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Σελίδα 1 

Για χρονικό διάστημα 4 μηνών 
από τη δημοσίευση της 25/ 
2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α 42) για την 
αντιμετώπιση του κορωνοϊού 
και εφόσον εξακολουθεί να 
υφίσταται άμεσος κίνδυνος, το 
Ινστιτούτο Φαρμακευτικής 
Έρευνας και Τεχνολογίας ΑΕ 
θα μπορεί, κατά παρέκκλιση 
όλων των κείμενων εθνικών 
διατάξεων περί δημοσίων συμ-
βάσεων, να απευθύνει πρό-
σκληση για απευθείας αγορά 
υγειονομικού υλικού, ατομικών 
μέτρων προστασίας και φαρμά-
κων. Η πρόσκληση θα αναρτά-
ται στην ιστοσελίδα της εται-
ρίας για 3 ημέρες και θα μπο-
ρεί να απευθύνεται σε κάθε 
επιχείρηση πώλησης και διάθε-
σης υγειονομικού υλικού και 
φαρμάκων. Η σύμβαση θα συ-
νάπτεται με κριτήριο την χαμη-
λότερη τιμή και την επίτευξη 
αγοράς ικανών ποσοτήτων για 

στασίας από οποιαδήποτε ανα-
θέτουσα αρχή αρμοδιότητας ή 
εποπτείας του Υπουργείου 
Υγείας ή να ανατίθενται στην 
ΕΚΑΠΥ, κατά παρέκκλιση όλων 
των κείμενων εθνικών διατά-
ξεων περί δημοσίων συμβά-
σεων.  

την αντιμετώπιση των έκτα-
κτων υγειονομικών αναγκών. 
Απευθείας αναθέσεις θα 
μπορούν να διενεργηθούν 
ομοίως για προμήθεια υγειο-
νομικού υλικού, φαρμάκων και 
κάθε ενδεδειγμένου μέσου 
ατομικής ή συλλογικής προ-

Στις 31.01.2020 δημοσιεύτηκε 
η συμφωνία για την αποχώρηση 
του Ηνωμένου Βασιλείου και 
της Βόρειας Ιρλανδίας από την 
ΕΕ και την ΕΚΑΕ (EE EL 29, 
31.01.2020, σελ 7 έως 187). 
Στον τίτλο VIII της ανωτέρω 
συμφωνίας (α 75-78) ρυθμίζο-
νται ειδικότερα θέματα που 
αφορούν τις δημόσιες συμβά-
σεις. Ορίζονται λοιπόν οι κανό-
νες που εφαρμόζονται σε εν 

δικασίες οι οποίες κινήθηκαν 
από αναθέτουσες αρχές του 
ΗΒ πριν από τη λήξη της μετα-
βατικής περιόδου και δεν είχαν 
ακόμη ολοκληρωθεί κατά την 
τελευταία ημέρα της μεταβατι-
κής περιόδου). 

εξελίξει διαδικασίες, οι δια-
δικασίες που θεωρούνται εν 
εξελίξει, ο χρόνος εκκίνησης 
και ολοκλήρωσης των εν 
λόγω διαδικασιών. Προβλέπε-
ται η εφαρμογή των δικονομι-
κών οδηγιών και η χρήση του 
e-Certis (το τελευταίο για 
περίοδο που δεν υπερβαίνει 
τους 9 μήνες από τη λήξη της 
μεταβατικής περιόδου σε 
σχέση με διαγωνιστικές δια-
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Σελίδα 2 

Τροποποίηση καταχωρήσεων στο ΚΗΜΔΗΣ για ΑΕΙ 

Τέλος, στο ΚΗΜΔΗΣ καταχωρίζο-
νται πλέον οι αποφάσεις απευ-
θείας ανάθεσης και οι λοιπές πρά-
ξεις, εφόσον η αξία ισούται ή   
υπερβαίνει το ποσό των 2.500 
ευρώ χωρίς ΦΠΑ (αντί των 1.000 
που ήταν μέχρι πρότινος). 

Σύμφωνα με το νέο α 26 ν.4653/ 
2020, που τροποποιεί το α 66 παρ 
2 ν.4485/2017, επέρχονται οι ακό-
λουθες αλλαγές στις καταχωρή-
σεις στο ΚΗΜΔΗΣ στις οποίες 
υποχρεώνονται τα ΑΕΙ: Πρώτον, το 
πρωτογενές αίτημα συνοδεύεται 

πλέον από τον ετήσιο αναλυτικό 
προϋπολογισμό. Δεύτερον, διευ-
κρινίστηκε ότι εγκεκριμένο αίτημα 
εκτέλεσης δαπάνης συνιστά η από-
φαση έγκρισης ή αναμόρφωσης του 
ετήσιου αναλυτικού προϋπολογι-
σμού του έργου/προγράμματος. 

Προμήθεια υπηρεσιακών αυτοκινήτων  

Ειδικά μάλιστα τα ηλεκτροκίνητα 
επιβατικά αυτοκίνητα και οι ηλε-
κτροκίνητες μοτοσυκλέτες εξαι-
ρούνται από τους περιορισμούς και 
τα ανώτατα όρια κυβισμού (από-
φαση Υπουργού Εσωτερικών 5122/ 
2020, ΦΕΚ Β 401).  

Επιτρέπεται πλέον η προμήθεια 
επιβατικών υπηρεσιακών αυτοκινή-
των και μοτοσυκλετών νέας αντιρ-
ρυπαντικής τεχνολογίας χαμηλών 
ρύπων, φιλικών προς το περιβάλ-
λον, βενζινοκίνητων, πετρελαιοκί-
νητων ή που χρησιμοποιούν αέρια 
καύσιμα (φυσικό αέριο ή υγραέ-

ριο), ηλεκτροκίνητων ή υβριδικών 
οχημάτων, καινούργιων ή μεταχει-
ρισμένων, με τη διαδικασία της 
αγοράς, της χρηματοδοτικής μί-
σθωσης καθώς και μέσω της Διεύ-
θυνσης Διαχείρισης Δημοσίου Υλι-
κού της ΑΑΔΕ, εφόσον πληρούν 
ορισμένες τεχνικές προδιαγραφές. 

Επιστροφή ακινήτων από απαλλοτρίωση ή ελεύθερη διάθεση 

για το έργο, προκειμένου να κινη-
θεί η διαδικασία της επιστροφής 
τους στους προηγούμενους ιδιο-
κτήτες τους ή της ελεύθερης διά-
θεσής τους, σύμφωνα με το άρθρο 
12 του ν. 2882/2001. 

Με τη διάταξη του άρθρου 55 παρ 
2 ν.4663/2020, προστίθεται νέα 
παράγραφος 4 στο άρθρο 168 
ν.4412/2016 με το ακόλουθο περι-
εχόμενο: Μετά από την έκδοση της 
βεβαίωσης περάτωσης εργασιών, η 
Διευθύνουσα Υπηρεσία συντάσσει 

και διαβιβάζει στην υπηρεσία που 
είχε την αρμοδιότητα κήρυξης της 
απαλλοτρίωσης των ακινήτων που 
χρησιμοποιήθηκαν για το έργο, 
κατάσταση και τοπογραφικό διάγ-
ραμμα των απαλλοτριωθέντων ακι-
νήτων που δεν χρησιμοποιήθηκαν 

Ίδρυση και εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών 

ματα δεν ρυθμίζονται ειδικά από 
τον ν.4663/2020 (α 3 ν.4662/ 
2020). 

Η ίδρυση και η εκμετάλλευση αε-
ροδρομίων επί υδάτινων επιφα-
νειών ρυθμίζεται από τις διατάξεις 

της κείμενης νομοθεσίας, μεταξύ 
δε αυτών και των νόμων 4412 και 
4413/2016, εφόσον και για όσα θέ-

Επείγουσες συμβάσεις της ΓΓ Πολιτικής Προστασίας 

ρεσιών και προμηθειών κατά την 
απόλυτη κρίση της και προς άμεση 
αντιμετώπιση της ανάγκης αυτής 
κατά παρέκκλιση κάθε πρόβλεψης 
του ν.4412/2016 (α 54 παρ 3 
ν.4662/2020). 

Εφόσον συντρέχει κατεπείγουσα 
ανάγκη που επιβάλλει την άμεση 
λήψη και εφαρμογή μέτρων για 
θέματα εθνικής ασφαλείας, προ-
στασίας της δημόσιας τάξης και 
ασφάλειας, της υγείας και της 
ζωής των πολιτών, της περιουσίας 
τους και της προστασίας του φυσι-

κού πλούτου της χώρας, και μόνο 
στο μέτρο που είναι απολύτως 
απαραίτητο για την αντιμετώπιση 
της ανάγκης αυτής, η Γενική Γραμ-
ματεία Πολιτικής Προστασίας δύ-
ναται να συνάπτει νέες συμβάσεις 
ή/και να τροποποιεί ισχύουσες 
συμβάσεις έργων, εργασιών, υπη-
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Σελίδα 3 

Μελετοκατασκευές για μετεγκατάσταση καταστημάτων κράτησης 

Αρμοδιότητες ΜΟΔ ΑΕ 

σης Τεχνικών Έργων (Απόφαση 
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων 10926/2020, ΦΕΚ Β 302).  

Η Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας 
της ΜΟΔ ΑΕ ασκεί πλέον και μετα-
ξύ άλλων καθήκοντα  Διευθύνου-
σας Υπηρεσίας του ν.4412. Καθή-

κοντα Προϊσταμένης Αρχής έχει το 
Διοικητικό Συμβούλιο. Εξειδικεύο-
νται οι αρμοδιότητες του τμήματος 
Μελετών και του τμήματος Εκτέλε-

Αυτοτέλεια σε διαγωνισμούς προμήθειας πετρελαιοειδών και 

τροφίμων 

απόφαση 63/2020 ΟΕ Περιφέρειας 
Αττικής, ΦΕΚ Β 382). 

Τα νππδ και ιδρύματα αρμοδιότη-
τας Περιφέρειας Αττικής εξουσιο-
δοτούνται πλέον να διενεργούν 

αυτοτελώς τις διαδικασίες ανάδει-
ξης προμηθευτών πετρελαιοειδών 
και τροφίμων (α 26 ν.4483/2017, 

έργου δύναται να συντελεστεί με-
χρι την υπογραφή της σύμβασης 
(άρθρο 185 παρ 1 και 2 ν.4662/ 
2020). 

Η αρμοδιότητα της ανάθεσης και 
υλοποίησης της μελέτης, κατα-
σκευής, συντήρησης και εξοπλι-
σμού νέων εγκαταστάσεων προς 
μετεγκατάσταση (συγκεκριμένων) 

καταστημάτων κράτησης ανατίθεται 
στο Υπουργείο Προστασίας του 
Πολίτη και γίνεται σύμφωνα με το  
α 50 ν.4412. Η έγκριση των περι-
βαλλοντικών όρων του εν λόγω 

Τεχνική Βοήθεια στο «Επενδύω στην Ελλάδα» 

(α 139 παρ 2 ν.4635/2019, ΥΑ 
4378/2020, ΦΕΚ Β 67). 

Εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Τεχνικής 
Βοήθειας μεταβατικής περιόδου 

του Εθνικού Προγράμματος Ανά-
πτυξης Επενδύω στην Ελλάδα      

ΜΗΤΕ – Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων  

ος έως τις 31.12.2020), των ήδη 
εγγεγραμμένων στο ΜΕΚ και των 
εργοληπτικών επιχειρήσεων (Εγκύ-
κλιος ΓΓΥ Δ24/οικ/598/16.01. 
2020). 

Αναστέλλεται έως 31.12.2020 η 
υποχρεωτική εγγραφή των δημο-
σίων υπαλλήλων στα μητρώα     
εμπειρίας ως προϋπόθεση για την 
επίβλεψη και εποπτεία έργων ή τη 
συμμετοχή τους σε επιτροπές δια-
γωνισμού. Ρυθμίζεται το ανεκτέ-

λεστο υπόλοιπο συμβάσεων δημο-
σίων έργων και επιτυγχάνεται τα-
κτοποίηση στα ατομικά μελετητικά 
πτυχία, στα πτυχία των γραφείων 
μελετών και των ήδη εγγεγραμμέ-
νων εταιριών (που ήταν σε ισχύ 
στις 03.07.2019 με παράταση ισχύ-

Συμβάσεις καινοτομίας 

partnerships). Παρουσιάστηκε επί-
σης το Πρόγραμμα FABULOS, ως 
παράδειγμα δημόσιας σύμβασης 
καινοτομίας με τον Δήμο Λαμιέων 
να συμμετέχει από την πλευρά της 
Ελλάδας.  

Η ΕΑΑΔΗΣΥ εξέδωσε τεχνική οδη-
γία (6/2019) με αντικείμενο τη ρύθ-
μιση των όρων και των προϋποθέ-
σεων για την προσφυγή στις ποικί-
λες μορφές των δημόσιων συμβά-
σεων καινοτομίας. Αναλύονται οι 

προ-εμπορικές δημόσιες συμβά-
σεις (Pre-commercial procure-
ment), οι συμβάσεις καινοτόμων 
λύσεων (Public procurement of 
innovative solutions), και οι συμ-
πράξεις καινοτομίας (Innovation 

Νέα εργαλεία κοστολόγησης κύκλου ζωής  

https://ec.europa.eu/environment/
gpp/index_en.htm  

Νέα εργαλεία κοστολόγησης κύ-
κλου ζωής από την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή για τα εξής προϊόντα, διαθέ-
σιμα ήδη από 02.01.2020: Υπολο-

γιστές και Οθόνες, Εσωτερικό Φω-
τισμό, Εξωτερικό Φωτισμό, Αυτόμα-
τους Πωλητές και Εξοπλισμό απει-
κόνισης. 

https://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm
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Σελίδα 4 

Ενοποιημένα κείμενα οδηγιών 2014/25 και 2014/23  

EUR-Lex - 02014L0023-20200101 - 
EN - EUR-Lex (για την οδηγία 
2014/23) 

Ενοποιήθηκαν τα κείμενα των οδη-
γιών 2014/25 και 2014/23 προς 
διευκόλυνση των χρηστών, αλλά 
βέβαια χωρίς νομική ισχύ. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/?
qid=1583927621636&uri=CELEX:
02014L0025-20200101 (για την 
οδηγία 2014/25)  

Νομολογία ΔΕΕ 

C-11/19, 06.02.2020, Azienda 
ULSS n. 6 Euganea/Pia Opera 
Croce Verde Padova 

Λέξεις-κλειδιά 

προδικαστική παραπομπή – α 10 
στ και 12 παρ 4 οδηγίας 2014/24 – 
ειδικές εξαιρέσεις για συμβάσεις 
υπηρεσιών – υπηρεσίες πολιτικής 
άμυνας, πολιτικής προστασίας και 
πρόληψης κινδύνων – μη κερδο-
σκοπικές οργανώσεις – υπηρεσία 
τακτικής υγειονομικής διακομιδής 
και υγειονομικής διακομιδής έκτα-
κτης ανάγκης –νομοθεσία επιβάλ-
λουσα κατά προτεραιότητα τη λύση 
της σύμπραξης μεταξύ αναθετου-
σών αρχών – ελευθερία των κρα-
τών μελών ως προς την επιλογή 
του τρόπου παροχής υπηρεσιών – 
όρια – υποχρέωση αιτιολόγησης 

Νομικό ζήτημα 

Οι διατάξεις των άρθρων 10 στ και 
12 παρ 4 της οδηγίας 2014/24 πρέ-
πει να ερμηνευθούν υπό την έν-
νοια ότι δεν αποκλείουν εθνική 
ρύθμιση, η οποία εξαρτά τη σύναψη 
δημόσιας σύμβασης από την από-
δειξη ότι η λύση της σύμπραξης 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα δεν 
διασφαλίζει την ικανοποιητική πα-
ροχή της υπηρεσίας (τακτικής  
υγειονομικής διακομιδής). Η επιλο-
γή του τρόπου παροχής των υπη-
ρεσιών προηγείται χρονικά της 
διαδικασίας ανάθεσης.  Οι εν λόγω 
διατάξεις πρέπει, επίσης, να ερμη-
νευθούν υπό την έννοια ότι δεν 
αποκλείουν ρύθμιση που επιβάλει 
στην αναθέτουσα αρχή την υπο-
χρέωση να αιτιολογήσει την επιλο-
γή της διαδικασίας ανάθεσης.  

C-395/18, 30.01.2020, Tim SpA – 
Direzione e coordinamento 
Vivendi SA/Consip SpA, και Minis-
tero dell’Economia e delle Finanze 

Λέξεις-κλειδιά 

προδικαστική παραπομπή - α 18 
παρ 2 και 57 παρ 4 οδηγίας 
2014/24 –προαιρετικοί λόγοι από-
κλεισμού – αποκλεισμός υπεργο-
λάβου ο οποίος μνημονεύεται στην 
προσφορά του οικονομικού φο-
ρέα – μη συμμόρφωση του υπεργο-
λάβου προς τις υποχρεώσεις   
στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου – 
εθνική νομοθεσία, η οποία προβλέ-
πει τον αυτόματο αποκλεισμό οικο-
νομικού φορέα εξαιτίας της εν 
λόγω μη συμμόρφωσης 

Νομικό ζήτημα 

Το άρθρο 57 παρ 4 στ της οδηγίας 
2014/24 δεν αντιτίθεται σε εθνική 
ρύθμιση δυνάμει της οποίας η ανα-
θέτουσα αρχή έχει την ευχέρεια, ή 
ακόμη και την υποχρέωση, να   
αποκλείσει προσφέροντα όταν ο 
λόγος αποκλεισμού που προβλέπει 
η διάταξη αυτή διαπιστώνεται ότι 
συντρέχει στο πρόσωπο ενός από 
τους υπεργολάβους του. Αντιτίθε-
ται, όμως, σε εθνική ρύθμιση, η 
οποία προβλέπει ότι ένας τέτοιος 
αποκλεισμός έχει αυτόματο χαρα-
κτήρα, διότι παραβιάζει την αρχή 
της αναλογικότητας σε συνδυασμό 
με το άρθρο 57 παρ 6 της ανωτέ-
ρω οδηγίας. 

 

 

 

C-89-91/19, 06.02.2020, Rieco 
SpA/Comune di Lanciano και Eco-
lan SpA 

Λέξεις-κλειδιά 

προδικαστική παραπομπή - α 12 
παρ 3 οδηγίας 2014/24 – εθνική 
νομοθεσία που ευνοεί τη σύναψη 
δημοσίων συμβάσεων σε βάρος 
των in‑house συμβάσεων – ελευ-
θερία των κρατών μελών ως προς 
την επιλογή του τρόπου παροχής 
υπηρεσιών – όρια – εθνική νομο-
θεσία που δεν επιτρέπει σε αναθέ-
τουσα αρχή να αποκτά ποσοστό 
συμμετοχής στο κεφάλαιο φορέα 
που ανήκει σε αναθέτουσες αρχές, 
όταν το ποσοστό αυτό συμμετοχής 
δεν εξασφαλίζει δυνατότητα ελέγ-
χου του εν λόγω φορέα ή δικαίωμα 
αρνησικυρίας 

Νομικό ζήτημα 

Το άρθρο 12 παρ 3 της οδηγίας 
2014/24 συμβαδίζει με εθνική ρύθ-
μιση η οποία εξαρτά την πραγματο-
ποίηση μίας in house ανάθεσης 
από την αδυναμία σύναψης δημό-
σιας σύμβασης και, εν πάση περι-
πτώσει, από την απόδειξη εκ μέ-
ρους της αναθέτουσας αρχής    
των ειδικών πλεονεκτημάτων που 
απορρέουν για το κοινωνικό σύνο-
λο από την επιλογή της in house 
ανάθεσης. Το ίδιο άρθρο επιτρέπει 
ωστόσο εθνική ρύθμιση που απα-
γορεύει σε αναθέτουσα αρχή να 
αποκτά ποσοστό συμμετοχής στο 
κεφάλαιο φορέα, οι μέτοχοι του 
οποίου είναι άλλες αναθέτουσες 
αρχές, όταν το ποσοστό συμμετο-
χής είναι τόσο μικρό που δεν εξα-
σφαλίζει δυνατότητα ελέγχου ή 
δικαίωμα αρνησικυρίας.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1583927621636&uri=CELEX:02014L0023-20200101
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1583927621636&uri=CELEX:02014L0023-20200101
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1583927621636&uri=CELEX:02014L0025-20200101
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1583927621636&uri=CELEX:02014L0025-20200101
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1583927621636&uri=CELEX:02014L0025-20200101
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1583927621636&uri=CELEX:02014L0025-20200101


Ενημερωτικό δελτίο δημοσίων συμβάσεων - Τεύχος  1/2020 

Σελίδα 5 

γασία να μη να θίγει τον κύριο σκο-
πό των κανόνων της ΕΕ, ήτοι την 
ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρε-
σιών και τον ελεύθερο και ανόθευ-
το ανταγωνισμό εντός όλων των 
κρατών μελών. 

Κατά συνέπεια, το α 5 του νόμου 
26/2012 της Ιταλίας που επιβάλει 
την υποχρέωση επιλογής συνεργα-
σίας μεταξύ φορέων του δημοσίου 
όταν βέβαια πληρούνται οι προϋπο-
θέσεις του α 12 παρ 4 της οδηγίας 
2014/24, χωρίς να πρέπει να τεθεί 
θέμα διαγωνιστικής διαδικασίας, 

είναι σύμφωνο με την οδηγία. Ομοί-
ως, οι αναθέτουσες αρχές μπο-
ρούν πάντοτε να κάνουν χρήση του 
α 15 του ιταλικού νόμου 241/1990 
και να συνάπτουν συμβάσεις/συμ-
φωνίες για την από κοινού ρύθμιση 
δραστηριότητας κοινού ενδιαφέ-
ροντος, αρκεί μία ανάλογη συνερ-
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Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου 

Η Ελληνική Επιθεώρηση 
Ευρωπαϊκού Δικαίου εκδί-
δεται από το έτος 1981 
από το ΚΔΕΟΔ σε συνερ-
γασία με τον Δικηγορικό 
Σύλλογο Θεσσαλονίκης   
4 φορές το χρόνο στην 
ελληνική γλώσσα, ενώ 
από το 2004 εκδίδεται 
ετησίως ένα πέμπτο ξε-
νόγλωσσο τεύχος. Αντι-
κείμενό της αποτελεί το 
σύνολο του Ευρωπαϊκού 
Δικαίου, καθώς και οι 
τομείς της προστασίας 
των ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων και του διεθνούς 
δικαίου, δημόσιου και 
ιδιωτικού. Ειδικά τεύχη 
παρουσιάζουν αφιερώμα-
τα σε θέματα ιδιαίτερου 
ενδιαφέροντος, όπως λ.χ. 
η Σύμβαση των Βρυξελ-
λών, η ραδιοτηλεόραση, 
το περιβάλλον, οι συμβά-
σεις δημόσιων έργων,     
η εκπαίδευση και η διαφή-
μιση. 

Η Μονάδα Παρακολούθησης Διαγωνισμών και 
Συμβάσεων (ΜοΠαΔιΣ) λειτουργεί από την 1η 
Ιανουαρίου 1997, στη θεσσαλονίκη, στις εγκατα-
στάσεις του Κέντρου Διεθνούς Ευρωπαϊκού και 
Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ). Αποτελεί μία γνω-
μοδοτική δομή που παρέχει στο Υπουργείο Οικο-
νομίας και Ανάπτυξης, καθώς και σε όλες τις ελ-
ληνικές αναθέτουσες αρχές εξειδικευμένη και 
ταχύτατη συμβουλευτική υποστήριξη κατά τη 

δημοπράτηση δημοσίων συμβάσεων που υπάγο-
νται στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2014/24  
& 2014/25. Συγκροτεί ένα εθνικό σύστημα ελέγ-
χου της νομιμότητας των διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων και σηματοδοτεί μια νέα 
εποχή προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της 
διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας στη δη-
μοπράτηση των δημοσίων συμβάσεων. 

Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ ………………..….………....….………………………………………………………………..…... 
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