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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Ο τομέας των δημοσίων συμβάσεων συνιστά έναν εκ των νευραλγικών τομέων 

της οικονομίας μας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς αποτελεί πεδίο ανάπτυξης 

ανταγωνιστικής δραστηριότητας υγιών επιχειρήσεων ποικίλων κλάδων, στις οποίες 

επιφέρει μεγάλα κέρδη ετησίως, ενώ συνάμα αναδεικνύεται σε πολύτιμο εργαλείο 

δημοσίων επενδύσεων με στόχο την κάλυψη ευρύτερων εθνικών αναγκών.  

Υπό το πρίσμα τούτο, γίνεται απολύτως αντιληπτός ο λόγος για τον οποίο τόσο 

ο ευρωπαίος όσο και ο έλληνας νομοθέτης έχουν τα τελευταία έτη επικεντρώσει τις 

προσπάθειές τους στον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων, μέσω της ψήφισης νέων ευρωπαϊκών οδηγιών 2014/24 ΕΕ και 2014/25 ΕΕ. 

Αντίστοιχα δε, ο έλληνας νομοθέτης έχει προβεί στο καινοτόμο εγχείρημα της 

ενοποίησης όλων των κανόνων που αφορούν στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, 

ανεξαρτήτου είδους και προϋπολογισθείσας αξίας, μέσω του ν. 4412/2016 όπως και 

στην επιτάχυνση των διαδικασιών παροχής έννομης προστασίας στο εν λόγω πεδίο, 

μέσω της ενίσχυσης του θεσμού της εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών που 

ανακύπτουν πριν την ανάθεση της σύμβασης. 

Το νέο τούτο πλαίσιο κανόνων επιχειρεί να αναδείξει η παρούσα εργασία, 

επισημαίνοντας παράλληλα τις παραδοσιακές έννοιες που διέπουν το δίκαιο των 

δημοσίων συμβάσεων. 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 

 

ABSTRACT 

 

The public procurement sector is one of the key sectors of our economy at 

national and European level, as it is a field of competitive activity development of  

healthy businesses of various industries, bringing to them large profits each year, 

becoming at the same time a valuable tool for public investments, with the aim of 

meeting wider national needs.  

From this point of view, the reason why both European and Greek legislators 

have focused in recent years their efforts on the modernization of public procurement 

procedures through the passage of new European directives 2014/24 EU and 2014/25 

EU is fully understood. Accordingly, the Greek legislator has proceeded with the 

innovative undertaking of incorporating all regulations concerning the award of public 

contracts, irrespective of their type and budget value, through Law 4412/2016, as well 

as accelerating the legal protection procedures in this field, through the strengthening of 

the out-of-court settlement of disputes arising before the award of the contract. 

This new regulation framework is attempted to be highlighted by this work, 

pointing out at the same time the traditional concepts governing the public procurement 

law. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Οι δημόσιες συμβάσεις αποτελούν ένα πολύ σημαντικό πυλώνα της οικονομίας 

εθνικής και ευρωπαϊκής, καθώς αποφέρουν σημαντικά έσοδα στο εκάστοτε κράτος, ενώ 

ο αντίκτυπός τους στη λειτουργία του ανταγωνισμού είναι τουλάχιστον προφανής. 

Προς τεκμηρίωση τούτου αρκεί να επισημανθεί ότι, οι δημόσιες συμβάσεις συνιστούν 

ένα ουσιώδες μερίδιο του παγκόσμιου εμπορίου, εκτιμώμενο σε περισσότερο από 1,3 

τρισεκατομμύρια ετησίως, ενώ μόνο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι δημόσιες 

συμβάσεις αποτελούν το 16% του Εθνικού Ακαθάριστου Προϊόντος
1
. 

 Περαιτέρω, ο ρόλος τους κρίνεται ιδιαίτερα κομβικός σε περιόδους οικονομικής 

κρίσης όπου η εθνική οικονομία αναζητεί τρόπους επανεκκίνησης. Αποτελούν, δηλαδή, 

ένα εργαλείο δημόσιων επενδύσεων που σκοπό έχει την εξυπηρέτηση του δημοσίου 

συμφέροντος μέσω της σύναψης επωφελών για το δημόσιο τομέα συμβάσεων, αλλά και 

της ικανοποίησης ευρύτερα εθνικών αναγκών.  

Ωστόσο, η ύπαρξη πολλών, διαφορετικών και σύνθετων στο περιεχόμενό τους 

κανονιστικών ρυθμίσεων, νόμων και προεδρικών διαταγμάτων είχε ως αποτέλεσμα την 

έλλειψη συνοχής και κατανόησης του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, γεγονός που 

επιδρούσε άμεσα στην αύξηση του ανταγωνισμού στο πεδίο των δημοσίων συμβάσεων, 

καθώς αποθάρρυνε τη συμμετοχή των εν δυνάμει υποψήφιων οικονομικών φορέων στις 

οικείες διαγωνιστικές διαδικασίες, ενώ συνάμα επέφερε βαρύτατα κόστη για τις 

αναθέτουσες αρχές, οι οποίες είχαν την ευθύνη και την προκήρυξη της σύμβασης και τη 

διαδικασία ανάθεσης αυτής. Σε μια απλή ανάγνωση γίνεται κατανοητό ότι οι ως άνω 

συνθήκες επέφεραν την παρεμπόδιση, σε ορισμένους καίριους κλάδους, της ανάπτυξης 

της ανταγωνιστικότητας
2
. 

Ο καθοριστικός ρόλος των δημοσίων συμβάσεων στην ανάπτυξης της εθνικής 

οικονομίας και η διαφορετική νομοθετική προσέγγιση των κρατών με τις 

προαναφερθείσες συνέπειες, ώθησε τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε νομοθετικές 

πρωτοβουλίες, προκειμένου αφενός να υπάρχει μία «ενιαία αντιμετώπιση» του θέματος, 

                                                           
1
http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/public-procurement/ 

2
 Βερβενιώτης Π. –Βερβενιώτη Μ. Ο προσδιορισμός της προθεσμίας υποβολής προσφορών  και 

αιτήσεων συμμετοχής κατά το κοινοτικό δίκαιο και η προστασία των υποψηφίων, ΔησΚΕ 2/2009, σελ.3 

 

http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/public-procurement/


- 2 - 

 

αφετέρου να προστατευτεί επαρκώς η ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και του 

ανόθευτου ανταγωνισμού.  

Σήμερα, ο Έλληνας νομοθέτης υιοθετώντας  την Οδηγία 2014/24/ΕΕ και την 

Οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της, 

προχώρησε στην έκδοση του Ν. 4412/2016 ο οποίος ρυθμίζει όλη τη διαδικασία 

σύναψης μίας δημόσιας σύμβασης.  

Η παρούσα εργασία θα ασχοληθεί με την έννοια των δημοσίων συμβάσεων σε 

εθνικό και κοινοτικό επίπεδο, τον ορισμό και τα είδη αυτών, την προσέγγιση των 

διαγωνιστικών διαδικασιών για τη σύναψη των δημοσίων συμβάσεων και τους 

θεμελιώδεις κανόνες – αρχές που διέπουν αυτές από το στάδιο υποβολής της αίτησης 

συμμετοχής των υποψηφίων και την ποιοτική επιλογή αυτών έως την έκδοση της 

κατακυρωτικής απόφασης και την υπογραφή της σύμβασης και εν τέλει τους κανόνες 

που διέπουν την παροχή έννομης προστασίας των συμμετεχόντων σε όλα τα στάδια της 

διαδικασίας, αναδεικνύοντας το ρόλο των δύο ανεξάρτητων αρχών που συνδράμουν 

στην εφαρμογή του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, ήτοι της Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και της νεοσύστατης Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ «ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» 

1. Ο ορισμός της σύμβασης γενικά 

 

Ως «σύμβαση» νοείται η συμφωνία μεταξύ των δηλώσεων βουλήσεως δύο 

(διμερής δικαιοπραξία) ή περισσοτέρων μερών (πολυμερής δικαιοπραξία), η οποία 

δημιουργεί αμοιβαία δέσμευση όλων των μερών που μετέχουν στη σύναψή της. 

Στοιχείο της σύμβασης είναι η σύμπτωση δύο δηλώσεων βούλησης (πρόταση και 

αποδοχή) που εκκινούν από διαφορετικό σημείο, κινούνται κατ’ αντίθετη φορά και 

συμπίπτουν ως προς το επιδιωκόμενο έννομο αποτέλεσμα
3
. Η δυνατότητα σύναψης 

σύμβασης αποτελεί έκφανση του δικαιώματος της ελεύθερης ανάπτυξης της 

προσωπικότητας και της οικονομικής ελευθερίας, όπως αυτό κατοχυρώνονται στο 

άρθρο 5 του Συντάγματος.  

Περαιτέρω κατοχύρωση συναντάται στο άρθρο 361 του Αστικού Κώδικα που 

ορίζει: «Για τη σύσταση ή αλλοίωση ενοχής με δικαιοπραξία απαιτείται σύμβαση, 

εφόσον ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά.» Όπως αναφέρεται, η αρχή της ελευθερίας των 

συμβάσεων καθιερώνεται έμμεσα από την ΑΚ 361, καθώς την προϋποθέτει. Η εν λόγω 

αρχή απορρέει από την αρχή της αυτονομίας της ιδιωτικής βούλησης και συνεπώς έχει 

αδιαμφισβήτητα ηθική θεμελίωση, ενώ προστατεύεται συνταγματικά από τη Σ 5&1
4
. Η 

αρχή της ελευθερίας των συμβάσεων εκτός από την εφαρμογή της στο χώρο του 

ιδιωτικού δικαίου, έχει εφαρμογή και σημαντική παρουσία και στο χώρο του δημοσίου 

δικαίου.  

 

1.1. Η διοικητική σύμβαση 

 

Σε επίπεδο δημοσίου δικαίου, η κάλυψη των δημοσίων αναγκών μέσω του 

εφοδιασμού με αγαθά και υπηρεσίες αποτελεί δραστηριότητα η οποία είναι 

συνυφασμένη με την εμφάνιση της παροχικής διοίκησης. Με την ανάληψη νέων 

καθηκόντων η διοίκηση του κοινωνικού κράτους άρχισε να αντιμετωπίζει τα 

προβλήματα που συναντά μια ιδιωτική επιχείρηση
5
. Προς επίλυση αυτών των 

                                                           
3
 Παπαστερίου Δ, Κλαβανίδου Δ., Δίκαιο της Δικαιοπραξίας, 2008, σελ. 38  

4
ΟλΑΠ 33/2002 ΝοΒ 2003, σελ. 853 

5
 Κουτούπα Ε., Δημόσιες Συμβάσεις και Κοινοτικό Δίκαιο, σελ. 29 
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προβλημάτων χρησιμοποιήθηκαν «εργαλειακά» οι δημόσιες συμβάσεις με σκοπό την 

προστασία της εγχώριας οικονομίας μέσω της υποστήριξης εγχώριων προϊόντων, αλλά 

και της άσκησης κοινωνικής πολιτικής
6
.  

 Διοίκηση σημαίνει: διαχείριση, φροντίδα, εποπτεία υποθέσεων και προσώπων
7
. 

Η Διοίκηση προκειμένου να επιτελέσει τους σκοπούς της χρησιμοποιεί διοικητικές 

πράξεις, οι οποίες διακρίνονται σε μονομερείς και διοικητικές συμβάσεις.  

Ως μονομερής διοικητική πράξη ορίζεται η δήλωση βουλήσεως του διοικητικού 

οργάνου, που γίνεται σύμφωνα με ορισμένη διαδικασία ή και χωρίς διαδικασία, με την 

οποία θεσπίζεται μονομερώς ένας κανόνας δικαίου, δηλαδή θεσπίζεται μια νομική 

ρύθμιση και ενάσκηση δημόσιας εξουσίας με μόνη τη βούληση του διοικητικού 

οργάνου. Συνεπώς, η διοικητική πράξη είναι το νομικό μέσο με το οποίο ασκείται η 

δημόσια εξουσία από το διοικητικό όργανο.  

Για να έχει τον χαρακτήρα διοικητικής πράξης, η μονομερής δήλωση 

βουλήσεως, πρέπει να γίνεται στο πλαίσιο εννόμων σχέσεων που διέπονται από το 

διοικητικό δίκαιο. Μεγάλο μέρος της οργάνωσης και της λειτουργίας της Δημόσιας 

Διοίκησης ρυθμίζεται από κανόνες δικαίου που έχουν θεσπιστεί με διοικητικές πράξεις 

και μεγάλο μέρος της δράσης της ασκείται με την έκδοση τέτοιων πράξεων. Έτσι, 

στοιχεία της έννοιας της διοικητικής πράξης είναι τόσο η μονομερής θέσπιση όσο και η 

προέλευση αυτής από διοικητικό όργανο
8
. 

Περαιτέρω, η Διοίκηση λειτουργεί συνάπτοντας και διοικητικές συμβάσεις. 

Κατά πάγια νομολογία
9
 για να χαρακτηριστεί μία σύμβαση διοικητική πρέπει να 

συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:  

α) Το ένα τουλάχιστον από τα συμβαλλόμενα μέρη είναι το κράτος ή άλλο 

νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Κατά τη νομολογία (ΑΕΔ 10/1987, 8/1992, ΕΑ ΣτΕ 

112/1998) οι συμβάσεις που συνάπτουν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που 

ανήκουν ή ελέγχονται από το Κράτος ή ΝΠΔΔ (λ.χ. ΔΕΗ, ΟΣΕ, ΟΣΚ κ.ο.κ) δεν 

χαρακτηρίζονται ως διοικητικές, αλλά ως ιδιωτικές και γι’ αυτό το λόγο οι μεν 

διαφορές που αναφύονται στη φάση της ανάθεσής τους δεν είναι ακυρωτικές ενώ οι 

                                                           
6
  Βλ. ως άνω υπος. 5 και ο.π. 

7
 Α. Τάχος, Ελληνικό Διοικητικό Δίκαιο, 2005, σελ. 21 

8
  Ε. Σπηλιωτόπουλος, Διοικητικό Δίκαιο, 2007, σελ. 107 κ.ε. 

9
 Ενδεικτικά: ΑΕΔ 15/1992, ΣτΕ 1031/1995 Ολομ., 1886/1996, 4164/1997, 2045/1999, 1799/2003, ΣτΕ 

962/2008- δημοσιευμένες στην  ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ. 
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διαφορές κατά τη φάση της εκτέλεσής τους επιλύονται από τα διοικητικά δικαστήρια. 

Κατά παρέκβαση αναφέρουμε ότι υπάρχει μία «προσκόλληση» θεωρίας και νομολογίας 

στο οργανικό κριτήριο
10

 η οποία παρουσιάζει τουλάχιστον κάποιες αγκυλώσεις. 

Ενδεικτικά, αναφερόμαστε την απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της 

Επικρατείας 3873/2014 που έκρινε ότι σύμβαση συναπτόμενη από το ΤΑΙΠΕΔ δεν 

θεωρείται διοικητική και άρα δεν υπάρχει αρμοδιότητα διοικητικών δικαστηρίων. 

Περαιτέρω, έκρινε ότι το ΤΑΙΠΕΔ ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με τη μορφή 

ΑΕ, δεν εκδίδει διοικητικές πράξεις, οι δε συμβάσεις που συνάπτει για την αξιοποίηση 

της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου, μολονότι εξυπηρετούν σκοπό δημοσίου 

συμφέροντος, δηλαδή την αποπληρωμή του δημοσίου χρέους, είναι ιδιωτικού δικαίου
11

.  

Ωστόσο, κατά τη γνώμη του γράφοντος η εξυπηρέτηση του δημοσίου 

συμφέροντος θεωρείται εν προκειμένω, υπέρτερης βαρύτητας από τη χρήση του 

«οχήματος» της ανώνυμης εταιρείας από πλευράς του ΝΠΙΔ. Άλλωστε, η χρήση της 

μορφής της ανώνυμης εταιρείας γίνεται για λόγους διευκόλυνσης των συναλλαγών 

χάρη στην «ευελιξία» του εταιρικού σχήματος.  

Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται εν μέρει και από την πλέον πρόσφατη απόφαση 

(43/2016)
12

 της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ που έκρινε ως εξής: «το ΤΑΙΠΕΔ, αν 

και δεν είναι ΝΠΔΔ και, ως εκ τούτου, δεν εκδίδει διοικητικές πράξεις και δεν συνάπτει 

διοικητικές συμβάσεις (ΣτΕ 2182, 2187, Ολ 3873/2014), ως ΝΠΙΔ που λειτουργεί για την 

εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και ανήκει εξ ολοκλήρου στο Κράτος, δύναται να 

προκηρύσσει διαγωνισμούς και, ακολούθως, να συνάπτει δημόσιες συμβάσεις, κατά την 

έννοια του Ν. 3886/2010, με ιδιώτες οικονομικούς φορείς (ΕΑ 406 – 

408/2014).Επομένως, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην προηγούμενη σκέψη, οι 

διαφορές που αναφύονται κατά τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης των δημοσίων 

συμβάσεων, οι οποίες προκηρύσσονται από το ΤΑΙΠΕΔ ως αναθέτουσα αρχή, εφ' όσον 

εγείρονται από ενδιαφερόμενο, ο οποίος έχει ή είχε συμφέροντα του ανατεθεί 

συγκεκριμένη σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από παράνομη 

πράξη ή παράλειψη του Ταμείου, εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 3886/2010, με τις 

οποίες οργανώνεται σύστημα παροχής προσωρινής και οριστικής προστασίας από την 

                                                           
10

 Σύμφωνα με αυτό για να χαρακτηριστεί μία σύμβαση ως διοικητική «πρέπει ο ένας συμβαλλόμενος να 

είναι το Κράτος υπό στενή έννοια (λ.χ. Υπουργεία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, Γενικές 

Διευθύνσεις, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου 

Δικαίου», βλ. ενδεικτικά Π. Δαγτόγλου, Γενικό Διοικητικό, 2012, σελ. 332.  
11

https://www.prevedourou.gr  
12

https://www.prevedourou.gr 
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Διοικητική Δικαιοσύνη. Αντιθέτως, εξακολουθούν να ανήκουν στην δικαιοδοσία των 

πολιτικών δικαστηρίων, ως ιδιωτικές, οι διαφορές που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία 

που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων του ΤΑΙΠΕΔ, οι οποίες δεν έχουν τον 

χαρακτήρα δημοσίων συμβάσεων του Ν 3886/2010.» 

β) Με τη διοικητική σύμβαση πρέπει να επιδιώκεται άμεσος δημόσιος σκοπός 

και δεν αρκεί ο έμμεσος, αφού δεν υπάρχει σκοπός του κράτους που να μην επιδιώκει, 

έστω και έμμεσα, το δημόσιο συμφέρον. Η ανέγερση κτιρίου, λ.χ., όχι για να στεγαστεί 

δημόσια υπηρεσία, αλλά προς το σκοπό εκμετάλλευσης με τη μίσθωσή του σε ιδιώτη, 

συνιστά ιδιωτική σύμβαση, ακόμα κι αν έμμεσα ο σκοπός είναι «δημόσιος», διότι 

αποσκοπεί στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης του κράτους. 

γ) Η σύμβαση πρέπει να τελεί υπό νομικό καθεστώς τέτοιο που να διασφαλίζει 

στο κράτος ή το ΝΠΔΔ υπερέχουσα θέση απέναντι στον αντισυμβαλλόμενό του. Έτσι 

οι διαφορές που προκύπτουν από συμβάσεις μίσθωσης που συνάπτει το Δημόσιο για να 

στεγάσει τις υπηρεσίες του, κρίθηκαν με την απόφαση του ΑΕΔ 3/1999 ως διαφορές 

ιδιωτικού δικαίου και αρμόδια για την εκδίκασή τους τα πολιτικά δικαστήρια, επειδή οι 

σχετικές διατάξεις (το από 19-11-1932 ΠΔ) δεν εξασφαλίζουν προνομιακή θέση στο 

Δημόσιο ή σε ΝΠΔΔ
13

. Η υπερέχουσα θέση του Δημοσίου εκφράζεται από την 

υπαγωγή του σε εξαιρετικό νομικό καθεστώς ή την υιοθέτηση ρητρών που αποκλίνουν 

από το κοινό δίκαιο ή να έχουν διοικητικό χαρακτήρα. Η υπεροχή αυτή ισχύει σε όλο 

το πεδίο της σύναψης συμβάσεων με τη Διοίκηση, λαμβανομένων υπόψιν διατάξεων 

που θεσμοθετούσαν δικαίωμα της Διοίκησης να αναθεωρεί ή/και να λύει μονομερώς 

διοικητικές συμβάσεις. Ενδεικτικά, αναφέρουμε το άρθρο 2 του Ν. 207/1975
14

, καθώς 

και το άρθρο 15 του Ν. 1491/1984
15

. Η νομολογία
16

 έκρινε -αρχικά- ότι αυτές οι 

                                                           
13

Χ. Μητκίδης, Σύμβαση Εκτέλεσης Δημοσίου Έργου, 2017, σελ. 2, υποσ. 1.  
14 «’Αρθρον 2. 

1. Συμβάσεις μεταξύ του Ελληνικού  Δημοσίου  και  οιουδήποτε  τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου 

είτε αφορώσαι εις επενδύσεις υπαχθείσας εις τον  νόμον  4171/1961  ή  εις  ετέρας διατάξεις, είτε 

οιουδήποτε άλλου περιεχομένου, συναφθείσαι κατά το χρονικόν διάστημα  από  21  Απριλίου 1967  

μέχρι  και  23 Ιουλίου 1974, δύναται να αναθεωρηθούν ή να λυθούν υπό τους όρους του παρόντος νόμου 

και αν έτι εκυρώθησαν νομοθετικώς  ή  διοικητικώς.» 
15

«Άρθρο 15 - Καταγγελία συμβάσεων 

1. Συμβάσεις ανάμεσα στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. και ιδιώτη, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, 

αναφερόμενες στην  εκτέλεση ή στην εκμετάλλευση οποιουδήποτε έργου επάνω σε κοινόχρηστο  χώρο ή 

στο υπέδαφός τους, που καταρτίστηκαν ως τη δημοσίευση τους Ν. 1337/1983 (ΦΕΚ33), επιτρέπεται να 

καταγγελθούν από το  Δημόσιο, το Ν.Π.Δ.Δ. ή τον Ο.Τ.Α. μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία έξι μηνών 

από τη δημοσίευση του νόμου αυτού. 

2. Η καταγγελία γίνεται με μονομερή δήλωση του αρμόδιου κατά περίπτωση υπουργού αν πρόκειται για 

το Δημόσιο ή του διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ή του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού 

συμβουλίου. Η δήλωση κοινοποιείται με απόδειξη στον ιδιώτη, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή στο νόμιμο 
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ρυθμίσεις δεν έθιγαν την οικονομική ελευθερία των ιδιωτών, εφόσον σκοπός τους ήταν 

η εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, ωστόσο με την απόφαση της Ολομέλειας 

του ΣτΕ 3046/1992 (δημοσιευμένη στην ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ) κρίθηκε ότι μεταγενέστερη 

διάταξη νόμου που επέκτεινε χρονικά αυτό το δικαίωμα του Δημοσίου είναι 

αντισυνταγματική (αντιγράφουμε από το σχετικό χωρίο της απόφασης): 

«………Η επακολουθήσασα όμως δια του άρθρου 34 παρ. 4 του νόμου 1759/1988 εκ 

νέου πρόβλεψη λήψεως του ανωτέρω εξαιρετικού μέτρου μετά πάροδο υπερβαλλόντως 

μακρού χρόνου από της λήξεως της δικτατορικής περιόδου, εντός της οποίας είχαν 

συναφθεί οι περί ων πρόκειται συμβάσεις και εκδοθεί οι σχετικές διοικητικές πράξεις, 

αντίκειται πλέον στο Σύνταγμα, και ειδικότερα στις προαναφερθείσες διατάξεις που 

προστατεύουν την οικονομική ελευθερία, κατά την έννοια των ποίων, επιβάλλεται, όπως 

εξετέθη, η επέμβαση της Διοικήσεως σε συνεστημένες έννομες σχέσεις εκεί όπου είναι 

συνταγματικώς ανεκτή, λόγω εκτάκτων και όλως ιδιαιτέρων συνθηκών, να 

πραγματοποιείται εντός συντόμου και πάντως ευλόγου, από της συνάψεως των σχέσεων 

αυτών, χρόνου. Είναι συνταγματικώς ανεπίτρεπτη η, μετά πάροδο του ευλόγου αυτού 

χρόνου, νεωτέρα νομοθετική παρέμβαση, με την οποία παρατείνεται ή αναβιώνει η 

δυνατότητα λήψεως παρά της Διοικήσεως του εν λόγω εξαιρετικού μέτρου. Αντίκειται δε 

και στην αρχή της ισότητος, διότι δεν συνέτρεχαν αποχρώντες λόγοι, δυνάμενοι πάντως 

να δικαιολογήσουν την επαναφορά του μέτρου τούτου μόνο προκειμένου περίτ ων 

συμβάσεων ωρισμένης κατηγορίας νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου μετά τρίτων. 

                                                                                                                                                                          
διάδοχό του. Όταν η διαμονή, η κατοικία ή η έδρα, στα νομικά πρόσωπα, είναι άγνωστη εφαρμόζονται οι 

σχετικές διατάξεις του ΚΠολΔ. 

 3. Η καταγγελία μπορεί να αφορά το σύνολο ή μέρος της σύμβασης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, αν 

είναι αναγκαίο για τη συνέχιση της εφαρμογής του υπόλοιπου μέρους  της σύμβασης που δεν 

καταγγέλλεται να συμπληρωθούν ή να τροποποιηθούν οι όροι της σύμβασης, η δήλωση  μπορεί να 

συνοδεύεται και από τη γνωστοποίηση των νέων όρων. Αν η καταγγελία αναφέρεται σε μέρος μόνο  της 

σύμβασης, ο ιδιώτης δικαιούται να καταγγείλει στον  αντισυμβαλλόμενο και το υπόλοιπο τμήμα της με 

δήλωση του που γνωστοποιείται επί αποδείξει μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα ημερών από την 

κοινοποίηση σ` αυτόν της καταγγελίας. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, θεωρείται ότι ο ιδιώτης 

αποδέχεται τη διατήρηση σε ισχύ του τμήματός της που δεν καταγγέλθηκε, καθώς και τους τυχόν νέους 

συμπληρωματικούς ή τροποποιητικούς όρους. 

  4. Η ολική ή μερική λύση της σύμβασης επέρχεται από την κατά την προηγούμενη παράγραφο 

κοινοποίηση της καταγγελίας, από  την οποία παύουν αντίστοιχα για τον εφεξής χρόνο οι συνέπειές της. 

Αν καταγγελθεί από τον ιδιώτη εμπρόθεσμα το υπόλοιπο μέρος της σύμβασης, η λύση γι` αυτό επέρχεται 

από τη γνωστοποίηση της καταγγελίας  του στο αντισυμβαλλόμενο μέρος. 

5. Ο ιδιώτης μπορεί να αξιώσει από το αντισυμβαλλόμενο μέρος που κάνει χρήση του παρεχόμενου από 

το άρθρο αυτό δικαιώματος αποζημίωσης μόνο για τη θετική ζημία που υφίσταται από την ολική ή 

μερική λύση της σύμβασης. Η σχετική αξίωση παραγράφεται αν παρέλθει διετία από τη λύση της 

σύμβασης.» 
16

Βλ. ΣτΕ 863/1978, ΣτΕ 276/1986, ΣτΕ 2674/1990. 
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Αν και κατά τη γνώμη επτά μελών του Δικαστηρίου με αποφασιστική ψήφο, σκοπουμένης 

της εξαιρετικής σπουδαιότητος και σημασίας του εκπληρουμένου, υπό των νομικών 

προσώπων δημοσίου δικαίου της ρηθείσης κατηγορίας, έργου της κοινωνικής 

ασφαλίσεως, για την επιτέλεση του οποίου υφίσταται σχετική επιταγή, διατυπουμένη στο 

άρθρο22 παρ. 4 του Συντάγματος, και λαμβανομένων υπόψη των ειδικών συνθηκών 

οργανώσεως και λειτουργίας των ρηθέντων οργανισμών, η προπαρατεθείσα ρύθμιση του 

άρθρου 34 παρ. 4 του Ν. 1759/1988, εν όψει του χρόνου κατά τον οποίο ενεργείται, δεν 

επάγεται προσβολή της συνταγματικώς προστατευομένης οικονομικής ελευθερίας, ούτε 

ενέχει ανεπίτρεπτη παραβίαση της αρχής της ισότητος.». 

 

1.2. Η δημόσια σύμβαση 

 

Οι «δημόσιες συμβάσεις» είναι όρος του ευρωπαϊκού δικαίου και συγκεκριμένα 

των Οδηγιών περί των δημοσίων συμβάσεων, νοούνται δε κατά τον όρο αυτό, όχι όλες 

οι συμβάσεις που συνάπτει το Κράτος, οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και τα 

νομικά πρόσωπα (δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου) που ελέγχονται από τους παραπάνω 

φορείς, αλλά μόνο αυτές που αφορούν την εκτέλεση τεχνικών έργων, την προμήθεια 

προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών
17

.  

 Κατά τον Δ. Ράϊκο
18

, στις δημόσιες συμβάσεις περιλαμβάνονται τόσο οι 

διοικητικές, όσο και οι ιδιωτικές και σε κάθε περίπτωση είναι όλες όσες συνάπτει η 

Διοίκηση εν ευρεία έννοια. Όπως σχετικά αναφέρει ο Α. Τάχος
19

, δημόσια σύμβαση 

είναι σύμβαση που καταρτίζεται μεταξύ ενός ιδιώτη από τη μία πλευρά και του 

Ελληνικού Δημοσίου ή άλλων νομικών προσώπων του «ευρύτερου δημόσιου τομέα», 

στον οποίο υπάγονται τόσο οι ΟΤΑ και τα λοιπά ΝΠΔΔ όσο και τα ΝΠΙΔ που 

ελέγχονται από το κράτος ή άλλα ΝΠΔΔ, από την άλλη. 

 Η δημόσια σύμβαση δεν ταυτίζεται, δηλαδή, με τη διοικητική. Αντίθετα, 

αποτελούν «επάλληλα σύνολα»: κάποιες από τις διοικητικές συμβάσεις είναι και 

δημόσιες (όταν αφορούν προμήθειες, έργα και υπηρεσίες που ρυθμίζονται από τις 

ευρωπαϊκές οδηγίες περί δημοσίων συμβάσεων), ενώ κάποιες από τις δημόσιες 

                                                           
17

 Χ. Μητκίδης, Σύμβαση Εκτέλεσης Δημοσίου Έργου, 2017, σελ. 5. 
18

  Δ. Ράϊκος, Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων 2014, σελ. 9. 
19

  Α. Τάχος, Ελληνικό Διοικητικό Δίκαιο, 2005, σελ. 689 κ.ε. 



- 9 - 

 

συμβάσεις είναι ταυτόχρονα και διοικητικές (όταν αναθέτουσα αρχή είναι το Κράτος ή 

ΟΤΑ ή άλλο ΝΠΔΔ)
20

. 

 Ο ισχύων σήμερα νόμος περί δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 2, παρ. 1 , περ. 5 

Ν. 4412/2016) δίνει τον εξής ορισμό: «ως δημόσιες συμβάσεις και ως συμβάσεις 

έργων, υπηρεσιών και προμηθειών νοούνται οι συμβάσεις εξ επαχθούς αιτίας οι οποίες 

συνάπτονται γραπτώς μεταξύ ενός ή περισσότερων οικονομικών φορέων και μιας ή 

ενός ή περισσότερων αναθετουσών αρχών/ αναθετόντων φορέων, αντίστοιχα, και έχουν 

ως αντικείμενο την εκτέλεση έργων, την προμήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών». 

Η διάταξη αποτελεί πλήρη υιοθέτηση του ορισμού της Οδηγίας 2014/24ΕΕ (άρθρο 2, 

περ. 5). 

 

1.2.1. Συμβαλλόμενα Μέρη σε Δημόσιες Συμβάσεις 

 

Α) Αναθέτουσα Αρχή – Αναθέτοντες Φορείς 

 

 Στο άρθρο 2 Ν. 4412/2016 ορίζονται οι έννοιες της Αναθέτουσας Αρχής και 

του Αναθέτοντος Φορέα. Όσον αφορά την Αναθέτουσα Αρχή, αυτή μπορεί να είναι 

μόνο φορέας του Κράτους ή Ν.Π.Δ.Δ. σύμφωνα με το οργανικό κριτήριο που υιοθετεί ο 

νομοθέτης. Ειδικότερα, ως Αναθέτουσα Αρχή νοείται το κράτος, οι αρχές τοπικής 

αυτοδιοίκησης, οι οργανισμοί δημοσίου δικαίου, όπως αυτοί ορίζονται στην παράγραφο 

4 του άρθρου, ή οι ενώσεις μιας ή περισσότερων από αυτές τις αρχές ή ενός ή 

περισσότερων από αυτούς τους οργανισμούς δημοσίου. Οι αναθέτουσες αρχές 

διακρίνονται σε  κεντρικές κυβερνητικές αρχές
21

 και σε μη κεντρικές αναθέτουσες 

αρχές που ως τέτοιες νοούνται όσες δεν είναι κεντρικές. Η διαφορά μεταξύ των δύο 

εντοπίζεται στην εφαρμογή ή μη του Ν. 4412/2016 ως προς τα κατώτατα χρηματικά 

όρια αναλόγως του είδους της αναθέτουσας αρχής.  

 Η έννοια του Αναθέτοντος Φορέα συναντάται στις συμβάσεις που αφορούν 

τους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών 

υπηρεσιών. Σύμφωνα με το άρθρο 224 του Ν. 4412/2016 αναθέτοντες φορείς μπορεί να 

είναι α) αναθέτουσα αρχή ή δημόσια επιχείρηση, εφόσον ασκεί δραστηριότητα στους 

παραπάνω τομείς, β) πρόσωπο που δεν εμπίπτει στην κατηγορία της περίπτωσης α’, 

                                                           
20

Βλ. ως άνω υποσημείωση 17. 
21

 Βλ. Παράρτημα I του Προσαρτήματος Α’ της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ. 
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αλλά έχει δραστηριότητα στους εν λόγω τομείς λειτουργώντας δυνάμει ειδικού ή 

αποκλειστικού δικαιώματος που τους έχει εκχωρηθεί από αρμόδια κρατική αρχή.  

 Εισαγωγικά, μπορούμε να πούμε ότι η έννοια του αναθέτοντος φορέα είναι 

ευρύτερη από εκείνη της αναθέτουσας αρχής, καθώς στην πρώτη περιλαμβάνονται και 

οι αναθέτουσες αρχές και οι δημόσιες επιχειρήσεις και πρόσωπα που 

δραστηριοποιούνται βάσει ενός ειδικού – αποκλειστικού προνομίου.  

 Όπως αναφέρεται
22

, ratio της διαφορετικής ορολογικής προσέγγισης είναι το 

γεγονός ότι σε τομείς της αγοράς, όπως το νερό, η ενέργεια, οι μεταφορές και οι 

ταχυδρομικές υπηρεσίες, στους οποίους η παροχή των αγαθών αυτών προς το 

κοινωνικό σύνολο έχει ανατεθεί σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, τα οποία 

μάλιστα πολύ συχνά κατέχουν μονοπωλιακή θέση, και τα οποία δεν εντάσσονται 

εξορισμού στην κλασική έννοια της δημόσιας αρχής, οπότε η διεύρυνση του κύκλου 

των φορέων που αναθέτουν μία σύμβαση φαίνεται αναγκαία.  

 Αναθέτων Φορέας μπορεί να είναι και δημόσια επιχείρηση, σύμφωνα με την 

παρ. 2 του άρθρου 224 Ν. 4412/2016. Ως τέτοια νοείται κάθε επιχείρηση, στην οποία οι 

αναθέτουσες αρχές μπορούν να ασκούν άμεσα ή έμμεσα, δεσπόζουσα επιρροή λόγω 

κυριότητας, χρηματοδοτικής συμμετοχής ή των κανόνων που την διέπουν. Η 

δεσπόζουσα επιρροή τεκμαίρεται, όταν οι εν λόγω αρχές, άμεσα ή έμμεσα: α) κατέχουν 

την πλειοψηφία του εγγεγραμμένου κεφαλαίου της επιχείρησης, ή β) ελέγχουν την 

πλειοψηφία των ψήφων που συνδέονται με τις μετοχές που εκδίδει η επιχείρηση, ή γ) 

μπορούν να διορίζουν περισσότερα από τα μισά μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου της επιχείρησης. 

 

Β) Οικονομικοί Φορείς 

 

 Στο άρθρο 2, παρ. 11 Ν. 4412/2016 ορίζεται ως εξής η έννοια του 

οικονομικού φορέα που αποτελεί το έτερο συμβαλλόμενο μέρος της δημόσιας 

σύμβασης: « ως «οικονομικός φορέας» νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή 

δημόσιος φορέας ή ένωση αυτών των προσώπων ή/και φορέων, συμπεριλαμβανομένων 

των προσωρινών συμπράξεων επιχειρήσεων, που προσφέρει στην αγορά εκτέλεση 

εργασιών ή/και έργου, προμήθεια προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών. Στην έννοια αυτή 

περιλαμβάνεται και ο όρος «εργοληπτική επιχείρηση» του Τίτλου 1 του Κεφαλαίου II 

του Μέρους Β` του παρόντος Βιβλίου».  

                                                           
22

 Παλιού Π., Η αρχή του ανταγωνισμού στην ενωσιακή ρύθμιση των δημόσιων συμβάσεων, σελ. 1149-

1152 παρ. 528 και ο.π. 
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 Ενόψει αυτού, οικονομικός φορέας μπορεί να είναι φυσικό/νομικό πρόσωπο, 

αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας, ενώσεις όλων των παραπάνω προσώπων. Όλα τα 

παραπάνω πρόσωπα και τα μέλη των σχετικών ενώσεων μπορούν να είναι 

εγκατεστημένα σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη 

Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Π.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 

(Π.Ο.Ε.). 

 Όπως προαναφέρθηκε, οικονομικός φορέας μπορεί να είναι και μία 

αναθέτουσα αρχή/ ένας αναθέτων φορέας. Η ρύθμιση αυτή προβλέφθηκε ρητά για 

πρώτη φορά με τις Οδηγίες 24/2014/ΕΕ και 25/1014/ΕΕ μετά από την διαφορετική 

ερμηνεία της νομολογίας του ΔΕΚ από τα κράτη - μέλη. 

  Ανατρέχοντας, στο άρθρο 12 του Ν. 4412/2016, που έχει υιοθετήσει πλήρως 

το άρθρο 12 της Οδηγίας, ιδρύεται ο κανόνας της εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας 

σε δημόσιες συμβάσεις μεταξύ αναθετουσών αρχών – αναθετόντων φορέων (συμβάσεις 

in-house, «οιονεί αυτεπιστασίας»), εκτός από την περίπτωση που συντρέχουν 

σωρευτικά τα εξής: η αναθέτουσα αρχή ασκεί στο εν λόγω πρόσωπο έλεγχο ανάλογο 

εκείνου που ασκεί επί των δικών της υπηρεσιών, υπό την προϋπόθεση ότι το 

ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο εκτελεί ποσοστό άνω του 80 % των δραστηριοτήτων του 

κατά την εκτέλεση των συμβάσεων που του ανατίθενται από την ελέγχουσα 

αναθέτουσα αρχή ή από άλλα νομικά πρόσωπα ελεγχόμενα από την εν λόγω 

αναθέτουσα αρχή, ανεξαρτήτως του ωφελούμενου από την εκτέλεση των συμβάσεων, 

ενώ δεν πρέπει να υπάρχει άμεση ιδιωτική κεφαλαιακή συμμετοχή στο ελεγχόμενο 

νομικό πρόσωπο εξαιρουμένων των μη ελεγχουσών και μη αποκλειουσών μορφών 

ιδιωτικής κεφαλαιακής συμμετοχής που απαιτούνται από τις εθνικές νομοθετικές 

διατάξεις, σύμφωνα με τις Συνθήκες και δεν ασκούν αποφασιστική επιρροή στο 

ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο. 

 Περαιτέρω, το νομοθετικό πλαίσιο του 4412/2016 δεν εφαρμόζεται σε 

συμβάσεις μεταξύ αναθετουσών αρχών, οι οποίες συνάπτονται με αποκλειστικό σκοπό 

την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος υπό την προϋπόθεση ότι οι αναθέτουσες 

αρχές εκτελούν στην ανοικτή αγορά λιγότερο από το 20% των δραστηριοτήτων, τις 

οποίες αφορά η συνεργασία. 
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1.3. Επιμέρους διακρίσεις των δημοσίων συμβάσεων  

 

Τόσο το ευρωπαϊκό δίκαιο περί δημοσίων συμβάσεων όσο και η αντίστοιχη 

εθνική νομοθεσία καθορίζουν το πεδίο των δημοσίων συμβάσεων που υπαγάγουν στους 

κανόνες τους ως εξής :  

 

α) Δημόσια σύμβαση έργου 

 

Οι δημόσιες συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο i) την εκτέλεση ή συγχρόνως 

τη μελέτη και την εκτέλεση εργασιών του Παραρτήματος Ι του Προσαρτήματος Α’ και 

του Παρατήματος Ι του Προσαρτήματος Β’ της Οδηγίας 2014/24 ΕΕ και του Ν. 

4412/2016 αντίστοιχα ήii) την εκτέλεση ή συγχρόνως τη μελέτη και την εκτέλεση 

έργου και iii) την υλοποίηση, με οποιαδήποτε μέσα, έργου ανταποκρινόμενου στις 

απαιτήσεις που ορίζει η αναθέτουσα αρχή που ασκεί καθοριστική επίδραση στο είδος ή 

τη μελέτη του έργου. 

Περαιτέρω, ως έργο, κατά το άρθρο 2 παρ. 1, περ. 7 του Ν.4412/2016, νοείται 

το αποτέλεσμα ενός συνόλου οικοδομικών εργασιών ή εργασιών μηχανικού το οποίο 

επαρκεί καθαυτό για την εκτέλεση μιας οικονομικής ή τεχνικής λειτουργίας. 

 

β) Δημόσια σύμβαση προμήθειας 

 

Ως «δημόσιες συμβάσεις προμηθειών» νοούνται οι δημόσιες συμβάσεις που 

έχουν ως αντικείμενο την αγορά, τη χρηματοδοτική μίσθωση, τη μίσθωση ή τη 

μίσθωση-πώληση, με ή χωρίς δικαίωμα αγοράς, προϊόντων. Μια δημόσια σύμβαση 

αγαθών μπορεί να περιλαμβάνει, παρεμπιπτόντως, εργασίες τοποθέτησης και 

εγκατάστασης. 
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γ) Δημόσια σύμβαση υπηρεσίας 

 

Οι δημόσιες συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών. Οι 

συμβάσεις υπηρεσιών διακρίνονται στις δημόσιες συμβάσεις εκπόνησης μελετών και 

παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών οι οποίες έχουν ως 

αντικείμενο την εκπόνηση μελετών και την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών 

επιστημονικών υπηρεσιών κατά την έννοια των στοιχείων α` και β`, αντίστοιχα, της 

περίπτωσης 6 της παραγράφου 3 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με το Παράρτημα I του 

Προσαρτήματος Γ’ αυτού,  όταν οι μελέτες δεν εκπονούνται και οι υπηρεσίες δεν 

παρέχονται από το προσωπικό της αναθέτουσας αρχής και στις «δημόσιες συμβάσεις 

γενικών υπηρεσιών» οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών, πλην των 

αναφερομένων στην υποπερίπτωση α` της παρούσας περίπτωσης, 

συμπεριλαμβανομένων των συμβουλευτικών υπηρεσιών, που ως τέτοιες νοούνται 

εκείνες που, έχουν ως αντικείμενο το σχεδιασμό, προγραμματισμό, οργάνωση, 

διαχείριση, παρακολούθηση, έλεγχο και αξιολόγηση επιχειρησιακών και αναπτυξιακών 

προγραμμάτων και δράσεων σε όλους τους τομείς της οικονομίας, καθώς και σε 

οριζόντιου χαρακτήρα παρεμβάσεις, την υποστήριξη της υλοποίησης τους με τη 

μεταφορά της απαραίτητης σχετικής τεχνογνωσίας, καθώς και την παροχή εξωγενών 

υπηρεσιών (outsourcing) υλοποίησης των ανωτέρω προγραμμάτων και δράσεων. Στις 

συμβουλευτικές υπηρεσίες υπάγονται ιδίως οι οικονομικές μελέτες, οι κοινωνικές 

μελέτες, οι μελέτες οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας, οι περιβαλλοντικές 

μελέτες, καθώς και οι μελέτες συστημάτων πληροφορικής, εκτός εάν σχετίζονται με 

έργο ή με εκπόνηση μελετών και παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 

υπηρεσιών κατά την έννοια της υποπερίπτωσης α` της παρούσας περίπτωσης. 

 

δ) Σύμβαση παραχώρησης 

 

Η έννοια της σύμβασης παραχώρησης αναπτύχθηκε και εξελίχθηκε στο πλαίσιο 

του κοινοτικού δικαίου, με την πρώτη αναφορά στην έννοια αυτή να τη συναντάμε το 

1962 στο Γενικό Πρόγραμμα του Συμβουλίου για την κατάργηση των περιορισμών 

στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών (υπος. Σχέδιο ερμηνευτικής ανακοίνωσης της 

Επιτροπής σχετικά με τις συμβάσεις παραχώρησης στο κοινοτικό δίκαιο των δημοσίων 

συμβάσεων (ΕΕ C 94-4 της 7Απριλίου 1999, σελ. 4)  . Ο όρος «σύμβαση παραχώρησης 

δημοσίων έργων» προβλέπεται ως εξαίρεση στην Οδηγία 89/440/ΕΟΚ που 
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τροποποίησε την Οδηγία 71/305/ΕΟΚ47, με την έννοια ότι στην εν λόγω Οδηγία 

προβλεπόταν ότι δεν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της ο συγκεκριμένος συμβατικός 

τύπος. Ακολούθως, η Οδηγία 92/50/ΕΟΚ49 που ρύθμιζε τα σχετικά με τις δημόσιες 

συμβάσεις υπηρεσιών δεν περιείχε διατάξεις για τις παραχωρήσεις υπηρεσιών.  

Για πρώτη φορά η Οδηγία 93/37/ΕΟΚ για τη σύναψη συμβάσεων δημοσίων έργων 

προβλέπεται ένα ειδικό καθεστώς για τις συμβάσεις παραχώρησης έργων ενώ οι 

συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών ρυθμίστηκαν με την Οδηγία 92/50/ΕΟΚ. Εν 

συνεχεία, στην  Οδηγία 2004/18/ΕΚ, στο άρθρο 1 παρ. 4, οι συμβάσεις παραχώρησης 

ορίζονται ως «συμβάσεις που παρουσιάζουν τα ίδια χαρακτηριστικά με τις δημόσιες 

συμβάσεις, εκτός από το γεγονός ότι το εργολαβικό αντάλλαγμα συνίσταται είτε 

αποκλειστικά στο δικαίωμα εκμετάλλευσης της υπηρεσίας είτε στο δικαίωμα αυτό σε 

συνδυασμό με καταβολή αμοιβής». Σήμερα, οι συμβάσεις παραχώρησης ρυθμίζονται 

από το κανονιστικό πλαίσιο της Οδηγίας 2014/23 ΕΕ, η οποία ενσωματώθηκε στην 

ελληνική έννομη τάξη με το Ν. 4413/2016. 

Η πρόσφατη δημοσιονομική κρίση έχει αναδείξει νέες μορφές συνεργιών 

μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να ξεπεραστούν αγκυλώσεις και 

δυσχέρειες του δημόσιου τομέα και να εξευρεθούν επιπλέον πόροι προς ωφέλεια του 

δημοσίου συμφέροντος. Ο δημόσιος τομέας εξασφαλίζει μέσω των συνεργειών αυτών 

την απρόσκοπτη χρηματοδότηση σημαντικών έργων υποδομής, καθώς και πολύτιμη 

τεχνογνωσία από τον ιδιωτικό τομέα. 

Οι συμβάσεις παραχώρησης αποτελούν συμβάσεις εξ επαχθούς αιτίας μέσω των 

οποίων μία ή περισσότερες αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες φορείς αναθέτουν την 

εκτέλεση έργων, ή την παροχή ή τη διαχείριση υπηρεσιών, σε έναν ή περισσότερους 

οικονομικούς φορείς. Το αντικείμενό τους είναι η προμήθεια έργων ή υπηρεσιών μέσω 

παραχώρησης, το αντάλλαγμα της οποίας συνίσταται στο δικαίωμα εκμετάλλευσης των 

έργων ή υπηρεσιών ή σε συνδυασμό του δικαιώματος αυτού με πληρωμή και 

ενδεχομένως συνεπάγονται τη μεταβίβαση κυριότητας σε αναθέτουσες αρχές ή 

αναθέτοντες φορείς, οι οποίοι αποκομίζουν πάντοτε τα οφέλη από τα εν λόγω έργα ή 

υπηρεσίες. 

Το κύριο χαρακτηριστικό μιας παραχώρησης, δηλαδή το δικαίωμα 

εκμετάλλευσης των έργων ή των υπηρεσιών, περιλαμβάνει πάντα τη μεταβίβαση στον 

παραχωρησιούχο ενός λειτουργικού κινδύνου οικονομικής υφής, ο οποίος πρέπει να 

είναι αποτέλεσμα παραγόντων εκτός του ελέγχου των μερών και εμπεριέχει την 
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πιθανότητα μη απόδοσης ολόκληρης της επένδυσης και μη ανάκτησης του κόστους 

λειτουργίας των έργων ή παροχής των υπηρεσιών που του έχουν ανατεθεί υπό 

φυσιολογικές συνθήκες λειτουργίας έστω και αν μέρος του κινδύνου παραμένει στην 

αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα. Ο λειτουργικός κίνδυνος πρέπει να είναι 

αποτέλεσμα παραγόντων εκτός του ελέγχου των μερών. 

2. Επισκόπηση νομοθετικού πλαισίου έως τις Οδηγίες 2014/24 ΕΕ, 

2014/25 ΕΕ και το Ν. 4412/2016 

 

2.1. Κοινοτική Νομοθεσία περί Δημοσίων Συμβάσεων – Αναδρομή 

 

Η ΕΕ ήδη από νωρίς προσπάθησε να εισαγάγει ένα ομοιόμορφο μοντέλο στις 

διαδικασίες σύναψης και λειτουργίας δημοσίων συμβάσεων. Αφενός γιατί η 

προσπάθεια δημιουργίας της ενιαίας εσωτερικής αγοράς δεν θα μπορούσε να αγνοήσει 

μία τόσο σημαντική παράμετρο, αφετέρου γιατί ο ανταγωνισμός στο χώρο ήταν 

ελάχιστος και το άνοιγμα της αγοράς θα οδηγούσε στην επέλευση σημαντικών 

οικονομιών.  

Η ΕΕ στηριζόμενη στα άρθρα 30, 52 και 59 της τότε Συνθήκης προχώρησε στην 

έκδοση των οδηγιών 71/305 για τα δημόσια έργα και 77/62 για τις κρατικές προμήθειες. 

Εν συνεχεία, ψηφίστηκαν οι Οδηγίες 92/50 για της υπηρεσίες, 93/36 για τις προμήθειες 

και 93/37 για τα έργα, οι οποίες τροποποιήθηκαν και ενοποιήθηκαν με την Οδηγία 

97/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 

1997 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών, 

συμβάσεων δημοσίων προμηθειών και συμβάσεων δημοσίων έργων.  

Αντίστοιχα, για τους εξαιρούμενες τομείς της ενέργειας, του ύδατος, των 

μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών ψηφίστηκαν η Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 για το συντονισμό των νομοθετικών, 

κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την εφαρμογή των κοινοτικών 

κανόνων στις διαδικασίες σύναψης των συμβάσεων φορέων οι οποίοι λειτουργούν 

στους τομείς αυτούς και εν συνεχεία η Οδηγία 93/38 για τις συμβάσεις δημοσίων 

έργων, προμηθειών και υπηρεσιών στους «εξαιρούμενους τομείς».  
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Στο δικονομικό πεδίο, αντιστοίχως ψηφίστηκε η γνωστή έως σήμερα 

«δικονομική οδηγία» 89/665 για τις διαδικασίες προσφυγής στις συμβάσεις προμηθειών 

και έργων. 

Όπως αναφέρεται
23

, ο ενωσιακός νομοθέτης παράλληλα με τις οδηγίες για τη 

σύναψη δημοσίων συμβάσεων, από την πρώτη στιγμή θεώρησε αναγκαίο να προβεί σε 

ρυθμίσεις προκειμένου να καθιερώσει για τα κράτη μέλη κοινά και επαρκή μέσα, τόσο 

σε επίπεδο έννομης προστασίας, όσο σε επίπεδο ελέγχου των πράξεων της αναθέτουσας 

αρχής. 

Η οδηγία 89/665 ΕΚ αποτέλεσε μία καινοτομία, αφού ήρθε για να επιλύσει το 

ζήτημα της απουσίας/ ανεπάρκειας αποτελεσματικών μέσων προσφυγής σε ορισμένα 

κράτη-μέλη, που αποτρέπει τις κοινοτικές επιχειρήσεις να δοκιμάσουν την τύχη τους 

στο εκάστοτε κράτος της Αναθέτουσας Αρχής. Το αποτέλεσμα του παραπάνω ήταν να 

θεωρείται αναγκαία η ύπαρξη καταλλήλων διαδικασιών με τις οποίες να μπορούν να 

ακυρώνονται παράνομες αποφάσεις και να αποζημιώνονται τα πρόσωπα που 

υπέστησαν ζημία λόγω της παράβασης.
24

 

Στην οδηγία περιέχεται ένα ελάχιστο επίπεδο δικαστικής προστασίας, το οποίο 

υποχρεούται κάθε κράτος-μέλος να ενσωματώσει στο εθνικό του δίκαιο και έγκειται σε 

τρία σημεία : στη λήψη μέτρων προσωρινής δικαστικής προστασίας (ασφαλιστικά 

μέτρα), στην ακύρωση της παράνομης απόφασης της αναθέτουσας αρχής και στην 

επιδίκαση αποζημίωσης στους ζημιωθέντες από παράνομη απόφαση της αναθέτουσας 

αρχής.
25

 

Παρά, ωστόσο, τη φιλόδοξη εισαγωγή, η οδηγία δεν εγκαθίδρυσε μία 

ομοιόμορφη διαδικασία προστασίας, αλλά όπως επισημάνθηκε στη Γνωμοδότηση της 

Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής: «Με την παρούσα οδηγία ο ζημιωθείς θα 

εξακολουθεί, κατά την άποψη της Ο.Κ.Ε., να στερείται εγγυήσεων ότι η προσφυγή του 

θα εξετασθεί βάσει των ίδιων κριτηρίων και νομικών αρχών, καθώς και μέσα στις ίδιες 

προθεσμίες που ισχύουν σε όλα τα κράτη-μέλη της Κοινότητας. Η Ο.Κ.Ε. δεν 

αντιτίθεται σε ευέλικτες και αποκεντρωμένες λύσεις και θεωρεί ότι είναι άσκοπο να 

επιμείνει στην ύπαρξη ομοιότυπων κανόνων για την εξέταση των προσφυγών σε όλα τα 

                                                           
23 Δ. Ράϊκος, Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων, 2014, σελ. 113 κ.ε. 
24 Π. Δεγλέρης, Η προσωρινή δικαστική προστασία στις δημόσιες συμβάσεις, σελ. 3. 
25 Ε. Αλαγιαλόγλου, Σημαντικές νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις στο πεδίο της 

έννομης προστασίας κατά το προσυμβατικό στάδιο των δημοσίων συμβάσεων, 

http://www.publiclawjournal.com/docs/3/2016_1_3_alagialoglou.pdf 

http://www.publiclawjournal.com/docs/3/2016_1_3_alagialoglou.pdf
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κράτη-μέλη, αν η επιθυμία αυτή έχει ως αποτέλεσμα τα κράτη-μέλη να αρνηθούν να 

θεσπίσουν διαδικασίες όσον αφορά τις δημόσιες προμήθειες  που βασίζονται στον 

ανταγωνισμό. Από την άλλη πλευρά, όμως, η Ο.Κ.Ε. είναι πεπεισμένη ότι για να 

υπάρξει γενική συμφωνία όσον αφορά την ελευθέρωση των δημόσιων αγορών, είναι 

απόλυτα αναγκαίο να υπάρχουν ομοιόμορφες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους 

κανόνες και τις προϋποθέσεις που διέπουν την εξέταση των προσφυγών…».  

Όπως επισημαίνεται
26

, τα κράτη-μέλη και η εν γένει ευρωπαϊκή κοινότητα δεν 

ήταν έτοιμα για ένα τόσο μεγάλο βήμα, όπως αυτό που οραματιζόταν η Ο.Κ.Ε., χωρίς 

ωστόσο αυτό να αναιρεί το μέγεθος και την τολμηρότητα της ίδιας της απόφασης της 

θέσπισης κοινών δικονομικών κανόνων για όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ. 

Αρκετά χρόνια αργότερα, στο πεδίο των θεμελιωδών κανόνων για το 

συντονισμό των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, οι οδηγίες του 1992 και 

του 1993 αντικαταστάθηκαν από τις Οδηγίες 2004/18 και 2004/17. Η πρώτη αφορούσε 

το συντονισμό των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και 

υπηρεσιών, ενώ η δεύτερη ειδικά τις συμβάσεις στους τομείς  του ύδατος, της 

ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών.  

Οι οδηγίες αυτές, προσπαθώντας να επιτύχουν το σκοπό των διαφανέστερων 

διαδικασιών, έθεσαν ως αντικειμενικά κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης αυτό της 

«χαμηλότερης τιμής» και της «πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης 

προσφοράς». Σύμφωνα προς το σκοπό αυτόν ορίστηκε και υποχρέωση δημοσιότητας 

στην ΕΕ των προκηρύξεων των κρατών
27

, ενώ η οδηγία καινοτόμησε διευκρινίζοντας 

με ποιο τρόπο οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να συμβάλλουν στην προστασία του 

περιβάλλοντος και στην προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης.  

Τέλος, η οδηγία προώθησε τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων στον τομέα των 

δημοσίων συμβάσεων μέσω της πλατφόρμας SIMAP
28

 για πληροφορίες σχετικά με τις 

ευρωπαϊκές προκηρύξεις, καθώς και μέσω της βάσης δεδομένων TED
29

 (Tenders 

Electronic Daily), η οποία αποτελεί την ηλεκτρονική έκδοση του Συμπληρώματος της 

Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τις ευρωπαϊκές δημόσιες 

συμβάσεις. Η TED δημοσιεύει κάθε χρόνο 460.000 προκηρύξεις δημοσίων συμβάσεων, 

                                                           
26 Ως άνω υποσημ. 21 
27 Βλ. Άρθρα 35 κ.ε. Οδηγίας 2004/18 
28http://simap.ted.europa.eu 
29http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do 

http://simap.ted.europa.eu/
http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do
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εκ των οποίων 175.000 προσκλήσεις υποβολής προσφορών αξίας 420 δισ. ευρώ 

περίπου. 

Συνάμα, οι αδυναμίες από την εφαρμογή των «δικονομικών» οδηγιών 
30

 

οδήγησαν την ΕΕ σε τροποποίηση των οδηγιών με στόχο τη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας των διαδικασιών προσφυγής με την έκδοση της οδηγίας 2007/66. 

Οι αδυναμίες που εντοπίστηκαν αφορούσαν κυρίως την προσωρινή δικαστική 

προστασία και την αποτελεσματικότητα αυτής. 

Στη συνέχεια, χάριν του σκοπού της αύξησης της αποδοτικότητας των δημοσίων 

δαπανών και της υιοθέτησης περισσότερο διαφανών διαδικασιών ανάθεσης, εκδόθηκαν 

οι οδηγίες 2014/23 για την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης, 2014/24 για τις 

δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18 και 2014/25 ειδικά για τις 

προμήθειες φορέων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των 

ταχυδρομικών υπηρεσιών και την κατάργηση της οδηγίας 2004/17.   

Στο προοίμιο της οδηγίας 2014/24 επισημαίνονται τα εξής: «Οι δημόσιες 

προμήθειες διαδραματίζουν βασικό ρόλο στη στρατηγική «Ευρώπη 2020», που 

εκτίθεται στην από 3
ης 

Μαρτίου 2010 ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ευρώπη 

2020 — Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» 

(«Στρατηγική Ευρώπη 2020 για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 

ανάπτυξη») ως ένα από τα αγορακεντρικά εργαλεία που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για 

την επίτευξη έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, παράλληλα με 

τη διασφάλιση της πλέον αποδοτικής χρήσης των δημόσιων πόρων. Για τον σκοπό 

αυτόν, οι ισχύοντες κανόνες για τις δημόσιες προμήθειες που εγκρίθηκαν δυνάμει της 

οδηγίας 2004/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της 

οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, θα πρέπει να 

αναθεωρηθούν και να εκσυγχρονιστούν, για να αυξηθεί η αποδοτικότητα των δημόσιων 

δαπανών, με τη διευκόλυνση ιδίως της συμμετοχής μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

(ΜΜΕ) στις δημόσιες προμήθειες, καθώς και για να μπορέσουν οι αγοραστές να 

αξιοποιήσουν καλύτερα τις δημόσιες προμήθειες για την επίτευξη κοινών κοινωνικών 

στόχων. Επίσης, είναι αναγκαίο να διευκρινιστούν βασικές έννοιες και όροι, προ-

κειμένου να κατοχυρωθεί η ασφάλεια δικαίου και να ενσωματωθούν ορισμένες πτυχές 

από τη σχετική πάγια νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης».  

                                                           
30 Βλ. ενδεικτικά τη σχετική πρόταση οδηγίας της επιτροπής της ΕΕ COM (2006) 195. 
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 Οι οδηγίες 2014/24 και 2014/25 μεταφέρθηκαν στο ελληνικό δίκαιο με το νόμο 

4412/2016, που ισχύει και σήμερα, το πλαίσιο του οποίου θα αναλύσουμε στη 

συνέχεια.  

 

2.2. Εθνική Νομοθεσία περί Δημοσίων Συμβάσεων – Αναδρομή 

 

Το πεδίο των ουσιαστικών κανόνων σχετικά με τις διαδικασίες ανάθεσης 

δημοσίων συμβάσεων ρυθμίζεται αρχικά με τις Οδηγίες 92/50 ΕΟΚ για το συντονισμό 

των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών, 93/36 ΕΟΚ περί 

συντονισμού των διαδικασιών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και 

93/37 περί του συντονισμού των διαδικασιών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων 

έργων.  Οι πρώτες αυτές οδηγίες αντικαταστάθηκαν το 2004 από μία οδηγία περί 

συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και 

υπηρεσιών, των οποίων η εκτιμώμενη αξία είναι ίση προς ή ανώτερη από ορισμένα 

κατώτατα όρια, ήτοι την Οδηγία 2004/18 ΕΚ. Αντίστοιχα στους εξαιρούμενους τομείς 

του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών 

καλύπτονταν από την Οδηγία 93/38 ΕΟΚ, η οποία αντικαταστάθηκε από την Οδηγία 

2004/17 ΕΚ. Ξεχωριστό πεδίο παρέμβασης του νομοθέτη αποτελεί αυτό των δημοσίων 

συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών στους τομείς της άμυνας και της 

ασφάλειας, το οποίο ρυθμίζεται με την Οδηγία 2009/81 ΕΚ. 

Στην ελληνική έννομη τάξη, η Οδηγία 2004/18 ΕΚ ενσωματώθηκε με το π.δ. 

60/2007 ενώ η Οδηγία 2004/17 ΕΚ ενσωματώθηκε με το π.δ. 50/2007 για τις δημόσιες 

συμβάσεις έργων, υπηρεσιών και προμηθειών προϋπολογισθείσας αξίας ίσης προς ή 

ανώτερης από ορισμένα κατώτατα όρια (κατώφλια) στους κλασσικούς και τους 

εξαιρούμενους τομείς αντίστοιχα. Σε ότι αφορά στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων 

συμβάσεων προϋπολογισθείσας αξίας κατώτερης των εκάστοτε ισχύοντων ορίων κύρια 

νομοθετήματα αποτέλεσαν το π.δ. 118/07 (για τις συμβάσεις προμηθειών και κατ’ 

αναλογική εφαρμογή υπηρεσιών), ο ν. 3669/08 (για τις συμβάσεις έργων) και ο ν. 

3316/05 για τις συμβάσεις μελετών, με τις ανάλογες ανά χρονικά διαστήματα 

τροποποιήσεις τους.  

Σε επίπεδο δικονομικών κανόνων, η Ελλάδα επέδειξε μία γενικότερη 

κωλυσιεργία στην υιοθέτηση των σχετικών οδηγιών, καθώς ήδη για την υιοθέτηση από 

το εσωτερικό δίκαιο της πρώτης «δικονομικής» οδηγίας 89/665 ΕΟΚ χρειάστηκαν 
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οκτώ χρόνια. Ειδικότερα, αφού άφησε να παρέλθει άπρακτη η προθεσμία εναρμόνισης 

της 21-12-1991, η Επιτροπή άσκησε προσφυγή κατά της Ελλάδας απαριθμώντας τις 

ελλείψεις της σχετικής ελληνικής νομοθεσίας. 

 Μέχρι τότε στο πεδίο των δημοσίων συμβάσεων εφαρμοζόταν το προεδρικό 

διάταγμα 18/1989, όσον αφορά την προσωρινή προστασία. Επιχείρημα μάλιστα, της 

Ελλάδας για τη μη εμπρόθεσμη υιοθέτηση της οδηγίας ήταν ότι η Επιτροπή Αναστολών 

του Συμβουλίου της Επικρατείας
31

 προβαίνοντας σε σύμφωνη με την οδηγία και το 

ευρωπαϊκό δίκαιο ερμηνεία του ΠΔ εφάρμοζε τα όσα η οδηγία απαιτούσε στο χώρο της 

προσωρινής δικαστικής προστασίας. Ωστόσο, το ΔΕΚ έκρινε ότι λόγοι ασφάλειας 

δικαίου απαιτούν την υιοθέτηση της οδηγίας και όχι απλά τη σύμφωνη με το ευρωπαϊκό 

δίκαιο ερμηνεία, η οποία και δεν είναι δεσμευτική για το δικάζον όργανο, αλλά 

επαφίεται στα πλαίσια της διακριτικής του ευχέρειας. Περαιτέρω, έκρινε ότι δεν υπήρχε 

νομικό έρεισμα ούτε για τη διεκδίκηση αποζημίωσης από την Αναθέτουσα Αρχή λόγω 

παράνομης μη ανάθεσης της σύμβασης. 

Μετά την από 19-09-1996
32

 καταδικαστική απόφαση του ΔΕΚ, δεν έμενε άλλο 

περιθώριο στην Ελλάδα παρά να συμμορφωθεί με τις ευρωπαϊκές ρυθμίσεις. Έτσι, 

θεσπίστηκε ο ν. 2522/1997 που αποτελεί και το πρώτο νομοθέτημα που θέσπισε 

ρυθμίσεις για την προστασία κατά το προσυμβατικό στάδιο δημοσίων συμβάσεων.  

Στη συνέχεια, με το ν. 2854/2000 υιοθετήθηκε στην ελληνική έννομη τάξη η 

οδηγία 92/13 που αφορούσε τις δημόσιες συμβάσεις ειδικά στους τομείς του ύδατος, 

της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών.  

Οι δύο αυτοί νόμοι αποτέλεσαν τομή στο χώρο των δημοσίων συμβάσεων και 

έθεσαν τα θεμέλια για την πάγια έως σήμερα νομολογία των διοικητικών δικαστηρίων 

σε ζητήματα προσωρινής δικαστικής προστασίας. Απόδειξη της επιτυχίας των 

νομοθετημάτων ήταν και ο ολοένα αυξανόμενος αριθμός αιτήσεων προσωρινής 

δικαστικής προστασίας στα αρμόδια δικαστήρια και η αμεσότερη και πληρέστερη 

προστασία των συμφερόντων των διαγωνιζομένων, καθώς παρεχόταν και η δυνατότητα 

αναστολής σύναψης της σύμβασης με ανάκληση της παράνομης ανάθεσης από την 

Αρχή. 

                                                           
31

 Αποφάσεις 39/1991, 355/1995, 470/1995, 471/1995, 473/1995 και 559/1995.  
32

ΑπόφασηC-236/1995 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d5971990d6fd014463b4ca8e1eaea161eb.e

34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PaNqRe0?text=&docid=100519&pageIndex=0&doclang=el&mode=lst&dir

=&occ=first&part=1&cid=850858 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d5971990d6fd014463b4ca8e1eaea161eb.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PaNqRe0?text=&docid=100519&pageIndex=0&doclang=el&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=850858
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d5971990d6fd014463b4ca8e1eaea161eb.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PaNqRe0?text=&docid=100519&pageIndex=0&doclang=el&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=850858
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d5971990d6fd014463b4ca8e1eaea161eb.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PaNqRe0?text=&docid=100519&pageIndex=0&doclang=el&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=850858
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Μετά την έκδοση της οδηγίας 2007/66 ΕΚ, η Ελλάδα και πάλι με καθυστέρηση 

την υιοθέτησε με το ν. 3866/2010, ο οποίος και κατήργησε τους νόμους 2522/1997 και 

2854/2000 διαμορφώνοντας ένα νέο πλαίσιο για την προστασία κατά τη σύναψη 

δημοσίων συμβάσεων. Σημαντικά σημεία του νόμου ήταν η θέσπιση ανασταλτικής 

προθεσμίας δέκα ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης μέχρι τη 

σύναψη της σύμβασης, ώστε να υπάρχει χρόνος για προσφυγή των ενδιαφερομένων στη 

δικαιοσύνη. Επισημαίνουμε ότι το ΣτΕ ήδη από το 2007
33

μετά την άσκηση της 

προσφυγής και την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών 

μέτρων, η Διοίκηση όφειλε να αναμείνει για εύλογο χρονικό διάστημα τουλάχιστον 15 

ημερών πριν προβεί στη σύναψη της σύμβασης. 

Περαιτέρω, ο νέος νόμος έλυσε και το ζήτημα που είχε δημιουργηθεί σχετικά με 

τη διάσπαση δωσιδικίας μεταξύ Μονομελούς Πρωτοδικείου (όταν η Αναθέτουσα Αρχή 

είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου) και Συμβουλίου της Επικρατείας (όταν η 

Αναθέτουσα Αρχή είναι Δημόσιο, Ο.Τ.Α. ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου) 
34

 και 

όρισε ως αρμόδια αποκλειστικά τα διοικητικά δικαστήρια και ειδικότερα τα διοικητικά 

εφετεία κατά κανόνα και  εξαιρετικά
35

 το Συμβούλιο της Επικρατείας.  

 Μετά την έκδοση των οδηγιών 2014/23 ΕΕ και 2014/25 ΕΕ, και ενώ αυτές είχαν 

τεθεί σε εφαρμογή, ο Έλληνας νομοθέτης προχώρησε στην κωδικοποίηση των 

διαφόρων νομοθετημάτων για την προστασία στο πεδίο των δημοσίων συμβάσεων, 

χωρίς να υιοθετήσει τις νέες οδηγίες. Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση 
36

«η 

πολυνομία και η διαφορετική νομική ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων από τη 

Διοίκηση, κατά περίπτωση, επιτείνει την ανασφάλεια δικαίου, αυξάνει τον αριθμό των 

υποβαλλόμενων διοικητικών και δικαστικών προσφυγών και δυσχεραίνει τη διενέργεια 

ταχέων, αποτελεσματικών και διαφανών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων. 

Περαιτέρω, στόχος της κωδικοποίησης είναι ένα «συνεκτικό και ομοιόμορφο 

θεσμικό πλαίσιο, το οποίο θα συμβάλλει στην ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου και θα 

περιορίσει ουσιωδώς την εμφάνιση ανωμαλιών κατά τη διενέργεια των διαγωνιστικών 

διαδικασιών».  

                                                           
33

 Απόφαση Επιτροπής Αναστολών ΣτΕ 1123/07, 571/08. 
34

 Για το ζήτημα βλ. Α. Σοφιαλίδης, Ασφαλιστικά Μέτρα στις Δημόσιες Συμβάσεις, 2007, σελ. 1 και ο.π. 
35

Πρόκειται : α) για τις διαφορές που αφορούν συμβάσεις προσυπολογιζόμενης δαπάνης άνω των 

15.000.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, β) τις διαφορές που αφορούν συμβάσεις 

παραχώρησης έργων και υπηρεσιών και γ) τις διαφορές που αφορούν συμβάσεις που εμπίπτουν στο 

πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2004/17 ΕΚ, δηλαδή συμβάσεις που ανατίθενται από φορείς 

δραστηριοποιημένους στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών 

υπηρεσιών. 
36

http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/2f026f42-950c-4efc-b950-340c4fb76a24/m-stir-olo-1.pdf 

http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/2f026f42-950c-4efc-b950-340c4fb76a24/m-stir-olo-1.pdf
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Όσον αφορά τη μη υιοθέτηση των νέων οδηγιών υποστηρίχθηκε ότι αυτή δεν 

έγινε «λόγω της συνεχούς μετάθεσης του οροσήμου ολοκλήρωσης της νομοθετικής 

διαδικασίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης».  

Σήμερα, το πεδίο των δημοσίων συμβάσεων ρυθμίζεται στην ελληνική έννομη 

τάξη ενιαία (σε επίπεδο ουσιαστικών και δικονομικών κανόνων) από το ν. 4412/2016, ο 

οποίος ενσωμάτωσε τις νέες Οδηγίες 2014/24 ΕΕ και 2014/25 ΕΕ (όπως αυτές 

κατήργησαν τις Οδηγίες 2004/18 ΕΚ και 2004/17 ΕΚ), και το ν. 4413/2016 για τις 

συμβάσεις παραχώρησης, ο οποίος ενσωμάτωσε την Οδηγία 2014/23 ΕΕ. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι το Βιβλίο IV του Ν. 4412/2016 είναι αφιερωμένο στους 

κανόνες που ρυθμίζουν την παροχή έννομης προστασίας κατά το προσυμβατικό στάδιο 

των δημοσίων συμβάσεων, καταργώντας τον προισχύοντα ν. 3886/10 και επιφέροντας 

βελτιώσεις κατά την ενσωμάτωση της δικονομικής οδηγίας 2007/66 ΕΚ. Σημειώνουμε 

ότι η προθεσμία μεταφοράς των Οδηγιών 2014/24 ΕΕ και 2014/23 ΕΕ είχε εκπνεύσει 

ήδη από την 18-04-2016 και ο ν. 4412/2016 ψηφίστηκε την 08-08-2016. Όπως 

επισημαίνεται
37

 ενόψει και του άμεσου αποτελέσματος των κοινοτικών οδηγιών για τις 

δημόσιες συμβάσεις, μπορεί να τεθεί ζήτημα εφαρμογής διατάξεων των Οδηγιών 

απευθείας, προκειμένου για διαγωνισμούς των οποίων οι διακηρύξεις εκδόθηκαν από 

την 19-04-2016 ως την 08-08-2016, με αντίστοιχη επίκληση του επιχειρήματος από 

αποκλεισθέντα διαγωνιζόμενο.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37

Μ. Βελεγράκης, Το νέο νομοθετικό πλαίσιο για την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων, ΘΠΔΔ 8-

9/2016, σελ. 894 κ.ε. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2:  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ 

1. Ο Νόμος 4412/2016 και οι καινοτομίες του 

 

Όπως προαναφέρθηκε, ο ν. 4412/2016 τέθηκε σε ισχύ την 08-08-2016, τέσσερις μήνες 

μετά τη λήξη της προθεσμίας υιοθέτησης των σχετικών Οδηγιών. Βασική καινοτομία 

του, αποτελεί ότι αυτός εφαρμόζεται σε όλες τις δημόσιες συμβάσεις που αναθέτουν 

όλες οι «αναθέτουσες αρχές», ανεξαρτήτως της φύσης τους ως νομικά πρόσωπα 

ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου. Περαιτέρω, ο νόμος ενοποιεί όλα τα σχετικά 

προϊσχύσαντα νομοθετήματα, αφού σύμφωνα με το άρθρο 377, παρ. 2  κάθε άλλη 

αντίθετη γενική ή ειδική διάταξη καταργείται. Με τη ρύθμιση αυτή, καταργούνται όλες 

οι ειδικές διατάξεις ανάθεσης και εκτέλεσης των έργων, υπηρεσιών και προμηθειών 

(ειδικοί κανονισμοί) των οργανισμών και εταιρειών του δημοσίου
38

. 

Ανατρέχοντας στην εισηγητική και αιτιολογική έκθεση του νόμου
39

, σκοπός του 

νόμου είναι η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις επιταγές των Οδηγιών 

2014/23-25 και στις «δικονομικές» Οδηγίες 89/665 και 92/13.  

 Όπως επισημαίνεται στη σελίδα 2 της Αιτιολογικής Έκθεσης: «Με δεδομένο ότι 

οι δημόσιες αρχές, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δαπανούν κάθε χρόνο ποσοστό 18% του 

ΑΕΠ για την αγορά αγαθών, υπηρεσιών και την εκτέλεση έργων και ενόψει της 

περιόδου δημοσιονομικής λιτότητας και οικονομικών δυσχερειών, των τελευταίων 

χρόνων, στην πλειονότητα των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η τελευταία 

έκρινε ότι η πολιτική στον τομέα των δημόσιων συβάσεων όφειλε να εξασφαλίσει 

βέλτιστη χρησιμοποίηση των σχετικών κονδυλίων, ώστε να στηρίξει την οικονομική 

ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, και να συμβάλει τοιουτοτρόπως 

στην υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», σε μεγαλύτερο βαθμό 

απ' ό,τι ως συνήθως. Η αναθεώρηση των οδηγιών σχετικά µε τις δημόσιες συμβάσεις, 

εντάχθηκε σε συνολικό πρόγραµµα µε σκοπό τον ριζικό εκσυγχρονισμό τους στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Για όλα τα κράτη µέλη, ο βαθμός απόδοσης των δημόσιων 

συμβάσεων κατέστη προτεραιότητα για την αντιμετώπιση της τρέχουσας 

δημοσιονομικής στενότητας. Για το λόγο ακριβώς αυτό αναγνωρίστηκε η ανάγκη να 

                                                           
38

 Αναφορικά με την υπερπληθώρα ειδικότερων διατάξεων παραπέμπουμε στην παρ. 2 του άρθρου 377 

που καταργεί 42 (!) σχετικές διατάξεις.  
39

http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/7b24652e-78eb-4807-9d68-e9a5d4576eff/d-promithies-

epist.pdf 

http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/2f026f42-950c-4efc-b950-340c4fb76a24/%20d-ergopro-eis-

aitiologiki_XPress_Hamster_temp.qxp.pdf 

 

http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/7b24652e-78eb-4807-9d68-e9a5d4576eff/d-promithies-epist.pdf
http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/7b24652e-78eb-4807-9d68-e9a5d4576eff/d-promithies-epist.pdf
http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/2f026f42-950c-4efc-b950-340c4fb76a24/%20d-ergopro-eis-aitiologiki_XPress_Hamster_temp.qxp.pdf
http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/2f026f42-950c-4efc-b950-340c4fb76a24/%20d-ergopro-eis-aitiologiki_XPress_Hamster_temp.qxp.pdf
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διατίθενται ευέλικτα και απλά μέσα, τα οποία να επιτρέπουν στις δημόσιες αρχές και 

στους αναδόχους των αρχών αυτών να συνάπτουν διαφανείς και ανταγωνιστικές 

συμβάσεις κατά το δυνατόν ευκολότερα, ώστε οι αγορές να πραγματοποιούνται στην 

καλύτερη σχέση ποιότητας προς τιμή ("value for money")».  

 Η απλούστευση των διαδικασιών, η διαφάνεια, η υιοθέτηση των πορισμάτων 

της νομολογίας του ΔΕΕ, η επέκταση της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων στις σχετικές 

διαδικασίες και η βελτίωση της συνεκτίμησης κοινωνικών και περιβαλλοντικών 

κριτηρίων αποτελέσαν στόχους των Οδηγιών και της υιοθέτησής τους από τον Έλληνα 

νομοθέτη.  

 Στο σημείο αυτό θα αναφέρουμε τις σημαντικότερες αλλαγές -καινοτομίες με 

την επιφύλαξη περαιτέρω ανάπτυξής τους στην οικεία θέση. 

 

1.1. Κριτήρια ανάθεσης  

 

Σύμφωνα με το άρθρο 86 του νόμου μοναδικό κριτήριο ανάθεσης αποτελεί «η 

πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά» και αναφέρεται τόσο σε 

αναθέσεις που αφορούν κριτήρια οικονομικά, όσο και μη οικονομικά/ποιοτικά. Η παρ. 

2 του άρθρου εξειδικεύει το παραπάνω κριτήριο ορίζοντας ως παράγοντες την τιμή, το 

κόστος και τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής.  

 

1.2.Κριτήρια αποκλεισμού 

 

Δυνάμει των άρθρων 73 και 74 εισήχθησαν νέες ρυθμίσεις αναφορικά με τους 

όρους αποκλεισμού υποψηφίων και τις συνέπειες αυτού. Ειδικότερα, οι λόγοι 

αποκλεισμού διακρίνονται σε υποχρεωτικούς και δυνητικούς.  

 Οι υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού προβλέπονται στην παρ. 1 και 2 του 

άρθρου 73 και αφορούν την περίπτωση που ο οικονομικός φορέας έχει εις βάρος του 

τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για αδικήματα όπως συμμετοχή σε εγκληματική 

οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας 

ανθρώπων. Σημειώνουμε ότι υπό το προϊσχύσαν καθεστώς του Π.Δ. 60/2007 
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απαιτούνταν αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση
40

. Ωστόσο, με το άρθρο 107 παρ.6 

Ν.4497/2017 επανήλθε ο όρος της αμετάκλητης απόφασης.  

Περαιτέρω, υποχρεωτικός είναι ο αποκλεισμός αν ο φορέας έχει αθετήσει τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 

δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την 

εθνική νομοθεσία ή/και μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός 

φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Με το άρθρο 39 παρ.1 του Ν.4488/2017 προστέθηκε νέα περίπτωση 

υποχρεωτικού αποκλεισμού όταν υπάρχουν σε χρονικό διάστημα δύο ετών πριν από 

την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής 

τρεις πράξεις επιβολής προστίμου με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ από τα αρμόδια 

ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις «υψηλής» ή 

«πολύ υψηλής» σοβαρότητας της εργατικής νομοθεσίας ή όταν υπάρχουν δύο πράξεις 

επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης 

Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 

εργασία. Ο λόγος αυτός αποκλεισμού δεν εφαρμόζεται όταν η εκτιμώμενη αξία της 

σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των είκοσι χιλιάδων 

(20.000) ευρώ. 

Αναφορικά με τους δυνητικούς λόγους αυτοί ορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 

και αφορούν σοβαρά επαγγελματικά παραπτώματα, οικονομική κατάσταση, 

φερεγγυότητα (πτώχευση, εξυγίανση κλπ. προπτωχευτικές διαδικασίες) και για την 

επιχειρηματική συμπεριφορά του οικονομικού φορέα, όπως στρέβλωση του 

ανταγωνισμού, μη θεραπεύσιμη σύγκρουση συμφερόντων, πρότερη αθέτηση 

συμβατικών υποχρεώσεων κλπ. 

Προβλέπεται, επίσης, διαδικασία αντίκρουσης
41

 των λόγων αποκλεισμού 

ενώπιον ειδικής επιτροπής που θα συσταθεί με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, 

Ανάπτυξης και θα ρυθμίζει τις αναγκαίες λεπτομέρειες οργάνωσης και λειτουργίας της.  

                                                           
40

Τελεσίδικη είναι κάθε οριστική απόφαση που δεν υπόκειται σε ανακοπή ερημοδικίας και έφεση, ενώ 

αμετάκλητη είναι η τελεσίδικη δικαστική απόφαση, η οποία δεν υπόκειται πλέον σε αναψηλάφηση και 

ή/και αναίρεση.  
41

Βλ. σχετικά παράγραφο 7 και 8 άρθρου 73.  
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Περαιτέρω καινοτομία του νόμου αποτελεί η δυνατότητα «αυτοκάθαρσης/self-

cleaning». Παρέχεται, δηλαδή, η δυνατότητα στον οικονομικό φορέα που εμπίπτει σε 

κάποια από τις περιπτώσεις υποχρεωτικού ή δυνητικού αποκλεισμού, να αποδείξει ότι 

έχει λάβει όλα εκείνα τα μέτρα για την απόδειξη της αξιοπιστίας του. Αν ο αποκλεισμός 

του έγκειται στη διάπραξη ποινικού αδικήματος/παραπτώματος ο οικονομικός φορέας 

πρέπει να αποδείξει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για 

τις τυχόν ζημίες που προκλήθηκαν από αυτό, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις 

περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές 

αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε 

επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή 

παραπτωμάτων.  

Ειδικότερα, όσον αφορά το λόγο αποκλεισμού της παραγράφου 2, αυτός αίρεται 

αν ο φορέας καταβάλλει τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει 

ή υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 

Παρέκκλιση προβλέπεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιτακτικών λόγων δημοσίου 

συμφέροντος και ειδικά στην περίπτωση φορολογικών και κοινωνικοασφαλιστικών 

υποχρεώσεων για λόγους που επιβάλλονται από την αρχή της αναλογικότητας, όταν τα 

οφειλόμενα ποσά είναι ασήμαντα και ο αποκλεισμός κρίνεται δυσανάλογος.  

Καινοτομία του νόμου αποτελεί και το άρθρο 74 που εισάγει τις συνέπειες 

αποκλεισμού ενός φορέα. Ειδικότερα, προβλέπεται η επιβολή αποκλεισμού τού από τη 

συμμετοχή σε εν εξελίξει και μελλοντικές διαδικασίες σύναψης συμβάσεων για εύλογο 

χρονικό διάστημα και πάντα σε συμφωνία με την αρχή της αναλογικότητας. Ο 

αποκλεισμός δε δύναται να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα των πέντε (5) ετών από την 

ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση στις περιπτώσεις που αναφέρονται 

στην παρ. 1 του άρθρου 73και τριών (3) ετών από την ημερομηνία του σχετικού 

γεγονότος στις περιπτώσεις της παραγράφου 2γ και 4 του άρθρου 73. 

 

1.3.Πρόσβαση μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις δημόσιες συμβάσεις 

 

Όπως επισημάνθηκε στο προοίμιο της Οδηγίας 2014/24 σκοπός της 

νομοθετικής πρωτοβουλίας μεταξύ άλλων ήταν και η διευκόλυνση πρόσβασης 
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μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε διαδικασίες ανάθεσης, καθώς υπό τα προϊσχύσαντα 

καθεστώτα αυτό δεν κατέστη δυνατό.  

Ειδικότερα, προβλέφθηκε στο άρθρο 59, η 

υποδιαίρεση των συμβάσεων σε τμήματα, ώστε να συμμετέχουν περισσότεροι φορείς 

και να μην αναλαμβάνει μόνο ένας την εκπλήρωση της σύμβασης. Περαιτέρω, 

περιορίζονται οι απαιτήσεις οικονομικής επιφάνειας για την υποβολή προσφοράς, 

καθώς με το άρθρο 75 επιβάλλεται στις αναθέτουσες αρχές να περιορίζουν τις 

απαιτήσεις συμμετοχής σε εκείνες που είναι απαραίτητες λαμβανομένης υπόψιν και  

της αρχής της αναλογικότητας.  

 Η «δάνεια εμπειρία», όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 78 αφορά την περίπτωση 

ένας οικονομικός φορέας να στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της 

νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς. Όρος είναι ο φορέας να αποδεικνύει στην 

αναθέτουσα αρχή ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, ιδίως, με την 

προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. Για την 

απόδειξη ύπαρξης των αναγκαίων πόρων ο φορέας κατά το άρθρο 80 μπορεί να 

επικαλείται οποιοδήποτε κατάλληλο μέσο. Η «δάνεια εμπειρία» δεν αποτελεί κατ’ 

ακριβολογία μία καινοτομία του νόμου, αφού προβλεπόταν και στο προηγούμενο 

καθεστώς, ωστόσο η Διοίκηση δεν την δεχόταν και με το νέο καθεστώς επιχειρείται μία 

ενίσχυση της χρήσης αυτής.  

 

1.4.Δημόσιες συμβάσεις μεταξύ φορέων του δημοσίου τομέα 

 

Υιοθετώντας ο νόμος τη νομολογία του ΔΕΕ
42

, αναφορικά με τις «in house» 

συμβάσεις (οιονεί αυτεπιστασία), εισάγει για πρώτη φορά κανόνες για τη ρύθμιση 

αυτών στο άρθρο 12. Εντελώς επιγραμματικά, αφού αναφερθήκαμε ειδικά στην οικεία 

θέση αναφέρουμε ότι ο νόμος δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις: α) της 

θεσμοθετημένης/κάθετης συνεργασίας των παραγράφων 1-3, για την οποία ορίζονται 

τρεις σωρευτικές προϋποθέσεις που αφορούν τον  έλεγχο, τη δραστηριότητα και το 

ιδιοκτησιακό καθεστώς και β) της μη θεσμοθετημένης/οριζόντιας της παραγράφου 4 

που αφορά σύμβαση δύο ή και περισσότερων αναθετουσών αρχών. 

                                                           
42

 Βλ. την πλέον ενδεικτική απόφαση C- 107/98, δημοσιευμένη στο: 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d6dcbd6a04a5c44c3f8a0fdc84863fa60d.e3

4KaxiLc3qMb40Rch0SaxyNahj0?text=&docid=44852&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&oc

c=first&part=1&cid=1046034 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d6dcbd6a04a5c44c3f8a0fdc84863fa60d.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyNahj0?text=&docid=44852&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1046034
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d6dcbd6a04a5c44c3f8a0fdc84863fa60d.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyNahj0?text=&docid=44852&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1046034
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d6dcbd6a04a5c44c3f8a0fdc84863fa60d.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyNahj0?text=&docid=44852&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1046034
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1.5.Τροποποίηση σύμβασης χωρίς νέα διαγωνιστική διαδικασία 

 

 

Μία ακόμα καινοτομία του νόμου στηριζόμενη στα πορίσματα της κοινοτικής 

νομολογίας
43

, αποτελεί και η ρύθμιση του άρθρου 132. Σύμφωνα με αυτό δεν 

απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης όταν η τροποποίηση κρίνεται μη 

ουσιώδης (παρ. 1 και 2), ενώ απαιτείται νέα σύναψη, όταν η τροποποίηση κρίνεται 

ουσιώδης. Ουσιώδης κατά την παρ. 4 κρίνεται η τροποποίηση: α) η οποία εισάγει 

τέτοιους όρους, ώστε εάν είχαν αποτελέσει μέρος της αρχικής διαδικασίας σύναψης 

σύμβασης, θα είχαν επιτρέψει τη συμμετοχή διαφορετικών ή/ και περισσότερων 

υποψηφίων ή την αποδοχή άλλης προσφοράς, β) που αλλάζει την οικονομική ισορροπία 

της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο υπέρ του αναδόχου, κατά τρόπο που δεν 

προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση ή συμφωνία- πλαίσιο, γ) που επεκτείνει σημαντικά 

το αντικείμενο της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο, δ) όταν νέος ανάδοχος 

υποκαθιστά εκείνον στον οποίο είχε ανατεθεί αρχικώς η σύμβαση με εξαίρεση την 

περίπτωση της παρ. 1, περ. δ’. 

 

1.6.   Απλοποίηση Διαδικασιών – Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 

και το Ευρωπαϊκό Αποθετήριο Πιστοποιητικών  

 

Ο νόμος προβλέπει ότι θα γίνεται χρήση αποκλειστικά των προτύπων εντύπων 

διακήρυξης, με δεσμευτική ισχύ, που εκδίδει η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ)
44

 

Μια περαιτέρω καινοτομία που εισάγει ο νόμος στο άρθρο 79 είναι το 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, το οποίο και αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη 

δήλωση με τις συνέπειες του ν.1599/1986, η οποία υποβάλλεται από τους οικονομικούς 

φορείς και συνιστά προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών 

που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός 

φορέας πληροί τις οριζόμενες εκεί προϋποθέσεις. Ειδικά για τις δημόσιες συμβάσεις 

κάτω των ορίων, όπως παρακάτω θα τις ορίσουμε, η ΕΑΑΔΗΣΥ βάσει της παρ. 4 

προχώρησε στην κατάρτιση του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης 

                                                           
43

 Βλ. την απόφαση C‑ 454/06, δημοσιευμένη στο: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=69189&pageIndex=0&doclang=EL&m

ode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1048711 
44

http://www.eaadhsy.gr/index.php/m-foreis/m-protypa 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=69189&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1048711
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=69189&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1048711
http://www.eaadhsy.gr/index.php/m-foreis/m-protypa
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(ΤΕΥΔ)
45

. Στόχος των παραπάνω είναι η απλοποίηση της διαδικασίας και η αποφυγή 

προσκόμισης σωρείας πιστοποιητικών για τα οποία απαιτούνταν σημαντικός χρόνος και 

ανθρώπινοι πόροι. Τονίζουμε ότι η προσκόμιση των σχετικών εγγράφων για την 

απόδειξη του ΕΕΕΣ  βαρύνει μόνο τον προσωρινό ανάδοχο, ενώ εξαίρεση μπορεί να 

εισάγει η αναθέτουσα αρχή για λόγους ορθής διεξαγωγής του διαγωνισμού.  

Τέλος, αξίζει να αναφερθούμε και στο Ευρωπαϊκό Αποθετήριο Πιστοποιητικών  

(e - Certis), μια πανευρωπαϊκή βάση δεδομένων με δεδομένα για όλους τους 

συμμετέχοντες σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων, ώστε να αναζητούν οι δημόσιες 

αρχές τα σχετικά πιστοποιητικά.  

 

2. Οι Γενικές Αρχές του Δικαίου των Δημοσίων Συμβάσεων 

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, μεταξύ των σκοπών της εφαρμογής ομοιόμορφων 

κανόνων στις διαδικασίες των δημοσίων συμβάσεων είναι η ανάπτυξη πραγματικού 

ανταγωνισμού. Στη βάση αυτού, η νομολογία του ΔΕΕ προχώρησε στην ανάπτυξη 

κάποιων θεμελιωδών αρχών οι οποίες εκφράζουν ένα κοινοτικό συμφέρον, αυτό του 

ανοίγματος στην ενιαία αγορά. Οι θεμελιώδεις αυτές αρχές πηγάζουν σε μικρότερο ή 

μεγαλύτερο βαθμό από τις συνταγματικές παραδόσεις των κρατών μελών που το ΔΕΕ 

επεξεργάζεται και προσαρμόζει στο κοινοτικό περιβάλλον
46

.  

 

2.1.Η Αρχή του Υγιούς και Αποτελεσματικού Ανταγωνισμού  

 

Η παραπάνω αρχή απορρέει από τα άρθρα 106 και 107 ΣΛΕΕ που 

εξασφαλίζουν τον υγιή ανταγωνισμό εντός της ενιαίας αγοράς και την αποφυγή – 

αντιμετώπιση φαινομένων μονοπωλιακών πρακτικών. Ειδικά στο άρθρο 106, ορίζεται 

ότι στους κανόνες του ανταγωνισμού υπόκεινται και οι δημόσιες επιχειρήσεις υπό τον 

όρο ότι δεν βλάπτεται η εκπλήρωση της ιδιαίτερης αποστολής αυτών. Θεμέλιο της 

αρχής αποτελεί η ισότητα ως γενική αρχή που θεμελιώνεται στη ΣΕΕ και απαγορεύει 

την διακρίσεις λόγω ιθαγένειας, ενώ επιβάλλει την ισότιμη μεταχείριση των 

                                                           
45

http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/233-egkrish-toy-typopoihmenoy-
entypoy-ypey8ynhs-dhlwshs-teyd-gia-diadikasies-synapshs-dhmosias-symvashs-katw-twn-oriwn-twn-
odhgiwn 
46

Ε. Κατσιμάνη, Κοινοτικό Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων, 2007, σελ. 4 κ.ε.  

http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/233-egkrish-toy-typopoihmenoy-entypoy-ypey8ynhs-dhlwshs-teyd-gia-diadikasies-synapshs-dhmosias-symvashs-katw-twn-oriwn-twn-odhgiwn
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/233-egkrish-toy-typopoihmenoy-entypoy-ypey8ynhs-dhlwshs-teyd-gia-diadikasies-synapshs-dhmosias-symvashs-katw-twn-oriwn-twn-odhgiwn
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/233-egkrish-toy-typopoihmenoy-entypoy-ypey8ynhs-dhlwshs-teyd-gia-diadikasies-synapshs-dhmosias-symvashs-katw-twn-oriwn-twn-odhgiwn
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διαγωνιζομένων. Όπως λέγεται
47

, η αρχή αυτή χαρακτηρίζεται ως «Magna Charta» της 

επιδιωκόμενης οικονομικής ολοκλήρωσης.   

 Περαιτέρω, η αρχή του υγιούς ανταγωνισμού αφορά: α) τη σχέση μεταξύ της 

αναθέτουσας αρχής, που πρέπει να χαρακτηριστεί ως επιχείρηση, και των 

επιχειρήσεων, ιδίως δε τη συμπεριφορά μιας αναθέτουσας που κατέχει δεσπόζουσα 

θέση έναντι των επιχειρήσεων ή μίας επιχειρήσεως που κατέχει δεσπόζουσα θέση 

έναντι της αναθέτουσας αρχής και β) τις σχέσεις των υποψηφίων μεταξύ τους
48

.  

 Όσον αφορά ειδικά την αρχή της ισότιμης μεταχείρισης, που αποτελεί θεμέλιο 

της αρχής του υγιούς ανταγωνισμού, αυτή πρέπει να διασφαλίζεται σε όλα τα στάδια 

της διαδικασίας σύναψης (ισότητα ευκαιριών). Αυτό σημαίνει ότι καταλαμβάνει τόσο 

το αρχικό στάδιο του προσδιορισμού των κριτηρίων της σύμβασης, όσο και κατά την 

εφαρμογή αυτών.  

 Αναφορικά με τον προσδιορισμό των κριτηρίων της σύμβασης εφαρμόζεται 

κυρίως η αρχή της ισότιμης μεταχείρισης ως απαγόρευση των διακρίσεων λόγω 

ιθαγένειας. Αυτή η διάκριση μπορεί να είναι είτε άμεση, είτε έμμεση, που αποτελεί και 

το πιο σύνηθες. Ειδικότερα, άμεσα θεωρείται ότι παραβιάζεται η αρχή όταν 

αποκλείονται από την υποβολή προσφορών μη εγχώριοι φορείς, όταν υπάρχει 

υποχρέωση γνωστοποίησης σε εθνικά μέσα, ενώ έμμεσα παραβιάζεται όταν οι 

ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται σε ιδιότητες που έχουν μόνο εγχώριοι φορείς. 

Νομολογιακά το ΔΕΕ, πολύ νωρίς με την απόφαση C-152/73
49

εντόπισε την έμμεση 

παραβίαση της αρχής της ισότητας στην έκφανση της διάκρισης λόγω ιθαγένειας.  

 Ειδικότερα, στην υπόθεση «Storebaelt»
50

η Επιτροπή άσκησε προσφυγή κατά 

της Δανίας, καθώς προκήρυξη για σύναψη δημόσιας σύμβασης περιείχε όρο για τη 

χρήση όσο το δυνατόν περισσότερων δανικών υλικών, διάταξη η οποία απαλείφθηκε 

μεν πριν από τη σύναψη της σύμβασης, ωστόσο αυτό δεν θεωρήθηκε επαρκές μέτρο για 

την Επιτροπή. Όπως έκρινε το ΔΕΚ με την από 22-06-1993 απόφασή του «….καίτοι η 

επίδικη διάταξη είχε εξαλειφθεί λίγο πριν από την υπογραφή της συμβάσεως με την 

ESG και, ως εκ τούτου, πριν από την κοινοποίηση της αιτιολογημένης γνώμης, 

παραμένει γεγονός ότι η διαδικασία του διαγωνισμού διεξήχθη βάσει μιας μη 

σύμφωνης προς  το κοινοτικό δίκαιο ρήτρας, η οποία μπορούσε να έχει επιπτώσεις τόσο 

στη σύνθεση των διαφόρων κοινοπραξιών όσο και στο περιεχόμενο των προσφορών 

                                                           
47

 Ε. Κουτούπα, Δημόσιες Συμβάσεις και Κοινοτικό Δίκαιο, 1995, σελ. 221. 
48

 Ε. Κατσιμάνη, Κοινοτικό Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων, 2007, σελ. 9 κ.ε. 
49

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=88644&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&d

ir=&occ=first&part=1&cid=45825 
50

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=96776&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&d

ir=&occ=first&part=1&cid=46572 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=88644&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=45825
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=88644&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=45825
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=96776&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=46572
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=96776&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=46572
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που υποβλήθηκαν από τις πέντε προεπιλεγείσες κοινοπραξίες. Από τα ανωτέρω 

προκύπτει ότι, η απλή εξάλειψη αυτής της διατάξεως κατά την τελευταία φάση της 

διαδικασίας, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αρκεί για να τεθεί  τέρμα στην προβαλλόμενη 

από την Επιτροπή παράβαση».  

 Στην υπόθεση «Transporoute»
51

η αναθέτουσα αρχή του Λουξεμβούργου 

απαιτούσε να διαθέτουν οι υποψήφιες επιχειρήσεις άδεια εγκατάστασης η οποία θα 

χρησίμευε για την απόδειξη των επαγγελματικών προσόντων και της εντιμότητας των 

προσώπων που τις διοικούν. Η αρχή του Λουξεμβούργου υποστήριξε ότι η άδεια 

εγκατάστασης μπορεί να θεωρηθεί αποδεικτικό στοιχείο αντίστοιχο με την εγγραφή σε 

επίσημο κατάλογο αναγνωρισμένων εργοληπτών. Ωστόσο το ΔΕΚ έκρινε σχετικά: 

«Στο επιχείρημα αυτό πρέπει να αντιταχθεί ότι, και αν ακόμη υποτεθεί ότι η άδεια 

εγκατάστασης δύναται να εξομοιωθεί προς την εγγραφή σε επίσημο κατάλογο 

αναγνωρισμένων εργοληπτών κατά την έννοια του άρθρου 28 της Οδηγίας  71/305, 

κανένα στοιχείο της διάταξης αυτής δεν επιτρέπει να συναχθεί το συμπέρασμα ότι ἡ 

έγγραφη σε τέτοιο κατάλογο στο αναθέτον κράτος δύναται να τάσσεται ως προϋπόθεση 

για εργολήπτες εγκατεστημένους σε άλλα Κράτη μέλη». Το ΔΕΚ κατέληξε ότι αυτός 

όρος «θα είχε ως συνέπεια να αφαιρείται κάθε πρακτικό αποτέλεσμα από το άρθρο 59 

της (τότε) Συνθήκης, αντικείμενο του οποίου είναι ακριβώς η κατάργηση των 

περιορισμών της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών από πρόσωπα μη εγκατεστημένα στο 

κράτος στο έδαφος του οποίου πρέπει να εκτελεστεί η παροχή». 

 Στην υπόθεση «CONTSE»
52

ο όρος της διακήρυξης περί ύπαρξης γραφείου 

εξυπηρέτησης κοινού στην πρωτεύουσα της επαρχίας κατά το χρόνο υποβολής της 

προσφοράς ως προδήλως δυσανάλογος, καθώς αυτό δεν αποτελούσε ουσιώδες στοιχείο 

για την παροχή κατ’ οίκον ιατρικών υπηρεσιών θεραπευτικής αγωγής αναπνευστικών 

προβλημάτων. Ο σκοπός της ασφάλειας ανεφοδιασμού κρίθηκε ότι δεν εξυπηρετούταν 

από την ύπαρξη τέτοιου γραφείου και η σχετική προϋπόθεση εγγύτητας κρίθηκε ως 

αντίθετη με την αρχή ισότιμης μεταχείρισης. 
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2.2.Η Αρχή της Αμεροληψίας 

  

Η αρχή της ίσης μεταχείρισης απαιτεί τη σαφήνεια των απαιτήσεων που 

περιέχονται στην προκήρυξη, την τήρηση εύλογων προθεσμιών, την εφαρμογή ενιαίων 

τεχνικών προδιαγραφών, την απαγόρευση αλλαγών στις προσφορές ή μεταγενέστερων 

διαπραγματεύσεων για τις τιμές και κυρίως τον σεβασμό των άπαξ καθορισθέντων 

κριτηρίων
53

.  

Νομολογιακά έχει κριθεί ότι οι εναλλακτικές προσφορές κατά κανόνα 

απαγορεύονται, καθώς αντίκεινται στην αρχή της ίσης μεταχείρισης των υποψηφίων, 

όπως αυτή εκφράζεται μέσω της απαγόρευσης της τροποποίησης των όρων της 

συγγραφής υποχρεώσεων για έναν από τους υποψηφίους. Τέτοιος όρος θα αποτελούσε 

ευνοϊκή μεταχείριση του ενός και δυσμενή διάκριση εις βάρος των υπολοίπων. 

Επιτρέπεται μόνο εφόσον υπάρχει σχετική επισήμανση στην προκήρυξη, ώστε η 

κατακύρωση να πραγματοποιηθεί βάσει κριτηρίων που είναι γνωστά σε όλους
54

.  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει τα όσα έκρινε το ΔΕΚ στην υπόθεση «La 

Cascina»
55

που αποτυπώθηκαν νομοθετικά στην Οδηγία 2014/24 και στην αντίστοιχη 

ρύθμιση του ελληνικού δικαίου
56

. Ειδικότερα, το ΔΕΚ έκρινε ότι δεν παραβιάζει την 

αρχή της αμεροληψίας εθνική ρύθμιση σύμφωνα με την οποία ο υποψήφιος που μετά 

την εκπνοή της προθεσμίας δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, μπορεί να 

τακτοποιήσει τις εκκρεμότητες εκ των υστέρων δυνάμει μέτρων φορολογικής 

αμνηστίας του κράτους ή διοικητικού διακανονισμού για σταδιακή αποπληρωμή ή με 

την άσκηση διοικητικής ή ένδικης προσφυγής. 

 

2.3.Η Αρχή της Αμοιβαίας Αναγνώρισης  

 

Η παραπάνω αρχή αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια 

προϊόντων. Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή πρέπει να αντιμετωπίζει ισότιμα τα 

προϊόντα που κατασκευάστηκαν σύμφωνα με πρότυπα διαφορετικά από αυτά που η 
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ίδια ορίζει, αλλά για τα οποία οι υποψήφιοι αποδεικνύουν ότι εξασφαλίζουν επιδόσεις 

ανάλογες με τις επιδόσεις των προϊόντων που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της 

σύμβασης. Για τον παραπάνω σκοπό, έχει θεσπιστεί η δεδομένων e-Certis, η οποία 

περιλαμβάνει τα διάφορα πιστοποιητικά που απαιτούν τα κράτη μέλη για τη συμμετοχή 

σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων από τους οικονομικούς φορείς, όπως παραπάνω 

αναλύσαμε.  

 Νομολογιακά παραπέμπουμε στην πλέον αντιπροσωπευτική υπόθεση 

«Dundalk»
57

, η οποία έκρινε ότι ορισμένη τεχνική προδιαγραφή που τίθεται από εθνική 

αρχή δεν μπορεί να συνεπάγεται την απόρριψη κάθε άλλης προσφοράς που αφορά άλλη 

τεχνική προδιαγραφή που γίνεται δεκτή από άλλο κράτος μέλος, παρέχοντας 

αντίστοιχες εγγυήσεις ασφάλειας, αποδοτικότητας και αξιοπιστίας, καθώς έτσι θα 

δημιουργούταν εμπόδιο στις εμπορικές ανταλλαγές. 

 

2.4.Η Αρχή της Αναλογικότητας  

 

Η αρχή της αναλογικότητας κατοχυρώνεται πλέον ρητά στο άρθρο 18 της 

Οδηγίας 2014/24 και αφορά το όριο της διακριτικής ευχέρειας της αναθέτουσας αρχής 

ως προς την ανάθεση δημόσιας σύμβασης. Όπως έχει κριθεί και νομολογιακά
58

, 

«……το αποφασιστικό κριτήριο για την εκτίμηση του αν συγκεκριμένη παράβαση του 

κοινοτικού δικαίου είναι κατάφωρη αποτελεί η πρόδηλη και σοβαρή εκ μέρους του 

υπέρβαση των ορίων που επιβάλλονται στην εξουσία του». Η αναθέτουσα αρχή πρέπει 

να εφαρμόζει σε συμφωνία με την αρχή της αναλογικότητας τα κριτήρια ανάθεσης και 

κάθε μέτρο που λαμβάνει να είναι αναγκαίο και πρόσφορο για την επίτευξη του 

επιδιωκόμενου με την ανάθεση σκοπού. Όπως λέγεται
59

, η τήρηση της αρχής της 

αναλογικότητας προστατεύει από τον κίνδυνο αντίστροφης διακριτικής μεταχείρισης, 

τον κίνδυνο δηλαδή δύο διαφορετικές καταστάσεις να αντιμετωπίζονται με δυσανάλογα 

διαφορετικό τρόπο. 
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2.5.Η Αρχή της Αντικειμενικότητας 

 

Η αρχή της αντικειμενικότητας εφαρμόζεται σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 

ανάθεσης και αφορά κυρίως το μέρος της αξιολόγησης των προσφορών. Ειδικότερα, 

κατά το στάδιο αυτό, η αρχή μπορεί να βρεθεί ενώπιον μίας προσφοράς με ασυνήθιστα 

χαμηλή τιμή σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης. Βάσει της αρχής της 

αντικειμενικότητας, η αρχή πρέπει να παράσχει τη δυνατότητα έγγραφης 

δικαιολόγησης της ασυνήθιστα χαμηλής τιμής στον ενδιαφερόμενο. Αν όμως η 

αναθέτουσα παραβλέψει το ασυνήθιστο χαμηλό ύψος της τιμής, θα πρόκειται για 

ευνοϊκή μεταχείριση του ενδιαφερομένου. Αντίθετα, αν η αναθέτουσα αρχή απορρίψει 

τον υποψήφιο χωρίς να του δώσει τη δυνατότητα ακρόασης, θα πρόκειται περί 

δυσμενούς διάκρισης του υποψηφίου.  

 

2.6.Η Αρχή της Διαφάνειας 

 

Η αρχή αυτή συνδέεται με τη δημοκρατία και με την ηθική. Πηγή της υπήρξε η 

αναδυόμενη διαφθορά της εξουσίας
60

. Πράγματι, λόγω της αυξανόμενης τάσης 

διαφθοράς στο πεδίο των δημοσίων συμβάσεων ήδη με τις Οδηγίες του 2004 ρητά 

κατοχυρώθηκαν μέτρα για την επιβολή της διαφάνειας. Η διαφάνεια αποτελεί εργαλείο 

για τον υγιή ανταγωνισμό και έκφανση της αρχής ίσης μεταχείρισης. Όπως κρίθηκε 

νομολογιακά
61

 η αρχή της ίσης μεταχειρίσεως, η οποία αποτελεί τη βάση των οδηγιών 

σχετικά με τις διαδικασίες συνάψεως των δημοσίων συμβάσεων, συνεπάγεται 

υποχρέωση διαφάνειας, προκειμένου να καθίσταται εφικτός ο έλεγχος της τηρήσεώς 

της». 

 Αναφορικά με το στάδιο πρόσβασης στη διαδικασία ανάθεσης, η αρχή της 

διαφάνειας εφαρμόζεται με τη δημοσιότητα των κριτηρίων ανάθεσης και των μέσων 

που θα χρησιμοποιήσουν οι φορείς για να αποδείξουν ότι τα πληρούν. Σχετικά έκρινε 

το ΔΕΚ στην υπόθεση C-226/04
62

: «Πρέπει να διευκρινισθεί ωστόσο ότι οι αρχές της 
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διαφάνειας και της ίσης μεταχειρίσεως που διέπουν όλες τις διαδικασίες συνάψεως 

δημοσίων συμβάσεων και σύμφωνα με τις οποίες οι ουσιαστικές και διαδικαστικές 

προϋποθέσεις συμμετοχής σε διαγωνισμό πρέπει να καθορίζονται σαφώς εκ των 

προτέρων επιβάλλουν να καθορίζεται αυτή η προθεσμία με απόλυτη βεβαιότητα και να 

δημοσιοποιείται, έτσι ώστε οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να γνωρίζουν επακριβώς τις 

απαιτήσεις της διαδικασίας και να έχουν την πεποίθηση ότι οι ίδιες απαιτήσεις ισχύουν 

για όλους τους διαγωνιζομένους. Αυτή η προθεσμία μπορεί να καθορίζεται από την 

εθνική κανονιστική ρύθμιση, ή ακόμη αυτή η τελευταία μπορεί να αναθέτει αυτή την 

ευθύνη στις αναθέτουσες αρχές». Με την απόφαση αυτή, έγινε δεκτό ο σαφής 

καθορισμός της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών κ.λπ. υποχρεώσεων των 

φορέων και αποτελεί υποχρέωση της αναθέτουσας αρχής κατά την αρχή της 

διαφάνειας.  

 Αναφορικά, τώρα, με τα κριτήρια ανάθεσης και τις διατυπώσεις αυτών 

τονίζουμε ότι πλέον μόνο κριτήριο αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής 

άποψης προσφορά. Απαίτηση της αρχής της διαφάνειας είναι η δημοσιοποίηση των 

όρων ανάθεσης, ώστε να γνωρίζουν εκ των προτέρων οι ενδιαφερόμενοι. Αν όμως 

έχουν γίνει μεν γνωστοί οι όροι, αλλά η αναθέτουσα αρχή ακολουθήσει εν τέλει άλλα 

κριτήρια, κρυφά, παραβιάζεται η αρχή της ίσης μεταχείρισης. Σχετικά το ΔΕΚ έκρινε
63

 

ότι όταν ο αναθέτων φορέας λαμβάνει υπόψη τροποποίηση των αρχικών προσφορών 

ενός μόνον από τους προσφέροντες, αυτός περιέρχεται σε πλεονεκτική θέση σε σχέση 

με τους ανταγωνιστές του, πράγμα το οποίο προσβάλλει την αρχή της ίσης 

μεταχειρίσεως των προσφερόντων και θίγει τη διαφάνεια της διαδικασίας.  

Περαιτέρω, βάσει της αρχής της διαφάνειας, η αναθέτουσα αρχή πρέπει να 

καθορίζει με σαφήνεια το αντικείμενο της σύμβασης και τους όρους ανάθεσης. Αυτό 

σημαίνει, ειδικότερα, ότι τα κριτήρια αναθέσεως πρέπει να διατυπώνονται, στη 

συγγραφή υποχρεώσεων ή στην προκήρυξη του διαγωνισμού, κατά τρόπο που να 

επιτρέπει σε όλους τους προσφέροντες οι οποίοι είναι καλώς πληροφορημένοι και 

επιμελείς να τα ερμηνεύουν κατά τον ίδιο τρόπο. Σε υπόθεση που απασχόλησε το 

ΔΕΚ
64

, αυτό έκρινε ότι: «το γεγονός ότι η αναθέτουσα αρχή παρέλειψε να διευκρινίσει 
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στην προκήρυξη του διαγωνισμού το διάστημα για το οποίο οι προσφέροντες έπρεπε να 

αναγράφουν την ποσότητα της παραγόμενης από ανανεώσιμες πηγές ηλεκτρικής 

ενέργειας που μπορούσαν να προμηθεύσουν μπορεί να συνιστά παραβίαση των αρχών 

της ίσης μεταχειρίσεως και της διαφάνειας εφόσον αποδειχθεί ότι αυτή η παράλειψη 

κατέστησε δυσχερές ή ακόμη και αδύνατο στους προσφέροντες να γνωρίζουν το 

ακριβές περιεχόμενο του εν λόγω κριτηρίου και να είναι επομένως σε θέση να το 

ερμηνεύσουν με τον ίδιο τρόπο».  

Αξίζει να αναφέρουμε ότι έκφανση της αρχής αποτελεί και η τάση απλοποίησης 

της διαδικασίας μέσω της τυποποίησης των εγγράφων των προκηρύξεων. Η 

τυποποίηση, αφενός βοηθά στην καλύτερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων αναφορικά 

με τους όρους της ανάθεσης, αφετέρου συντέμνεται ο χρόνος προετοιμασίας της 

προκήρυξης από την αρχή. Έμμεσα εξυπηρετείται με τον τρόπο αυτόν και η αρχή του 

υγιούς ανταγωνισμού με το περαιτέρω άνοιγμα της κοινής αγοράς. Ήδη με τον 

Κανονισμό 2195/2002 θεσπίστηκε το Κοινό Λεξιλόγιο για τις Δημόσιες Συμβάσεις 

(CPV), σκοπός ήταν να καταστούν περισσότερο διαφανείς και προσβάσιμες οι 

δημόσιες συμβάσεις σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ μέσω της αντιστοίχησης των 

διαφόρων εθνικών ονομασιών για τις διαδικασίες των δημοσίων συμβάσεων. Ήδη 

σήμερα, τα πρότυπα έντυπα διακήρυξης, με δεσμευτική ισχύ, που εκδίδει η Ενιαία 

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) ικανοποιούν την αρχή της 

δημοσιότητας.  

 Συμπερασματικά, η αρχή της διαφάνειας συμπλέκεται τόσο με την αρχή της 

ισότιμης μεταχείρισης, όσο και με τη αρχή του υγιούς ανταγωνισμού. Αναφορικά με 

την αρχή της ισότιμης μεταχείρισης, η αρχή της διαφάνειας αποτελεί όρο και εγγύηση 

αυτής. Για να υπάρχει ισότιμη μεταχείριση πρέπει να πληρούνται οι όροι δημοσιότητες, 

ενώ αν δεν υπάρχει δημοσιότητα, δεν υπάρχει και ίση μεταχείριση. Όπως αναφερόταν 

στην αιτιολογική σκέψη 46 του προοιμίου της Οδηγίας 2004/18: «Προκειμένου να 

εξασφαλίζεται ο σεβασμός της αρχής της ίσης μεταχείρισης κατά τη διάρκεια της 

ανάθεσης των συμβάσεων, ενδείκνυται να προβλεφθεί η παγιωμένη βάσει νομολογίας 

υποχρέωση να διασφαλίζεται η απαραίτητη διαφάνεια ώστε να επιτρέπεται σε κάθε 

προσφέροντα να ενημερώνεται σε λογικά πλαίσια για τα κριτήρια και τους τρόπους που 

θα εφαρμόζονται για τον προσδιορισμό της από οικονομική άποψη πλέον συμφέρουσας 

προσφοράς. Εναπόκειται, συνεπώς, στις αναθέτουσες αρχές να αναφέρουν τα κριτήρια 

ανάθεσης καθώς και τη σχετική στάθμιση που δίνεται σε καθένα από αυτά τα κριτήρια, 

και τούτο εγκαίρως ώστε οι προσφέροντες να την γνωρίζουν για την κατάρτιση των 
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προσφορών τους. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να εφαρμόζουν παρέκκλιση από την 

αναφορά της στάθμισης των κριτηρίων ανάθεσης σε πλήρως δικαιολογημένες 

περιπτώσεις, τις οποίες πρέπει να μπορούν να αιτιολογούν, όταν η στάθμιση αυτή δεν 

μπορεί να καταρτισθεί εκ των προτέρων, λόγω ιδίως της πολυπλοκότητας της 

σύμβασης. Στις περιπτώσεις αυτές, πρέπει να αναφέρουν τη φθίνουσα σειρά 

σπουδαιότητας αυτών των κριτηρίων». 

 Αναφορικά με τη σύνδεση της αρχής της διαφάνειας και της αρχής του υγιούς 

ανταγωνισμού, παραθέτουμε την πλέον αντιπροσωπευτική απόφαση του ΔΕΚ στην 

υπόθεση «PTT-GB-Inno»
65

, η οποία έκρινε ότι η διατήρηση πραγματικού 

ανταγωνισμού και η εγγύηση διαφάνειας, απαιτούν η συστηματοποίηση των τεχνικών 

προδιαγραφών, να πραγματοποιείται από φορέα ανεξάρτητο από τις δημόσιες ή 

ιδιωτικές επιχειρήσεις που προσφέρουν αγαθά ή υπηρεσίες υπό συνθήκες 

ανταγωνισμού.  
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 Υπόθεση C-18/88, δημοσιευμένη στο: 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΣΥΝΑΨΗΣ 

ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

1. Είδη Διαγωνισμών 

1.1. Ανοικτή Διαδικασία 

 

Ο κανόνας της ανοικτής διαδικασίας, στην οποία κάθε ενδιαφερόμενος 

οικονομικός φορέας δύναται να υποβάλλει προσφορά, συνεπάγεται σε πρώτη φάση 

μεγαλύτερο εύρος προσφορών. Το μεγαλύτερο εύρος προσφορών συνεπιφέρει ενίσχυση 

της ποιότητας των προσφορών, από τις οποίες τελικά θα επιλεγεί η καλύτερη. Με τον 

τρόπο αυτόν αποδεικνύεται ότι μπορεί να ικανοποιούνται τόσο το κοινοτικό συμφέρον 

για εγκαθίδρυση όρων υγιούς ανταγωνισμού, όσο και το κρατικό συμφέρον της πλέον 

συμφέρουσας οικονομικά προσφοράς. Η επιλογή της ανοικτής διαδικασίας παρέχει αφ’ 

εαυτής εγγυήσεις διαφάνειας, εγγυήσεις οι οποίες είναι αναπόφευκτα μειωμένης ισχύος 

στα άλλα είδη διαδικασίας.
66

   

Σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016, η αναθέτουσα αρχή προκηρύσσει 

διαγωνισμό και κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας υποβάλλει προσφορά από 

την ημερομηνία γνωστοποίησης της προκήρυξης, η οποία συνοδεύεται από τις 

πληροφορίες για την ποιοτική επιλογή που ζητούνται από την αναθέτουσα αρχή. Η 

προθεσμία παραλαβής των προσφορών είναι 35 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής 

της γνωστοποίησης προκήρυξης. Στην περίπτωση όπου οι αναθέτουσες αρχές έχουν 

δημοσιεύσει προκαταρκτική γνωστοποίηση, η ελάχιστη προθεσμία για την παραλαβή 

των προσφορών μπορεί να περιορίζεται σε δεκαπέντε ημέρες, εφόσον η προκαταρκτική 

γνωστοποίηση περιελάμβανε όλες τις πληροφορίες που οφείλει να περιλαμβάνει η 

γνωστοποίηση προκήρυξης σύμβασης και απεστάλη προς δημοσίευση εντός 

διαστήματος τριανταπέντε ημερών έως δώδεκα μηνών πριν από την ημερομηνία 

αποστολής της γνωστοποίησης προκήρυξης της σύμβασης. 
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 Ε. Κατσιμάνη, Κοινοτικό Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων, σελ. 31. 



- 39 - 

 

1.2. Κλειστή Διαδικασία  

 

Συνήθως σε πιο περίπλοκες – εξειδικευμένες συμβάσεις, επιλέγεται η κλειστή 

διαδικασία, κατά την οποία κάθε οικονομικός φορέας μπορεί να ζητήσει να 

συμμετάσχει, αλλά προσφορά μπορεί να υποβάλλει μόνο όποιος προσκαλείται. 

Πρακτικά, η αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει την προκήρυξη και εντός τριάντα ημερών οι 

ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής. Στη συνέχεια, επιλέγονται οι 

καταλληλότεροι και προσκαλούνται για την υποβολή προσφοράς. Όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρθηκε
67

, «σκοπός αυτού του σταδίου της διαδικασίας είναι να 

διαμορφώσει η αναθέτουσα αρχή γενική εικόνα της ικανότητας των υποψηφίων. Τούτο 

επιτυγχάνεται κατά τον καλύτερο τρόπο εάν οι υποψήφιοι παρουσιάσουν μία όσο το 

δυνατόν πληρέστερη εικόνα τους, βάσει, βεβαίως των αναφερθέντων κριτηρίων 

αναθέσεως, χωρίς όμως να γνωρίζουν τη μέθοδο επιλογής, επομένως τις λεπτομέρειες 

της αξιολογήσεως.» 

 Σε αυτό το είδος διαδικασίας δεν παρέχεται η δυνατότητα στον υποψήφιο, αλλά 

ούτε και στην αναθέτουσα αρχή να τροποποιήσει την ήδη υποβληθείσα προσφορά. 

Όπως έκρινε σχετικά το ΔΕΚ
68

, η αρχή της ίσης μεταχείρισης των υποψηφίων και η εξ’ 

αυτής απορρέουσα υποχρέωση διαφάνειας απαγορεύουν, στο πλαίσιο της διαδικασίας 

αυτής, οποιαδήποτε διαπραγμάτευση μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και μεμονωμένων 

υποψηφίων.  

 

1.3. Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση 

 

Στο άρθρο 29 του Ν. 4412/2016, ρυθμίζεται η ανταγωνιστική διαδικασία με 

διαπραγμάτευση. Πρακτικά, οι αναθέτουσες αρχές προβαίνουν σε διαβούλευση με τους 

οικονομικούς φορείς, προκειμένου να καθοριστούν οι όροι – απαιτήσεις της σύμβασης.  

Επειδή ακριβώς η διαδικασία διαβούλευσης με τους φορείς ενέχει ένα στοιχείο 

«μυστικότητας», θα πρέπει να προτιμάται εξαιρετικά και πάντα υπό τον όρο να τηρείται 
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 Προτάσεις Γενικού Εισαγγελέα στην υπόθεση C-470/199, δημοσιευμένες στο 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dc5af5a636277740bf9e4a9b5e8d3fa3a1.e3
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 Υπόθεση C-599/2010, δημοσιευμένη στο: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=121164&pageIndex=0&doclang=EL&
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http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=121164&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1464562
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η αρχή της ισότητας, της διαφάνειας και του ελευθέρου ανταγωνισμού
69

. Την 

αυστηρότητα εντείνει η συσταλτική ερμηνεία που υιοθετεί το ΔΕΚ στους όρους 

προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, λόγω ακριβώς του εξαιρετικού της 

χαρακτήρα. Το βάρος απόδειξης ότι συντρέχουν οι έκτακτες περιστάσεις το φέρει η 

αναθέτουσα αρχή.
70

  

Όμοια έκρινε και το ΣτΕ
71

 καταλήγοντας στο ότι η αναθέτουσα αρχή έχει μεν 

ευχέρεια, κατ’ απόκλιση από το γενικό κανόνα διενέργειας ανοικτού ή κλειστού 

διαγωνισμού, να συνάπτει δημόσια σύμβαση με προσφυγή στην εξαιρετική διαδικασία 

της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση της σχετικής προκήρυξης, μόνον όμως εφόσον 

συντρέχουν οι προς τούτο νόμιμες προϋποθέσεις, ήτοι κατεπείγουσα ανάγκη 

οφειλόμενη σε γεγονότα απρόβλεπτα και δη μη απορρέοντα από δική της ευθύνη. Η 

σχετική απόφαση της αναθέτουσας αρχής πρέπει να φέρει πλήρη και ειδική αιτιολογία 

αναφερόμενη στους λόγους για τους οποίους αποφασίζεται η προσφυγή στην εν λόγω 

εξαιρετική διαδικασία. 

 Είδος της ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση αποτελεί και η 

περίπτωση της απευθείας ανάθεσης (άρθρο 32 του Ν. 4412/2016), κατά την οποία δεν 

προηγείται δημοσίευση της σχετικής προκήρυξης για τη συζήτηση των όρων της 

σύμβασης. Νομολογιακά το ΔΕΚ
72

 έχει κρίνει ότι μία διακριτική μεταχείριση εις βάρος 

επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες σε άλλα κράτη – μέλη πλην εκείνου της 

αναθέτουσας αρχής και μπορεί να ενδιαφέρονται για τη σύμβαση, μπορεί να 

δικαιολογηθεί μόνο κατ’ εξαίρεση και υπό αντικειμενικές περιστάσεις. Αν δεν 

συντρέχει τέτοια περίπτωση, η αναθέτουσα αρχή φέρει το βάρος απόδειξης ότι μία 

επιχείρηση  εγκατεστημένη σε άλλο κράτος – μέλος δεν θα ενδιαφερόταν για την 

επίμαχη παραχώρηση και ότι οι συνέπειες για τις οικείες θεμελιώδεις ελευθερίες θα 

έπρεπε συνεπώς να θεωρηθούν υπερβολικά τυχαίες και έμμεσες ώστε να μπορεί να 

συναχθεί ενδεχόμενη προσβολή των ελευθεριών αυτών.  

 Περαιτέρω, η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης προβλέπεται περιοριστικά 

στις εξής περιπτώσεις: «α) εάν, ύστερα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία, είτε δεν 

υποβλήθηκε καμία προσφορά ή αίτηση συμμετοχής, είτε καμία από τις υποβληθείσες 

προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής δεν είναι κατάλληλη, εφόσον δεν έχουν 
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 Βλ. σχετικά Υπόθεση C-250/2007, δημοσιευμένη στο https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/en/  
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 Βλ. ενδεικτικά υπόθεση C-126/2003, C-394/2002, δημοσιευμένες στο 

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/en/  
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τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύμβασης και με την προϋπόθεση ότι 

διαβιβάζεται σχετική έκθεση στην Επιτροπή μετά από αίτημά της. Μη κατάλληλη 

θεωρείται μία προσφορά όταν είναι άσχετη με τη σύμβαση και αδυνατεί προδήλως, 

χωρίς να τροποποιηθεί ουσιαστικά, να ανταποκριθεί στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της 

αναθέτουσας αρχής, όπως προσδιορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης. Μη κατάλληλη 

θεωρείται μία αίτηση συμμετοχής, όταν στο πρόσωπο του οικονομικού φορέα 

συντρέχει υποχρεωτικός ή δυνητικός λόγος αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 ή 

όταν αυτός δεν πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που έχει θέσει η αναθέτουσα 

αρχή, σύμφωνα με τα άρθρα 75, 76 και 77».  

 

 Η Οδηγία θέτει για πρώτη φορά μία ερμηνεία του όρου της «μη κατάλληλης 

προσφοράς», ενώ σχετικά το ΔΕΚ με πάγια νομολογία του υποστηρίζει τη συσταλτική 

ερμηνεία του όρου, λόγω του εξαιρετικού του χαρακτήρα. Ο όρος της «μη ουσιώδους 

τροποποίησης» επίσης έχει κριθεί ότι πρέπει να ερμηνεύεται στενά
73

, ενώ το Ελεγκτικό 

Συνέδριο
74

 έκρινε ότι, ουσιώδης τροποποίηση όρου σύμβασης υπάρχει όταν αυτή 

ενδέχεται να πλήξει τις αρχές της ίσης μεταχείρισης, του ελεύθερου ανταγωνισμού και 

της διαφάνειας. 

 

β) Εάν τα έργα, τα αγαθά ή οι υπηρεσίες μπορούν να παρασχεθούν μόνον από έναν 

συγκεκριμένο οικονομικό φορέα για οποιονδήποτε από τους κατωτέρω λόγους: αα) 

στόχος της σύμβασης είναι η δημιουργία ή απόκτηση μοναδικού έργου τέχνης ή 

καλλιτεχνικής εκδήλωσης, ββ) απουσία ανταγωνισμού για τεχνικούς λόγους, γγ) 

προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 

διανοητικής ιδιοκτησίας. 

 

 Σχετικά το ΔΕΕ
75

 έχει κρίνει ότι, ο ισχυρισμός και μόνον από την αναθέτουσα 

αρχή πως το έργο έχει περίπλοκο και δυσχερή χαρακτήρα, δεν αρκεί για να 

δικαιολογήσει ότι θα πρέπει να ανατεθεί σε έναν και μόνον φορέα, ιδίως όταν αυτά τα 

έργα εκτελούνται τμηματικά, αλλά θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι δύο 

προϋποθέσεις της τεχνικής ιδιομορφίας του έργου και η λόγω αυτής η ανάγκη ανάθεσης 

της σύμβασης σε συγκριμένη επιχείρηση.  
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 γ) στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης 

οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η 

τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές 

διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες 

αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης, είναι εξωγενείς παράγοντες και 

δεν αφορούν την περίπτωση που οφείλονται σε δική τους ευθύνη.  

 Νομολογιακά αναφερόμαστε σε δύο χαρακτηριστικές περιπτώσεις που 

απασχόλησαν το ΔΕΚ. Αρχικά, την υπόθεση Επιτροπή κατά Ιταλίας
76

 όπου η ιταλική 

δημόσια αρχή ανέθεσε την κατασκευή έργου σε εταιρία χωρίς να δημοσιεύσει 

προηγουμένως τη σχετική προκήρυξη. Το ΔΕΚ έκρινε ότι η παρέκκλιση από τους 

κανόνες δημοσιότητας για λόγους κατεπείγοντος, τους οποίους επικαλέστηκε η αρχή, 

προϋποθέτει τη σωρευτική συνδρομή τριών όρων και ad hoc κρίθηκε ότι η αρχή διέθετε 

επαρκή χρόνο για την τήρηση της ταχείας, τουλάχιστον διαδικασίας (αντίστοιχη της 

σημερινής κλειστής) διαγωνισμού που προέβλεπε δημοσιότητα με συντετμημένες 

προθεσμίες. Συνεπώς, δεν πληρούνταν ο όρος της ύπαρξης κατεπείγοντος λόγου που να 

δικαιολογεί την μη τήρηση των όρων δημοσιότητας και προθεσμιών.  

 Στην υπόθεση C-231/2003 κρίθηκε ότι η με απευθείας ανάθεση σύμβασης, 

χωρίς την τήρηση των όρων διαφάνειας, συνιστά διακριτική μεταχείριση εις βάρος 

επιχειρήσεων εγκατεστημένων σε άλλα κράτη – μέλη, εφόσον η σύμβαση μπορεί να 

ενδιαφέρει και αυτά. Βάσει αυτού κρίθηκε ότι τα κράτη – μέλη δεν έχουν διακριτική 

ευχέρεια να καταφεύγουν στη διαδικασία μέσω διαπραγμάτευσης χωρίς προκήρυξη και 

να παρακάμπτουν με τον τρόπο αυτόν, τις αρχές της διαφάνειας και της ίσης 

μεταχείρισης.   

Όσον αφορά τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου του άρθρου 30, 

πρόκειται για ανταγωνιστική διαδικασία διαπραγμάτευσης με προκήρυξη της 

σύμβασης.  Η διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου εισήχθη για πρώτη φορά ως 

τρόπος ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων με την οδηγία 2004/18/ΕΚ και αποτελεί έναν 

συμβιβασμό μεταξύ της ανοιχτής και κλειστής διαδικασίας και της διαδικασίας με 

διαπραγμάτευση.
77

  

Περαιτέρω, η διαδικασία ομοιάζει με τη διαδικασία με διαπραγμάτευση με 

προηγούμενη προκήρυξη του διαγωνισμού, αλλά στο τέλος διεξάγεται διάλογος, 
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σκοπός του οποίου είναι η διεύρυνση και ο προσδιορισμός των μέσων που μπορούν να 

ικανοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες του αναθέτοντος φορέα.
78

  

 

Πρακτικά, δημοσιεύεται η προκήρυξη της σύμβασης και εντός τριάντα ημερών 

οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς υποβάλουν τη σχετική αίτηση ενδιαφέροντος. Η 

αναθέτουσα αρχή αξιολογεί τις δηλώσεις των ενδιαφερομένων και απευθύνει 

πρόσκληση για υποβολή προσφορών στους επιλεχθέντες φορείς. Αποκλειστικό 

κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα προσφορά από πλευράς σχέσης τιμής – 

ποιότητας προσφοράς. Κατά τη διάρκεια του διαλόγου, η αναθέτουσα αρχή 

εξασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των συμμετεχόντων, καθώς και την 

εμπιστευτικότητα, και συζητά με τους επιλεγέντες όλες τις πτυχές της προμήθειας. 

Αφού κηρύξει τη λήξη του διαλόγου και ενημερώσει σχετικά τους συμμετέχοντες, η 

αναθέτουσα αρχή τους καλεί μέσα σε ορισμένη προθεσμία να υποβάλουν τις τελικές 

προσφορές τους. Διαδικασίες βελτίωσης και περαιτέρω συνομιλιών προβλέπονται στα 

άρθρα 30 και 267 του Ν. 4412/2016. 

 

1.4. Σύμπραξη Καινοτομίας  

 

Η σύμπραξη καινοτομίας προβλέφθηκε για πρώτη φορά στο πεδίο των 

δημοσίων συμβάσεων με την Οδηγία 2014/24/ΕΕ (άρθρο 31). Πρόκειται για μία ειδική 

μορφή ανάθεσης που σκοπό έχει την ανάθεση ενός καινοτόμου προϊόντος, υπηρεσίας ή 

έργου και την επακόλουθη αγορά τους από τον αναθέτοντα φορέα υπό την προϋπόθεση 

ότι ανταποκρίνονται στα συμπεφωνημένα μεταξύ αναθετόντων φορέων και 

συμμετεχόντων επίπεδα επιδόσεων και κόστους.  

Όπως επισημαίνεται στη με αρ. 47 Αιτιολογική Σκέψη της Οδηγίας: «Η έρευνα 

και η καινοτομία, συμπεριλαμβανομένης της οικολογικής και της κοινωνικής 

καινοτομίας, συγκαταλέγονται στους βασικούς μοχλούς της μελλοντικής ανάπτυξης και 

έχουν τοποθετηθεί στο επίκεντρο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, 

διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Οι δημόσιες αρχές θα πρέπει να 

κάνουν τη βέλτιστη στρατηγική χρήση των δημόσιων προμηθειών για την ενθάρρυνση 

της καινοτομίας. Η αγορά καινοτόμων αγαθών, έργων και υπηρεσιών είναι βασική στη 

βελτίωση της αποδοτικότητας και της ποιότητας των δημόσιων υπηρεσιών, 
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αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα σημαντικές κοινωνικές προκλήσεις. Συνεισφέρει στην 

επίτευξη της βέλτιστης οικονομικής απόδοσης για το δημόσιο χρήμα, και αποφέρει 

ευρύτερα οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη από την άποψη της 

δημιουργίας νέων ιδεών, της μετουσίωσής τους σε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, 

και, κατά συνέπεια, της προώθησης της αειφόρου οικονομικής ανάπτυξης». 

Περαιτέρω, ο ενδιαφερόμενος φορέας υποβάλλει αίτηση συμμετοχής έπειτα από 

προκήρυξη σύμβασης, παρέχοντας τις πληροφορίες για την ποιοτική επιλογή που 

ζητούνται από την αναθέτουσα αρχή.  Στα έγγραφα της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή: 

α) προσδιορίζει την ανάγκη καινοτόμου προϊόντος, υπηρεσίας ή έργου, που δε μπορεί 

να ικανοποιηθεί με την αγορά αγαθών, υπηρεσιών ή έργων που διατίθενται ήδη στην 

αγορά και β) αναγράφει τα στοιχεία της περιγραφής που ορίζουν τις ελάχιστες 

απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν όλες οι προσφορές. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να 

είναι επαρκώς προσδιορισμένες, ώστε οι οικονομικοί φορείς να είναι σε θέση να 

προσδιορίσουν τη φύση το εύρος και το οικονομικό κόστος της απαιτούμενης λύσης για 

να αποφασίσουν αν θα υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία, σύμφωνα με τις 

αρχές της διαφάνειας και της ισότιμης μεταχείρισης.
79

 

 

1.5. Δυναμικά Συστήματα Αγορών  

 

Το δυναμικό σύστημα αγορών ορίζεται στο άρθρο 33 του Ν. 4412/2016 και  

πρόκειται δηλαδή για μία ευέλικτη διαδικασία, η οποία τυγχάνει εφαρμογής μόνον στην 

περίπτωση, που η αναθέτουσα αρχή χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά μέσα στη διαδικασία 

ανάθεσης και προσήκει σε είδη τρέχουσας ανάγκης, που βρίσκονται στην ελεύθερη 

αγορά και δεν απαιτείται να κατασκευαστούν ειδικά για την αναθέτουσα αρχή
80

. Οι 

αρχές για τη σύναψη συμβάσεων με την διαδικασία αυτήν, εφαρμόζουν τους κανόνες 

της κλειστής διαδικασίας σε αντίθεση με ότι ίσχυε στο προϊσχύσαν καθεστώς της 

Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. 

 Πρακτικά, δημοσιεύεται η σχετική προκήρυξη με τη διευκρίνιση στα έγγραφα 

της προμήθειας όλων των απαραίτητων πληροφοριών αναφορικά με το σύστημα και τις 

κατηγορίες των προϊόντων, έργων ή υπηρεσιών. Ακολουθεί η εκδήλωση του 

ενδιαφέροντος των οικονομικών φορέων, η επιλογή αυτών από την αρχή και η υποβολή 

                                                           
79

 Δ. Ράϊκος Δημόσιες Συμβάσεις - Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων, σελ. 287. 
80

 Α. Γέροντας, Δίκαιο Δημοσίων Έργων, Η διοικητική σύμβαση - ανάθεση - εκτέλεση – δικαστική 

προστασία, σελ. 270. 

 



- 45 - 

 

προσφοράς εκ μέρους τους. Επιλέγεται ο φορέας που υπέβαλε την καλύτερη προσφορά, 

βάσει των κριτηρίων ανάθεσης που ορίζονται στη γνωστοποίηση προκήρυξης της 

σύμβασης ή στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος. 

 

1.6. Ηλεκτρονικοί Πλειστηριασμοί – Ηλεκτρονικοί Κατάλογοι 

 

Οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί ορίζονται στο άρθρο 34 του Ν. 4412/2016. Οι 

αναθέτουσες αρχές μπορούν να διοργανώνουν ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, στους 

οποίους παρουσιάζονται νέες, μειωμένες τιμές και/ή νέες αξίες όσον αφορά ορισμένα 

στοιχεία των προσφορών. Πρακτικά, οι ενδιαφερόμενοι φορείς υποβάλουν τις 

προσφορές τους και έπειτα διοργανώνεται ηλεκτρονικός πλειστηριασμός με τη μορφή 

επαναληπτικής ηλεκτρονικής διαδικασίας, όπου και βάσει αυτόματων μεθόδων 

αξιολόγησης ταξινομούνται οι προσφορές.  

Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στις ανοικτές ή 

κλειστές διαδικασίες ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, καθώς και σε 

συμφωνία – πλαίσιο και στο δυναμικό σύστημα αγορών, εφόσον τα σχετικά έγγραφα 

της προμήθειας, και ιδίως οι τεχνικές προδιαγραφές, μπορούν να διατυπωθούν με 

ακρίβεια. Κριτήρια ανάθεσης αποτελούν α) μόνο οι τιμές, όταν η σύμβαση ανατίθεται 

αποκλειστικά βάσει της τιμής, και β) οι τιμές και/ή οι νέες αξίες των χαρακτηριστικών 

των προσφορών που επισημαίνονται στα έγγραφα της προμήθειας, εφόσον η σύμβαση 

ανατίθεται βάσει της καλύτερης αναλογίας τιμής-ποιότητας ή βάσει της προσφοράς με 

το χαμηλότερο κόστος σύμφωνα με μια προσέγγιση βασιζόμενη στη σχέση 

αποδοτικότητας-κόστους. 

Οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι (άρθρο 35), καταρτίζονται όταν απαιτείται η χρήση 

ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας από τους οικονομικούς φορείς, με σκοπό τη 

συμμετοχή τους σε ορισμένη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με 

τους όρους και τα έγγραφα της αναθέτουσας αρχής. Σύμφωνα με την παρ. 2 του ιδίου 

άρθρου, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 

του αρμόδιου Υπουργού που υπάγεται η αναθέτουσα αρχή, μπορεί να καθίσταται 

υποχρεωτική η χρήση ηλεκτρονικών καταλόγων για συγκεκριμένα είδη συμβάσεων, 

ωστόσο μέχρι σήμερα δεν έχει αναληφθεί η σχετική πρωτοβουλία.  
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1.7. Συμφωνίες – Πλαίσιο  

 

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 10 του Ν. 4412/2016, ως «συμφωνία - πλαίσιο» 

νοείται μία συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ μιας ή ενός ή περισσοτέρων 

αναθετουσών αρχών/αναθετόντων φορέων και ενός ή περισσοτέρων οικονομικών 

φορέων, η οποία αποσκοπεί στον καθορισμό των όρων που διέπουν τις συμβάσεις που 

πρόκειται να συναφθούν κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου, ιδίως όσον αφορά 

τις τιμές και, όπου ενδείκνυται, τις προβλεπόμενες ποσότητες. Πρόκειται, δηλαδή, για 

μία εύκαμπτη συμφωνία, καθώς η αναθέτουσα αρχή θα επιλέξει αν θα προχωρήσει ή 

όχι στη σύναψη της σύμβασης. Τα μέρη σε μια συμφωνία-πλαίσιο δεν υποχρεούνται εκ 

του νόμου να παρέχουν ή να δεχτούν τις υπηρεσίες που αποτελούν αντικείμενο της 

συμφωνίας-πλαίσιο, παρά μόνον εάν και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει τη σύναψη 

συγκεκριμένης σύμβασης
81

.  

 Περαιτέρω, οι συμφωνίες – πλαίσιο διακρίνονται σε απλές και σύνθετες. Οι 

πρώτες αφορούν μία αναθέτουσα αρχή και έναν οικονομικό φορέα, ενώ οι δεύτερες 

αφορούν μία αναθέτουσα αρχή και περισσότερους φορείς, όταν αυτό προβλέπεται από 

την ίδια τη συμφωνία. Όπως κρίθηκε στην υπόθεση C-454/2006, αποτελεί ουσιώδη 

τροποποίηση της σύμβασης όταν αλλάζει το πρόσωπο είτε της αναθέτουσας αρχής, είτε 

του οικονομικού φορέα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ 

ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με την σύμφωνα με την 

Οδηγία 2014/24/ΕΕ και το Ν. 4412/2016 

 

Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων ορίζονται στο άρθρο 75 του Ν. 

4412/2016 και οι λόγοι αποκλεισμού στο άρθρο 73. Έχοντας ήδη αναφερθεί στους 

λόγους αποκλεισμού παραπάνω, θα αναπτύξουμε εδώ τα κριτήρια επιλογής των 

υποψηφίων, δηλαδή τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται από μία δημόσια 

σύμβαση. 

  

1.1. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

 

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 4412/2016, οι αναθέτουσες 

αρχές, μπορούν να απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς που επιθυμούν να 

συμμετάσχουν σε δημόσια σύμβαση, να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα 

επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος-μέλος εγκατάστασής 

τους (Παράρτημα XI του Προσαρτήματος A’ της Οδηγίας 2014/24 ΕΕ) ή να 

ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα αυτό. Στις 

διαδικασίες σύναψης συμβάσεων υπηρεσιών, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να 

διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν 

να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους και η αναθέτουσα αρχή 

μπορεί να ζητήσει να αποδείξουν ότι διαθέτουν τα παραπάνω. 

 Ειδικά, στις δημόσιες συμβάσεις έργων, δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο οι 

οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 

που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων ή στα αντίστοιχα νομαρχιακά 

μητρώα, για έργα μικρού/τοπικού ενδιαφέροντος. Σημειώνεται ότι το ΜΕΕΠ συνιστά 

επαγγελματικό μητρώο κατά την έννοια της οδηγίας 2014/24 ΕΕ. 

 Τέλος, για τις δημόσιες συμβάσεις μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών 

συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, κατά τη διάταξη του άρθρου 77 παρ. 1 του ν. 

4412/2016, απαιτείται εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών και στο Μητρώο Γραφείων 
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Μελετών κατά τάξεις και κατηγορίες. Στις διαδικασίες για την ανάθεση συμβάσεων 

τεχνικών υπηρεσιών για τις οποίες δεν τηρούνται μητρώα, η συμμετοχή επιτρέπεται σε 

οικονομικούς φορείς πιστοποιημένους από αναγνωρισμένο οργανισμό πιστοποίησης. 

 

1.2. Οικονομική και Χρηματοοικονομική Επάρκεια 

  

Ένα από τα κριτήρια που θα πρέπει να πληροί ο υποψήφιος σε δημόσια 

σύμβαση, είναι τα απαραίτητα οικονομικά εχέγγυα εργαλεία για την εκτέλεση της 

σύμβασης, αν δηλαδή έχει τα επαρκή οικονομικά μέσα να ανταπεξέλθει στις 

υποχρεώσεις της σύμβασης. Κύριο μέσο απόδειξης αυτού, αποτελούν οι εγγυητικές 

επιστολές από Τράπεζα και η προσκόμιση των ισολογισμών του φορέα. Ο συνήθης 

όρος που τίθεται σε συμβάσεις, αφορά την ανάληψη έργου, όμοιου με εκείνου της 

αναφερόμενης σύμβασης, ύψους ενός ποσοστού επί του κύκλου εργασιών του 

οικονομικού φορέα.  

Ωστόσο, όπως έχει κριθεί στην υπόθεση C-218/2011, το εν λόγω κριτήριο 

πρέπει να ερμηνεύεται υπό το πρίσμα της αρχής της αναλογικότητας, όπως αυτή 

αναφέρεται στην αναφερόμενη σύμβαση. Επομένως, και σύμφωνα με τις αρχές της 

διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης, πρώτον, από το στοιχείο ή από τα στοιχεία του 

ισολογισμού που επιλέγει η αναθέτουσα αρχή για να καθορίσει το ελάχιστο επίπεδο 

οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, πρέπει να μπορεί αντικειμενικά να 

προκύπτει η σχετική ικανότητα του οικονομικού φορέα και, δεύτερον, το κατώτατο 

όριο που έχει καθοριστεί πρέπει να είναι προσαρμοσμένο στη σημασία της οικείας 

συμβάσεως υπό την έννοια ότι πρέπει να αποτελεί μια αντικειμενική ένδειξη ως προς 

την ύπαρξη επαρκούς οικονομικής και χρηματοοικονομικής βάσεως για την καλή 

εκτέλεση της συμβάσεως, χωρίς ωστόσο να βαίνει πέραν αυτού, που είναι αναγκαίο 

προς τον σκοπό αυτό.  

 Στην περίπτωση που έκρινε η απόφαση ΣτΕ 812/2009, έγινε δεκτό ότι όρος της 

διακήρυξης, που επιτρέπει τη συμμετοχή στο διαγωνισμό μόνο επιχειρήσεων με 

συνολικό κύκλο εργασιών κατά την τελευταία τριετία ίσο ή μεγαλύτερο με το 1/3 της 

προϋπολογισθείσας δαπάνης, δεν θεσπίζει κριτήρια συμμετοχής μη προβλεπόμενα στην 

οδηγία 2004/18/ΕΚ, ούτε παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας και δεν υπερβαίνει 

τα άκρα όρια της διακριτικής ευχέρειας της διοικήσεως. 
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1.3. Τεχνικές και Επαγγελματικές Ικανότητες 

 

Για να κριθεί εάν ένας οικονομικός φορέας διαθέτει την τεχνική και 

επαγγελματική ικανότητα που απαιτείται για την υλοποίηση της σύμβασης, είναι 

απαραίτητο η αναθέτουσα αρχή να ελέγξει την κάλυψη ορισμένων κριτηρίων τα οποία 

πρέπει να έχει ορίσει στα έγγραφα της σύμβασης, προσδιορίζοντας παράλληλα και το 

ανάλογο μέσο απόδειξης για κάθε ένα από αυτά. 

 Συνήθη σχετικά κριτήρια σε συμβάσεις αποτελούν: η προηγούμενη υλοποίηση 

συναφούς αντικειμένου συμβάσεων, το είδος των έργων, των υπηρεσιών ή των 

προμηθειών για τις οποίες απαιτείται η ύπαρξη εμπειρίας, ο απαιτούμενος αριθμός 

ολοκληρωμένων συμβάσεων εντός ορισμένου διαστήματος συνοδευόμενος από 

πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης, ο απαιτούμενος προϋπολογισμός των αναφερόμενων 

συμβάσεων, η  απαιτούμενη εμπειρία και επαγγελματικά προσόντα της ομάδας έργου 

(ιδιαιτέρως σε συμβάσεις παροχής διανοητικών υπηρεσιών). Για την απόδειξη των 

παραπάνω παραπέμπουμε στο άρθρο 46 του ΠΔ 60/2007.  

 Νομολογιακά έχει κριθεί
82

 ότι, η απαίτηση περί τηρήσεως “των κριτηρίων που 

αφορούν τη σύμφωνη με την αρχή της αειφόρου ανάπτυξης πολιτική αγορών και την 

κοινωνικώς υπεύθυνη δράση των επιχειρήσεων” και τα στοιχεία που ζητήθηκαν στο 

πλαίσιο της εν λόγω απαίτησης, δηλαδή ο προσδιορισμός από τους υποψήφιους 

οικονομικούς φορείς του τρόπου με τον οποίο πληρούν τα κριτήρια που αφορούν τη 

σύμφωνη με την αρχή της αειφόρου ανάπτυξης πολιτική αγορών και την κοινωνικώς 

υπεύθυνη δράση των επιχειρήσεων, καθώς και τη σύμφωνη με την αρχή της αειφόρου 

ανάπτυξης διαμόρφωση της αγοράς του καφέ και την οικολογική, κοινωνικώς 

υπεύθυνη και οικονομικώς αποδοτική παραγωγή του καφέ, δε μπορούν να εξομοιωθούν 

προς την περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού, των μέτρων που λαμβάνει ο 

προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών για την εξασφάλιση της ποιότητας και του 

εξοπλισμού μελέτης και έρευνας της επιχείρησής τους, κατά το άρθρο 48 παρ. 2 

στοιχείο γ' της οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Συνεπώς η αναθέτουσα αρχή καθόρισε ένα 

ελάχιστο επίπεδο τεχνικής ικανότητας, το οποίο δεν επιτρέπεται από το άρθρο 44, 

παράγραφος 2, και το άρθρο 48 της οδηγίας 2004/18.  
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 Υπόθεση C-368/2010, δημοσιευμένη στο https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/en/  

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/en/
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Σχετικά η απόφαση ΣτΕ 1135/2010 έκρινε ότι η προβλεπόμενη στην διακήρυξη 

απαίτηση να υποβληθεί, επί ποινή απαραδέκτου, από τον ενδιαφερόμενο προμηθευτή 

πελατολόγιο νοσοκομείων, στα οποία είναι εγκατεστημένο το προσφερόμενο 

μηχάνημα, δεν βρίσκει έρεισμα στο άρθρο 46 του ΠΔ 60/2007, το οποίο δεν προβλέπει 

τέτοιο κατάλογο αλλά «την υποβολή καταλόγου των κυριότερων παραδόσεων ή 

υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη τριετία, με αναφορά του 

αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη». 

Επίσης, έχει κριθεί ότι η απαίτηση να έχει καταστεί το προσφερόμενο μηχάνημα 

αντικείμενο προμήθειας σε δημόσια ή πανεπιστημιακά νοσοκομεία, δημιουργεί 

αδικαιολόγητα εμπόδια στον ελεύθερο ανταγωνισμό και αντίκειται στην αρχή της ίσης 

μεταχείρισης. 

 

1.4. Η Δάνεια Εμπειρία  

 

Το άρθρο 78 του Ν. 4412/2016, αναφέρεται στη στήριξη στις ικανότητες άλλων 

φορέων αναφορικά με τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας 

που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 75 και τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική 

και επαγγελματική ικανότητα που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 75. Ο 

σχετικός όρος, προβλέφθηκε για πρώτη φορά στην Οδηγία 2004/18/ΕΚ και 

θεσμοθέτησε τη νομολογία του ΔΕΚ σχετικά με το δανεισμό της απαραίτητης για τη 

συμμετοχή στο διαγωνισμό εμπειρίας από τρίτα πρόσωπα που δεν μετέχουν στο 

διαγωνισμό. 

 Το ΔΕΚ έχει θίξει τα εξής σχετικά ζητήματα 
83

: α) την αδυναμία του υποψήφιου 

οικονομικού φορέα να ανταποκριθεί με τα δικά του μέσα στις απαιτήσεις εκτέλεσης της 

σύμβασης, την οποία επιθυμεί να συνάψει, β) την ύπαρξη οποιασδήποτε φύσεως 

δεσμού, του ως άνω φορέα με τρίτον φορέα, τις δυνατότητες του οποίου επικαλείται για 

να αποδείξει την καταλληλότητά του για τη σύναψη της σύμβασης και γ) την 

υποχρέωση του οικονομικού αυτού φορέα, να αποδείξει ότι ο τρίτος φορέας έχει τη 

δυνατότητα να διαθέσει τους αναγκαίους και επικαλούμενους πόρους και ότι οι πόροι 

αυτοί θα βρίσκονται πράγματι στη διάθεσή του για την εκτέλεση της σύμβασης. 
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  Α. Ταμαμίδης, Η δάνεια εμπειρία - νομολογιακή αντιμετώπιση, ΘΠΔΔ 2013, σελ. 593 και ο.π. 
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Το τελευταίο σημείο, το οποίο αναδεικνύεται και ως το βασικό σημείο 

ενασχόλησης της νομολογίας, σημαίνει σε αδρές γραμμές, ότι ναι μεν επιτρέπεται η 

επίκληση εμπειρίας ή και μέσων τρίτων, οσάκις ενδείκνυται και για δεδομένη σύμβαση, 

όμως η παροχή και η χρήση των ικανοτήτων αυτών πρέπει αφενός να αποδεικνύεται, 

αφετέρου να είναι απολύτως δεσμευτική για τα συμβαλλόμενα μέρη, αλλά και επιπλέον 

να παρέχονται ικανές εγγυήσεις στην αναθέτουσα αρχή ώστε λυσιτελώς να 

εξασφαλίζεται αυτή για την έντεχνη, προσήκουσα και άρτια εκτέλεση του έργου
84

.

 Υπό το καθεστώς της νέα Οδηγίας, είναι υποχρεωτική η αντικατάσταση του 

φορέα που δεν πληροί κάποιο από τα κριτήρια επιλογής ή συντρέχει λόγος 

αποκλεισμού στο πρόσωπό του.  

 Η απόφαση 466/2002 του ΣτΕ, έκρινε ότι η δήλωση έναρξης της διαδικασίας 

συγχώνευσης των εταιρειών, δεν προσμετρά αυτομάτως στον υπό ίδρυση όμιλο την 

εμπειρία ή τα οικονομικά στοιχεία του συνόλου των επιχειρήσεων υπέρ του ομίλου ή 

υπέρ μίας εξ αυτών, δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις αυτές, μέχρι την λήψη των σχετικών 

αποφάσεων για τη συγχώνευση από τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων, δεν χάνουν 

την αυτοτέλεια τους και μάλιστα, μπορούν να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς ανάθεσης 

δημοσίων έργων ακόμη και ανταγωνιστικά. Για να προσμετρηθεί η εμπειρία ή τα 

οικονομικά στοιχεία των μελών του υπό ίδρυση ομίλου, απαιτείται επίκληση των 

στοιχείων που η επιχείρηση ή ο όμιλος επιθυμεί να προσμετρηθούν και απόδειξη, με 

αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων των επιμέρους εταιρειών, ότι τα στοιχεία αυτά 

βρίσκονται στη διάθεση του κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου. Στην εν λόγω 

υπόθεση, ωστόσο, η προσφεύγουσα κοινοπραξία κατά τη συμμετοχή της στο 

διαγωνισμό, δεν υπέβαλε άλλα στοιχεία (πέραν της ανωτέρω κοινής δήλωσης και 

ανακοίνωσης) που να αποδεικνύουν ότι οι θυγατρικές εταιρείες, που είναι ανεξάρτητα 

κεφαλαιουχικά νομικά πρόσωπα, θα διαθέσουν υπέρ της μητρικής ή της δεσπόζουσας 

τα επικαλούμενα οικονομικά και άλλα στοιχεία για την εκτέλεση του έργο. 
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 Α. Γέροντας, Δίκαιο Δημοσίων Έργων, Η διοικητική σύμβαση - ανάθεση - εκτέλεση – δικαστική 

Προστασία και ο.π. 
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2. Κριτήρια ανάθεσης σύμφωνα με την Οδηγία 2014/24/ΕΕ και το Ν. 

4412/2016 

 

2.1. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

 

Στις αιτιολογικές σκέψεις 89 και 90 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, επισημαίνονται τα 

εξής: «Η έννοια των κριτηρίων ανάθεσης είναι κεντρική στην παρούσα οδηγία. Είναι, 

ως εκ τούτου, σημαντικό να εκτίθενται οι σχετικές διατάξεις με τον πλέον απλό και 

ομαλό τρόπο. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση του όρου: «η πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά» ως κυρίαρχης έννοιας, καθώς η τελική επιλογή των 

αναδόχων θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με την κρίση της επιμέρους αναθέτουσας αρχής 

περί της οικονομικά καλύτερης λύσης μεταξύ αυτών που προσφέρονται. Προς αποφυγή 

σύγχυσης με το κριτήριο ανάθεσης που είναι σήμερα γνωστό ως «η πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά» στις οδηγίες 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ, θα 

πρέπει να γίνεται χρήση διαφορετικού όρου για την κάλυψη αυτής της έννοιας, δηλαδή 

της «καλύτερης αναλογίας τιμής-ποιότητας». Συνεπώς, θα πρέπει να ερμηνεύεται 

σύμφωνα με τη σχετική νομολογία που αφορά τις οδηγίες αυτές, εξαιρουμένων των 

περιπτώσεων όπου η παρούσα οδηγία προβλέπει λύση σαφώς διαφορετική ως προς την 

ουσία.  

Η ανάθεση της σύμβασης θα πρέπει να πραγματοποιείται βάσει αντικειμενικών 

κριτηρίων που να εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τις αρχές της διαφάνειας, της 

αποφυγής των διακρίσεων και της ίσης μεταχείρισης, με σκοπό να διασφαλίζεται 

αντικειμενική σύγκριση της σχετικής αξίας των προσφορών, ώστε να προσδιορίζεται, 

σε συνθήκες πραγματικού ανταγωνισμού, ποια προσφορά είναι η πιο συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη. Θα πρέπει να προβλέπεται ρητά ότι η πιο συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά θα πρέπει να εκτιμάται βάσει της καλύτερης αναλογίας 

τιμής-ποιότητας, πράγμα το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει πάντοτε στοιχείο 

αποτελεσματικότητας σε σχέση με την τιμή ή το κόστος. Θα πρέπει επίσης να 

διευκρινιστεί ότι η πιο συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, θα μπορούσε 

επίσης να εκτιμηθεί μόνο βάσει της αποτελεσματικότητας σε σχέση με την τιμή ή το 

κόστος. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι οι αναθέτουσες αρχές είναι ελεύθερες να ορίσουν τα 
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κατάλληλα ποιοτικά πρότυπα μέσω τεχνικών προδιαγραφών ή μέσω των όρων 

εκτέλεσης της σύμβασης. 

Προκειμένου οι δημόσιες προμήθειες να στραφούν περισσότερο προς την 

ποιότητα, θα πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη να απαγορεύουν ή να περιορίζουν τη 

χρήση μόνο της τιμής ή μόνο του κόστους για την αξιολόγηση της πιο συμφέρουσας 

προσφοράς από οικονομική άποψη, εφόσον το κρίνουν σκόπιμο. 

Για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση προς την αρχή της ίσης μεταχείρισης κατά 

την ανάθεση συμβάσεων, οι αναθέτουσες αρχές θα πρέπει να υποχρεούνται να 

δημιουργούν τις απαιτούμενες συνθήκες διαφάνειας, ώστε να μπορούν όλοι οι 

προσφέροντες να ενημερώνονται επαρκώς για τα κριτήρια και τις ρυθμίσεις που θα 

ισχύσουν κατά τη λήψη της απόφασης για την ανάθεση της σύμβασης. Θα πρέπει 

συνεπώς, να υποχρεώνονται οι αναθέτουσες αρχές να αναφέρουν τα κριτήρια ανάθεσης 

της σύμβασης και τη σχετική στάθμιση καθενός εξ αυτών. Οι αναθέτουσες αρχές θα 

πρέπει, ωστόσο, να έχουν τη δυνατότητα να παρεκκλίνουν από την αναφορά της 

στάθμισης των κριτηρίων σε πλήρως δικαιολογημένες περιπτώσεις, τις οποίες πρέπει να 

μπορούν να αιτιολογούν, όταν η στάθμιση αυτή δεν μπορεί να καταρτιστεί εκ των 

προτέρων, ιδίως λόγω της πολυπλοκότητας της σύμβασης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα 

πρέπει να αναφέρουν τα κριτήρια σε φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας. 

 Σύμφωνα με τα παραπάνω, το νέο νομοθετικό καθεστώς εγκαταλείπει την 

επιλογή της προγενέστερης Οδηγίας 2004/18/ΕΚ που όριζε δύο κριτήρια ανάθεσης, τη 

χαμηλότερη τιμή και την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Υπό το 

νέο καθεστώς (άρθρο 86  του Ν. 4412/2016) υιοθετείται ως μόνο κριτήριο αυτό της 

πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς που προσδιορίζεται όμως βάσει 

της τιμής ή του κόστους, με χρήση προσέγγισης αποτελεσματικότητας σε σχέση με το 

κόστος, όπως της κοστολόγησης του κύκλου ζωής
8586

 , σύμφωνα με το άρθρο 87 και 
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  Ως «κύκλος ζωής» ορίζεται ως “όλα τα διαδοχικά και/ή διασυνδεδεμένα στάδια, 

συμπεριλαμβανομένων της έρευνας και της ανάπτυξης που θα πραγματοποιηθούν, της παραγωγής, της 

εμπορίας και των όρων της, της μεταφοράς, της χρήσης και της συντήρησης, καθ’ όλη τη διάρκεια 

ύπαρξης ενός προϊόντος ή ενός έργου ή της παροχής μιας υπηρεσίας, από την αγορά των πρώτων υλών ή 

την παραγωγή των πόρων μέχρι την απόρριψη, την εκκαθάριση και το τέλος της υπηρεσίας ή χρήσης» 
86

 Σύμφωνα με τη σχετική Κατευθυντήρια Οδηγία της ΕΑΑΔΗΣΥ ως «κόστος κύκλου ζωής», νοείται το 

συνολικό κόστος που θα επιφέρει ένα προϊόν, μια υπηρεσία ή ένα έργο στην αναθέτουσα αρχή στη 

διάρκεια της χρήσιμης ζωής του. Κατά τα προαναφερθέντα, η έννοια της κοστολόγησης του κύκλου ζωής 

περιλαμβάνει: τόσο το “εσωτερικό” κόστος, όπως δαπάνες έρευνας, ανάπτυξης, παραγωγής, μεταφοράς, 

χρήσης, λειτουργίας, συντήρησης και παύσης λειτουργίας ή διάθεσης ή απόρριψης στο τέλος του κύκλου 

ζωής, όσο και το “εξωτερικό” κόστος, ήτοι πτυχές του κόστους που οφείλονται σε εξωτερικούς 

περιβαλλοντικούς παράγοντες που συνδέονται με την προμήθεια, την υπηρεσία ή το έργο στη διάρκεια 

του κύκλου ζωής τους, όπως η ρύπανση που προκαλεί η εξόρυξη των πρώτων υλών που 

χρησιμοποιούνται στο προϊόν ή προκαλούνται από αυτό κατά τη χρήση ή την κατασκευή του, υπό την 
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μπορεί να περιλαμβάνει τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει 

κριτηρίων συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, ποιοτικών, περιβαλλοντικών και 

κοινωνικών πτυχών, που συνδέονται με το αντικείμενο της συγκεκριμένης σύμβασης. 

 Όπως αναφέρεται στην σχετική Κατευθυντήρια Οδηγία της ΕΑΑΔΗΣΥ
87

, η 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά εξακολουθεί να μπορεί να 

εκτιμηθεί στη βάση: 

- Είτε της τιμής. Πρόκειται, στην ουσία, για το κριτήριο ανάθεσης της χαμηλότερης 

τιμής, όπως είναι γνωστό υπό το καθεστώς της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Πλέον, η ανάθεση 

της σύμβασης στη βάση της τιμής και μόνο θεωρείται απλά ως ένας τρόπος 

προσδιορισμού της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς (και όχι 

κάτι διαφορετικό από αυτήν), ο οποίος δηλαδή εφαρμόζεται όταν η αναθέτουσα αρχή 

θεωρεί ότι το να λάβει υπόψη μόνο την τιμή είναι, εν προκειμένω, ο καλύτερος τρόπος 

για να προσδιορίσει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

- Είτε του κόστους, με μια προσέγγιση αποτελεσματικότητας σε σχέση με το κόστος, 

όπως ενδεικτικά της κοστολόγησης του κύκλου ζωής σύμφωνα με το άρθρο 68 της 

Οδηγίας, όπως αναφέρεται κατωτέρω υπό 6, όπως λειτουργικά χαρακτηριστικά, χρόνος 

παράδοσης, εξυπηρέτηση μετά την πώληση, καινοτομία, κλπ. 

- Είτε της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, η οποία εκτιμάται, όπως και υπό το 

καθεστώς της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, βάσει περισσότερων του ενός κριτηρίων, πχ 

ενδεχομένως ποιοτικών, περιβαλλοντικών και/ή κοινωνικών πτυχών που συνδέονται με 

το αντικείμενο της συγκεκριμένης δημόσιας σύμβασης. 

 Ερμηνεύοντας τη διάταξη υπό το φως των παραπάνω αιτιολογικών σκέψεων, 

καθίσταται σαφές ότι, ο προσανατολισμός του κοινοτικού και του εθνικού νομοθέτη 

βρίσκεται στις ποιοτικότερες συμβάσεις, αφού έχει κατά βάση εγκαταλειφθεί η χρήση 

του κριτηρίου της χαμηλότερης τιμής. Το εδώ οριζόμενο κριτήριο ικανοποιεί 

πληρέστερα κατά τη γνώμη της γράφουσας την εξυπηρέτηση, αφενός, του δημοσίου 

συμφέροντος, αφετέρου το σεβασμό και την ικανοποίηση των αρχών της ισότιμης 

                                                                                                                                                                          
προϋπόθεση ότι είναι δυνατή η χρηματική αποτίμηση και η παρακολούθησή τους. Για να χρησιμοποιηθεί 

το “εξωτερικό” κόστος στη διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων, πρέπει να πληροί τις προαναφερθείσες 

απαιτήσεις για τα κριτήρια ανάθεσης (ιδίως την απαίτηση ύπαρξης σχέσης με το αντικείμενο της 

σύμβασης) και εν συνεχεία, μπορεί να αξιολογηθεί παράλληλα με τις άλλες πτυχές του κόστους, ώστε να 

εντοπιστεί η οικονομικότερη προσφορά. 
87

 Αναρτημένη εδώ http://www.eaadhsy.gr/images/docs/20151224_5285-KO_11_Krithria_Anatheshs.pdf  
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μεταχείρισης και του υγιούς ανταγωνισμού, καθώς προωθείται ο βέλτιστος ποιοτικά 

ανταγωνισμός και όχι ποσοτικά.  

 Ήδη υπό το προϊσχύσαν καθεστώς το ΔΕΕ
88

 είχε κρίνει ότι τα προσδιοριζόμενα 

από αναθέτουσα αρχή κριτήρια συνάψεως πρέπει να συνδέονται με το αντικείμενο της 

συμβάσεως, ενώ δεν πρέπει να αφήνεται απεριόριστη ελευθερία επιλογής στην 

αναθέτουσα αρχή. Τα κριτήρια ανάθεσης, δηλαδή, δεν πρέπει να ορίζονται αφηρημένα  

στην εν γένει εκτέλεση συμβάσεων από τον προσφέροντα οικονομικό φορέα
89

. Τα 

κριτήρια, περαιτέρω, πρέπει να είναι κατάλληλα για την επιλογή της προσφοράς, που 

παρουσιάζει την καλύτερη σχέση μεταξύ ποιότητας και τιμής. 

 Όπως ήδη ειπώθηκε, σκοπός της εφαρμογής του κριτηρίου δεν είναι η παροχή 

απόλυτης ελευθερίας επιλογής της αρχής, αλλά σε συμφωνία με το κριτήριο, όπως 

νομολογιακά εξειδικεύθηκε. Έτσι, η αναθέτουσα αρχή πρέπει να  διευκρινίζει στα 

έγγραφα της προμήθειας τη σχετική στάθμιση που προσδίδει σε καθένα από τα 

κριτήρια που έχουν επιλεγεί για τον προσδιορισμό της πλέον συμφέρουσας από 

οικονομική άποψης προσφοράς, εκτός αν αυτό καθορίζεται μόνο βάσει της τιμής. Όπως 

κρίθηκε και νομολογιακά, η ελευθερία επιλογής της αναθέτουσας αρχής πρέπει να 

περιορίζεται με τον ορισμό συγκεκριμένων, μετρήσιμων κριτηρίων που σχετίζονται με 

το προϊόν, κριτηρίων επαρκώς εξειδικευμένων που ποσοτικοποιούνται αντικειμενικά
90

. 

Τονίζεται ότι οι αναθέτουσες αρχές έχουν την υποχρέωση να ακολουθούν την ίδια 

ερμηνεία των κριτηρίων ανάθεσης καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
91

. 

 

2.2. Ειδικά οι εναλλακτικές προσφορές 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν. 4412/2016, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να 

επιτρέπουν ή να απαιτούν από τους προσφέροντες να υποβάλλουν εναλλακτικές 

προσφορές, υπό τον όρο ότι έχουν ρητά επιτρέψει ήδη από την προκήρυξη την υποβολή 

αυτών και εφόσον αυτές συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης.  
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 Βλ. ενδεικτικά C-331/2004, C-641/2013 
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 Δ. Ράϊκος Δημόσιες Συμβάσεις - Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων, σελ. 470. 
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 Ενδεικτικά C-31/87, C-448/01, C-538/13, C-331/04, C-368/10, δημοσιευμένες στο: 

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/en/  
91
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 Όπως γινόταν πάγια δεκτό νομολογιακά
92

 και υπό το προϊσχύσαν καθεστώς, 

στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή δεν έχει αποκλείσει την κατάθεση 

εναλλακτικών προσφορών, υποχρεούται να προσδιορίζει στη συγγραφή υποχρεώσεων 

τις ελάχιστες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι εν λόγω προσφορές. Περαιτέρω, 

η παραπομπή που γίνεται μέσω της συγγραφής υποχρεώσεων σε διάταξη της εθνικής 

νομοθεσίας δεν ανταποκρίνεται στη σχετική υποχρέωση (βλ., κατ' αναλογία, όσον 

αφορά γενόμενη με διάταξη της εθνικής νομοθεσίας παραπομπή, προς διευκρίνιση των 

κριτηρίων αναθέσεως συμβάσεως δημοσίου έργου στον υποβάλλοντα την οικονομικώς 

πλεονεκτικότερη προσφορά, αποφάσεις της 20ής Σεπτεμβρίου 1988, 31/87, Beentjes, 

Συλλογή 1988, σ. 4635, σκέψη 35, και της 26ης Σεπτεμβρίου 2000, C-225/98, Επιτροπή 

κατά Γαλλίας, Συλλογή 2000, σ. I-7445, σκέψη 73). 

Μόνο όταν γίνεται μνεία περιεχόμενη στη συγγραφή υποχρεώσεων παρέχει τη 

δυνατότητα ενημερώσεως των διαγωνιζομένων κατά τρόπο ομοιόμορφο σχετικά με τις 

ελάχιστες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι εναλλακτικές προσφορές τους ώστε 

να ληφθούν αυτές υπόψη από την αναθέτουσα αρχή. Πρόκειται, πράγματι, για 

υποχρέωση διαφάνειας που σκοπεί στη διασφάλιση της τηρήσεως της αρχής της ίσης 

μεταχειρίσεως των διαγωνιζομένων, η οποία διέπει όλες τις διαδικασίες συνάψεως των 

διεπομένων από την οδηγία δημοσίων συμβάσεων (βλ., υπ' αυτή την έννοια, όσον 

αφορά τα κριτήρια αναθέσεως δημοσίου έργου, απόφαση της 18ης Οκτωβρίου 2001, C-

19/00, SIAC Construction, Συλλογή 2001, σ. I-7725, σκέψεις 41 και 42). 

 

2.3. Ειδικά οι ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν. 4412/2016, όταν οι προσφορές φαίνονται 

ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με τα έργα, τα αγαθά ή τις υπηρεσίες, οι αναθέτουσες 

αρχές απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 

προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο 

δέκα ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής.  

 Δεν ορίζεται στο νόμο η έννοια της ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς, αλλά 

όπως έχει κριθεί
93

 αυτή πρέπει να προσδιορίζεται ad hoc, λαμβάνοντας υπόψιν τις 

                                                           
92
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93
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συνθήκες της εκάστοτε αγοράς. Η αναθέτουσα αρχή καλεί σε εξηγήσεις τον φορέα που 

υπέβαλε τέτοια προσφορά, οι οποίες αφορούν ιδίως: α) τα οικονομικά χαρακτηριστικά 

της μεθόδου κατασκευής, της διαδικασίας παρασκευής ή των παρεχόμενων υπηρεσιών, 

β) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο 

προσφέρων για την παροχή των προϊόντων ή την παροχή των υπηρεσιών ή την 

εκτέλεση του έργου, γ) την πρωτοτυπία του έργου, των αγαθών ή των υπηρεσιών που 

προτείνονται από τον προσφέροντα, δ) τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις της παρ. 

2 του άρθρου 18, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 89, ε) τη συμμόρφωση προς τις 

υποχρεώσεις του άρθρου 131, στ) το ενδεχόμενο χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον 

προσφέροντα, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 89. 

 Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να λάβει υπόψη τις εξηγήσεις του φορέα και 

σε περίπτωση που είτε δεχθεί, είτε αρνηθεί την προσφορά να το αιτιολογήσει με 

πληρότητα και σαφήνεια
94

. Απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση στην αναθέτουσα αρχή, 

να απορρίπτει άμεσα προσφορές που θεωρεί ασυνήθιστα χαμηλές, χωρίς να προσκαλεί 

σε εξηγήσεις τον φορέα. Όπως σχετικά κρίθηκε στις υποθέσεις C-147-148/2006, ο 

αυτόματος αποκλεισμός τέτοιων προσφορών οδηγεί σε έμμεση διάκριση, καθώς θέτει 

σε δυσμενέστερη θέση τους επιχειρηματίες άλλων κρατών μελών οι οποίοι, λόγω 

διαφορετικής διάρθρωσης δαπανών, μπορούν να πραγματοποιούν σημαντικές 

οικονομίες κλίμακας ή επιθυμούν να μειώσουν το περιθώριο κέρδους τους, 

προκειμένου να διεισδύσουν αποτελεσματικότερα στην οικεία αγορά, και επομένως 

μπορούν να υποβάλλουν ανταγωνιστική και, συγχρόνως, σοβαρή και αξιόπιστη 

προσφορά, την οποία, λόγω της ρυθμίσεως αυτής, δεν μπορεί να λαμβάνει υπόψη της η 

αναθέτουσα αρχή. Άλλωστε, σε διαφορετική περίπτωση θα παραβιαζόταν η αρχή του 

ανόθευτου, υγιούς ανταγωνισμού με τη θέσπιση εμποδίων πρόσβασης στην κοινοτική 

αγορά των δημοσίων συμβάσεων.  

 

2.4. Περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια ανάθεσης 

 

 Στην οδηγία 2004/18, είναι σαφής η βούληση του κοινοτικού νομοθέτη να 

τονώσει τη χρήση περιβαλλοντικών και κοινωνικών κριτηρίων ανάθεσης, την οποία 

έχει αναγνωρίσει το ΔΕΚ με σειρά αποφάσεών του. Ενδεικτικά, αναφερόμαστε στην 

πρώτη από αυτές, την C-513/99, που έκρινε ότι κριτήριο ανάθεσης περιβαλλοντικού 
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χαρακτήρα μπορεί να λαμβάνεται υπόψη από την αναθέτουσα αρχή, πέραν του αμιγώς 

οικονομικού κριτηρίου, εφόσον τηρούνται τα εξής: το κριτήριο να συνδέεται με το 

αντικείμενο της συμβάσεως, να μην παρέχεται στην αναθέτουσα αρχή απεριόριστη 

ελευθερία επιλογής, να μνημονεύεται ρητά το κριτήριο στη συγγραφή υποχρεώσεων ή 

στην προκήρυξη του διαγωνισμού και τέλος να τηρούνται οι αρχές του κοινοτικού 

δικαίου, ιδίως η ισότιμη μεταχείριση υπό την έκφανση της απαγόρευσης των 

διακρίσεων.  

 Αναφορικά με τη χρήση κοινωνικών κριτηρίων, αναφερόμαστε στην πρώτη 

απόφαση που τα αναγνώρισε, την C-31/87, όπου και έγινε δεκτή η χρήση «κοινωνικής 

ρήτρας», αλλά ως όρος εκτέλεσης, καθώς δεν μπορεί να θεωρηθεί κριτήριο ανάθεσης, 

ως μη φέρον σχέση με την εξακρίβωση της οικονομικής, χρηματοδοτικής ή τεχνικής 

ικανότητας των εργοληπτών ούτε με τα κριτήρια ανάθεσης. Υπό την παραδοχή, λοιπόν, 

ότι όταν οι αναθέτουσες αρχές δεν χρησιμοποιούν ως αποκλειστικό κριτήριο 

αναθέσεως του έργου τη χαμηλότερη τιμή, αλλά στηρίζονται σε διάφορα κριτήρια για 

να αναθέσουν το έργο βάσει της προσφοράς που είναι η πιο συμφέρουσα οικονομικά, 

υποχρεούνται ν' αναφέρουν τα κριτήρια αυτά, είτε στην προκήρυξη είτε στη συγγραφή 

υποχρεώσεων, δέχθηκε ότι η προϋπόθεση απασχολήσεως ατόμων που βρίσκονται επί 

μακρό χρονικό διάστημα σε ανεργία είναι σύμφωνη προς την οδηγία, αν δεν δημιουργεί 

άμεσες ή έμμεσες διακρίσεις σε βάρος των προσφερόντων που προέρχονται από άλλα 

κράτη μέλη της Κοινότητας και υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται στην προκήρυξη.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

1. Γενικά για την έννομη προστασία κατά το προσυμβατικό στάδιο 

των δημοσίων συμβάσεων 

 

Όπως αναλύσαμε παραπάνω, ο Έλληνας νομοθέτης φάνηκε τουλάχιστον 

διστακτικός στην υιοθέτηση των κοινοτικών ρυθμίσεων για την έννομη προστασία 

κατά το προσυμβατικό στάδιο των δημοσίων συμβάσεων .Ωστόσο, τόσο ο πρώτος 

σχετικός νόμος 2522/1997, όσο και ο νόμος 3886/2010 γνώρισαν μεγάλη απήχηση, 

επέδρασαν σημαντικά στη διαμόρφωση πάγιας έως και σήμερα νομολογίας των 

διοικητικών δικαστηρίων, και επηρέασαν τη διαμορφωθείσα σταδιακά έως και σήμερα 

νομοθεσία στο πεδίο της έννομης προστασίας κατά το προσυμβατικό στάδιο των 

δημοσίων συμβάσεων. 

 Ανατρέχοντας στις διατάξεις του ν. 2522/97, προεξέχουσα ρύθμιση συνιστά η 

θέσπιση για πρώτη φορά της υποχρέωσης τήρησης ορισμένης προδικασίας για το 

παραδεκτό της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων.  Πρόκειται για τη γνωστή προδικαστική 

προσφυγή την οποία υποχρεούται να ασκήσει ο ενδιαφερόμενος ενώπιον της 

αναθέτουσας αρχής, εντός συντομότατης προθεσμίας 5 ημερών από την πλήρη γνώση 

του περιεχομένου της προσβαλλόμενης πράξης. Εξίσου καινοτόμα είναι και η ρύθμιση 

του άρθρου 3 παρ. 2 του ν. 2522/97 με την οποία  αποσυνδέεται η αίτηση 

ασφαλιστικών μέτρων από το κύριο ένδικο βοήθημα, υπό την έννοια ότι δεν απαιτείται, 

όπως ισχύει στο διοικητικό δικονομικό δίκαιο, η προηγούμενη κατάθεση της αίτησης 

ακύρωσης για το παραδεκτό της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων.  

Περαιτέρω, ο ν. 2522/1997 ήταν ο πρώτος που προέβλεψε το ανασταλτικό 

αποτέλεσμα της διαγωνιστικής διαδικασίας, από την εκκίνηση της προθεσμίας άσκησης 

της προδικαστικής προσφυγής, το οποίο και έληγε με την κατάθεση της αίτησης 

ασφαλιστικών μέτρων, οπότε και υπήρχε μόνο το περιθώριο χορήγησης προσωρινής 

διαταγής. Γι' αυτό και τις περισσότερες φορές είτε με την προσωρινή διαταγή, είτε με 

την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, διατασσόταν ως προσωρινό μέτρο, η απαγόρευση 

σύναψης της σύμβασης.  

Ανατρέχοντας στη σχετική νομολογία του ΣτΕ , κρίθηκε ότι η υπογραφή της 

σύμβασης σε χρόνο προγενέστερο της λήξης της προθεσμίας έκδοσης απόφασης επί 
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ασκηθείσας προδικαστικής προσφυγής ή της προθεσμίας άσκησης της αίτησης 

ασφαλιστικών μέτρων, δεν ασκεί επιρροή στην εξέταση της εκ των υστέρων και εντός 

της νόμιμης προθεσμίας ασκηθείσας αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, ενόψει του 

ανασταλτικού αποτελέσματος της διάταξης του άρθρου 3 παρ. 3 εδ. β' του ν. 

2522/9712. 

  Σε άλλη υπόθεση η Επιτροπή Αναστολών του ΣτΕ, εφαρμόζοντας την αρχή της 

χρηστής διοίκησης και την αποφυγή δυσμενών καταστάσεων πριν τη συζήτηση της 

αίτησης προσωρινής προστασίας, έκρινε ότι αν υπογράφηκε η σύμβαση μετά την 

άσκηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, δεν κωλύεται η αναστολή εκτέλεσης πράξης 

που έχει εκδοθεί κατά τη διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας, οπότε και παραμένει 

ανοικτό το ενδεχόμενο ανατροπής της ήδη υπογραφείσας σύμβασης. 

Άλλο ζήτημα που απασχόλησε σχετικά τα εθνικά δικαστήρια, ήταν η 

υποχρέωση ή μη ως στοιχείο του παραδεκτού άλλης προβλεπόμενης από τις οικείες 

διατάξεις διοικητικής προσφυγής για την άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων. 

Μετά από αντιφατικές νομολογίες, το ΣτΕ κατέληξε ότι, μοναδική διαδικαστική 

προϋπόθεση για την άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, αποτελεί η άσκηση 

της προσφυγής του άρθρου 3 παρ. 2 του ν. 2522/1997.  

Παρόλα αυτά, η βασικότερη αδυναμία του ν. 2522/97 απορρέει από την 

ανομοιογενή εφαρμογή του σε δύο επίπεδα : πρώτον, κατ' εφαρμογή του οργανικού 

κριτηρίου, καθιερώνεται διαφορετική δικαστική προστασία, ανάλογα με το χαρακτήρα 

της αναθέτουσας αρχής ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή νομικό πρόσωπο 

ιδιωτικού δικαίου, οπότε διασπάται αναλόγως η αρμοδιότητα για την εκδίκαση της 

αίτησης ασφαλιστικών μέτρων μεταξύ διοικητικών και πολιτικών δικαστηρίων 

αντίστοιχα. Επιπλέον, με κριτήριο την προϋπολογισθείσα αξία της σύμβασης, και 

επομένως την υπαγωγή της ή μη στο πεδίο εφαρμογής των ευρωπαϊκών οδηγιών, 

ενεργοποιείται διαφορετικό πλέγμα διατάξεων για την παροχή δικαστικής προστασίας, 

οπότε είτε εφαρμόζεται ο ν. 2522/97, είτε το π.δ. 18/89 περί ακυρωτικών διαφορών. Η 

διάσπαση αυτή, προκάλεσε αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων δύο ταχυτήτων και σε 

πολλές περιπτώσεις, όπως είναι εύλογο, αντικρουόμενες νομολογίες μεταξύ των 

Μονομελών Πρωτοδικείων και του ΣτΕ. 

Ο Ν. 3886/2010 που υιοθέτησε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ, επέβαλε σημαντικές 

καινοτομίες και μετέβαλε το πεδίο της προσυμβατικής έννομης προστασίας. Στο 

πλαίσιο του ν. 3886/10 ανατρέπεται η διάσπαση της δωσιδικίας μεταξύ πολιτικών και 
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διοικητικών δικαστηρίων και οι διαφορές που αναφύονται κατά το προσυμβατικό 

στάδιο των δημοσίων συμβάσεων, συγκεντρώνονται στην αρμοδιότητα των 

Διοικητικών Εφετείων, με εξαίρεση τρείς περιοριστικά αναφερόμενες κατηγορίες 

συμβάσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του ΣτΕ.  

Περαιτέρω, ο ν. 3886/10 προέβλεψε την υποχρεωτική αναμονή (standstill) δέκα 

ημερών μεταξύ κοινοποίησης της απόφασης ανάθεσης, καθώς και την ενιαία 

αρμοδιότητα των διοικητικών δικαστηρίων, των διοικητικών εφετείων της έδρας της 

αναθέτουσας αρχής, κατά κανόνα, και του ΣτΕ εξαιρετικά (άρθρο 2, παρ. 2 

Ν.3886/2010) στις περιπτώσεις των συμβάσεων προυπολογιζόμενης δαπάνης ανώτερης 

των 15.000.000 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., των συμβάσεων παραχώρησης έργων 

και υπηρεσιών, καθώς και των συμβάσεων στους ειδικούς τομείς ύδατος, ενέργειας, 

μεταφορών και ταχυδρομικών υπηρεσιών.  

Αναφορικά δε με την προδικαστική προσφυγή, στο ν. 3886/10 η προδικαστική 

προσφυγή εξακολουθεί να συνιστά απαραίτητη διαδικαστική προϋπόθεση για την 

άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων και διατηρεί αλώβητα τα κύρια 

χαρακτηριστικά της. Σημαντική καινοτομία είναι ότι πλέον καταργείται η συρροή της 

προδικαστικής προσφυγής με τις λοιπές διοικητικές προσφυγές, καθώς ο ν. 3886/10 

ορίζει ρητά ότι στις υπό κρίση διαφορές δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης 

νομοθεσίας ή των κανονισμών των αναθετουσών αρχών που προβλέπουν την άσκηση 

διοικητικών προσφυγών κατά εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της διαγωνιστικής 

διαδικασίας, παρά μόνον η προδικαστική προσφυγή.    

Κατά τα λοιπά, αξιοσημείωτο είναι ότι, η νομολογία των ελληνικών 

δικαστηρίων κατά την εφαρμογή του νόμου τούτου δεν παρέκκλινε από εκείνη του 

προϊσχύσαντος νομοθετικού καθεστώτος.
95

 

Η Οδηγία 2014/24/ΕΕ και ο Ν. 4412/2016 που την υιοθέτησε, προσπαθούν να 

απλοποιήσουν τη διαδικασία απονομής δικαιοσύνης στο προσυμβατικό στάδιο, 

στοχεύοντας στην αποτελεσματικότερη προστασία του διοικουμένου, την επιτάχυνση 

των διαδικασιών μέσω της προτίμησης της εξωδικαστικής επίλυσης, ώστε να 

αποσυμφορηθούν και τα διοικητικά δικαστήρια. Ειδικότερα, προβλέφθηκε η σύσταση 

της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 347 του Ν. 4412/2016) με 

έργο την επίλυση των διαφορών που ανακύπτουν κατά το στάδιο που προηγείται της 

σύναψης των συμβάσεων δημοσίων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, ύστερα από 
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την άσκηση προδικαστικής προσφυγής. Η ΑΕΠΠ απολαύει λειτουργικής ανεξαρτησίας, 

διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας και δεν υπόκειται σε έλεγχο ή εποπτεία από 

κυβερνητικά όργανα ή άλλες διοικητικές αρχές. Υπόκειται μόνο στον έλεγχο της 

Βουλής, σύμφωνα με το κανονισμό της.  

Στο νέο καθεστώς, προβλέπεται η άσκηση αίτησης δικαστικής προστασίας στο 

προσυμβατικό στάδιο στην ΑΕΠΠ ανεξάρτητα από το είδος της σύμβασης που αυτή 

αφορά. Συνεπώς, η ΑΕΠΠ είναι αποκλειστικά αρμόδια να κρίνει τις σχετικές αιτήσεις 

για όλα τα είδη συμβάσεων, κατ’ άρθρο 366 του Ν. 4412/2016, εφόσον έχουν 

προυπολογισθείσα αξία ανώτερη των 60.000 ευρώ.  

Η ΑΕΠΠ είναι αρμόδια να διατάξει και τα κατάλληλα μέτρα για την προσωρινή 

προστασία του προσφεύγοντος έως την έκδοση της απόφασής της επί της 

προδικαστικής προσφυγής, είτε αυτεπαγγέλτως, είτε μετά από αίτημα του 

προσφεύγοντος. Όρος για τη διαταγή των κατάλληλων μέτρων είναι η πιθανότητα 

ευδοκίμησης της προσφυγής και η πρόκληση ζημίας είτε στην αναθέτουσα αρχή, είτε 

στον προσφεύγοντα από τη συνέχιση της διαδικασίας.  

Επισημαίνεται ότι, στις αποφάσεις της ΑΕΠΠ δεν ισχύει το τεκμήριο της 

«σιωπηρής απόρριψης» και η Αρχή είναι υποχρεωμένη να απαντά αιτιολογημένα στις 

προσφυγές των ενδιαφερομένων. Το στοιχείο αυτό φαίνεται να δίνει τον χαρακτήρα 

«οιονεί δικαστικής απόφασης» στις αποφάσεις της. Σε αυτό συνεπικουρεί και η 

δυνατότητα της Αρχής να αποφασίζει την κήρυξη της ακυρότητας συναφθείσας 

σύμβασης, αρμοδιότητα που στα πλαίσια του προϊσχύσαντος καθεστώς, ανήκε 

αποκλειστικά και μόνον στα δικαστήρια. Αξιοσημείωτη είναι επίσης ότι οι αναθέτουσες 

αρχές/φορείς έχουν κατά το νόμο υποχρέωση συμμόρφωσης με τις αποφάσεις της 

ΑΕΠΠ.  Σε επίπεδο δικαστικής προστασίας, οι αποφάσεις της ΑΕΠΠ προσβάλλονται 

με αίτηση ακυρώσεως και αίτηση αναστολής κατά κύριο λόγο ενώπιον του Διοικητικού 

Εφετείου.  

 

 

 

 

 



- 63 - 

 

2. Έννομη προστασία στις συμβάσεις κάτω του ορίου των 60.000 

ευρώ 

 

Ειδικότερα, για διαφορές που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία σύναψης 

συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη του ποσού των 60.000 € χωρίς Φ.Π.Α. 

εφαρμοστέες είναι οι διατάξεις των άρθρων 127 του Ν. 4412/2016 για την άσκηση 

ένστασης από τον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ενώπιον της αναθέτουσας αρχής.  

Πιο συγκεκριμένα: Εάν η ένσταση στρέφεται κατά πράξης της αναθέτουσας 

αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε ημέρες από την κοινοποίηση της 

προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Μολονότι στο άρθρο 

127 δεν γίνεται ρητή αναφορά στον τρόπο με τον οποίο λαμβάνει χώρα η κοινοποίηση, 

εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής 

Διαδικασίας”, ήτοι η κοινοποίηση γίνεται με κάθε πρόσφορο τρόπο, με επιμέλεια της 

αναθέτουσας αρχής. Σε περίπτωση που η ένσταση στρέφεται κατά της διακήρυξης ή 

της πρόσκλησης, υποβάλλεται μέχρι πέντε ημέρες πριν από την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της 

αναθέτουσας αρχής, η οποία εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη (ή παράλειψη). Η 

αναθέτουσα αρχή αποφασίζει επί της ασκηθείσας ένστασης εντός προθεσμίας δέκα 

ημερών (από την υποβολή της ένστασης ενώπιόν της). Εάν η ως άνω 10ήμερη 

προθεσμία παρέλθει άπρακτη και δεν εκδοθεί απόφαση της αναθέτουσας αρχής επί της 

ασκηθείσας ένστασης, τεκμαίρεται η απόρριψη αυτής. Επί της ασκηθείσας ένστασης, 

γνωμοδοτούν τα οριζόμενα, κατά το άρθρο 221, συλλογικά όργανα.  Ειδικά στις 

δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, για την εξέταση των 

ενστάσεων που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, συγκροτείται 3μελές ή 

5μελές χωριστό γνωμοδοτικό όργανο (Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων), τα μέλη του 

οποίου είναι διαφορετικά από τα μέλη του γνωμοδοτικού οργάνου που είναι αρμόδιο 

για τα υπόλοιπα θέματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης (Επιτροπή 

διενέργειας/Επιτροπή διαγωνισμού/Επιτροπή αξιολόγησης). Ειδικά σε δημόσιες 

συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφώς επιστημονικών 

υπηρεσιών, στην περίπτωση που ασκηθεί ένσταση κατά της διακήρυξης ή της 

πρόσκλησης, γνωμοδοτεί το αρμόδιο τεχνικό συμβούλιο. 

Για το παραδεκτό της αίτησης η ένσταση συνοδεύεται, επί ποινή παραδεκτού, 

από το αναλογούν παράβολο, ποσού ίσου με το 1% επί της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης. Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο, το οποίο επιστρέφεται στον 
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οικονομικό φορέα, στο σύνολό του ή εν μέρει, με πράξη της αναθέτουσας αρχής, εάν η 

ένσταση γίνει δεκτή, εν όλω ή εν μέρει, από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

 

3. Έννομη προστασία στις συμβάσεις άνω του ορίου των 60.000 

ευρώ 

 

 Αναφορικά με την έννομη προστασία κατά τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων εκτιμώμενης αξίας χωρίς Φ.Π.Α. ανώτερης των 60.000 €, εφαρμοστέες 

είναι οι διατάξεις των άρθρων 345 έως 374 του Ν. 4412/2016.  

 Ειδικότερα, κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας που έχει συμφέρον να 

του ανατεθεί η σύμβαση, ή/και που έχει υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή 

παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ή εσωτερικής 

νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, αιτούμενος προσωρινή προστασία, ακύρωση 

της παράνομης πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, κήρυξη ακυρότητας της 

σύμβασης που έχει παρανόμως συναφθεί. Η παραπάνω προσφυγή έχει το χαρακτήρα 

ενδικοφανούς προσφυγής, η μη άσκησή της οδηγεί σε απαράδεκτο της προσφυγής στα 

αρμόδια διοικητικά δικαστήρια.  

Για το παραδεκτό αυτής απαιτείται, περαιτέρω, η κατάθεση παραβόλου, ποσού 

ίσου με το 0,5% επί της προϋπολογισθείσας αξίας της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, το οποίο 

δεν μπορεί να κατώτερο των 600 € ούτε ανώτερο των 15.000 €. Σε περίπτωση που από 

τα έγγραφα της σύμβασης δεν προκύπτει η προϋπολογισθείσα αξία της, για το 

παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται παράβολο ύψους 

600 €. Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής 

αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της 

ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλέσει την προσβαλλόμενη πράξη 

ή προβεί στην οφειλόμενη ενέργεια. 

Περαιτέρω, όρος του παραδεκτού της άσκησης της σχετικής προσφυγής είναι η 

χρήση του τυποποιημένου εντύπου που παρατίθεται στο Παράρτημα Ι, σύμφωνα με την 

παρ. 2 του άρθρου 8 του ΠΔ 39/2017 και της παρ. 2 του άρθρου 362 του Ν. 4412/2016. 
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Η μη τήρηση του τύπου αυτού, οδηγεί στην απόρριψη της προσφυγής ως 

απαράδεκτης.
96

 

Οι προθεσμίες άσκησης της προσφυγής ορίζονται στο άρθρο 361 του Ν. 

4412/2016 και είναι οι εξής: Για την προσβολή πράξης της αναθέτουσας αρχής, η 

προθεσμία είναι δέκα ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή 

τηλεομοιοτυπία,  ή δεκαπέντε ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης 

πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα 

επικοινωνίας. Διαφορετικά, σε κάθε περίπτωση δέκα ημέρες από την πλήρη 

πραγματική ή τεκμαιρόμενη γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του 

ενδιαφερομένου οικονομικού φορέα.  

Αν ο φορέας βάλλει κατά της προκήρυξης, η οποία σύμφωνα με την πάγια 

νομολογία, αποτελεί κανονιστική πράξη, η οποία διέπει τον Διαγωνισμό και δεσμεύει 

τόσο την αναθέτουσα αρχή, η οποία διενεργεί αυτόν (ΣτΕ 3703/2010, ΣτΕ 53/2011, ΕΣ 

Πράξεις VI Τμήματος 78/2007,19/2005, 31/2003), όσο και τους διαγωνιζόμενους, η 

πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε ημερών από τη 

δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Η κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής γίνεται μόνο ηλεκτρονικά, στον 

τόπο του διαγωνισμού, εκτός αν η διαγωνιστική διαδικασία δεν διενεργείται μέσω του 

ΕΣΗΔΗΣ, οπότε και  η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται στην ΑΕΠΠ. Τέλος, 

προβλέπεται και δικαίωμα παρέμβασης άλλων ενδιαφερομένων φορέων (άρθρο 362) 

επί της ασκηθείσας προσφυγής εντός 10ήμερης προθεσμίας από την κοινοποίηση της 

προσφυγής στον ενδιαφερόμενο. 

Η απόφαση της ΑΕΠΠ προσβάλλεται στη συνέχεια στα αρμόδια διοικητικά 

δικαστήρια, που είναι κατά κανόνα το Διοικητικό Εφετείο της έδρας της αναθέτουσας 

αρχής και κατ’ εξαίρεση το Συμβούλιο της Επικρατείας εφόσον οι διαφορές 

ανακύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων παραχώρησης έργων ή 

υπηρεσιών και δημοσίων συμβάσεων που υλοποιούνται ως ΣΔΙΤ (ν. 3389/2005), που 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ και που εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ με προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 15 

εκατομμυρίων Ευρώ, περιλαμβανομένου ΦΠΑ. 
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 Βλ. σχετικά Απόφαση ΑΕΠΠ 58/2017, αναρτημένη στο http://www.aepp-

procurement.gr/siteapps/joomla-21306/htdocs/images/Apofaseis_AEPP/Apofasi-58-2017.pdf  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Από την επισκόπηση των παραπάνω καθίσταται σαφής ο ρόλος των δημοσίων 

συμβάσεων ως εργαλείο ανάπτυξης της κοινής αγοράς και της εμπέδωσης συνθηκών 

υγιούς ανταγωνισμού με προσανατολισμό στην ποιότητα αυτού.  

 Οι κοινοτικές πρωτοβουλίες στον τομέα ήταν αρχικά διστακτικές, αλλά στη 

συνέχεια καινοτόμες με σκοπό την άρση των εμποδίων που έθεταν τα κράτη – μέλη σε 

πρόσωπα άλλων κρατών για πρόσβαση στην εσωτερική τους αγορά. Η καταπολέμηση 

των εθνικών μονοπωλιακών πολιτικών, η είσοδος στην αγορά των δημοσίων 

συμβάσεων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και η εξυπηρέτηση του δημοσίου 

συμφέροντος ήταν στόχος των πλέον πρόσφατων Οδηγιών 2014/24-25/ΕΕ.  

 Τα παραπάνω φαίνεται να αφουγκράστηκε αν και με κάποια καθυστέρηση και ο 

εθνικός νομοθέτης, ο οποίος υιοθέτησε τις ρυθμίσεις των οδηγιών στο Ν. 4412/2016. Οι 

διαδικασίες φαίνεται να απλοποιήθηκαν, η παροχή έννομης προστασίας παρέχει πλέον 

μεγαλύτερα εχέγγυα, καθώς κυρίως αρμόδια είναι η Ανεξάρτητη Αρχή Προδικαστικών 

Προσφυγών και όχι η ίδια η αναθέτουσα αρχή, ενώ η έκδοση των αποφάσεων από 

αυτήν είναι σίγουρα ταχύτερη από εκείνη των διοικητικών δικαστηρίων.   

 Η προγενέστερη επιλογή του κριτηρίου της χαμηλότερης τιμής ως όρος 

ανάθεσης της σύμβασης, μόνο φαινομενικά μπορούμε να πούμε ότι βοήθησε στην 

εξυπηρέτηση των δημοσίων συμφερόντων και αναγκών, αφού οι αρνητικές συνέπειες 

του συνολικού «κόστους» στο περιβάλλον, αλλά και στο κοινωνικό σύνολο ήταν 

μάλλον περισσότερες. Το νέο νομοθετικό πλαίσιο επιβάλλει μία ισορροπία μεταξύ του 

ελάχιστου οικονομικού κόστους μίας δημόσιας σύμβασης και της βελτίωσης των 

συνθηκών ζωής των πολιτών με τη θέσπιση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών 

κριτηρίων. Συνεπώς, το μέλλον στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων φαίνεται 

ευοίωνο, αρκεί να εκμεταλλευτούμε τα εργαλεία που μας παρέχει ο νόμος.  
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