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Θ Ε Μ Α : Οδηγίες σχετικά µε την εφαρµογή των αρχών της ίσης µεταχείρισης και
διαφάνειας στις διαδικασίες ανάθεσης των δηµοσίων συµβάσεων έργων και µελετών.

Στις νέες Οδηγίες 2004/17 και 2004/18 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες διέπουν
πλέον από 1-2-2006 και εφεξής τις δηµόσιες συµβάσεις (έργων, προµηθειών και
υπηρεσιών), όπως αναφέρεται στις Εγκυκλίους µας µε αριθµούς 1/2006 και 4/2006,
εµπεριέχεται άρθρο (µε αριθµό 2 στην Οδηγία 2004/18 και 10 στην Οδηγία 2004/17)
µε ταυτόσηµη διατύπωση, που ορίζει επί λέξει ότι «Οι αναθέτουσες αρχές

αντιµετωπίζουν τους οικονοµικούς φορείς ισότιµα και χωρίς διακρίσεις και ενεργούν µε
διαφάνεια». Η ιδιαίτερη διατύπωση της αρχής αυτής σε άρθρο των νέων Οδηγιών,
αποτελεί καινοτοµία και θεσµοποιεί την πλούσια νοµολογία του Ευρωπαϊκού
∆ικαστηρίου (∆ΕΚ) πάνω στα θέµατα αυτά.
Ενόψει της σπουδαιότητας που αποδίδει η κοινοτική έννοµη τάξη (τόσο το Ευρωπαϊκό
∆ικαστήριο όσο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή) στην πλήρη κατανόηση των αρχών αυτών
από τα όργανα που εφαρµόζουν τις διαδικασίες ανάθεσης των συµβάσεων,
απευθύνουµε την εγκύκλιο αυτή και παρέχουµε εντολή για την τήρησή της.
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Α. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
1. Η αρχή της ίσης µεταχείρισης των διαγωνιζοµένων και της αποφυγής των
διακρίσεων µε βάση την εθνικότητα εµπεριέχεται στην Συνθήκη της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και εξειδικεύθηκε µε τη νοµολογία του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου (∆ΕΚ).
Σύµφωνα µε πλείστες αποφάσεις του (ενδεικτικά βλέπετε αποφάσεις επί της
υπόθεσης C-496/1999, Επιτροπή κατά CAS Succhi di Frutta SpA, C-470/99,
Universale-Bau κ.λ.π.), η αρχή της ίσης µεταχειρίσεως µεταξύ των υποψηφίων,
σκοπεύει

στην

προώθηση

της

ανάπτυξης

υγιούς

και

αποτελεσµατικού

ανταγωνισµού µεταξύ των επιχειρήσεων που µετέχουν σε διαδικασία αναθέσεως
δηµοσίας συµβάσεως, γι’ αυτό όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τις ίδιες
ευκαιρίες κατά τη διατύπωση των όρων των προσφορών τους και, ως εκ τούτου,
οι όροι που πρέπει να πληρούν οι προσφορές πρέπει να είναι όµοιοι για όλους τους
υποψηφίους.

Σ.Α.Τ.Ε.

2. H αρχή της διαφάνειας αποτελεί το επιστέγασµα της προαναφερθείσας αρχής
και έχει στην ουσία ως σκοπό να αποκλείει τον κίνδυνο ευνοιοκρατίας και
καταχρήσεως εκ µέρους της αναθέτουσας αρχής. Προϋποθέτει ότι όλοι οι όροι και
τρόποι διεξαγωγής της διαδικασίας αναθέσεως πρέπει να διατυπώνονται µε
σαφήνεια, ακρίβεια και χωρίς αµφισηµία στην προκήρυξη του διαγωνισµού ή στη
συγγραφή υποχρεώσεων, κατά τρόπο ώστε, αφενός, να παρέχουν σε όλους τους
ευλόγως ενηµερωµένους και κανονικά επιµελείς υποψηφίους τη δυνατότητα να
κατανοούν το ακριβές περιεχόµενό τους και να τους ερµηνεύουν µε τον ίδιο τρόπο
και, αφετέρου, να καθιστούν δυνατό τον εκ µέρους της αναθέτουσας αρχής
αποτελεσµατικό έλεγχο του αν οι προσφορές των υποψηφίων ανταποκρίνονται στα
κριτήρια που διέπουν την εν λόγω σύµβαση.
Προχωρώντας περαιτέρω, η απόφαση C-496/1999 έκρινε ότι η αναθέτουσα αρχή,
οφείλει να τηρεί αυστηρά τα κριτήρια που η ίδια έχει καθορίσει όχι µόνον κατά τη
διαδικασία του διαγωνισµού αυτή καθ' εαυτή, η οποία έχει ως αντικείµενο την
αξιολόγηση των προσφορών και την ανακήρυξη του µειοδότη, αλλά, γενικότερα,
µέχρι το πέρας του σταδίου εκτελέσεως της οικείας συµβάσεως.
Εποµένως, εφόσον µια προσφορά που δεν πληροί τους προβλεπόµενους όρους
πρέπει να απορρίπτεται, κατά µείζονα λόγο η αναθέτουσα αρχή δεν δικαιούται να
αλλοιώνει τη γενική οικονοµία του διαγωνισµού τροποποιώντας στη συνέχεια
µονοµερώς έναν από τους ουσιώδεις όρους του και, ειδικότερα, µια διάταξη που, αν
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Σ.Α.Τ.Ε.
είχε περιληφθεί στην προκήρυξη του διαγωνισµού, θα είχε παράσχει στους
υποψηφίους τη δυνατότητα να υποβάλουν ουσιωδώς διαφορετική προσφορά.
3. Η τροποποίηση όρων του διαγωνισµού κατά την διάρκεια εκτέλεσης της
σύµβασης επιτρέπεται µόνον εφόσον προβλέπεται ρητά η εν λόγω δυνατότητα
τροποποίησης, όπως και οι τρόποι εφαρµογής της, στην προκήρυξη του
διαγωνισµού που έχει συντάξει και η οποία οριοθετεί το πλαίσιο εντός του οποίου
πρέπει να διεξαχθεί η διαδικασία, οπότε όλες οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να
µετάσχουν στον διαγωνισµό το γνωρίζουν εξ αρχής και τελούν, κατ' αυτόν τον
τρόπο, σε ισότητα κατά την υποβολή της προσφοράς τους.
Εφόσον δεν προβλέπεται ρητά παρόµοια δυνατότητα, αλλά η αναθέτουσα αρχή
σκοπεύει, κατά το στάδιο που έπεται της αναθέσεως της συµβάσεως, να αποκλίνει
από έναν από τους ουσιώδεις προβλεπόµενους όρους, δεν µπορεί νοµίµως να
συνεχίσει

τη

διαδικασία

εφαρµόζοντας

άλλους

όρους

από

τους

αρχικά

προβλεφθέντες, διότι µε τον τρόπο αυτό θα αλλοιώνονταν οι όροι αυτοί που
διέπουν την ανάθεση της συµβάσεως, γεγονός που θα συνεπαγόταν αναπόφευκτα
παραβίαση των αρχών της διαφάνειας και της ίσης µεταχειρίσεως των υποψηφίων,
εφόσον δεν εξασφαλίζονται η ενιαία εφαρµογή των όρων του διαγωνισµού και η
αντικειµενικότητα της διαδικασίας.

Β. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ.
4. Η ορθή εφαρµογή της νοµολογίας αυτής, η οποία παρατέθηκε ανωτέρω σχεδόν
λέξη προς λέξη από τις σκέψεις 109-121 της απόφασης C-496/1999, Επιτροπή κατά
CAS Succhi di Frutta SpA, συνεπάγεται τις ακόλουθες υποχρεώσεις στα όργανα των
αναθετουσών αρχών που εµπλέκονται στις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης των
δηµοσίων συµβάσεων έργων, µελετών και συναφών υπηρεσιών:
α) Κατά τη σύνταξη των προκηρύξεων των συµβάσεων, οι αναθέτουσες αρχές
πρέπει να θέτουν όρους αποδοχής ή αποκλεισµού των προσφορών σαφείς,
κατανοητούς και όχι διφορούµενους. Με τον τρόπο αυτό οι προκηρύξεις

«παρέχουν σε όλους τους ευλόγως ενηµερωµένους και κανονικά επιµελείς
υποψηφίους τη δυνατότητα να κατανοούν το ακριβές περιεχόµενό τους και να τους
ερµηνεύουν µε τον ίδιο τρόπο», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η απόφαση και
αφετέρου

«καθιστούν

δυνατό

τον

εκ

µέρους

της

αναθέτουσας

αρχής

αποτελεσµατικό έλεγχο του αν οι προσφορές των υποψηφίων ανταποκρίνονται στα
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κριτήρια που διέπουν την εν λόγω σύµβαση», όπως επί λέξει αναφέρει η
προαναφερθείσα απόφαση του ∆ΕΚ.

Σ.Α.Τ.Ε.

Στην ίση µεταχείριση και διαφάνεια αποσκοπούν πολλές από τις διατάξεις των
κοινοτικών Οδηγιών που αφορούν την έγκαιρη δηµοσιοποίηση των προκηρύξεων,
τη δυνατότητα των ενδιαφεροµένων να λάβουν γνώση έγκαιρα των απαραιτήτων
συµβατικών στοιχείων ώστε να συντάξουν την προσφορά τους κ.ο.κ. Η υποχρέωση
των αναθετουσών αρχών να σέβονται τις αρχές της ίσης µεταχείρισης και της
διαφάνειας στη χώρα µας εξασφαλίζεται µε την έκδοση και αναπροσαρµογή (όταν
παρίσταται ανάγκη, εξ αιτίας λ.χ. µεταβολών στη νοµοθεσία ή τη νοµολογία) των
προκηρύξεων έργων και µελετών µε στόχο την απλοποίηση και αποσαφήνιση των
προϋποθέσεων και των δικαιολογητικών συµµετοχής. Οι Πρότυπες Προκηρύξεις και
τα λοιπά έγγραφα των διαγωνισµών, που δηµοσιεύθηκαν και τέθηκαν σε ισχύ
σύµφωνα µε τους νόµους 3263/05 (για τις συµβάσεις έργων) και 3316/05 (για τις
συµβάσεις µελετών και συναφών υπηρεσιών) αποτρέπουν το ενδεχόµενο σύνταξης
και δηµοσιοποίησης προκηρύξεων ασαφών, διφορούµενων και µη κατανοητών, οι
οποίες κατά το παρελθόν αιφνιδίαζαν τους ενδιαφερόµενους και έφερναν σε
δύσκολη θέση τόσο αυτούς όσο και τις αναθέτουσες αρχές στο στάδιο του ελέγχου
πλέον των προσφορών και εφαρµογής των κριτηρίων επιλογής και ανάθεσης, µε
πλήθος δικαστικών και άλλων εµπλοκών.
β) Εφόσον οι όροι τεθούν, πρέπει και να τηρούνται αυστηρά. Η ίδια η ∆ιακήρυξη
πρέπει να δίνει το µέτρο της αυστηρότητας (λ.χ. να επισηµαίνει σαφώς τους λόγους
αποκλεισµού, ή τις περιπτώσεις που θα ζητηθούν εξηγήσεις και διευκρινίσεις από
τους διαγωνιζόµενους) ώστε η εφαρµογή της να καθίσταται πλέον εύκολη και
προβλέψιµη. Οι αναθέτουσες αρχές δεν δικαιούνται να υποχωρούν από τους
τεθέντες όρους και προϋποθέσεις, αλλά πρέπει να τους τηρούν αυστηρά, διότι σε
αντίθετη περίπτωση παραβιάζεται η αρχή της ίσης µεταχείρισης (λόγω της αυτής
αντιµετώπισης των κανονικών και παράτυπων προσφορών), αν γίνεται δεκτός στο
διαγωνισµό υποψήφιος που θα έπρεπε, σύµφωνα µε όρο της προκήρυξης, να
αποκλειστεί. Απαραίτητη βεβαίως προϋπόθεση για τη διάγνωση της παράτυπης και
της κανονικής προσφοράς αποτελεί η σαφήνεια του όρου ο οποίος παραβιάζεται.
Όροι ασαφείς που δίνουν την δυνατότητα διφορούµενων ερµηνειών, είναι
ευεπίφοροι σε υποκειµενικές εκτιµήσεις, άρα σε παραβίαση της αρχής της
διαφάνειας.
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γ) Η αρχή της ίσης µεταχείρισης και της διαφάνειας έχει όµως εφαρµογή και στη
διάρκεια της εκτέλεσης της σύµβασης, όπως νοµολόγησε η απόφαση του Ευρωπαϊκού
∆ικαστηρίου C-496/99. Όλοι οι υποψήφιοι που δεν αναδείχθηκαν τελικώς ανάδοχοι
έχουν δικαίωµα να ελέγχουν αν η σύµβαση στην οποία διαγωνίσθηκαν διατηρεί
αναλλοίωτο το αντικείµενό της κατά την εκτέλεσή της. Σε αντίθετη περίπτωση, αν για
οποιοδήποτε λόγο επέρχονται αλλαγές κατά τη διάρκειά της, η αρχή της ίσης
µεταχείρισης

παραβιάζεται,

διότι

αν

οι

αλλαγές

αυτές

ήταν

γνωστές

και

προδιαγεγραµµένες εξ αρχής (από τα συµβατικά τεύχη και τη ∆ιακήρυξη), είναι πιθανό
να ήταν διαφορετική η έκβαση του διαγωνισµού, αφού οι προσφορές των
διαγωνιζοµένων συναρτώνται απολύτως µε το συγκεκριµένο αντικείµενο του
διαγωνισµού, όπως περιγράφεται στα συµβατικά τεύχη.

Σ.Α.Τ.Ε.

Επειδή πάντως πρέπει να διασφαλίζεται και η αποτελεσµατικότητα της όλης διαδικασίας
διαγωνισµού και εκτέλεσης των συµβάσεων (αφού οι διαδικασίες δεν είναι
αυτοσκοπός, αλλά τείνουν στην παραγωγή ενός αποτελέσµατος), υπάρχει η
δυνατότητα ευελιξίας, δηλαδή αλλοίωσης του αντικειµένου της σύµβασης, µόνο όµως
εφόσον τόσο η πιθανότητα της αλλαγής, όσο και ο τρόπος µε τον οποίο θα επέλθουν
οι µεταβολές προβλέπονται από τα τεύχη του διαγωνισµού.
Με

το ζήτηµα της αλλοίωσης του αντικειµένου της σύµβασης συνδέονται αρκετές

διατάξεις του δικαίου της χώρας µας, όπως ιδίως η ανάλωση της δαπάνης των
απροβλέπτων στις συµβάσεις των έργων, η (περιορισµένη) χρήση των «επί έλασσον
δαπανών», η παράταση των προθεσµιών των συµβάσεων. Σε όλες τις ως άνω
περιπτώσεις οι σχετικές δυνατότητες επισηµαίνονται βεβαίως στο νόµο, αλλά πρέπει
επίσης να επισηµαίνονται και στις προκηρύξεις ή στα συµβατικά τεύχη των
διαγωνισµών. Εν προκειµένω ενδιαφέρει όχι τόσο η πρόβλεψη των µεταβολών, αλλά ο
τρόπος µε τον οποίο θα γίνουν αυτές οι µεταβολές, δηλαδή οι κανόνες που ρυθµίζουν
το εύρος και τις πιθανές αλλοιώσεις της σύµβασης. Στην θέσπιση ακριβώς των
κανόνων αυτών (που έλειπαν από το προηγούµενο δίκαιο) αποσκοπεί η γνωστή
εγκύκλιος του Υπουργείου µας για την ανάλωση των επί έλασσον δαπανών. Οι κανόνες
της εγκυκλίου αυτής πολύ σύντοµα θα είναι και νόµος του κράτους και θα ισχύσουν
αναδροµικά από 1ης-3-2006.
5. Η ίση µεταχείριση και η διαφάνειας αποτελούν όπως προκύπτει από τα ανωτέρω όχι
άµεσα εφαρµόσιµους λεπτοµερειακούς κανόνες, αλλά αρχές που διαυλακώνουν όλο το
θεσµικό πλαίσιο των δηµοσίων συµβάσεων. Σε κάθε περίπτωση που τίθενται ζητήµατα
ερµηνείας συγκεκριµένων κανόνων του δικαίου ή των προκηρύξεων, οι αρχές αυτές
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αποτελούν βασικά εργαλεία του ερµηνευτή, που πρέπει να τις λαµβάνει υπόψη του και
να κατευθύνει την ερµηνεία προς την ικανοποίησή τους. Η εφαρµογή των αρχών
αυτών από όλα τα όργανα που εµπλέκονται στις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης
των συµβάσεων αποτελεί εν τέλει βασική υποχρέωση της χώρας µας προς την
Ευρωπαϊκή Ένωση, σύµφωνα µε την αρχή της κοινοτικής πίστεως του άρθρου 10 της
Συνθήκης ΕΟΚ, κατά την οποία τα κράτη µέλη πρέπει να διευκολύνουν την Κοινότητα
στην εκτέλεση της αποστολής της και να απέχουν από κάθε µέτρο που µπορεί να θέσει
σε κίνδυνο την αποστολή αυτή.

Σ.Α.Τ.Ε.

Η Εγκύκλιος αυτή να δηµοσιευτεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων
Έργων του ΥΠΕΧΩ∆Ε (ggde.gr). Παρέχεται εντολή σε όλα τα αρµόδια για τη
διεξαγωγή των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης των συµβάσεων όργανα για την
πιστή εφαρµογή της.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Γραφείο Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.
2. Γραφείο Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε
3. Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα της ΓΓ∆Ε.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

4. Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα της ΓΓΣ∆Ε.
5. Γραφείο κ.κ Γεν. ∆/ντών της ΓΓ∆Ε.
6. ∆/νση ∆17 ( 10 )

ΕΛ.ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

7. ∆/νση ∆11 (δ).
8. ∆/νση Πληροφορικής ( για την ανάρτηση της
Εγκυκλίου στην ιστοσελίδα της ΓΓ∆Ε του ΥΠΕΧΩ∆Ε )
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