 

διάστημα πριν από την έκδοση των Οδηγιών, διότι μελέτη της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής333 αποκάλυψε την εμπειρική χρήση ηλεκτρονικών πλειστηριασμών 

σε ορισμένα κράτη – μέλη είτε πιλοτικά είτε πιο εκτεταμένα, π.χ. στο Ηνωμένο 

Βασίλειο, όπου ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός στο Δημόσιο είχε 

πρωτοεμφανιστεί το έτος 2002. Η προαναφερόμενη μελέτη φώτισε επίσης το 

γεγονός της ύπαρξης αρκετών τυπικών ρυθμίσεων επί του θέματος σε 
                                                 
331  Αυτό προκύπτει, για παράδειγμα, από την πρόταση της αντιπροσωπείας από τη Δανία, 

που τάχθηκε υπέρ της εισαγωγής των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών στις Οδηγίες (βλ. Hebly 

J. – Μ. (ed.), European Public Procurement: Legislative History of the “Classic” Directive 

2004/18/EC, Alphen aan den Rijn, The Netherlands: Kluwer Law International 2006, και 

συγκεκριμένα το “Danish Delegation, E – auctions as a method for public procurement, 

Document SN 2332/01 of 11 July 2001”, σσ. 1311 – 1319).  

332  Arrowsmith S., Electronic Reverse Auctions under the EC Public Procurement Rules: 

Current Possibilities and Future Prospects, (2002) 11 P.P.L.R., Issue 6, σελ. 299, και της 

ιδίας, The Law…, ό.π., σσ. 1182 – 1184. Στο πρώτο άρθρο η Arrowsmith S. παραθέτει μία 

λεπτομερή ανάλυση πιθανών μοντέλων διενέργειας ηλεκτρονικών πλειστηριασμών στο 

πλαίσιο διαδικασιών ανάθεσης, όπως επίσης πλούσια νομολογία του Δικαστηρίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με διάφορα θέματα που μπορεί να ανακύψουν.  

333  Rambøll Management, Electronic Public Procurement in EU Member States: Country 

Reviews:http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/eprocurement/2004-12-

country-reviews_en.pdf. 
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κάποιες ευρωπαϊκές χώρες, π.χ. στη Γαλλία με το Décret No 2001 – 846 της 

18ης Σεπτεμβρίου 2001. Στη συνέχεια, ο νέος Κώδικας Δημοσίων Συμβάσεων 

που υιοθετήθηκε στην εν λόγω χώρα το έτος 2006, μεταξύ άλλων, κατήργησε 

τον Κώδικα του 2001 και εναρμόνισε τις ρυθμίσεις περί πλειστηριασμών334. 

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, αντίστοιχα, ειδικές ρυθμίσεις περί ηλεκτρονικού 

πλειστηριασμού δεν υπήρχαν, αλλά εισήχθησαν για πρώτη φορά στο θεσμικό 

πλαίσιο περί προμηθειών το έτος 2006 (βλ. ανωτέρω), προφανώς λόγω της 

υποχρέωσης εναρμόνισης με τις νέες ενωσιακές Οδηγίες.  

 

Λόγω της ηγετικής θέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ευρωπαϊκό 

κανονιστικό πλέγμα περί δημοσίων προμηθειών αποτέλεσε τμήμα της 

διεθνούς επιστημονικής αντιπαράθεσης, μεταξύ άλλων θεμάτων, και για τους 

ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, λόγω του ευρύτερου διακρατικού 

ενδιαφέροντος για το ζήτημα αυτό. Δεδομένου ότι ορισμένες συμβάσεις που 

υπάγονται στις ενωσιακές Οδηγίες περί προμηθειών, αποτελούν αντικείμενο 

ρύθμισης και από τη Διεθνή Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (ΣΔΣ, στην 

αγγλική: “Government Procurement Agreement” – GPA) του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ, στην αγγλική: “WTO”), επισημαίνουμε ότι η 

τελική μορφή που προέκυψε μετά από εκτεταμένες διαπραγματεύσεις και 

επικυρώθηκε το έτος 2012 προβλέπει ρητά τη δυνατότητα ηλεκτρονικού 

πλειστηριασμού, δίνοντας αρχικά τον ορισμό αυτού, αλλά και καθορίζοντας 

στο άρ. XIV τις υποχρεώσεις της Αναθέτουσας Αρχής προς τους 

ενδιαφερόμενους πλειοδότες335, όπως, για παράδειγμα, την παροχή 

πληροφοριών για το μαθηματικό τύπο της αυτόματης κατάταξής τους, τα 

αποτελέσματα της αρχικής αξιολόγησης των προσφορών τους και τα όποια 

περαιτέρω στοιχεία κρίνονται αναγκαία για την πλήρη ενημέρωσή τους.  

 

                                                 
334  Για περαιτέρω στοιχεία σχετικά με τη Γαλλία, βλ. Lichere F., The Regulation of Electronic 

Reverse Auctions in France, in Arrowsmith (ed.), Reform of the UNCITRAL Model Law on 

Procurement: Procurement Regulation for the 21th Century, Eagan, MN: Thomson Reuters 

West 2009, Κεφάλαιο 13. 

335  Βλ. σσ. 8 και 26 αντίστοιχα της συμφωνίας GPA/113 (02.04.2012) στο 

http://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm.  
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Η δυνατότητα αυτή προϋπήρχε και σε παλαιότερη τροποποίηση της εν λόγω 

συμφωνίας, παρέχοντας την ευκαιρία στη διαδικασία ανάθεσης να αποποιηθεί 

το «στατικό» χαρακτήρα της336, που περιλαμβάνει στην παραδοσιακή της 

μορφή μία και μοναδική διάδραση μεταξύ Αναθέτουσας Αρχής και υποψηφίου 

προμηθευτή: όταν δηλαδή κάθε προμηθευτής καταθέτει μία και μοναδική 

προσφορά και η Υπηρεσία επιλέγει αυτή που θεωρεί «καλύτερη». Με τον 

ηλεκτρονικό πλειστηριασμό, αντιθέτως, η διαδικασία ανάθεσης μετατρέπεται 

σε μία διαδραστική διαδικασία όπου περισσότεροι υποψήφιοι 

αλληλοεπιδρούν και βελτιώνουν συνεχώς τις προσφορές τους έως την τελική 

επικράτηση ενός από το σύνολό τους.   

  

Επίσης, αντίστοιχη πρόβλεψη για ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς έχει 

περιληφθεί και από την Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο του 

Διεθνούς Εμπορίου (UNCITRAL) στο κανονιστικό πλαίσιο του 2011 επί 

θεμάτων προμηθειών (γνωστό ως “Model Law”)337, και συγκεκριμένα στο άρ. 

31, όπου παρέχεται ρητά η δυνατότητα χρήσης τους, και στο Κεφάλαιο VI του 

ιδίου νομοθετήματος, που ρυθμίζει λεπτομερώς τη διεξαγωγή του 

πλειστηριασμού. Όπως παρατηρούμε δηλαδή, σημειώνεται έντονο 

ενδιαφέρον για το νέο αυτό εργαλείο και εκτός των συνόρων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, διότι θεωρείται ότι σε αυτό «τέμνονται» οι σύγχρονες τεχνολογίες με 

την παλαιά ανάγκη για το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα338 στις δημόσιες 

                                                 
336  Reich A., The New Text of the Agreement on Government Procurement: An Analysis and 

Assessment, (2009) J.I.E.L 12 (4), σελ. 1002.   

337  Το συνολικό νομοθέτημα της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών είναι διαθέσιμο στο 

http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/procurem/ml-procurement-2011/2011-Model-Law-on-

Public-Procurement-e.pdf, όπως διαμορφώθηκε κατόπιν διαβουλεύσεων και τροποποιήσεων 

κατά την πάροδο αρκετών ετών. Βλ. και Wallace D. Jr. / Yukins C. & Matechak J., UNCITRAL 

Model Procurement Law: Reforming Electronic Procurement, Reverse Auctions, and 

Framework Agreements, Procurement Law., Vol. 40 , No 2, Winter 2005, American Bar 

Association, σελ. 10 επ. Επίσης, για την προσπάθεια εναρμόνισης του καθεστώτος των 

δημόσιων προμηθειών διεθνώς, βλ. Kovacs A., The Global Procurement Harmonisation 

Initiative, (2005) 14 P.P.L.R. Issue 1, σελ. 15. 

338  O Schooner S. το χαρακτηρίζει ως “best value” και “value for money” στο Desiderata: 

Objectives for a System of Government Contract Law, (2002) 11 P.P.L.R. Issue 2, σελ. 113.  
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προμήθειες, με συνέπεια όλα τα γνωστά συστήματα προμηθειών να 

χειρίζονται τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό με ίδιο ή παρεμφερή τρόπο και να 

αντιμετωπίζουν κατά καιρούς πανομοιότυπα προβλήματα. Ακολούθως, αυτός 

αποτελεί μία μοναδική ευκαιρία ανταλλαγής εμπειριών διεθνώς339, με βάση τις 

κοινές διεθνείς ρυθμίσεις επί της διεξαγωγής του, προκειμένου να επιτευχθεί η 

επιθυμητή πρόοδος στη χρήση του340. 

 

Στη χώρα μας ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός προσδιορίστηκε κατ’ αρχάς 

στην Εγκύκλιο Π1/1105/2-3-2006 του Υπουργείου Ανάπτυξης προς τις 

Διοικητικές Υπηρεσίες, σχετικά με την εφαρμογή της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, 

όπου γίνεται μνεία ότι η χρήση του άρ. 28 της Οδηγίας γι’ αυτού του είδους 

τον πλειστηριασμό αποτελεί, όπως ισχύει και για τα δυναμικά συστήματα 

αγορών, δυνατότητα (όχι υποχρέωση) του κράτους και ότι για να τύχει 

εφαρμογής απαιτείται ειδική και τεχνική διερεύνηση και στη συνέχεια 

νομοθετική ρύθμιση του θέματος341. Το 2010 εστάλη από το Υπουργείο 

Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας η δισέλιδη Εγκύκλιος 

Π1/2407/3-8-2010342, με θέμα «Διενέργεια δημοσίων διαγωνισμών 

προμηθειών αγαθών με χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού», η οποία 
                                                 
339  Βλ. ενδεικτικά για Ευρώπη και Ασία Sahaydachny S., Electronic Reverse Auctions, 

διαθέσιμο στο http://docs.law.gwu.edu/facweb/sschooner/RevAuctions-Sahay.pdf και για τη 

Λατινική Αμερική Claro J., A Report on Recent Legal Developments on Government 

Procurement in Latin America, στο http://docs.law.gwu.edu/facweb/sschooner/Claro-

Uncitral.pdf.   

340  Yukins C. / Wallace D. Jr., UNCITRAL Considers Electronic Reverse Auctions, as 

Comparative Public Procurement Comes of Age in the United States, (2005) 14 P.P.L.R. 

Issue 4, σελ. 184. 

341  Βλ. το άρ. 54 σε http://www.gge.gr/up/files/Egkyklios_Odhgia18_2004.doc, σελ. 20. 

Δεδομένου ότι μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί λεπτομερές τεχνικό πλαίσιο εφαρμογής για την 

καθοδήγηση Αναθετουσών Αρχών και προμηθευτών, ενδεχομένως για το λόγο αυτό η 

συγκεκριμένη δυνατότητα δεν έτυχε ευρείας εφαρμογής. Ένα παράδειγμα χρήσης της 

αποτέλεσε ο  ηλεκτρονικός πλειστηριασμός για την εγκατάσταση φωτοβολταïκών 

συστημάτων σε εικοσιένα κτίρια του Δήμου Νεάπολης  - Συκεών (Θεσσαλονίκη) τον 

Αύγουστο του 2012, βλ. σχετικά την ιστοσελίδα της οικονομικής e – εφημερίδας voria.gr στο: 

http://voria.gr/index.php?module=news&func=display&sid=102823. 

342  http://gge.gov.gr/wp-content/uploads/2011/09/Egiklios2407_hlektrpleistirasmos2010.pdf. 
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ανέφερε ότι η Γενική Γραμματεία Εμπορίου εκείνο το διάστημα προγραμμάτιζε 

την πιλοτική διενέργεια ενός μικρού δείγματος ηλεκτρονικών διαγωνισμών με 

κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή και ότι σε έρευνα που αυτή πραγματοποίησε 

διαπίστωσε την ύπαρξη στη χώρα μας παρόχων με συμβατές υπηρεσίες 

διεξαγωγής ενός ηλεκτρονικού πλειστηριασμού. Επί πλέον, διατύπωνε την 

εντολή προς τους αποδέκτες για τήρηση κατά την εφαρμογή του 

πλειστηριασμού των τριών βασικών αρχών δικαίου, ήτοι της διαφάνειας343, 

της ίσης μεταχείρισης και της αποφυγής διακρίσεων. Τέλος, άφηνε να 

εννοηθεί ότι η νέα αυτή μορφή διαδικασίας αφορά αποκλειστικά τις δημόσιες 

συμβάσεις αγαθών, διότι υποτίθεται ότι μόνο στην κατηγορία αυτή «οι όροι και 

οι εν γένει προδιαγραφές μπορούν να καθορισθούν με ακριβή τρόπο», όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρει η Εγκύκλιος.   

 

Στη συνέχεια, το έτος 2011 εκδόθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας η σημαντική Εγκύκλιος Π1/4168/25-10-

2011 με θέμα τη «Διενέργεια δημόσιων διαγωνισμών προμηθειών αγαθών με 

χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού»344, στο τέλος της οποία παρατίθεται 

Παράρτημα με ένα πρότυπο ενδεικτικής διακήρυξης διαγωνισμού με χρήση 

ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, όπου κριτήριο κατακύρωσης, σημειωτέον, είναι 

αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή, και όχι άλλες παράμετροι. Στην αρχή της εν 

λόγω Εγκυκλίου διατυπώνεται ρητά η βούληση της Γενικής Γραμματείας 

Εμπορίου του Υπουργείου να προωθήσει τη χρήση «εναλλακτικών» μεθόδων 

διενέργειας διαγωνισμών για προμήθειες και υπηρεσίες του Δημοσίου, 

προβαίνοντας στις απαιτούμενες νομοθετικές ρυθμίσεις και στη δημιουργία 

των κατάλληλων τεχνικών προϋποθέσεων.  

 

Επί πλέον, τονίζεται η επιτυχία των έως τώρα -έστω και ολιγάριθμων- 

ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, οι οποίοι ολοκληρώθηκαν άνευ προβλημάτων 

διαδικαστικών, τεχνικών ή ασυμβατότητας προς την κείμενη νομοθεσία. 

                                                 
343  Η διαφάνεια είναι άλλωστε, μεταξύ άλλων, το ζητούμενο στις νέες τεχνολογίες που 

εισάγονται, αφού αυτές υπηρετούν κατεξοχήν το ερώτημα «ποιος τρέχει τι και πώς», όπως 

αναφέρει ο Παπακωνσταντίνου Β., ό.π., σελ. 192.  

344  Βλ.  http://www.gge.gr/up/files/EGKYKLIOS_HLPLEISTHRIASMOS_2011.pdf. 
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Τέλος, επισημαίνεται η πρόθεση, μέσω των αναγκαίων νομοθετικών 

πρωτοβουλιών, να επεκταθεί η χρήση του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού και 

σε διαγωνισμούς με προϋπολογισμό κάτω των ενωσιακών ορίων (βλ. 

παραπάνω, υπό 2.2.1.) τόσο για προμήθειες όσο και για υπηρεσίες του 

Δημοσίου, για λόγους διαφάνειας και μείωσης των δημοσίων δαπανών, που 

είναι, κατά τη γνώμη μας, στην παρούσα φάση ζωτικής σημασίας για τον 

κρατικό προϋπολογισμό. Όσες δε εντάσσονται στο Ενιαίο Πρόγραμμα 

Προμηθειών, μελλοντικά θα κατακυρώνονται μόνο μέσω του νέου αυτού 

τρόπου διεξαγωγής.  

 

Αν και, όπως είδαμε, σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες ο θεσμός του ηλεκτρονικού 

πλειστηριασμού προϋπήρχε της ενωσιακής Οδηγίας 2004/18/ΕΚ και 

εφαρμοζόταν βάσει διατάξεων του εθνικού Δικαίου, για παράδειγμα, ως 

«τηλεματικός διαγωνισμός» στην Ιταλία ή «ηλεκτρονικός διαγωνισμός» αλλού, 

στην Ελλάδα οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας του μοντέλου αυτού δεν 

προβλέπονταν στη νομοθεσία μας, οπότε και εισάγονται ως καινοτομία, 

δεδομένου μάλιστα ότι ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός συνιστά αναπόσπαστο 

κομμάτι της λεγόμενης ηλεκτρονικής διακυβέρνησης345. Η τελευταία αποτελεί 

απόρροια της λειτουργίας της «Κοινωνίας της Πληροφορίας που είναι πλέον 

συνώνυμη με τις πολιτικές κατευθύνσεις που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα 

επιμέρους κράτη – μέλη σχετικά με την τεχνολογική τους εξέλιξη346 και, όπως 

προαναφέρθηκε στην αρχή της παρούσας μελέτης (υπό 1.2.), εισάγει νέες 

μεθόδους και στον παραδοσιακό τρόπο διεκπεραίωσης των διοικητικών 

διαδικασιών347. 

 
 

                                                 
345  Πανάγος Θ., ό.π., σελ. 261. 

346  Παπακωνσταντίνου Ε., ό.π., σελ. 7. 

347  Για μία νομική και οικονομική προσέγγιση της έννοιας του πλειστηριασμού στο πλαίσιο 

των νόμων περί ανταγωνισμού και περί δημοσίων προμηθειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε 

σχέση με την αποφυγή οικονομικών συμπράξεων (καρτέλ), βλ. το πρόσφατο έργο του 

Weisshaar S., Cartels, Competition and Public Procurement. Law and Economics to Bid 

Rigging, Edward Elgar Publishing Limited 2013, σσ. 65 – 109 και 217 – 243.  
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5.1. Πεδίο και προϋποθέσεις εφαρμογής του ηλεκτρονικού 
πλειστηριασμού 
 

Σύμφωνα με το άρ. 28 παρ. 2 του Π.Δ. 60/2007 (άρ. 54 της Οδηγίας 

2004/18/ΕΚ), ο δημόσιος ηλεκτρονικός πλειστηριασμός δύναται να 

χρησιμοποιηθεί ως «προδικασία», δηλαδή πριν από την ανάθεση σύμβασης, 

σε όλων των ειδών τις διαδικασίες, δηλαδή ανοικτές, κλειστές ή με 

διαπραγμάτευση (στην οποία έχει προηγηθεί δημοσίευση διακήρυξης), αλλά 

και μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών μίας συμφωνίας  - πλαισίου (η οποία 

όπως προαναφέραμε χαίρει αρκετής δημοφιλίας)348 ή κατά τη διενέργεια του 

δυναμικού συστήματος αγορών, ανάλογα και με τις ειδικές διατάξεις που 

ρυθμίζουν τις δύο τελευταίες περιπτώσεις. Σημειωτέον ότι όσον αφορά τις 

διαδικασίες διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη προκήρυξη ή τον 

ανταγωνιστικό διάλογο του άρ. 23 του Π.Δ. 60/2007, τόσο το Π.Δ. όσο και η 

ενωσιακή Οδηγία 2004/18 δεν επιτρέπουν σε κάποια διάταξη απερίφραστα 

ως μέθοδο προδικασίας τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό, γεγονός που κατά 

μία άποψη αποτελεί «ανωμαλία»349, που αντίκειται  στο γενικό πνεύμα της 

Οδηγίας, το οποίο τάσσεται υπέρ της  ενίσχυσης των ηλεκτρονικών 

εφαρμογών προς επίτευξη μεγαλύτερης διαφάνειας.  

 

Ωστόσο, ασχέτως επιλεγείσας διαδικασίας, στο προαναφερόμενο άρ. 28 παρ. 

2 του Π.Δ. 60/2007 τονίζεται ότι πρέπει να συντρέχει μία επί πλέον 

προϋπόθεση: οι όροι και εν γένει οι προδιαγραφές της σύμβασης να μπορούν 

να καθορισθούν με ακρίβεια, όπως αναφέρεται και στο αντίστοιχο άρ. 54 παρ. 

2 της Οδηγίας. Επίσης, για παράδειγμα, τo εν λόγω άρθρα στην αγγλική και 

                                                 
348  Williams R., The New Procurement Directives of the European Union, (2004) 13 P.P.L.R. 

Issue 4, σσ. 157 – 158. 

349  Arrowsmith S., Electronic Reverse Auctions Under the New EC Procurement Directives, 

(2005) 14 P.P.L.R. Issue 4, σελ. 211.  Στην Αγγλία μάλιστα, για αρκετά χρόνια η Υπηρεσία 

Κρατικού Εμπορίου (Office of Government Commerce –OGV) διέθετε στην ιστοσελίδα της 

www.ogc.gov.uk, που έκλεισε το 2011, το ειδικό εργαλείο “eAuction Decision Tool”, 

προκειμένου να υποστηρίξει τις ενδιαφερόμενες Υπηρεσίες στην απόφασή τους για την 

καταλληλότητα (ή μη) της χρήσης ηλεκτρονικού πλειστηριασμού για συγκεκριμένες 

προμήθειες.    
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τη γερμανική έκδοση της Οδηγίας ορίζουν ότι ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός 

χρησιμοποιείται “when the contract specifications can be established with 

precision” ή αντίστοιχα "sofern die Spezifikationen des Auftrags hinreichend 

präzise beschrieben werden können”. Αυτό σημαίνει κατ’ αρχάς ότι οι πάσης 

φύσεως προδιαγραφές της υπό σύναψη σύμβασης (τεχνικές κ.λ.π.) πρέπει να 

είναι γνωστές σε όλους εκ των προτέρων, δηλαδή ήδη πριν από την υποβολή 

των αρχικών προσφορών, η αξιολόγηση των οποίων προηγείται της 

διενέργειας του πλειστηριασμού. Κατά δεύτερο λόγο, αυτή η διάταξη έχει ως 

στόχο να εξασφαλιστεί η δυνατότητα πραγματοποίησης μίας αυτόματης, 

«μηχανικής» αξιολόγησης των συγκεκριμένων στοιχείων των προσφορών 

που θα αποτελέσουν στη συνέχεια αντικείμενο του ηλεκτρονικού 

πλειστηριασμού. Αυτή ακριβώς η αξιολόγηση πρέπει να πραγματοποιείται 

βάσει προκαθορισμένων όρων, οι οποίοι είναι υποχρεωτικό να τεθούν εκ των 

προτέρων με σαφήνεια. 

 

Ο ενωσιακός νομοθέτης, δίνοντας τον ορισμό της έννοιας του ηλεκτρονικού 

πλειστηριασμού στο άρ. 2 παρ. 7 του Π.Δ. 60/2007 (άρ. 1 παρ. 7 της 

Οδηγίας), όπου περιλαμβάνει την προϋπόθεση οι προσφορές να 

ταξινομούνται με βάση αυτόματες μεθόδους αξιολόγησης, αποκλείει, απ’ ό,τι 

προκύπτει από το δεύτερο εδάφιο του αυτού άρθρου μία κατηγορία 

συμβάσεων, και συγκεκριμένα, ορισμένες συμβάσεις υπηρεσιών που έχουν 

ως αντικείμενο υπηρεσίες πνευματικού δημιουργού, όπως ο σχεδιασμός 

έργων, που αναγράφεται ως παράδειγμα στην οικεία διάταξη. Στις 

περιπτώσεις αυτές, η Οδηγία ορίζει ότι η Αναθέτουσα Αρχή δεν μπορεί να 

χρησιμοποιήσει τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό για την ανάδειξη αναδόχου.  

 

Αυτός ο περιορισμός ενδεχομένως δημιουργεί εύλογη απορία και κατά μία 

άποψη350 το ότι έχει περιληφθεί στον ορισμό που προαναφέραμε ίσως 

οφείλεται σε ισχυρά συμφέροντα (lobby) προμηθευτών που αντιτάσσονται στη 

χρήση πλειστηριασμών στο σύνολό τους. Και στις Ηνωμένες Πολιτείας, για 

παράδειγμα, έχουν εκφραστεί εδώ και χρόνια αντιρρήσεις ως προς τη 

διενέργεια πλειστηριασμών γενικότερα, κυρίως εκ μέρους της αμερικανικής 
                                                 
350  Arrowsmith S., Electronic…, σελ. 212, υποσημ. 34.    
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βιομηχανίας351. Επιπροσθέτως, οι διαφωνίες σχετικά με τις περιπτώσεις όπου 

πρέπει ή απλώς μπορεί να χρησιμοποιείται ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός 

είχαν οδηγήσει αρχικά τη ρυθμιστική πρωτοβουλία της αμερικανικής 

κυβέρνησης σε μία στάσιμη κατάσταση, ενώ σημαντικό εμπόδιο αποτέλεσε 

και η έλλειψη ξεκάθαρης εξουσιοδότησης για τέτοιου τύπου τεχνικές που 

αφορούν πλειστηριασμούς στο αμερικάνικο Δίκαιο352. 

 

Γενικά, θα λέγαμε ότι υπάρχει όντως μία ασάφεια ως προς το εάν ο 

περιορισμός αυτός είναι ουσιαστικά μία αυστηρή απαγόρευση ή εάν αποτελεί 

απλώς μία «υπενθύμιση» στις Αναθέτουσες Αρχές ότι θα ήταν σκόπιμο να 

αποφεύγουν τη διενέργεια πλειστηριασμού όταν τα κριτήρια ανάθεσης δεν 

επιδέχονται μίας μηχανικής προσέγγισης, αλλά αποτελούν συνάρτηση 

ποιοτικών στοιχείων, όπως συμβαίνει ενδεικτικά στην παροχή υπηρεσιών 

πνευματικού δημιουργού. Διαφορετικά, η εν λόγω διάταξη θα σήμαινε ότι ο 

νομοθέτης μέσω της Οδηγίας υπονοεί ότι αυτού του είδους οι συμβάσεις 

απαγορεύεται να ανατίθενται βάσει του κριτηρίου της χαμηλότερης τιμής 

κατόπιν αυτόματης αξιολόγησης, αλλά αντιθέτως ότι πρέπει πάντα να 

επιλέγεται ανάδοχος βάσει περίπλοκων κριτηρίων ποιότητας της προσφοράς. 

Κάτι τέτοιο έρχεται όμως σε αντίθεση με το ότι οι Οδηγίες γενικώς δεν 

επιτάσσουν ούτε δίνουν αυστηρές εντολές353 σχετικά με το ποια κριτήρια 

προορίζονται για συγκεκριμένες συμβάσεις ή σε ποιες από αυτές 

απαγορεύεται η χρήση ορισμένων κριτηρίων.  

 

Η προαναφερόμενη αντίληψη προφανώς συμβαδίζει με τη θεωρία που 

αναπτύχθηκε γύρω από τις Οδηγίες περί κρατικών προμηθειών και τη 

                                                 
351  Βλ. σχετικά Major Turley S., Wielding the Virtual Gavel  - DOD Moves Forward with 

Reverse Auctions, (2002) 173 Mil.L.Rev. 1, σσ. 25 – 31. 

352  Burke T., Online Reverse Auctions, Briefing Papers 1, West / Thomson October 2000, 

σσ. 01 - 11. 

353  Βλ. κατ’ εξαίρεση την Υπόθεση ΔΕΚ C – 247/02, Sintesi SpA v Autorità per la Vigilanza 

sui Lavori Pubblici, 07.10.2004 (ανάθεση της κατασκευής και διαχείρισης ενός υπόγειου 

πάρκινγκ αυτοκινήτων), στο http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-247/02. 
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νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης354, που α) ευνοούν την 

ευρεία διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής ως προς την επιλογή 

αυτών των κριτηρίων ανάθεσης τα οποία η ίδια θεωρεί κατάλληλα για κάθε 

περίπτωση και β) που ευθυγραμμίζονται με την άποψη ότι οι Οδηγίες 

αποτελούν το πλαίσιο εντός του οποίου κάθε κράτος  - μέλος, δηλαδή κάθε 

Αναθέτουσα Αρχή, αποφασίζει τελικά355 με ποιον τρόπο οι δημόσιοι πόροι θα 

αποφέρουν τη μέγιστη δυνατή ωφέλεια, λαμβάνοντας υπόψη τις υπόλοιπες 

παραμέτρους της σύμβασης. Για παράδειγμα, ο κανονισμός περί δημοσίων 

συμβάσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο, που απηχεί στο μεγαλύτερο τμήμα του τις 

ρυθμίσεις των Οδηγιών, διαφέρει ως προς την αμφιλεγόμενη ερμηνεία για τις 

υπηρεσίες πνευματικού δημιουργού. Στις περιπτώσεις αυτές αποφασίστηκε 

και καταγράφηκε ρητά στο κείμενο η απαγόρευση χρήσης ηλεκτρονικού 

πλειστηριασμού, δηλαδή πρόκειται για μία σπάνια περίπτωση όπου η 

αμφισβητούμενη ενωσιακή επιταγή οριοθετείται ως προς το περιεχόμενό της 

από το εθνικό δίκαιο356. 

 

Στο σημείο αυτό οφείλουμε να επισημάνουμε και τις σχετικές αναφορές που 

εμπεριέχει η σκέψη 14 του Προοιμίου της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, που χωρίς να 

απαριθμεί ρητά τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο ηλεκτρονικός 

πλειστηριασμός θεωρείται απρόσφορος, δίνει μία γενική κατευθυντήρια 

γραμμή:  

α) Καλύπτονται μόνον οι συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών για τις 

οποίες οι προδιαγραφές μπορούν να προσδιορισθούν με ακριβή τρόπο, και 

ιδίως αυτές που είναι επαναλαμβανόμενες 

                                                 
354  Υπόθεση ΔΕΚ C – 448/01, EVN ΑG και Wienstrom GmbH v Αυστρίας, 04.12.2003 (για 

την ανάθεση σύμβασης με αντικείμενο την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας), στο 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=c-448/01.  

355  Για λεπτομερή ανάλυση περί των θεωριών για την ερμηνεία των κοινοτικών κανόνων, βλ. 

Arrowsmith S., Implementation of the new EC Procurement Directives and the Alcatel ruling in 

England and Whales and Northern Ireland: a review of the new legislation and guidance, 

(2006) 15 P.P.L.R. Issue 3, σσ. 86 και 109 – 112.  

356  Eyo A., Electronic Auctions in European Union procurement: Reflections on the auction 

rules from the United Kingdom, (2012) 21 P.P.L.R. Issue 1 , σελ. 4.   
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β) Η αντίστοιχη κατάταξη των υποψηφίων να μπορεί να πραγματοποιείται ανά 

πάσα στιγμή του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού 

γ) Για να εξασφαλίζεται η τήρηση της αρχής της διαφάνειας τίθενται σε 

πλειστηριασμό μόνον τα στοιχεία που επιδέχονται αυτόματη αξιολόγηση με 

ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς παρέμβαση ή / και εκτίμηση του αναθέτοντος φορέα 

δ) Οι πτυχές εκείνες των προσφορών που συνεπάγονται εκτίμηση στοιχείων 

που δεν είναι ποσοτικώς προσδιορίσιμα, δεν θα πρέπει να αποτελούν 

αντικείμενο ηλεκτρονικών πλειστηριασμών (δηλαδή ορισμένες συμβάσεις 

έργων και ορισμένες συμβάσεις υπηρεσιών οι οποίες έχουν ως αντικείμενο 

υπηρεσίες πνευματικού δημιουργού, όπως ο σχεδιασμός έργων)357. 

 

Το ζήτημα γύρω από το ποιες συμβάσεις προσφέρονται περισσότερο για την 

εφαρμογή των διατάξεων περί ηλεκτρονικού πλειστηριασμού παρουσιάζει, 

εκτός από θεωρητικό, και πρακτικό ενδιαφέρον, και μάλιστα έχει αποτελέσει 

αντικείμενο μελέτης με στατιστικές έρευνες. Για παράδειγμα, στο Ηνωμένο 

Βασίλειο, διεξήχθη κατά τα έτη 2006 και 2007, δηλαδή δύο έτη μετά την 

έκδοση των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ μία ενδιαφέρουσα 

εμπειρική έρευνα που αφορούσε ειδικά τη χρήση του ηλεκτρονικού 

πλειστηριασμού358. Ερωτήθηκαν σχετικά διάφοροι ήδη συμμετέχοντες σε 

διενέργεια ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, όπως Αναθέτουσες Αρχές, ιδιώτες 

                                                 
357  Στη Βραζιλία, για παράδειγμα, ισχύει μία αντίστοιχη «απαγόρευση», δεδομένου ότι 

σύμφωνα με το εθνικό της Δίκαιο οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί περιορίζονται στην αγορά 

υπηρεσιών και αγαθών που χαρακτηρίζονται ως «κοινά». Δηλαδή, η ποιότητα και η 

αποδοτικότητά τους μπορούν να προσδιοριστούν στην πρόσκληση για υποβολή προσφοράς 

αντικειμενικά και με σαφήνεια, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές της Αγοράς (βλ. 

Pagliari Levy R. & Barradas Correia M., Electronic Procurement of Goods and Services in 

Brazil under the Procurement Action Procedure, (2003) 12 P.P.L.R. Issue 1, σελ. 21.     

358  Για αναλυτική παράθεση στοιχείων και συμπερασμάτων βλ. Eyo A., Electronic …, ό.π., 

σελ. 1 επ.  Η Eyo A. ενδεικτικά αναφέρει στην εισαγωγή της ότι το Μάιο του 2008 από τις 

9.000 προκηρύξεις στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνο στις τριάντα 

οκτώ (από το Ηνωμένο Βασίλειο) εκδηλώθηκε η πρόθεση να χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια ο 

ηλεκτρονικός πλειστηριασμός. Όσον αφορά τις λοιπές χώρες που τον είχαν χρησιμοποιήσει, 

εντόπισε τις εξής περιπτώσεις: δέκα από τη Ρουμανία, οκτώ από την Πολωνία, τρεις από την 

Ολλανδία και μόλις μία σε Δανία, Γαλλία και Ουγγαρία. 
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προμηθευτές, δικηγορικές εταιρείες, πάροχοι υπηρεσιών και διαμορφωτές 

πολιτικής, και μάλιστα προτιμήθηκε η συγκεκριμένη χώρα, διότι ήταν ένα από 

τα πρώτα κράτη  - μέλη με πρακτική εμπειρία χρήσης αυτού του εργαλείου 

στο Δημόσιο Τομέα (ήδη από το 2002 πριν την ψήφιση των Οδηγιών)359, 

αλλά και διότι ήταν συγχρόνως ο συχνότερος χρήστης του.  

 

Συμπερασματικά προέκυψε ότι η εισαγωγή κανόνων στη διενέργεια του 

πλειστηριασμού, εκ μέρους του ενωσιακού νομοθέτη, είχε ως αποτέλεσμα την 

αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη πρακτική. Επίσης, οι 

προμηθευτές δήλωσαν ότι «αισθάνονται πιο άνετα» συμμετέχοντας στη 

διαδικασία και ότι πλέον είναι σαφώς πληρέστερα ενημερωμένοι για τις 

ακριβείς προδιαγραφές της διαδικασίας ήδη από τα αρχικά της στάδια. Οι 

πάροχοι υπηρεσιών, ωστόσο, διατύπωσαν ορισμένες επιφυλάξεις για την 

αναγκαιότητα μίας τόσο λεπτομερούς ρύθμισης που καλύπτει όλες τις πτυχές 

των σχετικών κανόνων. Κατά τη γνώμη τους, οι Αναθέτουσες Αρχές ήταν 

εξαιτίας του λόγου αυτού υποχρεωμένες να υιοθετήσουν συγκεκριμένες 

προσεγγίσεις ως προς την οργάνωση ενός πλειστηριασμού, που 

αποδεικνύονται στην πράξη περιοριστικές σε σχέση με άλλα παρεμφερή 

μοντέλα. Πάντως, όλοι οι συμμετέχοντες στην έρευνα, ανεξαρτήτως ιδιότητας, 

συγκλίνουν στο ότι η νέα διαδικασία που ρυθμίζεται από την Οδηγία 

ενδείκνυται κυρίως για τις συμβάσεις προμηθειών, και όχι τόσο για έργα ή 

υπηρεσίες. 

 

Επισημαίνουν δηλαδή ότι η απαίτηση να προκαθορίζονται με ακρίβεια οι 

προδιαγραφές της σύμβασης αντανακλά τη σε μέγιστο βαθμό 

«αυτοματοποιημένη φύση» του πλειστηριασμού360, όπου μόνο τα στοιχεία 

που επιδέχονται αυτόματη αξιολόγηση δύνανται να συμπεριληφθούν, ήτοι να 

                                                 
359  Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή στην πράξη του ηλεκτρονικού 

πλειστηριασμού στο Ηνωμένο Βασίλειο, βλ. Arrowsmith S. / Eyo A., Electronic Auctions in the 

EC Procurement Directives and a Perspective from UK Law and Practice, in Arrowsmith (ed.), 

Reform of the UNCITRAL Model Law on Procurement: Procurement Regulation for the 21st 

Century, Eagan, MN: Thomson Reuters West 2009, Κεφάλαιο 12. 

360  Eyo A., Electronic …, ό.π., σελ. 10. 
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αποτελέσουν αντικείμενο του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού. Η αυτόματη 

αξιολόγηση είτε πραγματοποιείται άμεσα βάσει της χρηματικής αξίας και μόνο 

(κριτήριο τιμής) είτε έμμεσα βάσει των αποδιδόμενων αξιών ή τιμών ή 

προκύπτει με τη βοήθεια μαθηματικών τύπων που χειρίζεται το ίδιο το 

λογισμικό της ηλεκτρονικής διαδικασίας. 

 

Όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών, κατά την έρευνα διαπιστώθηκε μία 

γενικότερη απροθυμία χρήσης του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, αν και 

υπήρχαν εξαιρέσεις όπου έγινε χρήση για την ανάδειξη αναδόχου σε 

επαγγελματικές υπηρεσίες μηχανικών, αρχιτεκτόνων, εποπτών και 

διαχειριστών έργων. Κοινή συνισταμένη στη στάση όλων των συμμετεχόντων 

ήταν η δυσκολία τους να ενσωματώσουν στη διαδικασία ποιοτικά κριτήρια, 

ώστε να διαμορφώσουν το περιβάλλον για τον κατάλληλο ηλεκτρονικό 

πλειστηριασμό.  Τέλος, σχετικά με την ανάθεση έργων με ηλεκτρονικό τρόπο, 

οι Αναθέτουσες Αρχές ήταν αυτές που εξέφρασαν κυρίως σοβαρές 

επιφυλάξεις361, τονίζοντας ότι τα έργα δεν πρέπει να ανατίθενται όπως 

συμβαίνει με τις προμήθειες ειδών, λόγω του ότι οι διαγωνισμοί έργων 

περιέχουν συνήθως και αρκετά «μη αναγραφόμενα» κριτήρια, που επίσης 

λαμβάνονται υπόψη στην αξιολόγηση, αλλά και λόγω του σύνθετου 

χαρακτήρα ενός έργου από τη φύση του.  

 

 

5.2 Η συγγραφή υποχρεώσεων 
 

Σε συνέχεια των προαναφερόμενων, αφού δηλαδή η Αναθέτουσα Αρχή 

αποφασίσει ότι η ανάδειξη αναδόχου για τη σύμβαση που την ενδιαφέρει θα 

                                                 
361  Eyo A., Electronic …, ό.π., σελ. 11. Αναφέρεται πάντως και μία περίπτωση 

συμμετέχοντος που δήλωσε ότι χρησιμοποίησε τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό για έργο 

ανακαίνισης κουζινών στο χώρο του. Μία ακόμη επιφύλαξη που εκφράζεται ως προς τη 

χρήση του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού σχετίζεται με την επιθυμία αρκετών εκπροσώπων 

των Αναθετουσών Αρχών να βελτιώσουν τις σχέσεις τους με τους εργολάβους (!) , κάτι που 

πιστεύουν ότι δεν επιτυγχάνεται μέσω του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού. 

 

 180



προκύψει μέσα από τη διαδικασία του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, βασική 

προϋπόθεση έγκυρης διενέργειάς του είναι, βάσει της παρ. 4 του άρ. 28 του 

Π.Δ. 60/2007 (παρ. 3 του άρ. 54 της Οδηγίας), η ρητή αναγραφή αυτής της 

απόφασης στην προκήρυξη του διαγωνισμού που θα προηγηθεί του 

πλειστηριασμού. Αυτή η υποχρέωση προκύπτει και από το Παράρτημα VII A 

στο τέλος της Οδηγίας, που φέρει τον τίτλο «Πληροφορίες που πρέπει να 

περιλαμβάνονται στις προκηρύξεις δημοσίων συμβάσεων», και συγκεκριμένα 

υπό τον τίτλο «Προκήρυξη διαγωνισμού», στοιχείο 3 ε’ 362, όπου αναφέρεται 

ρητά στο κείμενο η ενδεχόμενη χρησιμοποίηση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού 

στην περίπτωση των ανοικτών, κλειστών ή με διαπραγμάτευση διαδικασιών. 

Επιπλέον, στην παρ. 4 του άρ. 28 του Π.Δ. απαριθμούνται και οι πληροφορίες 

που πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνει η προκήρυξη αυτή, όπως 

επιτάσσουν άλλωστε οι αρχές της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης των 

υποψηφίων, στις οποίες έχουμε αναφερθεί επανειλημμένα.  

 

Τα παραπάνω συντρέχουν τόσο στην περίπτωση που ο πλειστηριασμός θα 

αφορά μόνο την τιμή (: κριτήριο ανάθεσης η χαμηλότερη τιμή) όσο και όταν 

αφορά τις τιμές ή / και τις αξίες επιμέρους στοιχείων των προσφορών (: 

κριτήριο ανάθεσης η πλέον συμφέρουσα προσφορά). Οι πληροφορίες που 

οφείλει η Αναθέτουσα Αρχή να παραθέσει επακριβώς στην προκήρυξη 

παρατίθενται στη συνέχεια και η καταγραφή τους προφανώς συνεπάγεται 

επιπρόσθετη «διοικητική εργασία» για τους εμπλεκόμενους υπαλλήλους και 

πιο εκτεταμένες προκηρύξεις: 

α) τα στοιχεία, οι αξίες των οποίων αποτελούν αντικείμενο του 

πλειστηριασμού, εφόσον αυτά είναι προσδιορίσιμα ποσοτικώς, με τρόπο που 

να δύνανται να εκφραστούν σε αριθμούς ή ποσοστά (εδώ δεν πρόκειται 

προφανώς για  τα στοιχεία που μας ενδιαφέρουν έξω από τη φάση του 

πλειστηριασμού) 

                                                 
362   Ενδεχομένως να είναι προτιμότερη μία πιο «ελαστική» διατύπωση στην προκήρυξη,  π.χ. 

ότι η Αναθέτουσα Αρχή «προτίθεται κατ’ αρχάς να διενεργήσει ηλεκτρονικό πλειστηριασμό», 

ώστε να καλύπτεται κάθε περίπτωση, και όχι μία κατηγορηματική διατύπωση (κατά την 

Arrowsmith S., Electronic …, ό.π., σελ. 214). 
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β)  τα ενδεχόμενα όρια των αξιών που μπορούν να υποβάλλονται, όπως 

αυτά προκύπτουν από τις προδιαγραφές του συμβατικού αντικειμένου (π.χ. 

το χρηματικό «κατώφλι» κάτω από το οποίο δεν μπορεί να πέσει η τιμή που  

προσφέρει ο υποψήφιος) 

γ)  οι πληροφορίες, δηλαδή τα ενημερωτικά στοιχεία που θα δίνονται στους 

συμμετέχοντες καθ’ όλη τη διάρκεια του πλειστηριασμού και το ακριβές 

χρονικό σημείο από το οποίο και έπειτα θα μπορούν να λαμβάνουν γνώση 

αυτών 

δ)  οι κατάλληλες πληροφορίες αναφορικά με τη διεξαγωγή του 

πλειστηριασμού 

ε)  όροι και προϋποθέσεις, προκειμένου οι υποψήφιοι να καταθέσουν τις 

προσφορές τους (ιδίως τις ελάχιστες διαφοροποιήσεις που ίσως απαιτούνται 

για την υποβολή) 

στ)  πληροφορίες τεχνικού χαρακτήρα, δηλαδή για το χρησιμοποιούμενο 

ηλεκτρονικό σύστημα, τον τρόπο και τις προδιαγραφές της σύνδεσης. 

Επισημαίνεται ότι με τον τρόπο που διατυπώνεται η εν λόγω ρύθμιση ο 

ενωσιακός νομοθέτης μάλλον θεωρεί ορθό το να καταγράφονται όλα τα 

απαραίτητα στοιχεία στη συγγραφή υποχρεώσεων, δηλαδή αυτή να μην 

αφήνεται σκοπίμως «ανοικτή» ως προς ορισμένες λεπτομέρειες για κάποιο 

μεταγενέστερο στάδιο, αλλά να «κλείνει» πριν από τη διενέργεια του 

πλειστηριασμού, ακόμη και στις περιπτώσεις που δεν πρόκειται για ανοικτή ή 

κλειστή διαδικασία, αλλά για διαπραγματεύσεις363, στις οποίες θα είχε νόημα 

να αφήσει η Αναθέτουσα Αρχή ορισμένα ζητήματα ανοικτά προς περαιτέρω 

προσδιορισμό για το διάστημα μετά την ανάδειξη του αναδόχου. 

 

 

                                                 
363  Arrowsmith S., Electronic …., ό.π., σελ. 216, η οποία παραπέμπει και στην υπόθεση N 

264/2002, United Kingdom London Underground Public Private Partnership, 02.10.2002,  στο 

http://www.justice.gov.md/file/Centrul%20de%20armonizare%20a%20legislatiei/Baza%20d2d

ate/Materiale%202013/Legislatie/32002D0264.pdf, τονίζοντας ότι πρόκειται για σωστή 

εφαρμογή του νόμου εκ μέρους της Επιτροπής επί του θέματος αυτού. 
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5.3. Αξιολόγηση προσφορών και πρόσκληση συμμετοχής στον 
ηλεκτρονικό πλειστηριασμό 
 

Προαπαιτούμενο για τη διενέργεια ηλεκτρονικού πλειστηριασμού αποτελεί η 

κατάθεση ολοκληρωμένων προσφορών εκ μέρους των υποψηφίων με τον 

παραδοσιακό τρόπο (παρ. 5 του άρ. 28 του Π.Δ. 60/2007), βάσει των 

γνωστών κανόνων για τις ανοικτές ή κλειστές διαδικασίες, τις 

διαπραγματεύσεις κ.λ.π., εντός των χρονικών προθεσμιών του άρ. 32 του 

Π.Δ. (άρ. 38 της Οδηγίας) που ισχύουν γενικότερα. Κατόπιν, ακολουθεί η 

πλήρης –όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην προαναφερόμενη παρ. 5– 

πρώτη αξιολόγηση των προσφορών με το προεπιλεγμένο κριτήριο είτε της 

χαμηλότερης τιμής είτε της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 

προσφοράς. «Πλήρης» αξιολόγηση σημαίνει ουσιαστικά ότι οι προσφορές 

κρίνονται με τους συνήθεις τρόπους του άρ. 51 του Π.Δ. 60/2007 «Κριτήρια 

ανάθεσης συμβάσεων» (άρ. 53 της Οδηγίας) τόσο τα επιμέρους στοιχεία της 

προσφοράς όσο και αυτά τα ελάχιστα που θα αποτελέσουν στη συνέχεια 

αντικείμενο του πλειστηριασμού. 

 

Για το λόγο αυτό, εξυπακούεται ότι τα κριτήρια ανάθεσης πρέπει να είναι εκ 

των προτέρων καθορισμένα και γνωστά σε όλους τους συμμετέχοντες, όπως 

επίσης και η βαρύτητα που θα αποδίδεται στα επιμέρους στοιχεία των 

προσφορών κατά τη στάθμισή τους. Αυτό προκύπτει άλλωστε και από τη 

διατύπωση της οικείας διάταξης (άρ. 28 παρ. 5 του Π.Δ. 60/2007), σύμφωνα 

με την οποία οι Αναθέτουσες Αρχές διενεργούν μία πρώτη πλήρη αξιολόγηση 

των προσφορών «σύμφωνα με το επιλεγμένο κριτήριο ή τα επιλεγμένα 

κριτήρια ανάθεσης»364. Επίσης, υποθέτουμε ότι κατά την αξιολόγηση –και 

πριν αρχίσει ο πλειστηριασμός– είναι επιτρεπτή η παροχή εξηγήσεων εκ 
                                                 
364  Σε μία αρκετά παλιά, αλλά γνωστή υπόθεση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  

επισημάνθηκε η υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής να γνωστοποιεί, βάσει της αρχής της 

διαφάνειας, τη λεπτομερή μεθοδολογία που θα χρησιμοποιήσει για την ανάδειξη αναδόχου, 

ακόμη και σε πρώιμο στάδιο, εφόσον την έχει ήδη αποφασίσει (ΔΕΚ C – 470/99, Universale – 

Bau and Others v EBS, 12.12.2002, σχετικά με σύμβαση δημοσίων έργων που αφορούσε την 

ανέγερση μονάδας βιολογικού καθαρισμού, διαθέσιμη στην ιστοσελίδα 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-470/99). 
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μέρους των προσφερόντων, κατόπιν αιτήματος της Αρχής, όπως και η 

διόρθωση εμφανών λαθών ή η συμπλήρωση ορθώς υποβαλλόμενων 

στοιχείων365, αρκεί να μην επέρχονται ουσιαστικές τροποποιήσεις στην 

προσφορά ή να κατατίθενται για πρώτη φορά έγγραφα κλπ. που έπρεπε να 

είχαν υποβληθεί από την αρχή της διαδικασίας. 
 

Μόνο αφού κλείσει αυτή η φάση μπορεί η Αναθέτουσα Αρχή να περάσει στο 

επόμενο στάδιο, που είναι η αποστολή πρόσκλησης με ηλεκτρονικά μέσα σε 

όσους έχουν καταθέσει αποδεκτή προσφορά, προκειμένου αυτοί να 

υποβάλουν στη συνέχεια νέες τιμές ή / και νέες αξίες, ανάλογα με τα 

προκαθοριζόμενα στη συγγραφή υποχρεώσεων. Αυτό σημαίνει ότι οι αρχικές 

τιμές ή / και αξίες που αναγράφονται στην προσφορά είναι ενδεικτικές και 

εξυπηρετούν μάλλον ενημερωτικούς σκοπούς, προκειμένου, για παράδειγμα, 

η Υπηρεσία που θα διενεργήσει πλειστηριασμό να λάβει γνώση της 

κατάστασης που επικρατεί στην αγορά και γνώση του ύψους του τιμήματος 

εκκίνησης.  

 

Είναι αυτονόητο ότι η ηλεκτρονική πρόσκληση αποστέλλεται ταυτόχρονα σε 

όλους τους ενδιαφερόμενους που έγιναν (και παραμένουν) αποδεκτοί στη 

διαδικασία, βάσει των άρτιων προσφορών τους, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί 

επιπλέον ότι ο πλειστηριασμός δεν θα αρχίσει πριν από την πάροδο δύο (2) 

εργάσιμων ημερών από την αποστολή της, όπως επιτάσσει η παρ. 5 του άρ. 

28 του Π.Δ. 60/2007. Μία ολοκληρωμένη πρόσκληση πρέπει να περιέχει, 

σύμφωνα με την παρ. 5, τις ακόλουθες πληροφορίες: 

α)  σχετικά με τη σύνδεση των υποψηφίων αναδόχων σε ατομική βάση με το 

ηλεκτρονικό σύστημα που χρησιμοποιεί η Υπηρεσία 

β)  ημερομηνία και ώρα έναρξης του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, ο οποίος 

δύναται να διεξαχθεί σε διαδοχικές φάσεις 

                                                 
365  Σχετικά με τη μεγάλη συζήτηση γύρω από τη δυνατότητα που έχουν οι υποψήφιοι 

προμηθευτές να συμπληρώνουν εκ των υστέρων  τις προσφορές τους, βλ. Arrowsmith S., 

The Problem of Discussions with Tenderers under the EC Procurement Directives, (1998) 7 

P.P.L.R. Issue 3, σελ. 65 επ. 
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γ)  το αποτέλεσμα της πλήρους αξιολόγησης της προσφοράς, εφόσον η 

ανάθεση γίνεται με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά (του άρ. 51 παρ. 2 εδάφιο πρώτο) 

δ)  το μαθηματικό τύπο που θα χρησιμοποιηθεί για την αυτόματη κατάταξη 

των υποψηφίων σε συνάρτηση με τις νέες τιμές ή / και νέες αξίες που αυτοί θα 

υποβάλουν. Διευκρινίζεται ότι ο μαθηματικός τύπος εκφράζει τη σχετική 

στάθμιση του κάθε κριτηρίου που έχει επιλεγεί για τον καθορισμό της πλέον 

συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, όπως αυτή (η στάθμιση) 

αναγράφεται στην προκήρυξη ή τη συγγραφή υποχρεώσεων του 

διαγωνισμού. Για το λόγο αυτό, τυχόν διακυμάνσεις («ψαλίδες») πρέπει να 

εκφράζονται εκ των προτέρων με συγκεκριμένες τιμές. Επίσης, εάν  

επιτρέπονται οι εναλλακτικές προσφορές, πρέπει να προβλέπεται ξεχωριστός 

μαθηματικός τύπος για κάθε μία από αυτές 

ε)  ημερομηνία και ώρα λήξης του πλειστηριασμού. Στις περιπτώσεις όπου η 

Αναθέτουσα Αρχή έχει αποφασίσει να κλείσει τη διαδικασία όταν δεν θα 

λαμβάνει πλέον περαιτέρω τιμές ή αξίες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 

της, προσδιορίζεται στην πρόσκληση η προθεσμία που θα τηρηθεί μετά την 

παραλαβή της τελευταίας υποβολής προτού περατωθεί ο πλειστηριασμός.  

Επίσης, υπάρχει και η δυνατότητα να περατωθεί ο πλειστηριασμός όταν 

πραγματοποιηθούν οι φάσεις αυτού, όπως έχουν καθοριστεί βάσει 

χρονοδιαγράμματος στην ηλεκτρονική πρόσκληση. 

 

Ως προς το προαναφερόμενο σημείο γ', το οποίο αφορά τη γνωστοποίηση 

του αποτελέσματος της αξιολόγησης στις περιπτώσεις που κριτήριο ανάθεσης 

είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (του άρ. 51 

παρ. 2 εδ. πρώτο), η ερμηνεία πρέπει, κατά τη γνώμη μας, να είναι στενή, 

σύμφωνη με το γράμμα του νόμου366, δηλαδή ο κάθε προσφέρων να λάβει 

                                                 
366  Arrowsmith S., Electronic …., ό.π., σελ. 220. Λόγω της αρχής της διαφάνειας, ισχύει ότι ο 

προσφέρων δικαιούται πλήρη ενημέρωση σχετικά με τον τρόπο κλπ. που βαθμολογήθηκε, με 

το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πρωτοστατεί στην υπεράσπιση της αρχής αυτής, 

ωστόσο, γενικά επικρατεί η άποψη ότι οι Οδηγίες δεν απαιτούν την αποκάλυψη και της 

παραμικρής λεπτομέρειας σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής των κριτηρίων ανάθεσης ή ακόμη 

και των υπο – κριτηρίων αυτών. Βλ. Υπόθεση T – 4/01, Renco SpA v Council of the 
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πληροφόρηση μόνο για τη βαθμολογία που συγκέντρωσε αυτός για κάθε ένα 

από τα επιμέρους κριτήρια και μόνο για τις επιμέρους σταθμίσεις που 

αντιστοιχούν στα κριτήρια αυτά, τα οποία, όπως προαναφέρθηκε, έχουν 

προκαθοριστεί με ακρίβεια. Από τη διατύπωση του νόμου δεν προκύπτει, με 

άλλα λόγια, υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής να τον ενημερώσει στο 

στάδιο αυτό, πριν από τη διεξαγωγή του πλειστηριασμού, για τη βαθμολογία 

των υπολοίπων και τη θέση του σε σχέση με αυτή, δηλαδή την κατάταξή του 

(η οποία θα προκύψει κατά τη διάρκεια του πλειστηριασμού), δεδομένου ότι 

στην παρ. 5 του άρ. 28 αναγράφεται ρητά ότι η ηλεκτρονική πρόσκληση 

συνοδεύεται από το αποτέλεσμα της πλήρους αξιολόγησης της προσφοράς 

του «οικείου προσφέροντος». 

 

 

5.4. Διεξαγωγή του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού 
 

Κατόπιν των ανωτέρω, έχει γίνει κατανοητό ότι κατά τη διάρκεια ενός 

ηλεκτρονικού πλειστηριασμού δύνανται να τροποποιηθούν είτε οι τιμές, για 

αναθέσεις βάσει χαμηλότερης τιμής, είτε οι τιμές και / ή αξίες των στοιχείων 

των προσφορών, για αναθέσεις βάσει της πλέον συμφέρουσας από 

οικονομική άποψη προσφοράς. Τα στοιχεία που δεν σχετίζονται με την τιμή, 

για παράδειγμα ο χρόνος παράδοσης ενός αγαθού, πρέπει, προκειμένου να 

αποτελέσουν αντικείμενο πλειστηριασμού, να μπορούν να εκφράζονται σε 

αριθμούς ή ποσοστά (άρ. 28 παρ. 4 στοιχείο α' του Π.Δ. 60/2007), έτσι ώστε 

να διασφαλίζεται η καταλληλότητά τους για την αυτόματη κατάταξη που θα 

λάβει χώρα κατά τη διάρκεια του πλειστηριασμού. Η ασφαλιστική αυτή 

δικλείδα παράλληλα αποκλείει κάθε υποκειμενική κρίση εκ μέρους της 

Διοίκησης κατά τη διαμόρφωση του αποτελέσματος, που σημαίνει ότι η 

οποιαδήποτε παρέμβαση της Αναθέτουσας Αρχής πρέπει να 

                                                                                                                                            
European Union, 25.02.2003, σχετικά με σύμβαση ανάθεσης έργων ανακαίνισης κτιρίου, στο 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-4/01 και Υπόθεση Τ – 183/00, 

Strabag Benelux NV v Councli of the European Union, 25.02.2003, σχετικά με σύμβαση 

ανάθεσης εργασιών για εγκαταστάσεις σε κτίριο, διαθέσιμη στην ιστοσελίδα 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-183/00. 
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πραγματοποιηθεί πριν από την έναρξη της διαδικασίας, εφόσον κρίνεται 

αναγκαία, για να προσδώσει π.χ. μία συγκεκριμένη αξία σε ένα στοιχείο που 

επιθυμεί να εντάξει στον πλειστηριασμό, ούτως ώστε αυτό να καταστεί 

συγκρίσιμο με άλλα που έχουν ήδη προσδιοριστεί καταλλήλως. Όσον αφορά 

τις αξίες που μπορούν να υποβάλλονται, καλό θα ήταν να οριστεί και ένα όριο  

- «κατώφλι» ως προς το χρηματικό ποσό, κατά την παρ. 4  στοιχείο β' του άρ. 

28. 

 
Η αυτοματοποιημένη κατάταξη, ως κύριο γνώρισμα του ηλεκτρονικού 

πλειστηριασμού, απαντάται και στη σκέψη (14) του Προοιμίου της Οδηγίας 

2004/18/ΕΚ, όπου αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι, προκειμένου να 

εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με την αρχή της διαφάνειας, αντικείμενο 

πλειστηριασμού δύνανται να είναι μόνο τα στοιχεία που ενδείκνυνται για 

αυτόματη αξιολόγηση με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς καμία παρέμβαση και / ή 

εκτίμηση εκ μέρους της Αρχής που επιθυμεί να συνάψει την εν λόγω 

σύμβαση367. Για το λόγο αυτό, θα ήταν λάθος να επιτρέψει η Αναθέτουσα 

Αρχή σε κάποιον υποψήφιο να υποβάλει νέα ποιοτικά χαρακτηριστικά κατά 

την εξέλιξη του πλειστηριασμού, εάν αυτά προϋποθέτουν την εμπλοκή της σε 

εκείνο το χρονικό σημείο για να τα εξετάσει και να τους προσδώσει μία 

οικονομική αξία, την οποία θα εισάγει στο σύστημα, προκειμένου αυτό  

αυτομάτως να ανακατατάξει όλους τους συμμετέχοντες. Θα πρέπει δηλαδή το 

ίδιο το σύστημα να μπορεί να μετατρέπει οποιεσδήποτε τροποποιήσεις 

προκύψουν στις προσφορές και να ανατροφοδοτεί την κατάταξη από μόνο 

του368. Κατά συνέπεια, αυτή η αναγκαιότητα δικαιολογεί τον περιορισμό των 

στοιχείων που εντάσσονται στο πλαίσιο ενός πλειστηριασμού σε αυτά και 

μόνο που μεταφράζονται σε αριθμούς ή ποσοστά. 

 

                                                 
367  Σε αντιστοιχία με την ελληνική διατύπωση της σκέψης (14) του Προοιμίου της Οδηγίας 

2004/18/ΕΚ, στην αγγλική εκδοχή της προαναφερόμενης σκέψης αναγράφεται ότι: “In order to 

guarantee compliance with the principle of transparency, only the elements suitable for 

automatic evaluation by electronic means, without any intervention and / or appreciation by 

the contracting authority, may be the object of electronic auctions”. 

368  Arrowsmith S., Electronic …., ό.π., σελ. 222. 
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Εξυπακούεται ότι στην πορεία του πλειστηριασμού οι συμμετέχοντες έχουν 

κάθε εύλογο συμφέρον να ενημερώνονται για την κατάταξή τους ανά πάσα 

στιγμή, και κατ’ εξαίρεση, εάν έχει προβλεφθεί στη συγγραφή υποχρεώσεων, 

μπορούν να λαμβάνουν επιπλέον πληροφορίες, κατά το άρ. 28 παρ. 7 του 

Π.Δ. 60/2007, για τις «άλλες τιμές ή αξίες που υποβάλλονται» (προφανώς στο 

σημείο αυτό νοούνται αυτές των ανταγωνιστών τους). Παρατηρούμε ότι η 

διατύπωση της διάταξης έρχεται εκ πρώτης όψεως σε αντίθεση με την 

υποχρέωση εμπιστευτικότητας που ισχύει γενικότερα σε αντίστοιχες 

διαδικασίες. Για το λόγο αυτό, υποθέτουμε ότι εισάγεται ρητά ως προϋπόθεση 

η ειδική μνεία της δυνατότητας αυτής στη συγγραφή υποχρεώσεων, οπότε, 

εάν κάποιος ενδιαφερόμενος διαφωνεί με την προοπτική αυτή, να τη γνωρίζει 

εκ των προτέρων, έτσι ώστε ενδεχομένως να αποφασίσει να μη λάβει μέρος 

στον πλειστηριασμό. Επιπροσθέτως, είναι επιτρεπτό να ανακοινωθεί ο 

αριθμός των προσφερόντων στον πλειστηριασμό, αλλά απαγορεύεται 

οποιαδήποτε αναφορά στην ταυτότητά τους για ευνόητους λόγους, πλην 

βεβαίως κατά την κατακύρωση της σύμβασης, όπου πρέπει να 

γνωστοποιηθεί το όνομα του αναδόχου.   

 

Ως προς την ηλεκτρονική επικοινωνία, την αποθήκευση και διαχείριση των 

στοιχείων, αλλά και την πρόσβαση όλων των εμπλεκόμενων στο σύστημα,  

ισχύουν τα όσα ήδη παραθέσαμε και στο προηγούμενο Κεφάλαιο 4 για το 

δυναμικό σύστημα αγορών, ήτοι οι κανόνες του άρ. 36 του Π.Δ. 60/2007 

(«Κανόνες που εφαρμόζονται στην επικοινωνία των μερών του 

διαγωνισμού»)369, δηλαδή συνοπτικά: 

α)  η τεχνολογία που χρησιμοποιείται να μη δημιουργεί διακρίσεις, ούσα 

συμβατή με τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών που 

χρησιμοποιούνται γενικά, και το επιλεγόμενο μέσο να είναι γενικώς προσιτό, 

                                                 
369  Για περαιτέρω ανάλυση των σχετικών ρυθμίσεων, βλ. Bickerstaff R., E – Communication 

Regulation in Public Procurement: the EC and UK Perspective, in Arrowsmith (ed.), Reform of 

the UNCITRAL Model Law on Procurement: Procurement Regulation for the 21st Century,  

Eagan, MN: Thomson Reuters West 2009, σσ. 287 – 304. 
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προκειμένου να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη πρόσβαση των οικονομικών 

φορέων στη διαδικασία ανάθεσης  

β)  η επικοινωνία, ανταλλαγή και αποθήκευση των πληροφοριών να γίνονται 

με τρόπο που εγγυάται την ακεραιότητα  και το απόρρητο των δεδομένων. 

 

Συμπληρωματικά ισχύει και στην περίπτωση του ηλεκτρονικού 

πλειστηριασμού το Παράρτημα Χ, που παρατίθεται στο τέλος της Οδηγίας 

2004/18/ΕΚ και φέρει τον τίτλο «Απαιτήσεις σχετικά με τα συστήματα 

ηλεκτρονικής παραλαβής των προσφορών, των αιτήσεων συμμετοχής ή των 

σχεδίων και μελετών στους διαγωνισμούς μελετών». Όπως προαναφέρθηκε, 

το Παράρτημα αυτό επισημαίνει ότι το ηλεκτρονικό σύστημα πρέπει κατ’ 

ελάχιστο όριο να διασφαλίζει, με τα κατάλληλα τεχνικά μέσα και τις 

προσήκουσες διαδικασίες, τη συμφωνία των ηλεκτρονικών υπογραφών με τα 

ισχύοντα πρότυπα, το «άβατο» των δεδομένων για πρόσωπα που δεν πρέπει 

να έχουν πρόσβαση και τον ακριβή χρονικό προσδιορισμό όλων των 

προθεσμιών ή  ενεργειών που πραγματοποιούνται εντός του συστήματος. 

 

 

5.5. Ολοκλήρωση της διενέργειας ηλεκτρονικού πλειστηριασμού και 
κατακύρωση του αποτελέσματος 
 

Στην παράγραφο 8 του άρ. 28 του Π.Δ. 60/2007  περιγράφονται οι τρεις 

τρόποι περάτωσης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού ως εξής: 

α)   κατά την ημερομηνία και ώρα που αναγράφονται στην ηλεκτρονική 

πρόσκληση συμμετοχής, την οποία λαμβάνουν όλοι οι υποψήφιοι πριν από τη 

διενέργεια της διαδικασίας 

β)  όταν δεν κατατίθενται πλέον νέες τιμές ή νέες αξίες που ικανοποιούν τις 

απαιτήσεις σχετικά με τις ελάχιστες διαφοροποιήσεις. Στην πρόσκληση 

συμμετοχής αναφέρεται η προθεσμία που θα τηρηθεί, δηλαδή το χρονικό 

διάστημα που θα παρέλθει από την τελευταία «παραλαβή» και πριν η 

Αναθέτουσα Αρχή λήξει τον πλειστηριασμό 
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γ)  όταν ολοκληρωθούν οι προκαθορισμένες φάσεις του πλειστηριασμού. Το 

ακριβές χρονοδιάγραμμά τους παρατίθεται με σαφήνεια στην πρόσκληση 

συμμετοχής. 

Στην ίδια παράγραφο παρέχεται η δυνατότητα στην Αναθέτουσα Αρχή να 

κλείσει τον πλειστηριασμό συνδυάζοντας την περίπτωση β' με την περίπτωση 

γ', αρκεί τα χρονικά διαστήματα ολοκλήρωσης των επιμέρους φάσεων να 

συγκεκριμενοποιούνται στην πρόσκληση για συμμετοχή. Δεδομένου ότι οι 

τρόποι λήξης της διενέργειας του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού δύνανται να 

καθοριστούν για πρώτη φορά στην πρόσκληση, και όχι απαραίτητα σε 

προγενέστερο στάδιο, π.χ. ήδη με τη συγγραφή υποχρεώσεων, ενδεχομένως 

να επιτρέπεται η παροχή και των λοιπών πληροφοριών σχετικά με την 

ολοκλήρωση του πλειστηριασμού με την πρόσκληση, και όχι από την αρχή 

του διαγωνισμού που προκηρύσσεται. 

 

Με τη λήξη του πλειστηριασμού με έναν από τους προαναφερόμενους 

τρόπους, η Αναθέτουσα Αρχή πρέπει κατά την παρ. 9 του άρ. 28 του Π.Δ. 

60/2007 να αναθέσει τη σύμβαση σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται στο άρ. 

51 του Π.Δ. 60/2007 («Κριτήρια ανάθεσης συμβάσεων»), σε συνάρτηση όμως 

με τα αποτελέσματα του πλειστηριασμού. Δηλαδή, η διαδικασία θεωρείται ότι 

έχει διεξαχθεί επιτυχώς και με τον ορθό τρόπο, εφόσον μετά το πέρας της 

μπορεί να αναδεχθεί άμεσα, και πέραν πάσης αμφιβολίας, ο  ανάδοχος που 

προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή ή δίνει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά. Η ταυτότητα αυτού αποκαλύπτεται υποχρεωτικά, όπως 

προαναφέρθηκε (βλ. παραπάνω, υπό 5.4.). 

 

Για τις ανοικτές ή κλειστές διαδικασίες που περιλαμβάνουν πλειστηριασμό η 

ανάθεση της σύμβασης, όπως επιτάσσουν οι οικείες διατάξεις, δεν 

παρουσιάζει διφορούμενα σημεία. Εφόσον όμως έχει προτιμηθεί η χρήση 

πλειστηριασμού κατά τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων, προκύπτουν 

ορισμένα ερωτηματικά370 σχετικά με τον περιορισμό που υφίσταται μία 

διαδικασία η οποία από τη φύση της χαρακτηρίζεται από ευελιξία. Ο 

                                                 
370  Arrowsmith S., Electronic …., ό.π., σσ. 224 - 225. 
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προβληματισμός απορρέει από την απαίτηση να ανατεθεί η σύμβαση στον 

οικονομικό φορέα που θα προκύψει με τη λήξη του πλειστηριασμού. Αν και 

απ’ ό,τι φαίνεται η Οδηγία 2004/18/ΕΚ δεν το επιτρέπει, ορθότερο θα ήταν 

ενδεχομένως να χρησιμοποιηθεί κατ’ αρχάς η διαδικασία για τον 

προσδιορισμό της χαμηλότερης τιμής ή την αξιολόγηση άλλων στοιχείων της 

προσφοράς, να ακολουθήσουν διαπραγματεύσεις επί της τιμής και των 

λοιπών στοιχείων και η τελική επιλογή του αναδόχου να γίνει στο σύνολο της 

δοκιμασίας.  

 

Πάντως, πιστεύουμε ότι ισχύει –τόσο στις διαπραγματεύσεις όσο και στην 

περίπτωση ανοικτής ή κλειστής διαδικασίας που περιλαμβάνει 

πλειστηριασμό– η διακριτική ευχέρεια που κατέχει γενικά η Διοίκηση να 

αποκλείσει, κατόπιν έρευνας και αιτιολογημένης απόφασης, τον αναδειχθέντα 

ανάδοχο. Για παράδειγμα, εάν ο επικρατέστερος έχει υποβάλει ασυνήθιστα 

χαμηλή προσφορά, κάτι που δεν αποκλείεται λόγω της ψυχολογικής πίεσης 

που υφίστανται οι προσφέροντες κατά την εξέλιξη της διαδικασίας, ή εάν στο 

μεταξύ μεσολάβησαν γεγονότα που επηρεάζουν την καταλληλότητα αυτού και 

της προσφοράς του. Προς επίρρωση της άποψης αυτής μπορεί κανείς να 

επικαλεστεί την απόφαση του νομοθέτη περί της συμμετοχής στον 

πλειστηριασμό αποκλειστικά και μόνο αυτών που έχουν υποβάλει αποδεκτή 

προσφορά (παρ. 5 του άρ. 28 του Π.Δ. 60/2007), σύμφωνη με τη συγγραφή 

υποχρεώσεων, και όχι οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου, ακόμη και εάν αυτός 

κατά τη συμμετοχή του στον πλειστηριασμό αποδεικνυόταν ο «φτηνότερος» ή 

ο συμφερότερος.   

 

Εφόσον ο «νικητής» αποκλειστεί, η Αρχή δύναται να διενεργήσει εκ νέου 

πλειστηριασμό ή να ξανα-ανοίξει τη διαδικασία, ζητώντας από τους 

υπόλοιπους υποψηφίους να δώσουν νέες προσφορές. Το ενδεχόμενο να 

κληθεί απλώς ο αμέσως επόμενος προσφέρων δεν αποτελεί, κατά μία 

άποψη371, ορθή λύση, διότι παραβιάζει την αρχή της ισότιμης μεταχείρισης. 

Αυτό συμβαίνει, επειδή οι άλλοι υποψήφιοι δεν είχαν δεύτερη ευκαιρία να 

                                                 
371  Arrowsmith S., E – Commerce Policy and the EC Procurement Rules: The Chasm 

between Rhetoric and Reality, CML Rev. 38, 2001, σελ. 1470. 
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ανταγωνιστούν το δεύτερο καλύτερο προσφέροντα, δεδομένου ότι μόλις 

υποβλήθηκε η αρχικώς θεωρούμενη ως καλύτερη προσφορά, ο ηλεκτρονικός 

πλειστηριασμός έκλεισε. Συνεπώς, όσοι θα υπέβαλλαν ενδεχομένως μία 

προσφορά που θα κατατασσόταν μεταξύ της καλύτερης και της αμέσως 

επόμενης, δεν είχαν τη δυνατότητα να το πράξουν.  

 

Κλείνοντας τη σύντομη παρουσίαση της διενέργειας ηλεκτρονικού 

πλειστηριασμού, όπως αυτή οριοθετείται από τις ρυθμίσεις της Οδηγίας 

2004/18/ΕΚ και του Προεδρικού Διατάγματος 60/2007, θα θέλαμε να 

επισημάνουμε την ανησυχία του νομοθέτη σχετική με την ορθή χρήση αυτού 

του εργαλείου, η οποία αποτυπώνεται στη ρητή απαγόρευση προς τις 

Αναθέτουσες Αρχές να μη χρησιμοποιούν τον πλειστηριασμό «καταχρηστικά 

ή κατά τρόπο που να εμποδίζει, να περιορίζει ή να στρεβλώνει τον 

ανταγωνισμό ή να τροποποιεί το αντικείμενο της σύμβασης». Η εν λόγω 

απαγόρευση, της τελευταίας παραγράφου  του άρ. 28 του Π.Δ. 60/2007 (παρ. 

8 άρ. 54 της Οδηγίας), απαντάται με παρόμοια διατύπωση, όπως 

προαναφέρθηκε στο προηγούμενο Κεφάλαιο 4, τόσο στην περίπτωση του 

δυναμικού συστήματος αγορών όσο και στη συμφωνία  - πλαίσιο.  

 

Τέλος, θα θέλαμε να αναφέρουμε την εναλλακτική δυνατότητα που δίνει το άρ. 

28 παρ. 2 του Π.Δ. 60/2007 (άρ. 54 παρ. 2 της Οδηγίας) να γίνει χρήση, εντός 

του πλαισίου του δυναμικού συστήματος αγορών, του ηλεκτρονικού 

πλειστηριασμού, προκειμένου να αναδειχθεί ο υποψήφιος για την ανάθεση 

της σύμβασης. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο “Staff Working Document” 

SEC(2005) 959/8-7-2005 (βλ. παραπάνω, υπό 3.2.2.), η πρόθεση της 

Αναθέτουσας Αρχής να προχωρήσει σε ηλεκτρονικό πλειστηριασμό πρέπει 

οπωσδήποτε να έχει κοινοποιηθεί στην αρχική προκήρυξη  που θεμελιώνει το 

δυναμικό σύστημα αγορών. Επί πλέον, το προαναφερόμενο έγγραφο 

διευκρινίζει ότι και στην περίπτωση διενέργειας πλειστηριασμού εντός του 

δυναμικού συστήματος ισχύουν οι διατάξεις του άρ. 54 της Οδηγίας 

2004/18/ΕΚ, που διέπουν γενικά τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό.  
  

Στο προαναφερόμενο πλαίσιο, η Αναθέτουσα Αρχή κατ’ αρχάς εξετάζει, με το 

συνηθισμένο τρόπο που ήδη περιγράφηκε, όλες τις ενδεικτικές προσφορές, 
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δηλαδή τόσο αυτές που υποβλήθηκαν πριν από τη δημοσίευση της 

απλουστευμένης προκήρυξης όσο και αυτές που κατατέθηκαν κατόπιν αυτής. 

Στη συνέχεια, πρέπει να προσδιορίσει αυτές που συμφωνούν με τα οριζόμενα 

στη συγγραφή υποχρεώσεων και μπορούν να συμπεριληφθούν στον 

ηλεκτρονικό πλειστηριασμό. Σύμφωνα με μία κατά τη γνώμη μας λογική 

άποψη372, πριν τεθούν οι προσφορές που επιλέχθηκαν στη διαδικασία του 

πλειστηριασμού, πρέπει αυτές να αξιολογηθούν ειδικά ως προς τα στοιχεία 

αυτά που δεν θα αποτελέσουν αντικείμενο «αναθεώρησης» στο πλαίσιο του 

πλειστηριασμού, αλλά σχετίζονται άμεσα με τα κριτήρια κατακύρωσης που 

έχουν καθορισθεί. Για παράδειγμα, εάν στα κριτήρια περιλαμβάνονται τόσο η 

τιμή όσο και η τεχνική υποστήριξη μετά την αγορά ενός εξοπλισμού, αλλά 

μόνο η τιμή θα αποτελέσει κρίσιμο στοιχείο στον πλειστηριασμό, η Αρχή 

οφείλει πρώτα να βαθμολογήσει και να κατατάξει του υποψηφίους ανάλογα με 

την τεχνική υποστήριξη που προσφέρουν, και κατόπιν να τους στείλει 

πρόσκληση για συμμετοχή στον πλειστηριασμό.     

 

Ολοκληρώνοντας στο σημείο αυτό την παρουσίαση του νέου αυτού εργαλείου 

θα θέλαμε, ανοίγοντας μία παρένθεση, να επισημάνουμε –λαμβάνοντας 

υπόψη τα πλεονεκτήματα του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού373– ότι θα είχε 

ενδεχομένως ενδιαφέρον η επέκταση της χρήσης του και σε μία διαδικασία 

που δεν σχετίζεται μεν με κρατικές προμήθειες, αλλά αφορά επίσης μία 

διοικητική λειτουργία, και συγκεκριμένα τον κρατικό βραχίονα που σχετίζεται 

με την απονομή δικαιοσύνης. Στην περίπτωση του αναγκαστικού 

πλειστηριασμού κατά τις διατάξεις της αναγκαστικής εκτέλεσης του Κώδικα 

Πολιτικής Δικονομίας, για παράδειγμα, ο οποίος ως γνωστόν στοχεύει στη 

ρευστοποίηση του κατασχεμένου με το υψηλότερο δυνατό αντίτιμο, έτσι ώστε 

να ικανοποιηθούν στο μέγιστο βαθμό οι δανειστές και να απαλλαγεί από τα 

χρέη του ο οφειλέτης.  Το κλειδί της επιτυχίας ενός πλειστηριασμού γενικά 

                                                 
372  Arrowsmith S., Dynamic…, ό.π., σελ. 24. 

373  Για πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα από τη χρήση του βλ. και Arrowsmith S., 

Regulating Electronic Reverse Auctions under the UNCITRAL Model Law on Procurement, in 

Arrowsmith (ed.), Reform of the UNCITRAL Model Law on Procurement: Procurement 

Regulation for the 21st Century, Eagan, MN: Thomson Reuters West 2009, σσ. 364 – 367.  
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είναι κατά συνέπεια374, όπως διαπιστώσαμε στο παρόν Κεφάλαιο, η 

ανεμπόδιστη προσέλευση οποιουδήποτε επιθυμεί να πλειοδοτήσει και να 

υπερθεματίσει, αλλά και ο ελεύθερος ανταγωνισμός  μεταξύ των πλειοδοτών. 

Η διεξαγωγή και του αναγκαστικού πλειστηριασμού με ηλεκτρονικά μέσα θα 

μπορούσε να εκπληρώσει τους σκοπούς αυτούς και επιπλέον να αποτρέψει 

τη διάπραξη σφαλμάτων κατά τη διάρκειά του, τα οποία αποτελούν συχνά 

λόγους ακύρωσης της διαδικασίας375. 

 

 

5.6. Κριτική αποτίμηση 
 

Η έκδοση του νομοθετικού πακέτου των νέων Οδηγιών το έτος 2004 

(2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ), που περιέλαβε ειδικές διατάξεις επί του 

ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, αναμφίβολα συνέβαλε κατ’ αρχάς στο να 

τερματιστούν οι θεωρητικές αντιπαραθέσεις σχετικά με το εάν υπό το παλαιό 

καθεστώς ήταν επιτρεπτή η διεξαγωγή ηλεκτρονικών πλειστηριασμών ή όχι. 

Επιπροσθέτως, παρείχε τόσο στις Αναθέτουσες Αρχές όσο και στους 

υποψήφιους προμηθευτές νομική κάλυψη και βεβαιότητα για τις 

προϋποθέσεις και τον τρόπο διενέργειάς των πλειστηριασμών. Ωστόσο, 

μερίδα των εμπλεκόμενων, όπως επισημάνθηκε ανωτέρω376, θεωρεί 
                                                 
374  Διαμαντόπουλος Γ., Ηλεκτρονική διεξαγωγή αναγκαστικού πλειστηριασμού: «requiem» 

των συνηθέστερων ακυροτήτων αναγκαστικού πλειστηριασμού;, ΔΕΕ 7/2011 (Έτος 17ο), σελ. 

756. 

375  Κατά γενική παραδοχή, το Δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης  παρέχει πρόσφορο 

έδαφος για τη λειτουργία ηλεκτρονικών δικονομικών μηχανισμών, βλ., μεταξύ άλλων, Lupoi 

Μ. – Α., Enforcement of a Claim with the Support of the New Information Technology. 

Protection of the Creditor and the Deptor, in Electronic Justice – Present and Future, IAPL 

2010 (Pécs), σελ. 69. Επίσης, ενδιαφέρον παρουσιάζει η εισαγωγή των ηλεκτρονικών μέσων 

στο χώρο της Δικαιοσύνης γενικότερα, για παράδειγμα, με την έκδοση του Π.Δ. 40/2013 

«Ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων, ηλεκτρονική χορήγηση σχετικών πιστοποιητικών και 

λοιπών εγγράφων στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια» 

(ΦΕΚ Α' -  75/22-3-2013). Βλ. σχετικά Μάνδρου Ι., Δικηγόροι με … e – υπογραφές. Για 

ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων, φύλλο της 19ης Μαΐου 2013 της εφημερίδας 

«Καθημερινή» (Οικονομική), σελ. 11. 

376  Στην έρευνα της Eyo A., για την οποία έγινε λόγος παραπάνω, υπό 5.1. 
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προβληματική την υπερβολική ρύθμιση ακόμη και της παραμικρής 

λεπτομέρειας σχετικά με τη διεξαγωγή και τα επιμέρους στοιχεία του 

πλειστηριασμού, γεγονός που δεν απαντάται, για παράδειγμα, στις διατάξεις 

των νέων Οδηγιών που αναφέρονται στις παραδοσιακές διαδικασίες 

ανάθεσης. Παρόλο που όντως υπήρξε μία τάση «υπερ – ρύθμισης», οι 

διατάξεις περί διεξαγωγής του πλειστηριασμού, όπως συμβαίνει με τα 

περισσότερα νομοθετήματα, σε ορισμένα σημεία δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρες 

και επιδέχονται περισσότερες από μία ερμηνείες. Ως χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αναφέραμε ήδη το ζήτημα αναφορικά με το είδος των συμβάσεων 

που δύνανται να ανατεθούν με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού 

και τα όσα σχετίζονται με τις υπηρεσίες πνευματικού δημιουργού.   

 

Πιθανώς αυτή η «υπέρ – ρύθμιση» να δικαιολογείται λόγω του ότι ο 

πλειστηριασμός αποτέλεσε μία νέα διαδικασία και, όπως συμβαίνει συνήθως 

με οτιδήποτε καινούριο, ο ενωσιακός νομοθέτης αισθάνθηκε την αναγκαιότητα  

να θέσει σαφείς κανόνες προς υποστήριξη της Διοίκησης και των 

συμμετεχόντων κατά τη χρήση του εργαλείου αυτού, αν και θα μπορούσε να 

θεσπίσει κατ’ αρχάς τον πλειστηριασμό ως αναγνωρισμένη διαδικασία, 

παρέχοντας στη συνέχεια την απαραίτητη καθοδήγηση μέσω μη δεσμευτικών 

πράξεων. Μία δεύτερη εξήγηση σχετίζεται ενδεχομένως με τη χρονική 

συγκυρία εισαγωγής του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, όπως και του 

δυναμικού συστήματος αγορών και γενικά των ηλεκτρονικών επικοινωνιακών 

μέσων, διότι όλα προστέθηκαν προς το τέλος της νομοθετικής διαδικασίας, 

ενώ δόθηκε η εντύπωση ότι δεν απέμενε πια αρκετός χρόνος για 

διαβουλεύσεις και αντιπαράθεση377.  

 

Αρχικά υπήρχε η πρόθεση, όσον αφορά τις ηλεκτρονικές προμήθειες, να 

οριοθετηθούν απλώς και μόνο τα βασικά θέματα της χρήσης των 

ηλεκτρονικών μέσων, με απώτερο στόχο την ενασχόληση των αρμόδιων 

                                                 
377  Τις ενδιαφέρουσες αυτές αιτιολογίες, το παρασκήνιο και το πώς θα ήταν καλύτερο να 

διατυπωθούν οι σχετικές ρυθμίσεις αναφέρει στην κριτική της η Arrowsmith S., Electronic …, 

ό.π., σελ. 226. 
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οργάνων με τον πλειστηριασμό και το δυναμικό σύστημα αγορών σε 

μεταγενέστερο χρόνο, δεδομένου ότι αποτελούσαν για την εποχή πιο 

σύνθετα, καινοτόμα εργαλεία. Από τη στιγμή όμως που αποφασίστηκε να 

συμπεριληφθούν τελικά στο νέο νομοθετικό πλαίσιο, δύσκολα μπορεί να 

αλλάξει κάτι ως προς τις οικείες ρυθμίσεις. Συμπερασματικά, θα έλεγε κανείς 

ότι σε μία καλύτερη προσέγγιση οι νέες Οδηγίες 18/2004/EK και 2004/17/ΕΚ 

θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν απλώς και μόνο τη διάταξη ότι η διεξαγωγή 

ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, για παράδειγμα, επιτρέπεται, εφόσον αυτή 

«είναι σύμφωνη με τις Οδηγίες»378 ή να περιορισθούν σε βασικές ρυθμίσεις 

και να μην αναλώνονται σε περαιτέρω λεπτομέρειες τις οποίες θα ρύθμιζε 

κατόπιν κάθε κράτος – μέλος. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι νέες Οδηγίες από τη 

μία θα ευθυγραμμίζονταν με την ενωσιακή πρακτική, όσον αφορά το 

νομοθετικό σχεδιασμό και γενικά τη ρύθμιση θεμάτων, και από την άλλη 

πλευρά, θα υπήρχε δυνατότητα να συμπληρωθούν από Ανακοινώσεις της 

Επιτροπής (Commission Communications) ή άλλο πρόσφορο μέσο, 

προκειμένου να εξελιχτεί στην πράξη ομαλά η εφαρμογή των Οδηγιών κατά 

τη διενέργεια των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών.  

 

Τροχοπέδη στην απόφαση για διεξαγωγή πλειστηριασμού ή στην άρτια 

εξέλιξή του θα αποτελέσει σε ορισμένες περιπτώσεις, κατά την εκτίμησή μας, 

η έλλειψη τεχνικών μέσων εκ μέρους των οικονομικών φορέων, αλλά και των 

Υπηρεσιών, όπως επίσης η «απροθυμία» των υπαλλήλων να εμπλακούν στη 

διαδικασία αυτή, λόγω ελλιπούς κατάρτισής τους στις νέες τεχνολογίες. Για 

τους λόγους αυτούς, θα ήταν σκόπιμη κατ΄ αρχάς μία οικονομική στήριξη εκ 

μέρους της Πολιτείας, κυρίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και στους 

Δημόσιους Φορείς, προκειμένου αυτοί να ανανεώσουν τον τεχνολογικό 

εξοπλισμό τους. Κατά δεύτερο λόγο, μία λύση αποτελεί και η παροχή 

διαρκούς επιμόρφωσης, με ειδικά σεμινάρια ή άλλο πρόσφορο μέσο, στους 

υπαλλήλους των Υπηρεσιών, έτσι ώστε αυτοί με τη σειρά τους να είναι σε 

θέση, για παράδειγμα, να διοργανώσουν πριν από τη διενέργεια ενός 

πλειστηριασμού, στο χώρο της Υπηρεσίας, μία μικρή ενημέρωση και 

                                                 
378  Όπως προτείνει η Arrowsmith S., Electronic …, ό.π., σελ. 226. 
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«επίδειξη» του τρόπου διεξαγωγής για όσους υποψήφιους προμηθευτές το 

επιθυμούν, για την επίλυση τυχόν αποριών και την αποφυγή λαθών κατά την 

πραγματική διενέργεια. 

 

Ένας επιπλέον παράγοντας που ίσως λειτουργήσει αποτρεπτικά ως προς τη 

χρήση του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού είναι η αυστηρή επιταγή προς τις 

Αναθέτουσες Αρχές να αναθέσουν τη σύμβαση αμέσως μετά την ολοκλήρωση 

του πλειστηριασμού, η υιοθέτηση δηλαδή από την Οδηγία μόνο δύο πιθανών 

μοντέλων διενέργειας που χαρακτηρίζονται και ως «προσέγγιση μηχανής 

κιμά»379, ήτοι: 

Μοντέλο 1: Όλες οι πτυχές των προσφορών που αποτελούν αντικείμενο 

σύγκρισης, προκειμένου να επιλεγεί ο επικρατέστερος υποψήφιος, αποτελούν 

και αντικείμενο πλειστηριασμού και 

Μοντέλο 2: Εφαρμογή των κριτηρίων ανάθεσης λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα 

στοιχεία της προσφοράς που μπορούν να τεθούν σε πλειστηριασμό (κυρίως 

την τιμή) όσο και αυτά που δεν μπορούν, τα οποία όμως πρέπει να 

αξιολογηθούν πριν από τον πλειστηριασμό, προκειμένου στη συνέχεια να 

τροφοδοτηθεί με αυτά το αυτόματο σύστημα επαναξιολόγησης που λειτουργεί 

κατά τη διάρκεια αυτού. 

Κατά τη διάρκεια, αλλά και με την ολοκλήρωση του μοντέλου 1 ή του 

μοντέλου 2, όλοι οι συμμετέχοντες είναι σε θέση να γνωρίζουν εάν η 

προσφορά τους είναι η καλύτερη σε όλο το φάσμα.  

 

Όσοι κάνουν λόγο για «μηχανή κιμά», η οποία αλέθει τα στοιχεία που 

εισάγονται στο σύστημα και παράγει μηχανικά ένα αποτέλεσμα, αναφέρουν 

ως μία καλύτερη επιλογή, που δεν φαίνεται ωστόσο να προτιμήθηκε από τους 

συντάκτες της Οδηγίας, την εφαρμογή ενός τρίτου μοντέλου, που αφήνει, είναι 

η αλήθεια, κάποιο χώρο στην Αναθέτουσα Αρχή για διαμόρφωση κρίσης με 

την άσκηση διακριτικής ευχέρειας, ειδικά όταν ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός 

είναι «συνεργατικός», δηλαδή για περισσότερες Αρχές ταυτόχρονα. Στις 

περιπτώσεις αυτές, η απαίτηση για λεπτομερή προκαθορισμό του κοινού 
                                                 
379  Eyo A., ό.π., σσ. 15 και 16. 
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συστήματος στην πολύ αρχική φάση, έτσι ώστε το αποτέλεσμα να ληφθεί 

άμεσα με τον πλειστηριασμό, σαφώς δυσχεραίνει την οργάνωση κοινού  

πλειστηριασμού. Το προτεινόμενο μοντέλο, που παρουσιάζεται ως 

εναλλακτική λύση σε σχέση με τα δύο πρώτα μοντέλα, έχει ως εξής: 

Μοντέλο 3: Και σε αυτό το μοντέλο, όπως και στο μοντέλο 2, η Αρχή λαμβάνει 

υπόψη τόσο τα στοιχεία που υπόκεινται σε πλειστηριασμό όσο και αυτά που 

δεν εμπίπτουν στο πεδίο του ανταγωνισμού, ωστόσο, κατά την εξέλιξη του 

πλειστηριασμού ή κατά την ολοκλήρωσή του, στους πλειοδότες παρέχονται 

πληροφορίες μόνο για τη θέση τους, σε σύγκριση με τους υπόλοιπους, 

σχετικά με τα κριτήρια που αποτελούν αντικείμενο του πλειστηριασμού. Η 

συνολική ενημέρωση είναι αδύνατη, διότι τα στοιχεία «εκτός πλειστηριασμού» 

ενσωματώνονται σε μεταγενέστερο στάδιο σε αυτά που προέκυψαν από τον 

πλειστηριασμό, και από τη ζύμωση και των δύο προκύπτει κατόπιν το 

αποτέλεσμα. 

     

Παρόλ’ αυτά, οι όποιες θεωρητικές διαφωνίες ή ακόμη και πρακτικές 

δυσλειτουργίες του θεσμού δεν μειώνουν, κατά τη γνώμη μας, την 

αυξανόμενη αξία του ως καινοτόμου και πιο οικονομικού τρόπου ανάθεσης 

μίας δημόσιας σύμβασης380, ο οποίος σταδιακά θα αντικαταστήσει στις 

περισσότερες των περιπτώσεων τις παραδοσιακές μεθόδους. Στην 

περίπτωση του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού μπορεί να φαίνεται εκ πρώτης 

όψεως ότι παραμερίζονται οι αρχές της ισότιμης μεταχείρισης των υποψηφίων 

προμηθευτών και της διαφάνειας, διότι, ενώ αρχικά η Αναθέτουσα Αρχή 

λαμβάνει γνώση όλων των πτυχών μίας προσφοράς, κατόπιν επιτρέπει την 

τροποποίηση ή βελτίωση αυτών, κάτι που γενικώς απαγορεύεται στις 

διαδικασίες προμηθειών (βλ. παραπάνω, υπό 3.3.3.). Εν προκειμένω όμως, 

αυτό δεν δίνει την ευκαιρία στις Αρχές να ευνοήσουν συγκεκριμένο 

υποψήφιο381, δεδομένου ότι οι κρίσιμες πληροφορίες βρίσκονται ούτως ή 

άλλως στη διάθεση όλων των συμμετεχόντων (διαφάνεια) και όλοι 
                                                 
380  Arrowsmith S., The national and International Perspectives on the regulation of public 

procurement: Harmony or conflict?, in Arrowsmith S. & Davies A. (Eds.), Public Procurement: 

Global Revolution, London, UK: 1999 Kluwer Law International, σσ. 3 – 26.   

381  Arrowsmith S., E – Commerce …, ό.π., σελ. 1468.   
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ανεξαιρέτως έχουν την ίδια δυνατότητα να «επαναπροσφέρουν» (ισότιμη 

μεταχείριση).     

 

Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει τη μοναδική ευκαιρία που παρέχει η 

χρήση του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, ειδικά στους καιρούς 

δημοσιονομικής κρίσης που διανύουμε, πρώτον, για εξοικονόμηση δημόσιων 

πόρων, και δεύτερον, για την ανάθεση των συμβάσεων στους πλέον 

ανταγωνιστικούς οικονομικούς φορείς που εγγυώνται την ποιότητα του 

συμβατικού αντικειμένου και την καλή συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή. 

Για το λόγο αυτό, και για λόγους διαφάνειας, θα πρέπει στις αρμόζουσες 

περιπτώσεις να θεωρείται η προτιμητέα διαδικασία σε σχέση με τις 

υπόλοιπες, όπως π.χ. παλαιότερα δινόταν προβάδισμα στον ανοικτό 

διαγωνισμό έναντι της διαδικασίας διαπραγματεύσεων για την ανάδειξη 

αναδόχου382. Δεδομένης της διαμάχης σχετικά με τα συμβατικά αντικείμενα 

που μπορούν να αποτελέσουν κατάλληλες περιπτώσεις υπαγωγής σε 

πλειστηριασμό, πιστεύουμε ότι σταδιακά θα πρέπει να δοθεί μία πιο 

διασταλτική ερμηνεία σε ευρωπαϊκό, αλλά και σε διεθνές πλαίσιο, ούτως ώστε 

να μην αποκλείονται αβασάνιστα ορισμένες κατηγορίες που δεν εμπίπτουν σε 

αυτές των τυποποιημένων αγαθών ή των υπηρεσιών απλού τύπου, που 

έχουν ως κριτήριο κατακύρωσης μόνο την τιμή383. 

 

Στο πλεονέκτημα της εξοικονόμησης πόρων συμβάλλει σε ορισμένες 

περιπτώσεις και η δυνατότητα που παρέχει ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός 

για κατάργηση των πάσης φύσεως «μεσαζόντων» στις προμήθειες, 

λειτουργώντας ουσιαστικά ως μεσίτης και γέφυρα μεταξύ της Υπηρεσίας  - 

                                                 
382  Soudry O., Promoting Economy: Electronic Reverse Auctions under the EC Directives of 

Public Procurement, JoPP, Vol. 4, Issue 3, 2004, σελ. 365.  

383  Βλ. Yukins C. / Wallace D. Jr., UNCITRAL …, ό.π., σελ. 193, για τη διαπίστωση του 

UNCITRAL ότι στην πράξη η διεθνής τάση ευνοεί τέτοιου είδους χρήση του ηλεκτρονικού 

πλειστηριασμού, αλλά και την άποψη του αρμοδίου τμήματος του Αμερικανικού Δικηγορικού 

Συλλόγου, το έτος 2001, ότι οι διατάξεις περί προμηθειών στη χώρα πρέπει να προτείνουν το 

μοντέλο του πλειστηριασμού αποκλειστικά για προμήθεια ειδών (American Bar Association, 

ABA PCL Section Weighs in on E–Commerce – Related FAR Changes, Vol. 43, No 2 Gov. 

Contactor, West / Thomson, January 17, 2001, υπό παρ. 20).  
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αγοραστή και του αρχικού κατασκευαστή, όπως έδειξε και μία αναλυτική 

μελέτη περιπτώσεων κρατικών πλειστηριασμών στις Ηνωμένες Πολιτείες384. 

Συγκεκριμένα, σε έναν πλειστηριασμό για την αγορά τμημάτων αεροσκαφών 

για την ακτοφυλακή επετεύχθη ένα συμφέρον τίμημα μέσω υψηλού 

ανταγωνισμού, λόγω της κατακύρωσης σε ανάδοχο εκτός της αμερικανικής 

επικράτειας, και ειδικότερα, στον αρχικό κατασκευαστή του μηχανικού 

εξοπλισμού που προερχόταν από την Ευρώπη. Παρόλ’ αυτά, η χρήση αυτού 

του νέου εργαλείου καλό θα ήταν να γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τη βούληση 

του ενωσιακού νομοθέτη, που αποτυπώνεται στην παρ. 8 του άρ. 54 της 

Οδηγίας (παρ. 10 άρ. 28 του Π.Δ. 60/2007), για μη καταχρηστική εφαρμογή 

του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού εκ μέρους της Διοίκησης. Αυτός ο κίνδυνος 

ελλοχεύει κατά τη γνώμη μας, για μία σειρά από λόγους385: 

α)  ως καινοτομία λογικό είναι να αποτελεί το «τραγούδι των σειρήνων» για 

τις Αναθέτουσες Αρχές, και μάλιστα για συμβατικά αντικείμενα που είναι είτε 

πολύ απλουστευμένα είτε πολύ περίπλοκα για να υπαχθούν σε ηλεκτρονικό 

πλειστηριασμό386, με αποτέλεσμα το κόστος και ο κόπος διεκπεραίωσης να 

αποδειχθεί δυσανάλογο προς το όφελος για την Υπηρεσία  

                                                 
384  Gillihan P., Reverse Auctions: A Case Study, Nash & Cibinic Rep., Vol. 15, No. 7, West / 

Thomson  July  2001,  υπό  παρ.  35. Επίσης,  Stein  A.  &  Hawkings  P.,  Reverse  Auction  

E – Procurement: A Suppliers Viewpoint, διαθέσιμο στο 

http://ausweb.scu.edu.au/aw02/papers/refereed/stein/paper.html, υπό τον τίτλο “Table 2. 

Dynamic Pricing Categories”, που υποστηρίζουν ότι μία «παγίδα» του online πλειστηριασμού 

είναι η ικανότητά του να συνδέει μεταξύ τους αγοραστές και πωλητές, καταστρέφοντας έτσι το 

ρόλο του παραδοσιακού «ενδιάμεσου».   

385  Βλ. Yukins C. / Wallace D. Jr., UNCITRAL …, ό.π., σσ. 196 – 198, οι οποίοι, αν και 

αναλύουν εμπειρίες και πρακτικές στις Ηνωμένες Πολιτείες, θίγουν αυτονόητα ζητήματα που 

μπορεί να ανακύψουν και αλλού. 

386  Οι Nash R. & Cibinic J., με αφορμή μία προμήθεια του Ναυτικού με τρεις μόνο 

ενδιαφερόμενους, αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι η συγκεκριμένη Αναθέτουσα Αρχή 

χρησιμοποίησε «ένα όπλο για ελέφαντες, προκειμένου να πυροβολήσει ένα ψύλλο». Oι ίδιοι 

υπερασπίζονται τη χρήση των «φανταχτερών» νέων εργαλείων μόνο στις περιπτώσεις που 

αυτή έχει νόημα (Reverse Auctions: Some Thoughts, Vol. 14, No. 7, Nash & Cibinic Rep., 

West / Thomson July 2000, υπό παρ. 33).  
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β)  λόγω της πίεσης των κατασκευαστών λογισμικού που δείχνουν 

βεβιασμένο ενδιαφέρον για τους δικούς τους εύλογους λόγους (αύξηση 

πωλήσεων λογισμικού κ.λ.π.)387

γ)  λόγω πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων στις περιπτώσεις όπου 

εμπλέκονται άμεσα ιδιώτες πάροχοι. Μέσω της πλατφόρμας που διαθέτουν 

για τη διεξαγωγή του πλειστηριασμού, και γενικότερα μέσω της παροχής 

υποστηρικτικών υπηρεσιών στις Αναθέτουσες Αρχές, μπορεί να αποκτήσουν 

πρόσβαση σε πληροφορίες ανταγωνιστών που θα τους προσδώσουν ένα 

αθέμιτο πλεονέκτημα σε μελλοντικούς διαγωνισμούς ή μπορεί να δεχτούν 

πιέσεις από συμμετέχοντες στον πλειστηριασμό, εξαιτίας φανερών ή 

μυστικών δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει απέναντι στους τελευταίους, 

προκειμένου να τους υποστηρίξουν με οποιονδήποτε τρόπο κατά τον 

πλειστηριασμό. Η ευρωπαϊκή εμπειρία388 επιβεβαίωσε το πρόβλημα που 

δημιουργείται και επηρεάζει αρνητικά την ανταγωνιστικότητα, για παράδειγμα, 

στις περιπτώσεις όπου οι μέτοχοι της πλατφόρμας που υποστηρίζει τη 

διενέργεια του πλειστηριασμού είναι και υποψήφιοι ανταγωνιστές 

δ)  εξαιτίας της τάσης των Αναθετουσών Αρχών να υπεραπλουστεύουν τη 

φύση των προμηθειών ή υπηρεσιών, προσδίδοντάς τους χαρακτηριστικά 

«είδους», ώστε να κριθούν κατάλληλες για πλειστηριασμό, αν και ο τελευταίος 

παραμένει, υπό το παρόν κανονιστικό πλαίσιο, μία όχι τόσο ευέλικτη 

κατασκευή, που εμφανίζει περιορισμένη ικανότητα να ενσωματώνει με 

αξιόπιστο τρόπο στοιχεία προσφορών πέραν της τιμής. Τουλάχιστον αυτό το 

συμπέρασμα προκύπτει από τις έως τώρα αναφορές σε θεωρία και πράξη 

ε)  ίσως υποτιμάται ο κίνδυνος μη ανταγωνιστικής συμπεριφοράς και 

πρακτικών εκ μέρους των οικονομικών φορέων, κάτι που έρχεται σε αντίθεση 

με τις βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Αγοράς, όπως έχουμε επισημάνει 

επανειλημμένα. Ειδικά σε «δύσκολους» πλειστηριασμούς, που 

                                                 
387  Nash R. & Cibinic J., Reverse Auctions: More Thoughts, Vol. 14, No. 12, Nash & Cibinic 

Rep., West / Thomson  December 2000, υπό παρ. 67. 

388  Kennedy – Loest C. & Kelly R., The EC Competition Law Rules and Electronic Reverse 

Auctions: A Case for Concern, (2003) 12 P.P.L.R. Issue, σελ. 31, όπου παρατίθενται και 

παραδείγματα.  
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πραγματοποιούνται σε περιορισμένες Αγορές, αυτή ακριβώς η περιπλοκότητα 

μπορεί να αποτελέσει το εμπόδιο που θα αποκλείσει ορισμένους μικρούς 

παίκτες, θα ευνοήσει τυχόν μυστικές συνεννοήσεις για τις τιμές ή ακόμη και τη 

δημιουργία παράτυπων κοινών πρακτικών εκ μέρους ορισμένων μεγάλων, 

επιθετικών υποψηφίων, που θα συμμετέχουν στους πλειστηριασμούς ως μία 

«αποκλειστική λέσχη» 

στ)  τέλος, ίσως πρέπει να αναφερθούμε και στον κίνδυνο να υποβληθούν 

υπερβολικά χαμηλές τιμές, είτε εκ παραδρομής πάνω στη «βράση» του 

πλειστηριασμού, επειδή οι συμμετέχοντες πρέπει να αποφασίζουν ταχύτατα 

σε πραγματικό χρόνο και μπορεί να «παρασυρθούν»389, είτε λόγω της 

επιθυμίας τους να εισέλθουν στη συγκεκριμένη αγορά. Το τελευταίο 

απαντάται ενίοτε και στους παραδοσιακούς διαγωνισμούς, όπου οι υποψήφιοι 

συνειδητά μειώνουν ή εκμηδενίζουν το περιθώριο κέρδους, για να 

αποσπάσουν κομμάτι της πίτας, ελπίζοντας στη συνέχεια να αυξήσουν με 

κάποιον τρόπο το κόστος της σύμβασης ή να συνάψουν μία επόμενη (π.χ. 

παράταση) σε καλύτερη τιμή. 

 

Επειδή τέτοιου είδους καταστάσεις δημιουργούν προβλήματα ή  

καθυστερήσεις κατά την ομαλή εκτέλεση της σύμβασης και συχνά διακόπτουν 

την απρόσκοπτη τροφοδοσία της Αναθέτουσας Αρχής με τα προϊόντα ή τις 

υπηρεσίες που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της, ο ενωσιακός 

νομοθέτης προνόησε για τις περιπτώσεις αυτές στην Οδηγία 2004/18 (άρ. 52 

του Π.Δ. 60/2007)390, δίνοντας τη δυνατότητα στις Αναθέτουσες Αρχές για 

                                                 
389  Wyld D., The Auction Model: How the Publc Sector Can Leverage the Power of E – 

Commerce Through Dynamic Pricing, The PricewaterhouseCoopers Endowment for the 

Business of Government, October 2000, σελ. 17, διαθέσιμο στο 

http://media.wix.com/ugd/8ea413_4320edc8059459768943e9790afad90d.pdf. Η ενέργεια 

που περιγράφηκε ανωτέρω αποκαλείται για ευνόητους λόγους και «κατάρα του νικητή», βλ. 

Αlbano G., Dimitri N., Pacini R. & Spagnolo G., Information and Competitive Tendering, 

Handbook of Procurement, Cambridge University Press 2006, σελ. 8 επ.  

390  Το άρθρο φέρει το χαρακτηριστικό τίτλο “Abnormally low tenders”. Για μία οικονομική 

ανάλυση της στρατηγικής και των παγίδων που κρύβουν οι υπερβολικά χαμηλές τιμές, βλ. 

Calveras A., Ganuza J. – J. & Hauk E., Wild Bids: Gambling for Resurrection in Procurement 

Contracts, (2004) 26 d., σσ. 41 – 68.  
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αιτιολογημένη απόρριψη του συγκεκριμένου υποψηφίου, εφόσον όμως 

πρώτα εξετάσουν επιμελώς τις πτυχές της προσφοράς. Σε κάθε περίπτωση 

πάντως, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να επιδεικνύει τη δέουσα επιμέλεια ως 

προς τη διεξαγωγή ή μη του πλειστηριασμού, ως μίας δεύτερης φάσης του 

διαγωνισμού που έπεται της πρώτης, η οποία συνίσταται στην εκτίμηση των 

προσφορών με τον παραδοσιακό τρόπο. Μόνον έτσι θα μπορεί να είναι 

σίγουρη ότι θα προκύψει μία διαδικασία υψηλής «ανταγωνιστικής έντασης», 

και όχι το αντίθετο391. Με άλλα λόγια, εύλογος στόχος είναι να αποτραπούν οι 

οικονομικοί φορείς από το να παραδώσουν αρχικά εκ προθέσεως οικονομικά 

υπερεκτιμημένες και ποιοτικά χαμηλές προσφορές, προκειμένου να τις 

βελτιώσουν μετέπειτα μέσω του πλειστηριασμού.  

  

                                                 
391  Βλ. Knauff M., Die Reform …, ό.π., σελ. 142. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Συνοψίζοντας τα προαναφερθέντα, συμπεραίνουμε ότι η διάχυση της 

πληροφορίας και η εξέλιξη των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

στη σύγχρονη κοινωνία συμβαδίζει, όσον αφορά τις δράσεις της Δημόσιας 

Διοίκησης, με την περαιτέρω ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην 

επικοινωνία Κράτους  - πολιτών σε όλα τα επίπεδα, αλλά και στον τομέα της 

σύναψης δημοσίων συμβάσεων ειδικότερα. Καθώς ωριμάζουν οι ευρωπαϊκές 

Συνθήκες, οι ενωσιακές ρυθμίσεις (Οδηγίες ή Κανονισμοί), αλλά και η 

νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δημιουργούν νέες 

αρχές και τάσεις που επηρεάζουν τον τρόπο λειτουργίας των κρατικών 

οργάνων γενικότερα σε κάθε κράτος  - μέλος392.  

 

Ειδικά για τις δημόσιες συμβάσεις, που ενδιαφέρουν την παρούσα μελέτη, 

καταδείξαμε στην ανάλυσή μας τις σημαντικές τροποποιήσεις που έχουν 

επέλθει στον τρόπο σύναψής τους, κυρίως με τη συμβολή του ενωσιακού 

νομοθέτη κατά την πάροδο των προηγούμενων ετών393, που οδήγησε στην 

αξιοποίηση των ηλεκτρονικών μέσων σε όλες τις φάσεις διενέργειας των 

δημόσιων διαγωνισμών. Λόγω του ιδιαίτερου ρόλου τους, τα ηλεκτρονικά 

μέσα θεωρούνται ήδη από την Οικονομία, αλλά και από την Πολιτική, ως μία 

σημαντική πτυχή της βελτιστοποίησης της άσκησης δημόσιας διοίκησης και 

ως παράγοντας μείωσης των διοικητικών δαπανών394, αν και υπάρχει και ο 

αντίλογος που υποστηρίζει ότι το ενωσιακό Δίκαιο και οι έως τώρα 

προτεινόμενες ευρωπαϊκές πολιτικές δεν έχουν προσδώσει ακόμη σε αυτά τη 

δέουσα προσοχή, που αντιστοιχεί στα οφέλη τα οποία προκύπτουν από την 

αποτελεσματική εφαρμογή των ηλεκτρονικών διαδικασιών για την σύναψη 

δημοσίων συμβάσεων395.  

                                                 
392  Δετσαρίδης Χ., ό.π., σελ. 20. 

393  Επί του θέματος βλ. το εκτενές έργο των Τροβά Ε., Σκουρή Π., Το Κοινοτικό Δίκαιο των 

Δημοσίων Συμβάσεων, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα  -  Θεσσαλονίκη 2009. 

394  Ernst T., E - Government in Niedersachsen. Fachkommentierungen, GK, 2003, σελ. 284. 
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Δεδομένου ότι η κατοχή και διαχείριση της πληροφορίας μεταφράζεται σε 

κατοχή εξουσίας, σε μία δημοκρατική κοινωνία καθίσταται  αναγκαία  η 

ύπαρξη ενός αντίβαρου, δηλαδή ενός ισοδύναμου, προκειμένου να επέλθει 

ισορροπία στη συγκέντρωση ισχύος396. Το ισοδύναμο αυτό συνίσταται στη 

δημοσιότητα και τη διαφάνεια που διέπει τις δραστηριότητες κάθε Διοίκησης 

που θέλει να αποκαλείται «χρηστή». Τα ηλεκτρονικά έντυπα προκηρύξεων, τα 

δυναμικά συστήματα αγορών, ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός και ο σκοπός 

τους, που είναι η σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων, συμβάλλουν 

όπως παραθέσαμε, όχι απλώς στην αντικατάσταση των παραδοσιακών 

μέσων και εγγράφων, αλλά και στην επιτάχυνση και τον εξορθολογισμό των 

διαδικασιών. Με τον τρόπο αυτό εξυπηρετείται αρτιότερα το δημόσιο 

συμφέρον, επιτυγχάνεται διαφάνεια στην επιλογή αναδόχων και στη 

διοχέτευση του δημόσιου χρήματος, συνεπώς, σε τελική ανάλυση, 

διασφαλίζεται εξοικονόμηση πόρων για τους ευρωπαίους 

φορολογούμενους397. Κλειδί για την επιτυχία των προαναφερόμενων 

εργαλείων είναι σαφώς η γενική αποδοχή των ηλεκτρονικών μέσων στον 

τομέα των κρατικών προμηθειών, όπως επίσης η υιοθέτηση των κατάλληλων 

τεχνικών μέσων και η ευρεία χρήση της προηγμένης ηλεκτρονικής 

υπογραφής, κυρίως από την πλευρά των συμμετεχόντων οικονομικών 

φορέων. 

 

Άλλωστε, το δικαίωμα για «χρηστή» διοίκηση αποτελεί μία από τις σημαντικές 

καινοτομίες του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, και συγκεκριμένα με τη θέσπιση του άρ. 41, το οποίο ορίζει –για 

πρώτη φορά σε μία διεθνή διακήρυξη δικαιωμάτων– ότι η «καλή» διοίκηση 

συνιστά δικαίωμα της ευρωπαϊκής κοινωνίας των πολιτών. Αυτή η αρχή 

αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω της ανάγκης εφαρμογής της σε έναν ευρύ 

γεωγραφικό χώρο, δηλαδή σε διαφορετικά κράτη – μέλη, όπου κυριαρχεί μία 

                                                                                                                                            
395  Βλ. ενδεικτικά Bovis C., Public Procurement in the European Union, Oxford: Oxford 

University Press, 2005, σελ. 1. 

396  Στράνης Δ., ό.π., σελ. 299.  

397  Παναγιωτίδου Ε., ΔηΣΚΕ & αγορά 2 – 3/2011, υπό «Επικαιρότητα», σελ. 10. 
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ποικιλομορφία διοικητικών πολιτισμών398. Μία από τις εκφάνσεις της «καλής» 

διοίκησης, που αφορά τη χρηστή διάθεση του δημόσιου χρήματος, δηλαδή τις 

διαγωνιστικές διαδικασίες για προμήθειες αγαθών και την παροχή υπηρεσιών 

προς όφελος του Δημοσίου, σχετίζεται σαφώς με την τήρηση των κανόνων 

δημοσιότητας. 

 

Η δημοσιότητα, όπως διαπιστώσαμε, υπηρετεί ειδικότερα τις εξής βασικές 

αρχές του ενωσιακού Δικαίου399: 

1. Έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων 

2. Παροχή ίσων ευκαιριών σε όλους τους συμμετέχοντες οικονομικούς 

φορείς 

3. Επίτευξη ανταγωνισμού, άνοιγμα των αγορών και 

4. Εξασφάλιση διαφάνειας. 

 

Ως προς τη διάδοση και χρήση των νέων τεχνολογιών, τόσο από τους 

εμπλεκόμενους δημοσίους υπαλλήλους όσο και από την πλευρά των 

υποψήφιων προμηθευτών, διαπιστώνεται ότι έχει σημειωθεί στο μεταξύ 

κάποια πρόοδος, αλλά οφείλουμε να επισημάνουμε το γεγονός ότι, ενώ το  

έτος 2005 οι υπουργοί της ΕΕ εξέφρασαν την ελπίδα ότι έως το έτος 2010 

τουλάχιστον το 50% των προμηθειών του δημοσίου που υπερβαίνουν το 

ενωσιακό ανώτατο όριο για τις δημόσιες συμβάσεις θα πραγματοποιούνται 

ηλεκτρονικά, δυστυχώς έως ένα σημείο διαψεύστηκαν. Προς επίτευξη του 

αρχικού στόχου, η Επιτροπή, όπως προαναφέρθηκε, τροποποίησε τη 

νομοθεσία και εφάρμοσε το Σχέδιο Δράσης (2004) για τις δημόσιες 

ηλεκτρονικές συμβάσεις, αλλά  παρόλ’ αυτά ισχύει το αρχικό συμπέρασμα, ότι 

δηλαδή η πραγματική αφομοίωση υπολείπεται κατά πολύ των αρχικών 

προσδοκιών.  

 

                                                 
398  Καραγεώργου Β., Το Δικαίωμα στη Χρηστή Διοίκηση – Νέες Τάσεις και Δεδομένα για το 

Ευρωπαϊκό Διοικητικό Δίκαιο, ΕΔΔΔΔ 1/2007, σελ. 30. 

399  Χάχαλης Χ., Κανόνες δημοσιότητας και διαφάνειας. Οι κανόνες δημοσιότητας και 

διαφάνειας κατά την διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης, ΔηΣΚΕ & Αγορά 1/2009, σελ. 

46. 
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Το γεγονός αυτό αντικατοπτρίζει την υλικοτεχνική και διοικητική 

πολυπλοκότητα της μετάβασης, διότι η αξιολόγηση της Επιτροπής400 δείχνει 

ότι ακόμη και στα πρωτοπόρα κράτη μέλη λιγότερο από το 5% των συνολικών 

προϋπολογισμών για συμβάσεις ανατίθενται μέσω ηλεκτρονικών 

συστημάτων. Αυτό σημαίνει ότι το νομοθετικό πλαίσιο για τη σύναψη 

δημοσίων συμβάσεων χρήζει περαιτέρω αναμόρφωσης, κάτι που είχε 

περιληφθεί ως ξεκάθαρος στόχος μεταξύ των δώδεκα προτεραιοτήτων που 

ορίστηκαν από την Πράξη Ενιαίας Αγοράς του έτους 2011401, προκειμένου να 

αυξηθεί η ευελιξία και η χρηστικότητα των υπαρχόντων μηχανισμών. Γενικά, η 

καθιέρωση ενός εναρμονισμένου νομικού πλαισίου για τις διαδικασίες 

προμηθειών σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και διεθνώς, λειτουργεί 

αποτρεπτικά στην τοποθέτηση φραγμών και εμποδίων στη διακίνηση αγαθών 

και υπηρεσιών εκ μέρους των κρατών402, τα οποία, όπως αποδείχθηκε στην 

πράξη, τείνουν να επινοούν προστατευτικές ρυθμίσεις για τους εγχώριους 

οικονομικούς φορείς, χρησιμοποιώντας συχνά ως μέσο το Δίκαιο των 

κρατικών προμηθειών.  

 

Σύμφωνα πάντως με τα αποτελέσματα μίας λεπτομερούς αξιολόγησης που 

δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τα προαναφερόμενα403, οι 

ανοικτές, ανταγωνιστικές διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων 

επιφέρουν μείωση δημοσίων δαπανών κατά 4% περίπου, γεγονός που 

                                                 
400  Από το προοίμιο της Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 18.10.2010, 

COM(2010) 571 τελικό με τίτλο «Πράσινη Βίβλος για την επέκταση της χρήσης των δημόσιων 

ηλε- συμβάσεων στην ΕΕ» SEC (2010) 1214, για τις δημόσιες ηλε-συμβάσεις που αφορούν 

τη χρήση ηλεκτρονικών επικοινωνιών και διεκπεραίωσης συναλλαγών από κρατικά ιδρύματα 

και άλλους οργανισμούς του δημόσιου τομέα σε συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών ή σε 

διαγωνισμούς δημόσιων έργων (βλ. http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/ 

docs/2010/e-procurement/green-paper_en.pdf.  

401  Βλ. αναλυτικά στην ιστοσελίδα http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ EL/TXT/PDF/?uri= 

CELEX:52011DC0206&from=EL. 

402  Thompson M., ό.π., σελ. 178.  

403  Παναγιωτίδου Ε., ό.π., σελ. 10. 
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μεταφράζεται σε όφελος περίπου 20 δισεκατομμυρίων Ευρώ, έχοντας ως 

κόστος, εξαιτίας της διοικητικής παρέμβασης, μόνο 5 δισεκατομμύρια Ευρώ.  

Για το λόγο αυτό, πιστεύουμε ότι οι ηλεκτρονικές διαδικασίες μελλοντικά 

αποτελούν μονόδρομο για τη Δημόσια Διοίκηση σε ένα σύγχρονο Κράτος 

Δικαίου, συνεπώς οι νομικοί και οι επιστήμονες της πληροφορικής οφείλουν 

να εργαστούν από κοινού, ώστε να παρακαμφθούν τυχόν προβλήματα 

ασφάλειας στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και να υπάρξουν εγγυήσεις για την 

εγκυρότητα των σχετικών διαδικασιών. Άλλωστε, μέσα σε αυτό το πλαίσιο 

κινείται η «νομική πληροφορική», ένας κλάδος Δικαίου με ερευνητικό 

αντικείμενο τις ποικίλες συνέπειες από τις εφαρμογές της πληροφορικής 

τεχνολογίας για το Δίκαιο και τη νομική επιστήμη404.   

 

Όπως παρατέθηκε στην αρχή της παρούσας μελέτης (υπό 2), το Μάρτιο του 

έτους 2014 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

η νέα Οδηγία 2014/24/ΕΕ επί των δημοσίων προμηθειών, η οποία όμως δεν 

έχει μεταφερθεί ακόμη στο εθνικό μας Δίκαιο. Η προθεσμία υλοποίησης της 

μεταφοράς αυτής εκτείνεται έως την 18η Απριλίου 2016, ενώ ειδικά ως προς 

τις διατάξεις που θεσπίζουν την υποχρέωση (βλ. Εισαγωγική Σκέψη 52 της 

Οδηγίας) για αποκλειστική χρήση ηλεκτρονικών μέσων στις διαδικασίες 

ανάδειξης αναδόχων για δημόσιες προμήθειες ή υπηρεσίες ή έργα, η 

αντίστοιχη προθεσμία παρατείνεται για άλλους τριάντα μήνες το ανώτερο. 

Παρατηρούμε δηλαδή ότι η χρήση της πληροφορικής και των νέων 

τεχνολογιών στους διαγωνισμούς, που είχε εισαχθεί με τις Οδηγίες 

2004/18ΕΚ και 2004/17/ΕΚ το έτος 2004, αποκτά πλέον κεντρικό ρόλο και 

αναγνωρίζεται η αξία της για την επίτευξη των στόχων της νέας στρατηγικής 

για την Ευρώπη “Europe 2020”405, που συνίστανται στην  «έξυπνη», αειφόρο 

ανάπτυξη της οικονομίας και της κοινωνίας.  

 

Η πράξη έχει δείξει ότι η επίτευξη του μέγιστου δυνατού ανταγωνισμού μεταξύ 

των υποψηφίων αναδόχων είναι ο παράγοντας που εγγυάται την επιτυχία των 

                                                 
404  Ιγγλεζάκης Ι., Πληροφορική και Δημόσιο Δίκαιο, εκδ. Σάκκουλα Α.Ε., Θεσσαλονίκη 2000, 

σελ. 23.  

405  Βλ. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:EN:PDF. 
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διαδικασιών για την ανάθεση συμβάσεων στο Δημόσιο Τομέα406 και γι’ αυτό 

ακριβώς το λόγο κρίνεται σημαντική η συμβολή της πληροφορικής, ειδικά μετά 

τις τροποποιήσεις των τελευταίων ετών στο κανονιστικό πλαίσιο περί 

προμηθειών, με την προϋπόθεση βεβαίως της τήρησης εκ μέρους της 

Διοίκησης και των λοιπών γενικών αρχών του ενωσιακού Δικαίου (διαφάνεια, 

ίση μεταχείριση των υποψηφίων κ.λ.π.), που ισχύουν κατά κοινή ομολογία και 

στις ηλεκτρονικές διαδικασίες407. Η διενέργεια των ηλεκτρονικών 

πλειστηριασμών και η δημιουργία του δυναμικού συστήματος αγορών 

προϋποθέτουν, όπως διαπιστώσαμε κατά την παράθεσή τους, ορισμένες 

αλλαγές στις εσωτερικές δομές και τις διαδικασίες των Υπηρεσιών, όπως 

επίσης συγχρονισμό και κοινές πρωτοβουλίες εκ μέρους των διοικητικών 

οργάνων σε εθνικό, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  

 

Στόχος είναι η αλλαγή νοοτροπίας στον τομέα των δημόσιων προμηθειών 

τόσο από την πλευρά των Αναθετουσών Αρχών όσο και από αυτή των 

οικονομικών φορέων408. Μάλιστα, όσον αφορά τους τελευταίους, ζητούμενο 

είναι η αποφυγή αποκλεισμών, ειδικά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που 

έως τώρα δυσκολεύονταν να συμμετέχουν409, γεγονός που αντανακλά και την 

ευρύτερη αρχή της ενωσιακής πολιτικής του «να μη μείνει κανένας πολίτης 

                                                 
406  Shalev M.& Asbjornsen S., Electronic Reverse Auctions and the Public Sector – Factors 

of Success, JoPP, Vol. 10, Issue 3 2010, σελ. 448.   

407  Βλ. την τελική Έκθεση της KPMG, Chancen und Risiken inverser Auktionen im Internet 

für Aufträge der öffentlichen Hand – Abschlussbericht, διαθέσιμη στο http://wwwpub.zih.tu-

dresden.de/~isih/projekte/keb/literatur/Chancen_und_Risiken_inverser_Auktionen_im_Interne

t.pdf , σελ. 5 επ. 

408  Για την «απέχθεια» που επικρατεί στη χώρα μας σε σημαντικό τμήμα του Δημοσίου όσον 

αφορά την εισαγωγή της Πληροφορικής, βλ. το χαρακτηριστικό άρθρο του Δρυμιώτη Α., Τα 

ποντίκια και η … γάτα της γραφειοκρατίας, φύλλο της 16ης Σεπτεμβρίου 2012 της εφημερίδας 

«Καθημερινή» (Οικονομική), στήλη «Απόψεις».   

409  Αυτή η κοινοτική αρχή έχει περάσει, για παράδειγμα, με ρητή αναφορά στο γερμανικό 

Νόμο κατά των Περιορισμών στον Ανταγωνισμό (GWB), στο άρ. 97 παρ. 3, βλ. σχετικά 

Ortner R., Das Gebot der Berücksichtigung mittelständischer Interessen im Vergaberecht, 

VergabeR 5 · 2011, σελ. 677 επ. 
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πίσω» (“no citizen left behind”)410. Η αλήθεια είναι ότι η αλλαγή στον τρόπο 

και τη μέθοδο εργασίας, ειδικά στο Δημόσιο Τομέα, συνιστά δύσκολο 

εγχείρημα, δεδομένου ότι η επικρατούσα «κουλτούρα» σχετιζόταν ανέκαθεν 

με τη χρήση «χαρτιού», δηλαδή εγγράφων, την «υλική», και όχι άυλη 

διαδικασία ανάδειξης αναδόχου, και τέλος με μία περισσότερο ή λιγότερο 

«τοπικιστική», συγκεντρωτική αντίληψη για τις προμήθειες. Συνεπώς, 

εξακολουθεί να ισχύει η διαπίστωση ότι οι κρατικοί αξιωματούχοι δεν 

επιδεικνύουν ιδιαίτερο ζήλο για αλλαγή των παραδοσιακών μεθόδων, με 

εξαίρεση ίσως τους μεγάλους αγοραστές του Δημοσίου, όπως τα νοσοκομεία, 

που κατ’ ανάγκη ξοδεύουν τεράστια ποσά και για το λόγο αυτό επιθυμούν 

μεγαλύτερη αποδοτικότητα411.   

 

Η εισαγωγή νέων τεχνολογιών στις σχέσεις μεταξύ της Διοίκησης και των 

διοικούμενων δημιουργεί από την άλλη πλευρά και ορισμένα προβλήματα 

προς επίλυση, τα οποία σχετίζονται κυρίως με την προστασία των 

προσωπικών και επιχειρηματικών δεδομένων των πολιτών που συμμετέχουν 

στις διαδικασίες με ηλεκτρονικά μέσα. Όπως διαπιστώσαμε, η επικοινωνία με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, η ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων πάσης φύσεως, 

η αποθήκευση τεράστιων όγκων δεδομένων για επεξεργασία από τη 

Διοίκηση, αλλά και η συνεργασία της με εξωτερικούς συνεργάτες για την 

υποστήριξή της σε υπηρεσίες ΤΠΕ που αυτοί παρέχουν με τη χρήση νέων 

                                                 
410  Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βλ. “i2010 eGovernment Action Plan: 

Accelerating eGovernment in Europe for the Benefit of All”, διαθέσιμο στο: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0173:FIN:EN:PDF. Αντίστοιχη είναι 

και η πανευρωπαϊκή προσπάθεια για την ευρύτερη δυνατή προσβασιμότητα στις διοικητικές 

ιστοσελίδες σε όλα τα κράτη – μέλη για ορισμένες αποκλεισμένες έως τώρα κατηγορίες, π.χ. 

των ατόμων με ειδικές ανάγκες (βλ. Θεοδωρίδη Κ., Αύξηση της προσβασιμότητας στους 

ιστοτόπους της Διοίκησης, ΕΕΕυρΔ 4:2012, σελ. 383). 

411  Thompson M., ό.π., σσ. 185 - 186, απ’ όπου προκύπτει ότι αυτές οι δυσκολίες 

προσαρμογής στα νέα δεδομένα απαντώνται ακόμη και σε κράτη που θεωρούνται κατά 

γενική ομολογία πολύ προηγμένα σε ορισμένους τομείς, π.χ. στη Δανία. Και στην Ελλάδα 

πάντως, οι προμήθειες που σχετίζονται με τον ιατρικό χώρο είναι οι ελάχιστες, αν όχι οι 

μοναδικές μέχρι στιγμής, που πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση ηλεκτρονικού 

πλειστηριασμού.  
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τεχνολογιών, ενέχει κινδύνους που δεν πρέπει να παραβλεφθούν. Μία 

σημαντική δικλείδα ασφαλείας για την προστασία των τριών σημαντικών 

παραμέτρων (γνησιότητα, ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα)412 που αφορούν τα 

έγγραφα, τις προσφορές κ.λ.π. στο πλαίσιο των διαδικασιών προμηθειών, 

αποτελεί η χρήση της προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής: αυτή εγγυάται τη 

γνησιότητα προέλευσης αυτών, την ακεραιότητα του περιεχομένου τους, αλλά 

και την εμπιστευτικότητα που πρέπει να τα περιβάλλει.  

 

Ολοκληρώνοντας στο σημείο αυτό την παρούσα μελέτη, θα θέλαμε να 

τονίσουμε τη σημασία που έχει για τα δημοσιονομικά του κράτους μία «καλή 

αγορά» (είτε πρόκειται για προμήθειες είτε για υπηρεσίες ή έργα) εκ μέρους 

της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία ουσιαστικά καλείται να εφαρμόσει την αρχή 

που στο αμερικανικό Δίκαιο περί δημοσίων συμβάσεων αποτυπώνεται ως 

“best value for taxpayers money”413 και περιλαμβάνει, όχι απλώς τη 

«φτηνότερη» προσφορά, αλλά και αυτή που είναι προς το συμφέρον του 

κοινωνικού συνόλου. Συνεπώς, θα πρέπει μεν να λαμβάνεται υπόψη η 

επίτευξη του μέγιστου δυνατού ανταγωνισμού μέσω της εισαγωγής νέων 

τεχνολογιών, η αρχή της διαφάνειας και η προστασία των υποψηφίων 

αναδόχων, αλλά παράλληλα θα ήταν καλό η εξέλιξη του θεσμικού πλαισίου 

περί προμηθειών με την υποστήριξη της πληροφορικής να το καταστήσει 

λιγότερο χρονοβόρο, τυπολατρικό, και αναπόφευκτα «αντιπαραγωγικό»414 

από κάποιο σημείο και μετά.  

 

                                                 
412  Βελέντζας Γ., Δίκαιο Τεχνολογίας και Καινοτομίας, εκδ. IuS Κραβαρίτου Κατερίνα 

Θεσσαλονίκη, Β' Έκδοση 2008, σσ.118 – 119. 

413  Δηλαδή, η καλύτερη δυνατή ποιότητα σε αντιστοιχία με τα χρήματα των φορολογούμενων 

πολιτών, σε Burgi M., The Role of Banks in PPP Procurement Procedures, EPPPL 1 2010, 

σελ. 21.   

414  Βλ. Frister A. – C., Entrechtlichung und Vereinfachung des Vergaberechts, VergabeR 2a · 

2011, σελ. 299, η οποία στο εξαιρετικά εύστοχο, κατά την άποψή μας, άρθρο επισημαίνει τη 

διολίσθηση κατά τα τελευταία χρόνια σε αυτήν ακριβώς την «παγίδα», χάριν των κοινοτικών 

αρχών και της υπέρμετρης προστασίας των διαγωνιζόμενων οικονομικών φορέων στο όνομα 

ενός -ορισμένες φορές- κακώς νοούμενου ανταγωνισμού.  
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Ο κίνδυνος αυτός υφίσταται κυρίως λόγω των περίπλοκων υποχρεώσεων 

που ανατίθενται στη Διοίκηση, αλλά και των δυσανάλογων ευθυνών που 

μετατοπίζει το θεσμικό πλέγμα στο ανθρώπινο δυναμικό της Αναθέτουσας 

Αρχής, ακόμη και για ελάσσονος σημασίας δημόσιες συμβάσεις. Ως 

χαρακτηριστικά παραδείγματα θα μπορούσαν να αναφερθούν οι 

αλλεπάλληλες δημοσιεύσεις σε διαφορετικούς (ιστο)τόπους που απαιτούνται, 

η υποχρέωση για απάντηση σε ενστάσεις ή προσφυγές που κατατέθηκαν, 

ακόμη και σε περιπτώσεις όπου είναι οφθαλμοφανές ότι αυτό έγινε με 

μοναδικό σκοπό την εμπλοκή της διαδικασίας, όπως επίσης και η ανάγκη για 

ενδελεχή έλεγχο πολυάριθμων δικαιολογητικών.  Για τους προαναφερόμενους 

λόγους πιστεύουμε ότι η χρήση της πληροφορικής στις διαδικασίες των 

κρατικών προμηθειών οφείλει να κινηθεί προς την κατεύθυνση επίλυσης των 

ανωτέρω ζητημάτων, προκειμένου να καταστήσει το όλο σύστημα 

περισσότερο ελκυστικό τόσο στο εμπλεκόμενο υπαλληλικό προσωπικό όσο 

και στους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς415. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
                                                 
415  Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσματα μελέτης του έτους 2012 για την 

εφαρμογή της ηλεκτρονικής προμήθειας σε Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά (βλ. McCue C / 

Roman A., ό.π., σελ. 221) που αποδεικνύουν ότι οι ψηφιακές προμήθειες δεν είχαν οδηγήσει 

έως τότε σε αξιοσημείωτες μεταρρυθμίσεις, κυρίως λόγω: 1. Των ακατάλληλων πλατφορμών 

λογισμικού, 2. Των αντιδράσεων, 3.  Της μη ενοποίησης διαφόρων συστημάτων και 4. Της μη 

εμπλοκής των κατεξοχήν αρμόδιων σε θέματα προμηθειών. Τα δεδομένα αυτά υποδεικνύουν 

ότι, προκειμένου να κεφαλαιοποιήσει η σύγχρονη Διοίκηση την εν δυνάμει μεταρρυθμιστική 

ικανότητα των νέων τεχνολογιών, πρέπει να επιδιώξει τη συνεργασία όσων διαμορφώνουν τις 

πολιτικές με αυτούς που σχεδιάζουν τα ηλεκτρονικά συστήματα και με αυτούς που 

εμπλέκονται ενεργά στις διαγωνιστικές διαδικασίες, με στόχο την από κοινού δημιουργία του 

κατάλληλου λογισμικού και των κατάλληλων διαδικασιών. 
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ΕΠΙΜΕΤΡΟ (ΝΕΩΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ) 
 
Ολοκληρώνοντας την παρούσα μελέτη, θα θέλαμε να κάνουμε μία σύντομη 

αναφορά στις κυριότερες διαφοροποιήσεις που παρουσιάζουν τα πρόσφατα 

νομοθετικά κείμενα τα οποία παρατέθηκαν στο Δεύτερο Κεφάλαιο (υπό  2), 

δηλαδή η ενωσιακή Οδηγία 2014/24/ΕΕ της 17ης Απριλίου 2014 (για τις 

δημόσιες προμήθειες)416 και ο Ν. 4281/2014 της 8ης Αυγούστου 2014 (για 

τους κανόνες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και 

υπηρεσιών)417, σε σχέση με το ισχύον νομικό πλαίσιο, ήτοι με την Οδηγία 

2004/18/ΕΚ, το Π.Δ. 60/2007 και τον Κ.Π.Δ. 118/2007. Επισημαίνεται ότι η 

νέα Οδηγία 2014/24/ΕΕ παρέχει χρονικό περιθώριο στα κράτη – μέλη έως τις 

18 Απριλίου 2016, προκειμένου να την ενσωματώσουν στο εθνικό τους Δίκαιο 

και ότι, όσον αφορά τη χώρα μας, έως και σήμερα η μεταφορά της στην 

ελληνική έννομη τάξη δεν έχει υλοποιηθεί.  

 

Επίσης, τονίζεται ότι ως ημερομηνία έναρξης της ισχύος του Ν. 4281/2014 

ορίζεται, βάσει του άρ. 201, η 1η Μαρτίου 2015, δηλαδή στην παρούσα 

χρονική φάση οι διαγωνιστικές διαδικασίες του Δημοσίου για την απόκτηση 

αγαθών και υπηρεσιών πραγματοποιούνται εντός του ήδη γνωστού 

νομοθετικού πλαισίου. Στο σημείο αυτό, οφείλουμε να αναφέρουμε ότι ο Ν. 

4281/2014 όλως παραδόξως παραπέμπει, όπου κρίνεται αναγκαίο, όχι στη 

νέα Οδηγία 2014/24/ΕΕ, όπως θα ήταν αναμενόμενο, αλλά στις διατάξεις της 

Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, αν και κατά την έκδοσή του, τον Αύγουστο του 2014, η 

νέα Οδηγία ήταν ήδη γνωστή (από τον Απρίλιο). Το συγκεκριμένο γεγονός 

μας οδηγεί στην υπόθεση ότι αργά ή γρήγορα τα τμήματα του νόμου 

4281/2014 που αναφέρονται στην παλαιά Οδηγία 2004/18/ΕΚ θα χρειαστεί να 

τροποποιηθούν. Άλλωστε, θα ακολουθήσει, ως είθισται, η έκδοση περαιτέρω 

ρυθμιστικών διατάξεων, διότι οι ειδικότερες λεπτομέρειες που απαιτούνται για 

την ορθή εφαρμογή του νέου νόμου πρέπει να καθοριστούν με δευτερογενή 

                                                 
416  Βλ.  EE  L  94/65  της  28ης  Μαρτίου  2014,  στο  http://eur-lex.europa.eu/legal 

content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0024&from=EL. 

417  ΦΕΚ Α' - 160/08.08.2014.  
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νομοθεσία (π.χ. με Π.Δ. και Υπουργικές Αποφάσεις) ή με πρότυπα έγγραφα 

διαγωνισμών (π.χ. με τεύχη δημοπράτησης).  

 

Με το Ν. 4281/2014, και συγκεκριμένα με τις διατάξεις του Β’ Μέρους,  

επιχειρείται πάντως τόσο η αναβάθμιση όσο και η ενοποίηση του 

κανονιστικού πλέγματος που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις στη χώρας μας. 

Οι σημαντικότερες επιχειρούμενες καινοτομίες που εισάγονται είναι 

επιγραμματικά οι παρακάτω418: 

• Οι διαδικασίες ανάθεσης όλων των μορφών δημοσίων συμβάσεων 

(προμήθειες, έργα, υπηρεσίες) ενοποιούνται  για τις Αναθέτουσες 

Αρχές με παράλληλη κατάργηση (άρ. 199 του προαναφερόμενου 

νόμου) όλων των ειδικών καθεστώτων ανάθεσης που είχαν 

παραχωρηθεί κατά καιρούς σε δημόσιους φορείς 

• Με τον Τίτλο ΙΙ (Καταπολέμηση της διαφθοράς), άρ. 45 (Συγκρούσεις 

συμφερόντων) και 46 (Παράνομες συμπεριφορές) εισάγονται εχέγγυα 

διαφάνειας, προκειμένου να αποφεύγονται στρεβλώσεις και 

παρατυπίες κατά τις διαγωνιστικές διαδικασίες και θεσπίζεται η 

αποκαλούμενη «ειδική ρήτρα ακεραιότητας» εντός του κειμένου της 

σύμβασης, με την οποία οι ανάδοχοι δημοσίων συμβάσεων 

δεσμεύονται ότι δεν ενήργησαν αθέμιτα κατά τη διεξαγωγή της 

διαδικασίας  

• Βάσει του άρ. 148 (Προγραμματισμός δημοσίων συμβάσεων), οι 

Αναθέτουσες Αρχές υποχρεούνται να προγραμματίζουν τις συμβάσεις 

όλων των ειδών που θα συνάψουν το επόμενο οικονομικό έτος και να 

συντάσσουν «πίνακα προγραμματισμού» για την Εθνική Βάση 

Δεδομένων με συγκεκριμένες πληροφορίες 

• Στο άρ. 149 (Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις με την αγορά) παρέχεται η 

δυνατότητα στις Αναθέτουσες Αρχές να διαμορφώνουν τις τεχνικές 

προδιαγραφές κάθε διαγωνισμού, αφού πρώτα διαβουλευτούν επί 

αυτών με τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές. Ο τρόπος διενέργειας 

της προαναφερόμενης διαβούλευσης καθορίζεται πλέον με διαφάνεια 

                                                 
418  Βλ. Συμεωνίδη Β., Διαγωνισμοί Προμηθειών Δημοσίου. Οι νεώτερες εξελίξεις, Σημειώσεις 

Σεμιναρίου, Αθήνα Οκτώβριος 2014, υπό Α2. 
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στο άρ. 150 (Κανόνες για τη διενέργεια προκαταρκτικών 

διαβουλεύσεων με την αγορά), προκειμένου να εξασφαλίζεται η ίση 

μεταχείριση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό 

• Με το Εθνικό Σύστημα Δημοσίων Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 

που θα λειτουργήσει βάσει των άρ. 134 – 138 του Ν. 4281/2014419 και 

την παράλληλη χρήση του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του άρ. 139, ως υποχρεωτικού 

τρόπου δημοσιότητας των συμβάσεων, θα επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό 

εξοικονόμηση πόρων και ωρών απασχόλησης, αλλά και περιορισμός 

της διαφθοράς, διότι όλοι οι συμμετέχοντες θα κινούνται εντός ενός 

αξιόπιστου και τυποποιημένου θεσμικού πλαισίου   

• Με τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις απλοποιούνται οι διαδικασίες 

ανάθεσης, κυρίως ως προς την κατάθεση των δικαιολογητικών (άρ. 

155 Δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής), την υποχρέωση διόρθωσης 

των τυπικών λαθών ήσσονος σημασίας στις προσφορές (άρ. 160 

Πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών – Διευκρινίσεις), τη 

μείωση των σταδίων αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών 

(άρ. 164 – 167) και τον αποκαλούμενο «δανεισμό ικανοτήτων» (άρ. 

156 Επίκληση ικανοτήτων τρίτων φορέων) μεταξύ οικονομικών φορέων 

και μελών κοινοπραξιών   

• Η παροχή έννομης προστασίας (δηλαδή η κρίση επί διοικητικών 

προσφυγών) στο προσυμβατικό στάδιο θα παρέχεται πλέον από ένα 

ανεξάρτητο όργανο που θα απαρτίζεται από μέλη με ειδικές γνώσεις, 

κατόπιν έκδοσης του σχετικού «Κανονισμού Εκδίκασης Προσφυγών» 

με Προεδρικό Διάταγμα (βλ. παρ. 7 του άρ. 183 του Ν. 4281/2014) 

• Τέλος, στο άρ. 196 (Κατάρτιση και Μητρώο Πιστοποιημένων 

Υπαλλήλων Δημοσίων Συμβάσεων) ορίζεται ότι το προσωπικό των 

Αναθετουσών Αρχών που είναι επιφορτισμένο με τη διεξαγωγή 
                                                 
419  Ως προς το ΕΣΗΔΗΣ, ωστόσο, για ορισμένα ζητήματα, όπως π.χ. την ανάθεση δημόσιας 

σύμβασης αξίας ίσης ή ανώτερης των €60.000,00 που πρέπει να ολοκληρώνεται 

αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο (βλ. άρ. 136 του Ν. 4281/2014), η προαναφερόμενη 

υποχρέωση ισχύει ήδη από τις 01.07.2014 για τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, όπως 

αναφέρεται ρητά στο άρ. 201 παρ. 3 του Ν. 4281/2014, που παραπέμπει στο άρ. 14 του Ν 

4270/2014.     
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διαγωνιστικών διαδικασιών θα εκπαιδεύεται δια βίου και θα 

πιστοποιείται μέσω ειδικών προγραμμάτων. 

 

Επισημαίνεται ότι το πιο πρόσφατο έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ επί του νέου 

νόμου φέρει τον τίτλο «Κατευθυντήρια Οδηγία 5» και εκδόθηκε το Νοέμβριο 

του 2014420. Η Οδηγία αυτή, στο πρώτο φύλλο της, χαρακτηρίζει το νόμο 

4281/2014 ως βασικό κορμό ανάθεσης όλων των δημοσίων συμβάσεων και 

επισημαίνει την ανάγκη συμπλήρωσής του με την έκδοση δευτερογενούς 

νομοθεσίας (κανονισμών ανάθεσης και εκτέλεσης). Στη συνέχεια, εντός του 

κειμένου παρατίθενται λεπτομερώς οι βασικές ρυθμίσεις του 

προαναφερόμενου νόμου, όπως επίσης αναφέρονται όλες οι επιμέρους 

διατάξεις που αυτός καταργεί.  

 

Ως προς τα δυναμικά συστήματα αγορών του άρ. 27 του Π.Δ. 60/2007 (άρ. 33 

της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ), το αντίστοιχο άρ. 34 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ 

εμφανίζει τις παρακάτω βασικές διαφορές: 

• Στην παρ. 2 του άρ. 34 αναγράφεται ότι οι Αναθέτουσες Αρχές πρέπει 

να ακολουθούν τους κανόνες της κλειστής διαδικασίας, και όχι της 

ανοικτής, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρ. 27 του Π.Δ. 60/2007, αλλά 

και την παρ. 2 του άρ. 133 του Ν. 4281/2014 που παραπέμπει στην 

παλαιά Οδηγία 

• Στην παρ. 1 του άρ. 34 αναφέρεται ότι το δυναμικό σύστημα αγορών 

μπορεί «να χωριστεί σε κατηγορίες προϊόντων, έργων ή υπηρεσιών», 

ενώ στην παρ. 2 του άρ. 27 του Π.Δ. 60/2007, αλλά και στην παρ. 3 

περ. β' του άρ. 133 του Ν. 4281/2014, επισημαίνεται ότι οι 

Αναθέτουσες Αρχές διευκρινίζουν στη συγγραφή υποχρεώσεων «τη 

φύση των προβλεπόμενων αγορών που αποτελούν αντικείμενο αυτού 

του συστήματος» 

                                                 
420 Βλ. στην ιστοσελίδα της Αρχής, υπό http://www.eaadhsy.gr/index.php/m-foreis/m-

odigies/70-ko-enhmervsh-epi-toy-nomou-4281-2014. Μια σημαντική αλλαγή, για παράδειγμα, 

είναι η αντικατάσταση της δημοσίευσης προκήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με τη 

δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ (βλ. σελ. 3 της Κατευθυντήριας Οδηγίας 5).  
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• Στην παρ. 5 της Οδηγίας 2004/24/ΕΕ καθορίζεται ως χρονικό 

περιθώριο για την αξιολόγηση των προσφορών από την Αναθέτουσα 

Αρχή  το δεκαήμερο (με δυνατότητα παράτασης για πέντε επιπλέον 

ημέρες), συνεπώς δεν ισχύει το δεκαπενθήμερο (που μπορεί να 

παραταθεί μόνον εφόσον στο μεσοδιάστημα δεν έχει υπάρξει άλλος 

διαγωνισμός) της παρ. 4 του άρ. 27 του Π.Δ. 60/2007 και της παρ. 4 

του άρ. 133 του Ν. 4281/2014 

• Στη νέα Οδηγία δεν γίνεται καμία αναφορά στη συνολική διάρκεια του 

δυναμικού συστήματος αγορών, ενώ τόσο στην παρ. 7 του άρ. 27 του 

Π.Δ. 60/2007 όσο και στην παρ. 7 του άρ. 133 του Ν. 4281/2014 τίθεται 

ως χρονικό πλαίσιο η τετραετία (πλην αιτιολογημένων εξαιρέσεων) 

• Στη νέα Οδηγία έχει παραληφθεί η παρ. 8 του Π.Δ. 60/2007 και η 

αντίστοιχη παρ. 7 του Ν. 4281/2014, σύμφωνα με τις οποίες οι 

Αναθέτουσες Αρχές δεν μπορούν να προσφεύγουν στο δυναμικό 

σύστημα αγορών κατά τρόπο που να εμποδίζει ή να στρεβλώνει τον 

ανταγωνισμό. 

     

Όσον αφορά τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς του άρ. 28 του Π.Δ. 

60/2007 (άρ. 54 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ) σε σχέση με το άρ. 35 της Οδηγίας 

2014/24/ΕΕ και το άρ. 132 του Ν. 4281/2014, παρατηρούμε τα εξής βασικά: 

• Ο ορισμός της έννοιας του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, όπως 

παρατίθεται στην παρ. 7 του άρ. 2 του Π.Δ. 60/2007, αλλά και στην 

παρ. 7 του άρ. 15 του Ν. 4281/2014, ενσωματώνεται ως παρ. 1 στο άρ. 

35 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ 

• Στη νέα Οδηγία, ο όρος «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά», που χρησιμοποιείται τόσο στο άρ. 28 του Π.Δ. 60/2007 

όσο και στο άρ. 132 του Ν. 4281/2014, εξειδικεύεται περαιτέρω από τη 

φράση της παρ. 3 περ. β’ του άρ. 35 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ : «βάσει 

της καλύτερης αναλογίας τιμής/ποιότητας ή βάσει της προσφοράς με το 

χαμηλότερο κόστος σύμφωνα με μια προσέγγιση βασιζόμενη στη 

σχέση αποδοτικότητας – κόστους» 

• Επίσης, στην παρ. 5 του άρ. 35 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ 

περιγράφονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων μία 
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προσφορά κρίνεται παραδεκτή ή το αντίθετο, ενώ στα αντίστοιχα 

άρθρα 28 και 132 του Π.Δ. 60/2007 και του Ν. 4281/20014 δεν υπάρχει 

τέτοια αναφορά 

• Τέλος, στη νέα Οδηγία έχει παραληφθεί η παρ. 10 του Π.Δ. 60/2007 και 

η αντίστοιχη παρ. 9 του Ν. 4281/2014, σύμφωνα με τις οποίες οι 

Αναθέτουσες Αρχές δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τον ηλεκτρονικό 

πλειστηριασμό καταχρηστικά, στρεβλώνοντας τον ανταγωνισμό. 
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