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Κιηκάθηο 2ο
Απόθαζε ΑΔΠΠ 333/2018
Όταν κατά τθ διακιρυξθ προβλζπεται ότι προσ απόδειξθ τθσ μθ φπαρξθσ ςε βάροσ των
διαγωνιηόμενων οικονομικϊν φορζων τελεςίδικθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ για ρθτϊσ
κατονομαηόμενα αδικιματα, αυτοί υποχρεοφνται να προςκομίηουν απόςπαςμα του
ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο
που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ
καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο
προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, με τθν επιςιμανςθ ότι αν το κράτοσμζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το
ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται
ςτον οικείο όρο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ
βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από
υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ,
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ
φορζασ, ςτθν περίπτωςθ που ο προςφζρων προςκομίηει απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου,
ςτο οποίο θ νομοκεςία του οικείου κράτουσ, δεν ζχει προβλζψει τθ μνεία των τελεςίδικων
καταδικαςτικϊν αποφάςεων για τα ςυγκεκριμζνα αδικιματα, τότε επιβάλλεται θ
προςκόμιςθ ζνορκθσ βεβαίωςθσ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται
ζνορκθ βεβαίωςθ, υπεφκυνθσ διλωςθσ (ΕΑ τΕ 451/2008).
Σο απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου δεν κατονομάηεται ωσ το μόνο δικαιολογθτικό ι
πιςτοποιθτικό που δφναται να προςκομίςει ο οικονομικόσ φορζασ, αλλά ωσ παράδειγμα. Θ
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ειδικι και ςαφισ αυτι απαίτθςθ τθσ διακιρυξθσ δεν αναιρείται από το γεγονόσ ότι ςτισ
διατάξεισ τθσ ίδιασ διακιρυξθσ αναφζρεται το ποινικό μθτρϊο ωσ παράδειγμα εγγράφου
που αποδεικνφει επαρκϊσ τθ μθ ςυνδρομι λόγου αποκλειςμοφ ςτο πρόςωπο
ςυμμετζχοντοσ, εξαιτίασ τθσ μθ φπαρξθσ ςε βάροσ του τελεςίδικθσ καταδικαςτικισ
απόφαςθσ. Και τοφτο, διότι θ διάταξθ αυτι, ταυτόςθμθ με τισ διατάξεισ του άρκρου 80
παρ. 2 του Ν. 4412/2016, με βάςθ τισ οποίεσ εκδόκθκε και με τισ οποίεσ μεταφζρκθκε το
άρκρο 60 τθσ Οδθγίασ 2014/24/ΕΕ (L 94) ςτο εκνικό δίκαιο, αναφζρεται ςτο εκάςτοτε
προβλεπόμενο από τισ διατάξεισ κάκε χϊρασ – μζλουσ πιςτοποιθτικό, από το περιεχόμενο
του οποίου αποδεικνφεται θ ανυπαρξία τελεςίδικθσ ποινικισ καταδίκθσ ςυμμετζχοντοσ ςε
δθμόςιο διαγωνιςμό (ΔΕφΑκ 403/2017).
Δεδομζνου ότι το απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου
574 του Κϊδικα Ποινικισ Δικονομίασ, περιλαμβάνει και καταγράφει μόνο τισ αμετάκλθτεσ
και όχι τισ τελεςίδικεσ καταδικαςτικζσ αποφάςεισ, ο προςωρινόσ ανάδοχοσ όφειλε να
προςκομίςει ζνορκθ βεβαίωςθ ςτθν οποία να βεβαιϊνεται ότι δεν ζχει καταδικαςτεί
τελεςίδικα για τα αδικιματα του άρκρου 2.2.3.1 τθσ διακιρυξθσ.
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Κιηκάθηο 4ο
Απόθαζε ΑΔΠΠ 370/2018
Με τθν προδικαςτικι προςφυγι τθσ θ προςφεφγουςα αιτείται τθν ακφρωςθ απόφαςθσ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ, με τθν οποία απορρίφκθκε θ προςφορά τθσ και ζγινε δεκτι θ
προςφορά τθσ παρεμβαίνουςασ.
Θ παράλειψθ τθσ προςφεφγουςασ να δθλϊςει ςτο Ε.Ε.Ε.. τον απαιτοφμενο από τθ
Διακιρυξθ ειδικό κφκλο εργαςιϊν κακϊσ και να προςκομίςει τα κατάλλθλα αποδεικτικά
μζςα, τα οποία ηθτοφνταν επί ποινι αποκλειςμοφ, ζχει ωσ ςυνζπεια τθ μθ πλιρωςθ του
υποχρεωτικοφ κριτθρίου ποιοτικισ επιλογισ, που αφορά ςτθν οικονομικι και
χρθματοοικονομικι επάρκεια των διαγωνιηομζνων.
Οι ιςχυριςμοί τθσ προςφεφγουςασ περί μθ τιρθςθσ τθσ διαδικαςίασ του άρκρου 102 του
Ν. 4412/2016 για τθ χοριγθςθ επταιμερθσ προκεςμίασ για παροχι διευκρινίςεων και
δυνατότθτα υποβολισ ακόμθ και νζων εγγράφων εντόσ αυτισ είναι αβάςιμοι, δεδομζνου
ότι ελλείπει θ βαςικι προχπόκεςθ για τθν εφαρμογι τθσ ωσ άνω διάταξθσ κατά τθν οποία
θ ηθτοφμενθ διευκρίνιςθ ι ςυμπλιρωςθ πρζπει να αφορά μόνο ςε αςάφειεσ, επουςιϊδεισ
πλθμμζλειεσ ι πρόδθλα τυπικά ςφάλματα, που επιδζχονται διόρκωςθ ι ςυμπλιρωςθ, και
δεν επιφζρουν ζννομεσ ςυνζπειεσ ωσ προσ το περιεχόμενό τουσ. Αντικζτωσ, θ προςφορά
τθσ παρεμβαίνουςασ ιταν δεκτικι διευκρινίςεων, γεγονόσ που οφτε θ προςφεφγουςα
αμφιςβθτεί, με αποτζλεςμα για αυτιν να τυγχάνει εφαρμογισ το άρκρο 102 του Ν.
4412/2016

και να

μθν

τίκεται ηιτθμα

διακριτικισ

μεταχείριςθσ

μεταξφ των

διαγωνιηομζνων, όπωσ αβάςιμα ιςχυρίηεται θ προςφεφγουςα.
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Κιηκάθηο 5ο
Απόθαζε ΑΔΠΠ 356/2018
Θ ανακζτουςα αρχι δε μπορεί με τθ διακιρυξθ να προβλζπει τθν εφαρμογι δικονομικοφ
κακεςτϊτοσ επίλυςθσ των διαφορϊν που κα ανακφψουν κατά τθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ
ςφμβαςθσ διαφορετικοφ από το νόμιμο (ΕΑ τΕ 1012/2009, 381/2008, 1130/2007). Ιτοι, θ
ανακζτουςα αρχι δεν μπορεί με τθ διακιρυξθ να αποκλείει τθν εφαρμογι των ιςχυουςϊν
διατάξεων του Ν.4412/2016 περί παροχισ ζννομθσ προςταςίασ κατά το ςτάδιο που
προθγείται τθσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, αλλά οφτε και να υπαχκεί οικειοκελϊσ ςτισ
διατάξεισ του νόμου αυτοφ (ΔΕφΑκ 425/2011).
τθν προκειμζνθ υπόκεςθ, θ ανακζτουςα αρχι εςφαλμζνωσ υποςτθρίηει ότι θ
εφαρμοςκείςα από αυτι διαγωνιςτικι διαδικαςία του άρκρου 50 του Ν.4487/2017 δε
διζπεται από τισ διατάξεισ περί υποχρεωτικισ άςκθςθσ ενϊπιον τθσ ΑΕΠΠ προδικαςτικισ
προςφυγισ για διαφορά που προκφπτει ι προζκυψε κατά τθν ςφναψθ τθσ οικείασ
ςφμβαςθσ, θ οποία εξάλλου εμπίπτει ςτο πεδίο εφαρμογισ του Ν.4412/2016 (ius cogens).
Κατϋ ακολουκίαν, οι ςχετικοί όροι τθσ υπόψθ διακιρυξθσ για τθν εκδίκαςθ ενςτάςεων από
τθν ίδια τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 127 του Ν.4412/2016
παραβιάηουν το οικείο νομοκετικό πλαίςιο, εκνικοφ και ενωςιακοφ δικαίου δθμοςίων
ςυμβάςεων, αφοφ θ παροχι ζννομθσ προςταςίασ και για τθ ςυγκεκριμζνθ διαγωνιςτικι
διαδικαςία διζπεται από τισ αναγκαςτικοφ δικαίου διατάξεισ των άρκρων 345 επ. του
Ν.4412/2016 για τθν Προδικαςτικι Προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΠΠ.
Παρόλα αυτά, από τα πραγματικά δεδομζνα τθσ υπόκεςθσ προκφπτει ότι θ
προςφεφγουςα, ςε χρόνο πριν από τθν άςκθςθ τθσ υπό κρίςθ Προςφυγισ, κατζκεςε
ςχετικι ζνςταςθ ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ κατά τθσ αυτισ προςβαλλόμενθσ πράξθσ,
με αποτζλεςμα τθν εξζταςι τθσ από τθν Επιτροπι Αξιολόγθςθσ Ενςτάςεων τθσ
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ανακζτουςασ αρχισ και τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επί αυτισ. τθ ςυνζχεια, θ προςφεφγουςα
άςκθςε τθν εξεταηόμενθ Προςφυγι, με αιτιάςεισ και περιεχόμενο όμοιο με αυτό τθσ
αςκθκείςασ προθγουμζνωσ ζνςταςθσ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, δθλαδι
θ προςφεφγουςα άςκθςε πρϊτα τθν Ζνςταςθ αποδεχόμενθ τον επίμαχο όρο του
διαγωνιςμοφ και μετά τθν (υπό κρίςθ) Προςφυγι. Από τθ ςτάκμιςθ τθσ ςφγκρουςθσ
ςυμφερόντων και ζννομων αγακϊν και για λόγουσ τιρθςθσ τθσ αρχισ τθσ τυπικότθτασ και
τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ των διαγωνιηομζνων και δεδομζνου ότι οι ςυμμετζχοντεσ
οικονομικοί φορείσ και υποψιφιοι ανάδοχοι αποδζχκθκαν το οριςκζν από τθ διακιρυξθ
κακεςτϊσ ζννομθσ προςταςίασ με τθν άςκθςθ εκατζρωκεν ενςτάςεων, ενιργθςαν βάςει
αυτοφ ςε πλιρθ ςυμμόρφωςθ και χωρίσ τθ διατφπωςθ ουδεμίασ αμφιςβιτθςθσ ι
επιφφλαξθσ, προζβθςαν δε ςτθν κατάκεςθ ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ ενςτάςεων, οι
οποίεσ και κρίκθκαν από αυτι, ςε ςυνδυαςμό με τθν ανάγκθ εξυπθρζτθςθσ του δθμοςίου
ςυμφζροντοσ για τθν εκτζλεςθ του προκθρυχκζντοσ ζργου, θ αξίωςθ τθσ προςφεφγουςασ
για εξζταςθ τθσ Προςφυγισ τθσ από τθν Α.Ε.Π.Π. δεν ζγινε δεκτόσ.
Θ απόφαςθ τθσ ΑΕΠΠ ανεςτάλθ με τθν υπ’αρικ. Ν 128/2018 απόφαςθ του Διοικθτικοφ
Εφετείου Πειραιά.
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Κιηκάθηο 6ο
Απόθαζε ΑΔΠΠ 237/2018
Θ επίκλθςθ ικανότθτασ τρίτου οικονομικοφ φορζα προχποκζτει ςωρευτικά, πρϊτον, ειδικι
αναφορά τθσ ςτιριξθσ ςτο ΣΕΤΔ/ΕΕΕ του προςφζροντοσ, δεφτερον, τθν υποβολι
ΣΕΤΔ/ΕΕΕ από τον ίδιο τον τρίτο οικονομικό φορζα και τρίτον (ωσ δικαιολογθτικό
κατακφρωςθσ), απόδειξθ, αναλόγωσ του ειδικότερου τρόπου που τυχόν κεςπίηει θ
διακιρυξθ, περί δεςμεφςεωσ διάκεςθσ πόρων, θ οποία, αν δεν προβλζπει ειδικότερα θ
διακιρυξθ, δεν χρειάηεται να περιλάβει ςυγκεκριμζνθ μορφι ι ειδικϊσ αυτιν του
ιδιωτικοφ ςυμφωνθτικοφ ι να ςχετίηεται με επαχκι αιτία.
Θ υπεργολαβία και θ ζννοια του «τρίτου οικονομικοφ φορζα» προχποκζτουν ιδιότθτα
«τρίτου» ζναντι του προςφζροντοσ (οι μιςκωτοί του προςφζροντοσ δεν αποτελοφν
«τρίτο»). Θ ζννοια του “τρίτου οικονομικοφ φορζα” ςυνίςταται ςτθν προςωρινι και προσ
τον ςκοπό ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ και τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ
διάκεςθ ςτον προςφζροντα ιδιοτιτων που κατά τθ διακιρυξθ ςωρευτικά απαιτείται να
ςυντρζχουν καταρχιν ςτο ίδιο το πρόςωπο του (ιδθ κατά τον χρόνο υποβολισ προςφοράσ)
και

ςυγχρόνωσ

ορίηονται

ειδικϊσ

ωσ

κριτιρια

επιλογισ

περί

τθν

οικονομικι/χρθματοοικονομικι επάρκεια και τθν τεχνικι/επαγγελματικι ικανότθτα. ε
αντίκεςθ με τον υπεργολάβο, θ ιδιότθτα του “τρίτου οικονομικοφ φορζα” δεν αφορά
αναγκαίωσ τθν εκτζλεςθ τμιματοσ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου, όμωσ ουδόλωσ
αποκλείεται θ ςφμπτωςι των δφο ιδιοτιτων.
Σρίτοσ, ο οποίοσ δεν προτείνεται για τθν εκτζλεςθ μζρουσ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου
οφτε διακζτει ςτον προςφζροντα ικανότθτεσ που θ διακιρυξθ κακορίηει ωσ κριτιρια
επιλογισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςτο πρόςωπο του προςφζροντοσ, αλλά απλϊσ παρζχει
πόρουσ προσ υποςτιριξθ τθσ επιχείρθςθσ του προςφζροντοσ ι αναγκαίουσ για τθν
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εκτζλεςθ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου ι καταςκευάηει το προσ προμικεια αγακό, ςυνιςτά
μζροσ ξζνο με τθ διαδικαςία και ουδεμία υποχρζωςθ τίκεται όςον αφορά τα πρόςωπα
αυτά, πζραν όςων ειδικϊσ ορίηει θ διακιρυξθ.
Όταν το κριτιριο επιλογισ ορίηεται ωσ “επιςτολι πρόκεςθσ” τρίτου, ο οποίοσ φζρει
ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ, ο προςφζρων-λιπτθσ τθσ επιςτολισ/διλωςθσ του τρίτου -ο
οποίοσ καλφπτει τα ανωτζρω- πλθροί ευκζωσ το κριτιριο επιλογισ και ο τρίτοσ δεν παρζχει
ςτιριξθ κατ’ άρ. 78 και 307 Ν. 4412/2016. τθν περίπτωςθ που θ διακιρυξθ απαιτεί ο
προςφζρων να “διακζτει” ςυγκεκριμζνο κινθτό ι ακίνθτο μζςο, ο προςφζρων το διακζτει ο
ίδιοσ όταν το μιςκϊνει ιδθ κατά τον χρόνο υποβολισ προςφοράσ, ο δε εκμιςκωτισ δεν
είναι “τρίτοσ οικονομικόσ φορζασ”. τθν περίπτωςθ, όμωσ, μιςκωτθρίου υπό τθν
αναβλθτικι αίρεςθ ανάλθψθσ από τον προςφζροντα τθσ ςφμβαςθσ, υφίςταται τζτοια
ςτιριξθ, αφοφ θ μίςκωςθ δεν είναι ενεργι και επομζνωσ ο προςφζρων δεν διακζτει το
μζςο κατά τον χρόνο υποβολισ προςφοράσ. Όταν ο τρίτοσ όχι μόνο παρζχει το
απαιτοφμενο μζςο, αλλά και αςκεί το διευκυντικό δικαίωμα επί του προςωπικοφ χριςθσ
αυτοφ ςυνιςτά εκτόσ των άλλων και υπεργολάβο. Θ Μονάδα Σελικισ Διάκεςθσ δεν ςυνιςτά
υπεργολάβο ςε διαδικαςία ανάκεςθσ ςφμβαςθσ μεταφοράσ ιλφοσ, αφοφ το φυςικό
αντικείμενο ολοκλθρϊνεται με τθν εκφόρτωςθ τθσ ιλφοσ ςε αυτιν.
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Ε κδηλ ώ ςε ι σ - Δ ραςτηρι ό τητε σ

Θέκαηα
Ζκερίδα κε αληηθείκελο εηδηθά ζέκαηα δεκοζίφλ ζσκβάζεφλ
Ο φλλογοσ Πτυχιοφχων Εργολθπτϊν Δθμοςίων Ζργων Θρακλείου (ΠΕΔΕΘ) και θ
Περιφερειακι Ενότθτα Θρακλείου τθσ Περιφζρειασ Κριτθσ ςυνδιοργάνωςαν ςτισ 31
Μαρτίου 2018 ςτο Θράκλειο Κριτθσ θμερίδα με αντικείμενο τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ και με
επίκεντρο ςε ειδικά ηθτιματα δθμοςίων ζργων των Ν. 3669/2008 και Ν. 4412/2016 και ςτο
ρόλο και τισ αρμοδιότθτασ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν (ΑΕΠΠ). Σθν
εκδιλωςθ πλαιςίωςαν με τισ ομιλίεσ τουσ ο κ. Φϊτιοσ Κατςίγιαννθσ, Πρόεδροσ τθσ ΑΕΠΠ Πρόεδροσ Εφετϊν ΔΔ ε.τ., ο οποίοσ αναφζρκθκε ςτο νζο ρόλο και ζργο τθσ ΑΕΠΠ ςτο πεδίο
τθσ εξωδικαςτικισ επίλυςθσ των διαφορϊν που ανακφπτουν από τθν ανάκεςθ δθμοςίων
ςυμβάςεων και ο κ. Χριςτοσ Μθτκίδθσ, Νομικόσ φμβουλοσ του Κράτουσ, ο οποίοσ
ανζπτυξε ειδικότερα ηθτιματα γφρω από τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ δθμοςίων ςυμβάςεων
ζργων. Σθν εκδιλωςθ ςυντόνιςε ο κ. Κεόδωροσ Σερηάκθσ, Δικθγόροσ – Νομικόσ φμβουλοσ
ΠΕΔΕΘ.
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Σσλάληεζε

ηοσ Γηθηύοσ

Πρφηοβαζκίφλ

Οργάλφλ Δθδίθαζες

Γηαθορώλ εθ Γεκοζίφλ Προκεζεηώλ
τισ 4 Μαΐου 2018 πραγματοποιικθκε ςτθ Μάλτα θ 3θ υνάντθςθ του Δικτφου
Πρωτοβακμίων Οργάνων Εκδίκαςθσ Διαφορϊν εκ Δθμοςίων Προμθκειϊν (Network of First
Instance Public Procurement Review Bodies) με τθ ςυμμετοχι άνω των 45 εκπροςϊπων
αντιςτοίχων Οργάνων τθσ ΕΕ και τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ.
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Σθν Αρχι Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν (ΑΕΠΠ) εκπροςϊπθςε το Μζλοσ τθσ Αρχισ
και Πρόεδροσ του 6ου Κλιμακίου, κ. Μιχάλθσ Διακεςόπουλοσ, ο οποίοσ με τθν ειςιγθςι
του παρουςίαςε τα βαςικά ςτατιςτικά τθσ δραςτθριότθτασ τθσ ΑΕΠΠ και το ζωσ ςιμερα
ζργο τθσ, κάνοντασ ιδιαίτερθ αναφορά ςτισ βαςικζσ κεματικζσ και τα ηθτιματα που ζχει
καλφψει θ Αρχι με τισ αποφάςεισ τθσ, ςτισ κφριεσ νομικζσ προκλιςεισ που αντιμετωπίηει ςε
ςχζςθ με το διαμορφωκζν εκνικό νομικό πλαίςιο δθμοςίων ςυμβάςεων και τθν οικεία
νομολογία αλλά και ςε ςυγκεκριμζνεσ πτυχζσ του ενωςιακοφ κεςμικοφ πλαιςίου, οι οποίεσ
κζτουν ηθτιματα προβλθματιςμοφ για το ςφνολο των αντιςτοίχων οργάνων των κρατϊνμελϊν. το πλαίςιο τθσ ειςιγθςθσ τονίςτθκε ιδιαίτερα ο κομβικόσ ρόλοσ τθσ ΑΕΠΠ εντόσ
του ευρφτερου εκνικοφ κεςμικοφ μεταρρυκμιςτικοφ πλαιςίου των δθμοςίων ςυμβάςεων,
θ οποία μεταρρφκμιςθ

αποτυπϊνεται πρϊτον, με τθν ειςαγωγι του νζου Νόμου

4412/2016, κατ’ εφαρμογι των Οδθγιϊν 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, ο οποίοσ επζφερε για
πρϊτθ φορά ομογενοποίθςθ των οικείων διατάξεων ςε εκνικό επίπεδο, δεφτερον, με τθν
θλεκτρονικοποίθςθ του κφριου όγκου των διαδικαςιϊν και τρίτον, με τθ ςφςταςθ ενόσ
κεντρικοφ ανεξάρτθτου οργάνου εξζταςθσ των προδικαςτικϊν προςφυγϊν, οι οποίεσ για
πρϊτθ φορά απζκτθςαν ςε εκνικό επίπεδο τον χαρακτιρα ουςιαςτικοφ βοθκιματοσ
διοικθτικισ προςταςίασ, βοθκϊντασ ςτθν αποςυμφόρθςθ των δικαςτθρίων από τισ οικείεσ
διαφορζσ.
Βαςικι κεματικι τθσ ςυνάντθςθσ αποτζλεςε το εφροσ των αυτεπάγγελτων αρμοδιοτιτων
των οικείων οργάνων, επί των οποίων ζγινε μια ςφντομθ παρουςίαςθ από τουσ
εκπροςϊπουσ των κρατϊν-μελϊν και ακολοφκθςε διάλογοσ. τα εξαχκζντα ςυμπεράςματα
ςθμειϊκθκε ότι οι αρμοδιότθτεσ αυτζσ, ςε βακμό που ποικίλλει μεν ανά χϊρα πλθν όμωσ
υπαρκτό ςε κάκε περίπτωςθ, ςυνιςτοφν αυτονόθτο προαπαιτοφμενο τθσ λειτουργίασ των
οικείων οργάνων και κυρίωσ του ςκοποφ ςφςταςισ τουσ, δθλαδι τθσ παροχισ
αποτελεςματικϊν και ταχζων λφςεων ιδίωσ κατά το προςυμβατικό ςτάδιο των δθμοςίων
ςυμβάςεων. Θ ΑΕΠΠ ςυνιςτά ίςωσ τθ μόνθ περίπτωςθ πρωτοβακμίου οργάνου, ςτο οποίο
δεν αναγνωρίηεται και δθ κατ’ απόλυτο τρόπο καμία τζτοια αρμοδιότθτα (εκτόσ του
ελζγχου του παραδεκτοφ των προδικαςτικϊν προςφυγϊν). Περαιτζρω, ο διάλογοσ
επικεντρϊκθκε ςτα κρίςιμα ηθτιματα του «τρίτου οικονομικοφ φορζα», των αςυνικιςτα
χαμθλϊν προςφορϊν, των ορίων τθσ αρχισ τθσ τυπικότθτασ και τθσ οριοκζτθςθσ των
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αρμοδιοτιτων μεταξφ ανακετουςϊν αρχϊν και οργάνων εξζταςθσ διαφορϊν από τισ
διαδικαςίεσ ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
Θ ςυμμετοχι τθσ ΑΕΠΠ και θ παρουςίαςθ του ζργου τθσ κρίκθκαν από τουσ διοργανωτζσ
και τουσ μετζχοντεσ ωσ ιδιαίτερα κετικι, θ Αρχι ζλαβε τα ςυγχαρθτιρια για τθν ζωσ
ςιμερα δράςθ μασ, αλλά και για τθ ςυμβολι μασ ςτθν προβλθματικι για τισ ανάγκεσ
βελτίωςθσ του υφιςτάμενου ενωςιακοφ πλαιςίου.

Εεηήκαηα Γεκοζίφλ Σσκβάζεφλ ζηο Δηήζηο Σσλέδρηο ηες Έλφζες
Διιήλφλ Γεκοζηοιόγφλ
Θ Ζνωςθ Ελλινων Δθμοςιολόγων διοργάνωςε το 5Ο Ετιςιο υνζδριό τθσ το οποίο ζλαβε
χϊρα ςτισ 11-12 Μαΐου 2018 ςτο Σεχνικό Επιμελθτιριο Μαγνθςίασ ςτο Βόλο. Σο ετιςιο
ςυνζδριο τθσ ζνωςθσ το οποίο αποτελεί τόπο ςυνάντθςθσ των μελϊν τθσ ζνωςθσ αλλά και
ευρφτερα των επιςτθμόνων και νομικϊν με βακφ ενδιαφζρον για το δθμόςιο δίκαιο
εξελίχκθκε για άλλθ μια χρονιά επιτυχϊσ με τθ ςυμμετοχι διακεκριμζνων κακθγθτϊν
δθμοςίου δικαίου, ανϊτατων δικαςτικϊν και κρατικϊν λειτουργϊν, μελϊν ανεξάρτθτων
αρχϊν, ειδικϊν επιςτθμόνων και διδακτόρων νομικισ, ζμπειρων δικθγόρων και κατόχων
τίτλων μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν ςτο αντικείμενο του δθμοςίου δικαίου. Οι εργαςίεσ που
ςυνεδρίου ζλαβαν χϊρα ςε εννζα επιςτθμονικζσ ςυνεδρίεσ με κεματικζσ από τουσ
κλάδουσ

του ςυμπαγοφσ

διοικθτικοφ δικαίου, του φορολογικοφ δικαίου, του

δθμοςιοχπαλλθλικοφ δικαίου και του δικαίου των δθμοςίων ςυμβάςεων όπωσ και με
αντικείμενο ηθτιματα ςχετικά με τισ ςυνταγματικά κατοχυρωμζνεσ ανεξάρτθτεσ αρχζσ, το
χάρτθ κεμελιωδϊν δικαιωμάτων, τθν οικονομικι διοίκθςθ, τθν αντιμετϊπιςθ επίκαιρων
ηθτθμάτων δθμοςίου δικαίου από τουσ φορείσ του δθμοςίου και τα προςωπικά δεδομζνα.
Μεταξφ των ηθτθμάτων που ςυηθτικθκαν ευρεία ζκταςθ δόκθκε ςτα κζματα των
δθμοςίων ςυμβάςεων όπου ζμπειροι ειςθγθτζσ ανζπτυξαν τόςο ηθτιματα πρακτικοφ
ενδιαφζροντοσ που ανακφπτουν κατά τθ διαδικαςία ανάκεςθσ μιασ δθμόςιασ ςφμβαςθσ
όςο και κζματα αναφορικά με τθ λειτουργία και τισ εξουςίεσ τθσ ΑΕΠΠ όπωσ και το ρόλο
του Ελεγκτικοφ υνεδρίου κατά το προςυμβατικό ςτάδιο των δθμοςίων ςυμβάςεων.
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Δπίζθευε ζηο Νέο Μοσζείο ηες Αθρόποιες
Σον Μαΐου του 2018 πραγματοποιικθκε επίςκεψθ του Προζδρου, των Μελϊν και του
διοικθτικοφ προςωπικοφ τθσ ΑΕΠΠ ςτο Μουςείο τθσ Ακρόπολθσ, κατά τθ διάρκεια τθσ
οποίασ οι παρευριςκόμενοι είχαν τθν ιδιαίτερθ τιμι και χαρά να ξεναγθκοφν ςτουσ
εκκεςιακοφσ χϊρουσ του Μουςείου από τον Πρόεδρό του κ. Δθμιτριο Παντερμαλι,
επίτιμο κακθγθτι Αρχαιολογίασ του Αριςτοτζλειου Πανεπιςτθμίου Κεςςαλονίκθσ και
διακεκριμζνο αρχαιολόγο. Ο Πρόεδροσ του Μουςείου, κ. Παντερμαλισ, ο οποίοσ
προςζφερε πολφτιμο ζργο ςτθν πραγμάτωςθ του οράματοσ του Νζου Μουςείου τθσ
Ακρόπολθσ, μασ παρουςίαςε τισ ςθμαντικότερεσ αρχαιότθτεσ που εκτίκενται ςτο Μουςείο,
παρακζτοντασ ταυτόχρονα ιςτορικά ςτοιχεία τθσ εποχισ των ζργων που βρίςκονται ςε
κάκε χϊρο αλλά και κάνοντασ ενδιαφζρουςεσ αναδρομζσ ςε γεγονότα που ςυνδζονται με
τθν αναςκαφι, τθν καταςκευι και τθν πορεία λειτουργίασ του Μουςείου.

Ζκερίδα κε ηίηιο : Δπηιεγκέλα δεηήκαηα ζσληαγκαηηθού θαη δηοηθεηηθού
δηθαίοσ
Ο Δικθγορικόσ φλλογοσ Πατρϊν, το Διοικθτικό Εφετείο Πατρϊν, το Διοικθτικό
Πρωτοδικείο Πατρϊν και θ ςυντακτικι ομάδα τθσ Αχαϊκισ Διοικθτικισ Νομολογίασ
ςυνδιοργάνωςαν

επιςτθμονικι

θμερίδα

με

κζμα

«ΕΠΛΛΕΓΜΕΝΑ

ΗΘΣΘΜΑΣΑ

ΤΝΣΑΓΜΑΣΛΚΟΤ ΚΑΛ ΔΛΟΛΚΘΣΛΚΟΤ ΔΛΚΑΛΟΤ», θ οποία ζλαβε χϊρα τθν Παραςκευι 8
Λουνίου 2018, ςτθν αίκουςα εκδθλϊςεων «Κωςτισ τεφανόπουλοσ» του Δικθγορικοφ
υλλόγου Πατρϊν. Σθν θμερίδα χαιρζτιςαν οι κ.κ. Ακανάςιοσ Ηοφπασ, Πρόεδροσ
Δικθγορικοφ υλλόγου Πατρϊν (ΔΠ) και Γεϊργιοσ Φαλτςζτοσ, Πρόεδροσ τθσ ςυντακτικισ
επιτροπισ τθσ «ΑΧΑΪΚΘ ΔΛΟΛΚΘΣΛΚΘ ΝΟΜΟΛΟΓΛΑ», επίτιμοσ πρόεδροσ Εφετϊν Δ.Δ.,
Περιφερειακόσ υμπαραςτάτθσ του Πολίτθ και τθσ Επιχείρθςθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ. Θ θμερίδα ζλαβε χϊρα ςε δφο ςυνεδρίεσ υπό τθν προεδρία του Αντιπροζδρου
του υμβουλίου τθσ Επικρατείασ κ. Λωάννθσ Γράβαρθσ. τθν πρϊτθ ςυνεδρία ανζπτυξαν τισ
ειςθγιςεισ του οι κ.κ. Χαράλαμποσ Χρυςανκάκθσ, Δικθγόροσ - Κακθγθτισ Διοικθτικοφ
Δικαίου Σμιμα Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν, με
κζμα : «Θ κριτικι των δικαςτικϊν αποφάςεων υπό το φωσ τθσ ΕΔΑ», Αλεξάνδρα Κοςκζρθ,
Πρόεδροσ Πρωτοδικϊν Διοικθτικοφ Πρωτοδικείου Πατρϊν, με κζμα : «Επίκαιρα κζματα
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Φορολογικοφ Δικαίου ςχετικά με το χρόνο παραγραφισ των φορολογικϊν απαιτιςεων»
και ωτιριοσ Κυβζλοσ, Δ.Ν. - Δικθγόροσ, με κζμα : «Θ αλλθλζγγυα ευκφνθ για τθν
καταβολι φορολογικϊν και αςφαλιςτικϊν οφειλϊν και θ ζννομθ προςταςία των
ςυνευκυνόμενων προςϊπων». τθ δεφτερθ ςυνεδρία ανζπτυξαν τισ ειςθγιςεισ τουσ οι κ.κ.
Φϊτιοσ Κατςίγιαννθσ, Πρόεδροσ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν (Α.Ε.Π.Π.)
- Πρόεδροσ Εφετϊν Δ.Δ.ε.τ., με κζμα : «Θ Αρχι Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν και οι
αρμοδιότθτζσ τθσ», Αικατερίνθ Θλιάδου, Επίκουρθ Κακθγιτρια Νομικισ χολισ Ακθνϊν, με
κζμα : «Πρόςφατεσ νομολογιακζσ εξελίξεισ ςε ςχζςθ με το δικαίωμα προθγοφμενθσ
ακρόαςθσ» και Κωμάσ ταυρόπουλοσ, Δικθγόροσ Πατρϊν - Μ.Δ.Ε. Δθμοςίου Δικαίου
Νομικισ Ακθνϊν - Τποψιφιοσ Διδάκτωρ υνταγματικοφ Δικαίου Νομικισ Ακθνϊν, με κζμα
: «Νομικά Ηθτιματα τθσ υπόκεςθσ του καλαςςίου μετϊπου τθσ Πάτρασ».
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Ε πι και ρό τητα

Θέκαηα
Με τισ διατάξεισ των άρκρων 79 και 107 του Ν. 4530/2018 επζρχονται επιμζρουσ αλλαγζσ
ςε ρυκμίςεισ του Ν. 4412/2016 περί δθμοςίων ςυμβάςεων. Ειδικότερα, οι τροποποιιςεισ
αφοροφν ςε επιμζρουσ διατάξεισ των άρκρων 44 (τεχνικι επάρκεια ανακετουςϊν αρχϊν
ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων και μελετϊν), 49 (επάρκεια προχπολογιςμοφ, ωριμότθτα,
μελζτεσ) 118 (απευκείασ ανάκεςθ) και 221 (όργανα διενζργειασ διαδικαςιϊν ςφναψθσ
δθμόςιασ ςφμβαςθσ) του Ν. 4412/2016. Σζλοσ, με το άρκρο 107 του Ν. 4530/2018
προβλζπονται προςκικεσ/τροποποιιςεισ ςε επιμζρουσ διατάξεισ των άρκρων 91 και 97
του Ν. 3669/2008 ςχετικά με τισ εγγεγραμμζνεσ ςτο Μ.Ε.ΕΠ. εργολθπτικζσ επιχειριςεισ.
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Βι β λι ο γ ραφι κή Σ ε κμηρί ω ςη

Βηβιία


Β. Χριςτιανόσ – Κ. Πανάγοσ Διεφκυνςθ Ζκδοςθσ, Δθμόςιεσ υμβάςεισ - Ερμθνεία
Κατϋάρκρο, Νόμοι 4412/2016 και 4413/2013, υγγραφείσ : Γ. Κϊτςθρασ, Ε. Παλιοφ, Κ.
Πανάγοσ, Β. πθλιοποφλου, . Φωτζασ, Β. Χριςτιανόσ, Εκδόςεισ άκκουλασ, 2018



Δ. Ράικοσ - Ε. Βλάχου - Ε. αββίδθ, Δθμόςιεσ υμβάςεισ - Ν. 4412/2016 - Ερμθνεία κατ'
άρκρο, Εκδόςεισ άκκουλασ, 2018

Αρζογραθία - Στόιηα


Ε.-Ε. Κουλουμπίνθ, Επιμζλεια ςε Αφιζρωμα : Ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ του Ελεγκτικοφ
υνεδρίου - Φφςθ, ζκταςθ, διαδικαςία - Οι νζεσ ρυκμίςεισ των N 4412/2016 και
4413/2016, ΚΠΔΔ 2/2018



Κ. Ρζμελθσ, Θ αίτθςθ ανάκλθςθσ ςτο Ελεγκτικό υνζδριο, ΚΠΔΔ 2/2018



Α. Σςιρωνάσ, Ο χρόνοσ κατάρτιςθσ τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κατά το Ν 4412/2016 και ο
προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό υνζδριο, ΚΠΔΔ 2/2018



Χ. Δετςαρίδθσ, Σο νζο νομικό πλαίςιο των ενδικοφανϊν προςφυγϊν ςτο προςυμβατικό
ςτάδιο - Θ αρχι εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν (ΑΕΠΠ), ΚΠΔΔ 2/2018



Ά. Παπαπαναγιϊτου / Χ. Ηάχου, Προςζγγιςθ του Ν 4412/2016 υπό το πρίςμα των
ςθμαντικότερων αλλαγϊν που ειςιγαγε προςαρμόηοντασ τθν κοινοτικι Οδθγία
2014/24 ΕΕ, ΚΠΔΔ 2/2018



Α. ακελλαρίου, Ο ζλεγχοσ των δθμοςίων ςυμβάςεων από το Ελεγκτικό υνζδριο με
βάςθ τθν αρχι τθσ οικονομικότθτασ, ΚΠΔΔ 2/2018



Λ. Κίτςοσ, Οι ςυμβάςεισ παραχϊρθςθσ ενϊπιον του Ελεγκτικοφ υνεδρίου, εννοιολογικι
οριοκζτθςθ και προςυμβατικόσ ζλεγχοσ, ΚΠΔΔ 2/2018

15



Ε.-Ε. Κουλουμπίνθ, Θ αφξθςθ τθσ μεταφορικισ δαπάνθσ λόγω απρόοπτθσ μεταβολισ
των ςυνκθκϊν εκτζλεςθσ ενόσ δθμόςιου ζργου, ΚΠΔΔ 2/2018



Κ. Μαλίγκρθ, Παρατθριςεισ ςε ΔΕΕ C-51/15: εβαςµόσ τθσ εκνικισ ταυτότθτασ των
κρατϊν µελϊν. Δθµόςιεσ ςυµβάςεισ. Οδθγία 2004/18/ΕΚ, ΔιΔικ 2/2018

Δγγραθή
Για να λαμβάνετε το newsletter τθσ Αρχισ ςτείλτε μασ e-mail ςτθ διεφκυνςθ
aepp@aepp-procurement.gr με κζμα ΕΓΓΡΑΦΗ Ε NEWSLETTER.

Επιμζλεια : Ελιςάβετ Αλαγιαλόγλου, Μζλοσ τθσ Α.Ε.Π.Π.
το τεφχοσ ςυνεργάςτηκαν : Νίκοσ αββίδησ, Μαριλζνα ιδζρη, Μαρίτα
Μανδράκη, Μιχάλησ Διαθεςόπουλοσ, Μζλη τησ Α.Ε.Π.Π.
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