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Ο ΟΑΣΑ και ο ΟΑΣΘ δύνα-
νται να συνάπτουν συμβά-
σεις με διαπραγμάτευση 
χωρίς προκήρυξη (α 269δ 
ν.4412), καθώς θεωρείται 
ότι οι συνθήκες της πανδη-
μίας πληρούν την προϋπό-
θεση της ύπαρξης κατεπεί-
γουσας ανάγκης οφειλόμε-
νης σε απρόβλεπτη περί-
σταση (α 1 και 3 της από 
22.08.20 ΠΝΠ). 

Οι δήμοι μπορούν να προμη-
θεύονται μάσκες και λοιπά 
είδη ατομικής προστασίας των 
μαθητών και των εκπαιδευτι-
κών με τη διαδικασία της δια-
πραγμάτευσης χωρίς προηγού-

σκες, π/υ 6.108.199,97€, με 
υποχρέωση παροχής δείγμα-
τος και παράδοση εντός 7 ημε-
ρών από την υπογραφή της 
σύμβασης. 

μενη δημοσίευση (α 32 παρ 
2γ ν.4412) (α 4 της από 
22.08.20 ΠΝΠ). Στο πλαίσιο 
αυτό η ΚΕΔΚΕ δημοσίευσε 
(27.08.20) πρόσκληση για 
υποβολή προσφορών για μά-

Συμβάσεις δήμων με διαπραγμάτευση 

Το ΕΚΑΒ δύναται, κατά παρέκ-
κλιση όλων των κείμενων εθνι-
κών διατάξεων περί δημοσίων 
συμβάσεων, να απευθύνει πρό-
σκληση για την αγορά ανταλ-
λακτικών ασθενοφόρων και ια-
τροτεχνολογικού εξοπλισμού 
(α 5 της από 10.08.20 ΠΝΠ). 
Ομοίως, εφόσον εξακολουθεί 
να υφίσταται άμεσος κίνδυνος 
εμφάνισης και διάδοσης του 
COVID-19 έως τις 31.10.2020, 
οι διαδικασίες έκτακτης προ-

της από 10.08.20 ΠΝΠ). Τέλος, 
η προμήθεια ιατροτεχνολογι-
κών τεστ για την αντιμετώπιση 
του COVID-19 μπορούν να διε-
νεργούνται κατά παρέκκλιση 
όλων των κείμενων εθνικών 
διατάξεων περί δημοσίων συμ-
βάσεων από την ανώνυμη εται-
ρεία με την επωνυμία Ινστιτού-
το Φαρμακευτικής Έρευνας και 
Τεχνολογίας ΑΕ ή και από τις 
ΥΠΕ ως ΚΑΑ με διαδικασίες 
έκτακτης ανάγκης.  

μήθειας κάθε αναγκαίου υγει-
ονομικού υλικού, πάσης φύ-
σεως φαρμάκων, κάθε ενδε-
δειγμένου μέσου ατομικής ή 
συλλογικής προστασίας, ια-
τροτεχνολογικών προϊόντων, 
εξοπλισμού και αντιδραστη-
ρίων μπορούν να διενεργού-
νται και από τις ΥΠΕ της χώ-
ρας ως Κεντρικές Αρχές 
Αγορών (ΚΑΑ), κατά παρέκ-
κλιση όλων των κείμενων 
εθνικών διατάξεων (α 10-11 
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Διατυπώσεις δημοσιότητας 

καθώς έτσι ενημερώνονται μόνο οι 
φορείς που έχουν ήδη εκδηλώσει 
ενδιαφέρον. Κάθε ουσιώδης τρο-
ποποίηση των όρων του διαγωνι-
σμού καθιστά απαραίτητη την πα-
ράταση των αρχικά προβλεφθεισών 
προθεσμιών ή την έναρξη νέας 
διαδικασίας (4121/30.07.20 διευ-
κρινιστικό έγγραφο ΕΑΑΔΗΣΥ). 

Κάθε ουσιώδης τροποποίηση των 
όρων της διαγωνιστικής διαδικα-
σίας οφείλει να λάβει το σύνολο 
των απαραίτητων δημοσιεύσεων, 
ώστε να υπάρχει πλήρης διαφάνεια 
και απρόσκοπτη πρόσβαση του συ-
νόλου των ενδιαφερομένων οικο-
νομικών φορέων στο διαγωνισμό. 
Παράλειψη ή η πλημμελής τήρηση 
των διατυπώσεων δημοσιότητας 
συνιστά παράβαση ουσιώδους τύ-
που. Στις συμβάσεις άνω των ορί-

ων, η αναθέτουσα αρχή οφείλει 
πρώτα να αποστείλει προς την 
ΕΕΕΕ το τυποποιημένο έντυπο δι-
ορθωτικής διακήρυξης και στη 
συνέχεια να προβεί στις απαραίτη-
τες δημοσιεύσεις σε εθνικό επίπε-
δο. Για τους διαγωνισμούς μέσω 
ΕΣΗΔΗΣ κάθε ουσιώδης τροποποί-
ηση της διακήρυξης γνωστοποιεί-
ται μέσω της σελίδας του διαγω-
νισμό στο ΕΣΗΔΗΣ και όχι μέσω 
της καρτέλας με τίτλο Επικοινωνία, 

Μεταφορά μαθητών 

2020 έως την 30.06.2021. Εάν η 
παράταση αυτή δεν είναι δυνατή, η 
ανάθεση επιτρέπεται να γίνεται με 
διαπραγμάτευση χωρίς προκήρυξη 
(α 33 παρ 2 ν. 4713/2020). 

Όπου δεν κατέστη εφικτή η προκή-
ρυξη διαγωνισμού ή προέκυψαν νέ-
ες ανάγκες μετά από την προκήρυ-
ξη ή υπάρχουν αδιάθετα δρομολό-
για ή δεν έχουν ακόμα αναδειχθεί 

προσωρινοί ανάδοχοι στις εκκρε-
μείς διαδικασίες, η Οικονομική Επι-
τροπή της οικείας Περιφέρειας 
δύναται να παρατείνει τις συμβά-
σεις που ήταν σε ισχύ την 30.06. 

Έκθεση ΕΑΑΔΗΣΥ για καθαρά οχήματα 

αφορά την εφαρμογή των α 65-71 
του ν.3982/2011 και μελλοντικές 
ενέργειες εφαρμογής, ενώ θα υφί-
σταται απαραίτητα εισήγηση του 
Υπουργείου Υποδομών και Μετα-
φορών. 

Η ΕΑΑΔΗΣΥ θα είναι πλέον υπο-
χρεωμένη να υποβάλει έκθεση 
στην ΕΕ (έως την 18.04.26 η πρώτη 
και μετά κάθε 3 έτη) σχετικά με 
την προώθηση των καθαρών και 
ενεργειακώς αποδοτικών οχημά-

των οδικών μεταφορών για προκη-
ρύξεις διαγωνισμών που θα από-
σταλούν στην ΕΕΕΕ μετά την 02.08. 
2021 (α άρθρο 71Α παρ 2 ν.3982/ 
2011, όπως προστέθηκε με το α 39 
παρ 4 ν.4710/2020). Η έκθεση θα 
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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. 
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