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ΕΑΑ∆ΗΣΥ ‐Π.ΑΛΕΞΙΟΥ



2014: ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ – ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
ΕΥΡΩΠΗ 2020

∆ιαδραµατίζουν βασικό ρόλο για τους νέους στρατηγικούς
στόχους της Ε.Ε. 
Έχουν τεράστια οικονοµική σηµασία (14%  ΑΕΠ της
Ευρωπαϊκής Ένωσης,  σύµφωνα µε τα πρόσφατα στοιχεία
της DG Regio)
Αγορακεντρικό εργαλείο για

‐ την επίτευξη έξυπνης, διατηρήσιµης και χωρίς αποκλεισµούς
ανάπτυξης

‐ τη διασφάλιση της πλέον αποδοτικής χρήσης των δηµόσιων
πόρων.  
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Στο πλαίσιο αυτό υιοθετήθηκαν στις αρχές του 2014 και τέθηκαν σε
ισχύ στις 17‐4‐2014 οι τρεις νέες Οδηγίες. 

Οδηγία 2014/24/ΕΕ για τις δηµόσιες συµβάσεις (κλασσικός
τοµέας) προς αντικατάσταση της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.

Οδηγία 2014/25/ΕΕ για τις συµβάσεις που συνάπτονται από
φορείς στους τοµείς του ύδατος, της ενέργειας, των µεταφορών και
των ταχυδροµικών υπηρεσιών (εξαιρούµενοι τοµείς)  προς
αντικατάσταση της Οδηγίας 2004/17/ΕΕ και

Οδηγίας 2014/23/ΕΕ για την ανάθεση συµβάσεων παραχώρησης
έργων και υπηρεσιών (για πρώτη φορά χωριστή οδηγία για
παραχωρήσεις).

Ισχύον παράγωγο ενωσιακό δίκαιο
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Στόχευση Οδηγιών:
Πιο αποδοτικές δηµόσιες δαπάνες,
αποσαφήνιση βασικών εννοιών µε σκοπό τη διασφάλιση
ασφάλειας δικαίου,
διευκόλυνση της συµµετοχής των ΜΜΕ στις διαδικασίες
σύναψης δηµοσίων συµβάσεων,
προαγωγή της ίσης µεταχείρισης των οικονοµικών φορέων,
παροχή δυνατότητας αξιοποίησης των δηµοσίων
συµβάσεων, προκειµένου να συµβάλουν στην επίτευξη των
στόχων που αφορούν στην καινοτοµία,  τα κοινωνικά
θέµατα και το περιβάλλον και
ενσωµάτωση της συναφούς νοµολογίας του ∆ικαστηρίου
της Ένωσης.
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Ποιο το ρυθµιστικό πλαίσιο των Οδηγιών.

Ειδικότερα:  πεδίο εφαρµογής Οδηγίας 2014/25/ΕΕ,  
αναγκαιότητα ρύθµισης τοµέων δραστηριότητας / 
αγορών. Αυστηρότερες διατάξεις για τους αναθέτοντες
φορείς που είναι αναθέτουσες αρχές. 
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Ενσωµάτωση Οδηγιών στο Εθνικό
∆ίκαιο

Στόχοι Οδηγιών – εθνικές προβλέψεις ως µέσο
επίτευξης των στόχων ‐ διακριτική ευχέρεια – εθνικές
επιλογές.

Προπαρασκευαστικές εργασίες : διαβούλευση.

«Περιορισµοί» κατά την ενσωµάτωση. 
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Ενσωµάτωση Οδηγιών στο Εθνικό
∆ίκαιο

Εθνική επιλογή: Ενσωµάτωση των Οδηγιών µε δύο
τυπικούς νόµους:

4412/2016 (Α 147/8‐8‐2016):  ενσωµατώνει τις
διατάξεις των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ &  2014/25 ΕΕ

(Βιβλία Ι & ΙΙ αντίστοιχα) 

4413/2016 (Α 148/8‐8‐2016):  ενσωµατώνει τις
διατάξεις της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ για τις

συµβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών και έργων

Έναρξη ισχύος: από 8‐8‐2016  (δηµοσίευσή στην
ΕτΚ),  εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιµέρους
διατάξεις (Πρβλ. Άρθρο 379 του ν. 4412/2016) 7



ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΠΟΛΥΝΟΜΙΑΣ

Σε µία νοµοθετική πράξη περιλαµβάνονται
ρυθµίσεις για:

Ενωσιακό και εθνικό δίκαιο
Όλα τα είδη συµβάσεων
Συµβάσεις άνω και κάτω των ορίων
Ανάθεση και εκτέλεση
Συµβάσεις κλασσικού τοµέα και εξαιρούµενων τοµέων
Ουσιαστικές και δικονοµικές διατάξεις

Επισηµάνσεις



Καταργούµενες διατάξεις

αρ. 377 παρ. 1  :

• Κατάργηση νοµοθετηµάτων – µεταβατική ισχύς συγκεκριµένων διατάξεων. 
•Κατάργηση επιµέρους κανονισµών ανάθεσης και εκτέλεσης. 
• Καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που επιβάλει υποχρέωση
δηµοσίευσης προκήρυξης ή περίληψης διακήρυξης σε ηµερήσιες εφηµερίδες
πανελλήνιας κυκλοφορίας από 1/1/2018. 
• Καταργείται κάθε γενική ή διάταξη που είναι αντίθετη µε τις διατάξεις του
ν. 4412/2016 ή ρυθµίζει τα θέµατα αυτά µε άλλον τρόπο
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Καταργούµενες διατάξεις (αρ. 377 παρ. 2‐4)

• Κατάργηση επιµέρους κανονισµών ανάθεσης και εκτέλεσης

• Καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που επιβάλει
υποχρέωση δηµοσίευσης προκήρυξης ή περίληψης
διακήρυξης σε ηµερήσιες εφηµερίδες πανελλήνιας
κυκλοφορίας από 1/1/2018. 

• Καταργείται κάθε γενική ή διάταξη που είναι αντίθετη µε τις
διατάξεις του ν. 4412/2016 ή ρυθµίζει τα θέµατα αυτά µε άλλον
τρόπο.

10



∆ιάρθρωση ν. 4412/2016
ΒΙΒΛΙΟ Ι (3‐221): Ενσωµάτωση Οδηγίας 2014/24/ΕΕ (εθνικές ρυθµίσεις
ανάθεσης και εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων – κλασσικός τοµέας) 

ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ (222‐338): Ενσωµάτωση Οδηγίας 2014/25/ΕΕ (Εξαιρούµενοι
τοµείς – ρητή παραποµπή σε επιµέρους διατάξεις του Βιβλίου Ι‐
συµπληρωµατική εφαρµογή διατάξεων περί εκτέλεσης Βιβλίου Ι ).

ΒΙΒΛΙΟ ΙΙΙ (339‐344):  ∆ιακυβέρνηση (κοινές διατάξεις για τις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

ΒΙΒΛΙΟ IV (345‐374):Έννοµη προστασία

ΒΙΒΛΙΟ V  (375‐379):  Τελικές διατάξεις (τροποποιούµενες/ 
µεταβατικές/καταργούµενες/έναρξη ισχύος)

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Α: Παραρτήµατα Ι‐ ΧΙV Βιβλίου Ι (Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β: Παραρτήµατα I‐XX Βιβλίου ΙΙ (Οδηγίας 2014/25/ΕΕ) 
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Γ: Κωδικοί CPV µελετών & συναφών υπηρεσιών
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ∆: Πίνακας Αντιστοιχίας άρθρων νόµου και Οδηγιών. 



Ειδικότερες ρυθµίσεις
Άρθρα 116‐128  &  326 ‐333 (µόνο σε συµβάσεις κάτω των ορίων)

Άρθρα 134‐181  (ειδικές διατάξεις που εφαρµόζονται συµπληρωµατικά προς τις
διατάξεις των άρθρων 129‐133  και 335‐338  µόνο στην εκτέλεση δηµοσίων
συµβάσεων έργων)

Άρθρα 182‐199  (ειδικές διατάξεις που εφαρµόζονται συµπληρωµατικά προς τις
διατάξεις των άρθρων 129‐133  και 335‐338  µόνο στην εκτέλεση δηµόσιων
συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών
επιστηµονικών υπηρεσιών)

Άρθρα 200‐220  (ειδικές διατάξεις που εφαρµόζονται συµπληρωµατικά προς τις
διατάξεις των άρθρων 129‐133  και 335‐338  µόνο στην εκτέλεση δηµοσίων
συµβάσεων προµηθειών και γενικών υπηρεσιών)

Προθεσµίες ∆ηµοσίευσης : άρθρα 27‐29 & 264‐266  ‐‐‐‐> αφορούν µόνο συµβάσεις
άνω των ορίων, άρθρο 121 και 331 ‐‐‐‐‐> αφορά συµβάσεις κάτω των ορίων

Αντικείµενο – Πεδίο
εφαρµογής
(Άρθρο 1)
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Αντικείµενο – Πεδίο εφαρµογής
(Άρθρο 1)

Γενική‐Οριζόντια ρύθµιση/ Κανόνας:

Οι διατάξεις του νόµου εφαρµόζονται, µε την επιφύλαξη των παραγράφων
3 έως 7 του άρθρου 1, σε όλες τις συµβάσεις που υπάγονται στο πεδίο
εφαρµογής των Βιβλίων Ι και ΙΙ,  ανεξάρτητα από το είδος (συµβάσεις
έργων, προµηθειών, υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών) και την εκτιµώµενη
αξία αυτών,  (άνω ή κάτω των ορίων των άρθρων 5  &  235),  εκτός αν
προβλέπεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις του νόµου.

Το άρθρο 222 ν. 4412/2016 : εξαιρέσεις – παρεκκλίσεις από τη γενική
ρύθµιση
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Επιµέρους Στόχοι

Αύξηση του
ανταγωνισµού

∆ιευκόλυνση της
πρόσβασης
στην αγορά των ΜΜΕ

Ενίσχυση καινοτοµίας

Ένταξη κοινωνικών και
περιβαλλοντικών
παραµέτρων

Κίνητρα για ένταξη στην
αγορά εργασίας

Περισσότερο ποιοτικές
συµβάσεις (µέσω
διεύρυνσης των κριτηρίων
ανάθεσης της σύµβασης)
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ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΑΙ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ

Περισσότερα είδη διαδικασιών ανάθεσης συµβάσεων
∆υνατότητα αυξηµένης προσφυγής στη
διαπραγµάτευση
Μείωση προθεσµιών για υποβολή προσφορών και
αιτήσεων συµµετοχής
Συµβάσεις ανατιθέµενες κατ‘ αποκλειστικότητα
Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις µε την αγορά
Αξιολόγηση κριτηρίων επιλογής βάσει απλουστευµένων
απαιτήσεων τεκµηρίωσης (ΕΕΕΣ/ΤΕΥ∆)  (άρθρο 79)  –
Βιβλίο Ι‐ Βιβλίο ΙΙ προσοχή
Απλοποιηµένο καθεστώς για κοινωνικές υπηρεσίες
Περισσότερα και ποιοτικότερα κριτήρια ανάθεσης



Ενίσχυση της διαφάνειας και εξοικονόµηση πόρων
ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝΜΕΣΩΝ

Υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικών µέσων για την
υποβολή των προσφορών
Υποχρεωτική διαβίβαση των γνωστοποιήσεων σε
ηλεκτρονική µορφή
Υποχρεωτική ηλεκτρονική διάθεση εγγράφων της
διαδικασίας σύναψης της σύµβασης
Γενίκευση της χρήσης της ηλεκτρονικής επικοινωνίας
Ηλεκτρονικά µέσα σύναψης:  Ηλεκτρονικοί
Πλειστηριασµοί,  Ηλεκτρονικοί Κατάλογοι,  ∆υναµικό
σύστηµα αγορών
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• ESPD  /  ΕΕΕΣ:  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (για
συµβασεις άνω των ορίων)  ‐‐‐‐>  Προαπόδειξη µη συνδροµής
λόγων αποκλεισµού και πλήρωσης των κριτηρίων επιλογής των
συµµετεχόντων οικονοµικών φορέων (Εκτελεστικός Κανονισµός
(ΕΕ) 2016/7 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) –προσοχή Βιβλίο ΙΙ

• ΤΕΥ∆: Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (για
συµβάσεις κάτω των ορίων) –προσοχή Βιβλίο ΙΙ.

• Προσκόµιση και έλεγχος των αποδεικτικών µέσων/εγγράφων
µόνον κατά την ανάθεση της σύµβασης στο πρόσωπο του
αναδόχου

17



∆υνατότητα απευθείας πρόσβασης στις ηλεκτρονικές
βάσεις δεδοµένων της Εσωτερικής Αγοράς για την αναζήτηση
πιστοποιητικών και αποδεικτικών µέσων των οικονοµικών
φορέων που συµµετέχουν στις διαδικασίες ανάθεσης (άρθρο
79 παρ. 6)

Ταχεία πρόσβαση σε αξιόπιστα και επικαιροποιηµένα
στοιχεία του e‐Certis 18/4/2018. Ήδη η Ελλάδα µέσω της
ΕΑΑ∆ΗΣΥ έχει επικαιροποιήσει πληροφορίες και
στοιχεία στο e‐Certis)

https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search
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Σηµαντικότερες αλλαγές/ καινοτοµίες

ΜΕΤΡΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝΜΜΕ – Βιβλίο Ι
Κανόνας: η υποδιαίρεση των συµβάσεων σε τµήµατα (άρθρο 59), ώστε
να διευκολύνεται η πρόσβαση των ΜΜΕ, µε προσδιορισµό του µεγέθους
και του αντικειµένου τους.  
Σε περίπτωση µη υποδιαίρεσης, οι α.α.  οφείλουν να αιτιολογούν την
απόφασή τους.
∆υνατότητα περιορισµού του αριθµού των τµηµάτων που µπορούν να
ανατεθούν σε έναν προσφέροντα
Χρηµατική εγγύηση για το τµήµα της σύµβασης για το οποίο
υποβάλλεται η προσφορά.
Ο ελάχιστος ετήσιος κύκλος εργασιών για συµµετοχή στις διαδικασίες
ανάθεσης περιορίζεται, κατ’ ανώτατο όριο, στο διπλάσιο της εκτιµώµενης
αξίας της σύµβασης, εκτός από δεόντως αιτιολογηµένες περιπτώσεις.
∆υνατότητα άµεσης πληρωµής υπεργολάβων.

Προσοχή : Βιβλίο ΙΙ – διαφορετικές ρυθµίσεις



Σηµαντικότερες αλλαγές/ καινοτοµίες

∆ιεύρυνση των κριτηρίων ανάθεσης της σύµβασης, όταν αυτή
ανατίθεται µε την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά (άρθρο 86). 

Συνεκτίµηση :
‐ Κοινωνικών κριτηρίων,  π.χ.  η προσβασιµότητα ΑΜΕΑ,  η κοινωνική

ένταξη ατόµων ευπαθών οµάδων, η καταπολέµηση των διακρίσεων, η
ισότητα των φύλων κλπ.

‐ Περιβαλλοντικών κριτηρίων
‐ Χαρακτηριστικών καινοτοµίας
‐ Οργάνωση, προσόντα και εµπειρία του προσωπικού που θα εκτελέσει

τη σύµβαση (Οµάδα Έργου)
(ΠΡΟΣΟΧΗ:  ∆εν βαθµολογείται η εµπειρία των συµµετεχόντων
οικονοµικών φορέων, η οποία αποτελεί κριτήριο επιλογής (on/off) και
όχι κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης) 

‐ Κοστολόγηση κύκλου ζωής (άρθρο 87) 
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Νέες ∆ιαδικασίες Σύναψης Σύµβασης
Σύµπραξη καινοτοµίας

στοχεύει στην απόκτηση καινοτόµου προϊόντος, υπηρεσίας ή έργου
που δεν διατίθεται στην αγορά

Ανταγωνιστική διαδικασία µε διαπραγµάτευση (άρθρα 26 και 29‐
Βιβλίο Ι)

αντικαθιστά τη διαδικασία διαπραγµάτευσης µε προηγούµενη
δηµοσίευση προκήρυξης µε ορισµένα νέα στοιχεία (δυνατότητα
υποβολής βελτιωµένων προσφορών,  νέες περιπτώσεις
διαπραγµάτευσης,  π.χ.  εάν η σύµβαση περιλαµβάνει σχεδιασµό ή
καινοτόµες λύσεις κλπ)

Για πρώτη φορά δίνεται ορισµός για τις ''απαράδεκτες'' και ''µη
κανονικές προσφορές'' (άρθρο 26  παρ.  3  &  4  ‐‐‐>  ενσωµάτωση
νοµολογίας του ∆ΕΕ)

Σηµαντικότερες αλλαγές/ 
καινοτοµίες

21



Περιβαλλοντικά Κριτήρια/Πράσινες ∆ηµόσιες
Συµβάσεις

Οριζόντια Ρήτρα :  Τήρηση των υποχρεώσεων περιβαλλοντικής
νοµοθεσίας κατά την εκτέλεση

Επισηµαίνεται στα έγγραφα της σύµβασης και αποτελεί ειδικό όρο της
σύµβασης
Αθέτηση της υποχρέωσης αυτής από την πλευρά του αναδόχου ‐‐‐‐> 

σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα
Χρήση περιβαλλοντικών κριτηρίων για την ανάθεση της σύµβασης
Οι α.α.  µπορούν να απαιτούν την ύπαρξη σήµατος για την απόδειξη
συµµόρφωσης ενός αγαθού,  υπηρεσίας,  ή έργου µε ειδικά

περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά (άρθρο 55)

Σηµαντικότερες αλλαγές/ 
καινοτοµίες

22



Σηµαντικότερες αλλαγές/ 
καινοτοµίες

Κοινωνικές Παράµετροι

Οριζόντια Ρήτρα : Τήρηση των υποχρεώσεων που επιβάλλει
η κοινωνική και εργατική νοµοθεσία κατά την εκτέλεση.
‐ Επισηµαίνεται στα έγγραφα της σύµβασης και αποτελεί
ειδικό όρο της σύµβασης.
‐ Αθέτηση της υποχρέωσης αυτής από την πλευρά του
αναδόχου ‐‐‐‐>  σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα.
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Χρήση κοινωνικών κριτηρίων για την ανάθεση της
σύµβασης ‐‐‐‐> εξειδίκευση των κοινωνικών κριτηρίων).

Οι α.α. / α.φ. µπορούν να απαιτούν την ύπαρξη σήµατος
για την απόδειξη συµµόρφωσης ενός αγαθού, υπηρεσίας, 
ή έργου µε ειδικά κοινωνικά χαρακτηριστικά.

Οι α.α./α.φ. υποχρεούνται,  κατά τον έλεγχο ασυνήθιστα
χαµηλών προσφορών,  να εξετάζουν ιδίως τη
συµµόρφωση του προσφέροντα µε τις υποχρεώσεις που
επιβάλλονται από την κοινωνική και εργατική νοµοθεσία.

Σηµαντικότερες αλλαγές/ 
καινοτοµίες
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Οριζόντια Ρήτρα :  Τήρηση των υποχρεώσεων
περιβαλλοντικής,  κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής
νοµοθεσίας κατά την εκτέλεση των δηµοσίων συµβάσεων
Παρ. 3,4,5 ‐‐‐> εθνικά εφαρµοστικά µέτρα των υποχρεώσεων της παρ. 2

Οι ανάδοχοι εντάσσονται κατά προτεραιότητα στα προγράµµατα
επιθεωρήσεων και ελέγχων του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας
(Σ.ΕΠ.Ε.),    και του Σώµατος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος,  ∆όµησης, 
Ενέργειας και Μεταλλείων

Η υποχρέωση της παραγράφου 2: 
– (α) επισηµαίνεται στα έγγραφα της σύµβασης,  και
– (β) αποτελεί ειδικό όρο της σύµβασης (συµφωνητικού). 

Η αθέτηση της υποχρέωσης της παρ. 2 συνιστά σοβαρό επαγγελµατικό
παράπτωµα άρθρου 73 παρ. 4 (θ) και µπορεί να επιφέρει τον αποκλεισµό
του από τη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης. 25



Ευχαριστώ για
την προσοχή σας


