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Παρατείνεται έως 31.12.2021 η 
υποχρέωση δημοσίευσης προ-
κηρύξεων δημοσίων συμβάσε-

379 παρ 12 ν.4412 όπως αντι-
καθίσταται με το α 185 ν.4764/ 
2020). 

ων στον περιφερειακό και το-
πικό τύπο, υπό τους όρους 
που ίσχυαν μέχρι σήμερα (α 

Δεν καταργείται η δημοσίευση στον περιφερειακό και 
τοπικό τύπο 

Η ΕΑΑΔΗΣΥ υιοθετεί τη λει-
τουργία πλατφόρμας καταγγε-
λιών, συμμορφούμενη με τις 
απαιτήσεις των διεθνών καλών 
πρακτικών και της εκδοθείσης 
Οδηγίας 2019/1937 περί προ-
στασίας των whistleblowers. Η 
ηλεκτρονική πλατφόρμα είναι 
σύμφωνη με τις απαιτήσεις του 
GDPR και της λοιπής εθνικής 
και ευρωπαϊκής νομοθεσίας 
προσωπικών δεδομένων και 
εγγυάται ότι δεν υφίσταται δυ-
νατότητα πρόσβασης τρίτων σε 
απόρρητες καταγγελίες. Αν 
θέλετε να καταγγείλετε πρά-
ξεις απάτης και διαφθοράς και 
εν γένει παρατυπίες που σχε-
τίζονται με δημόσιες συμβά-

αναθέτουσες αρχές πατήστε 
τον παρακάτω σύνδεσμο https://
whistle2eaadhsy.disclosers.eu/#/ 

σεις, αλλά και ανεπαρκή επι-
βολή των κανόνων για τις 
δημόσιες συμβάσεις από τις 

Στις 17.12.2020 η ΕΑΑΔΗΣΥ 
εξέδωσε την με αριθμό Α45/ 
2020 Γνώμη της επί του σχε-
δίου νόμου για τον εκσυγχρο-

ρες ρυθμίσεις για τις προμή-
θειες στους τομείς της άμυνας 
και της ασφάλειας. 

νισμό, την απλοποίηση και 
την αναμόρφωση του ρυθμι-
στικού πλαισίου των δημο-
σίων συμβάσεων και ειδικότε-

Γνώμη Α45/2020 ΕΑΑΔΗΣΥ 

Οι δήμοι, οι περιφέρειες, και 
τα νομικά τους πρόσωπα μπο-
ρούν να αναθέτουν την παροχή 
υπηρεσιών διενέργειας τεστ 

2γ ν.4412/2016, α 74 παρ 5 
ν.4745/2020). 

για την ανίχνευση του ιού 
COVID-19 σύμφωνα με τη δια-
δικασία της διαπραγμάτευσης 
λόγω επείγοντος (α 32 παρ 

Διαπραγμάτευση λόγω επείγοντος για διενέργεια      
Covid-19 τεστ  

Λειτουργία πλατφόρμας καταγγελιών 
για δημόσιες συμβάσεις

Δεν καταργείται η δημοσίευση στον 
περιφερειακό και τοπικό τύπο

Γνώμη Α45/2020 ΕΑΑΔΗΣΥ

Διαπραγμάτευση λόγω επείγοντος για 
διενέργεια Covid-19 τεστ 

Αποκατάσταση ζημιών από τον Ιανό

Πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα» 

Ανάθεση συμβάσεων των ΕΛΤΑ ΑΕ 
εκτός ν.4412

Απευθείας αναθέσεις από ΡΑΕ και 
ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ

Παροχή υπηρεσιών της ΔΕΗ προς 
ΔΕΔΔΗΕ 

Προγραμματικές συμβάσεις ΔΕΗ  
Υπουργείου Περιβάλλοντος 

Μεταβίβαση ακινήτου από τον e-ΕΦΚΑ 
στον Δήμο Μαραθώνα χωρίς διαγωνισμό

Συμβάσεις του Οργανισμού Διαχείρισης 
και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων 

Συμβάσεις μεταφοράς, συσκευασίας και 
ασφάλισης ανακτηθέντων πολιτιστικών 
αγαθών

Διαπραγμάτευση για συμβάσεις 
ενημέρωσης για εμβολιασμό

Παράταση ισχύος άρθρων ΠΝΠ

Προμήθεια υγειονομικού υλικού κατά 
παρέκκλιση μέχρι 31.03.2021

Έκτακτες προμήθειες ανταλλακτικών 
ΕΚΑΒ

Συμβάσεις δομών Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας

Μετακίνηση προσωπικού στη ΓΓ 
Πολιτικής Προστασίας

Προμήθεια εμβολίων κατά του COVID-19 

Εφαρμογή Εθνικού Προγράμματος 
Εμβολιασμού

Παρατάσεις έκτακτων μέτρων 
Υπουργείου Ανάπτυξης

Νομιμοποίηση συμβατικών δεσμεύσεων 
συγχρηματοδοτούμενων έργων

Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών 
από διοικητικές μονάδες του e-EΦΚΑ

Διασφάλιση θαλάσσιας συγκοινωνίας 
νησιωτικών περιοχών

Απευθείας αναθέσεις από ΟΑΣΑ ΑΕ

Αναθέσεις με διαπραγμάτευση από 
ΟΣΕΘ ΑΕ και ΟΑΣΘ ΑΕ

Αναστολή / αντικατάσταση διατάξεων 
ΜΗΤΕ 

Στρατηγική της ΕΕ για τα εμβόλια κατά 
της νόσου COVID-19

Σύμβαση προμήθειας ρεμδεσιβίρης

Νομολογία ΔΕΕ
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Αποκατάσταση ζημιών από τον κυκλώνα Ιανό 

ν.4412). Στη διαδικασία προσκα-
λούνται 3 τουλάχιστον εργοληπτι-
κές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν 
αποδεδειγμένη εμπειρία στην  
εκτέλεση έργων οδικών υποδομών, 
εφόσον με την προσφορά τους και 
επί ποινή αποκλεισμού αποδέχο-
νται εγγράφως την παράδοση του 
έργου εντός 18 μηνών από την 
υπογραφή της σύμβασης. Κριτήριο 
ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρου-
σα από οικονομική άποψη προσφο-
ρά βάσει τιμής (α 63 παρ 1,3,7 
ν.4753/2020). 

Η ανάθεση και εκτέλεση του έργου 
της αποκατάστασης των ζημιών 
που προκλήθηκαν από την πορεία 
του μεσογειακού κυκλώνα Ιανός 
και τις επακόλουθες πλημμύρες 
της 18ης-19ης.09.2020 στην Περιφέ-
ρεια Θεσσαλίας ανήκει στην αρμο-
διότητα του Υπουργείου Υποδομών 
και Μεταφορών. Δεν εφαρμόζονται 
τα α 49 και 50 ν.4412/2016 και 
αρκεί για τη διενέργεια του διαγω-
νισμού η σύνταξη και έγκριση εκ 
μέρους της αναθέτουσας αρχής 
του τεύχους της Τεχνικής Περιγρα-
φής των προς εκτέλεση εργασιών, 
του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης 
αυτών, του προϋπολογισμού δημο-

πράτησης και της Ειδικής Συγγρα-
φής Υποχρεώσεων. Η αναθέτουσα 
αρχή μπορεί να αναθέσει τη σύντα-
ξη των ως άνω τευχών σε Τεχνικό 
και Νομικό Σύμβουλο, έναντι αμοι-
βής, με τη διαδικασία του α 128 
παρ 2 ν.4412, μέχρι τα όρια της 
οδηγίας 2014/24, χωρίς γνώμη του 
Τεχνικού Συμβουλίου Δημόσιων 
Έργων και χωρίς χρήση του      
ΕΣΗΔΗΣ. 

Η διαδικασία επιλογής αναδόχου 
για την εκτέλεση του έργου πραγ-
ματοποιείται με τη διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευ-
ση λόγω επείγοντος (α 32 παρ 2γ 

Διατροφικό Πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα»  

ν.4412), καθώς και κάθε άλλο ειδι-
κότερο, τεχνικό ή λεπτομερειακό 
θέμα (α 12 παρ 7 ν.4455/2017 
όπως προστέθηκε με το α 77 
ν.4756/2020). 

Με ΚΥΑ των υπουργών Παιδείας 
και Εργασίας, μετά από εισήγηση 
του ΟΠΕΚΑ και γνώμη της Διεύθυν-
σης Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκ-
παίδευσης του Υπουργείου Παι-
δείας, ορίζονται οι σχολικές μονά-
δες στις οποίες μπορεί να εφαρ-

μοστεί το πρόγραμμα Σχολικά Γεύ-
ματα. Με όμοια απόφαση καθορί-
ζονται επίσης οι ειδικότεροι όροι 
ως προς τον τρόπο συγκρότησης, 
σύνθεσης και λειτουργίας των 
επιτροπών παραλαβής των υπηρε-
σιών των αναδόχων (α 107-110 

Ανάθεση συμβάσεων των ΕΛΤΑ ΑΕ εκτός ν.4412 

ορίων, ενώ για τις αντίστοιχες 
συμβάσεις άνω των ορίων εφαρμό-
ζεται το Βιβλίο ΙΙ ν.4412. Σε κάθε 
περίπτωση, το σύστημα έννομης 
προστασίας του Βιβλίου IV ν.4412, 
εφαρμόζεται σε όλες τις συμβά-
σεις που αναθέτει η ΕΛΤΑ ΑΕ και 
βάσει του Κανονισμού της (α 48 
ν.4758/2020). 

Η ανάθεση συμβάσεων έργων, 
προμηθειών και υπηρεσιών των 
ΕΛΤΑ ΑΕ, άνω και κάτω των ορίων 
του α 235 ν.4412, γίνεται πλέον 
σύμφωνα με Κανονισμό που θα 
καταρτίσει η εταιρία, κατά παρέκ-
κλιση από την κείμενη νομοθεσία 
για την ανάθεση και εκτέλεση δη-
μοσίων συμβάσεων, αλλά με την 
επιφύλαξη των διατάξεων του  
ενωσιακού δικαίου. O Κανονισμός 

εγκρίνεται με απόφαση του ΔΣ των 
ΕΛΤΑ, εντός 4 μηνών από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος, και 
για τις συμβάσεις άνω των ορίων 
με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης. Μέχρι την κατάρτιση 
του Κανονισμού, το ΔΣ δύναται να 
αποφασίζει για την διαδικασία ανά-
θεσης συμβάσεων έργων, προμη-
θειών και υπηρεσιών κάτω των 

Απευθείας αναθέσεις από ΡΑΕ και ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ 

σιο ποσό των 150.000€ πλέον 
ΦΠΑ. Η ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ δύναται ομοί-
ως, αποκλειστικά εντός του έτους 
2021, να αναθέτει απευθείας μία ή 
περισσότερες συμβάσεις για την 
αναβάθμιση, την παραμετροποίηση, 
τη συντήρηση των πληροφοριακών 
συστημάτων εκκαθαρίσεων και 

Αποκλειστικά εντός του έτους 
2021, η μεν ΡΑΕ δύναται να συνά-
πτει μία ή περισσότερες συμβά-
σεις παροχής υπηρεσιών για την 
ανάπτυξη γεωπληροφοριακών χαρ-
τών σε διανυσματική μορφή, στους 
οποίους θα αποτυπώνονται οι πε-
ριοχές αποκλεισμού, ζώνες ασυμ-

βατότητας και οι ζώνες που προ-
κύπτουν από τις προβλεπόμενες 
αποστάσεις χωροθέτησης εγκατα-
στάσεων ΑΠΕ, σύμφωνα με το Ειδι-
κό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδια-
σμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για 
τις ΑΠΕ, κατά παρέκκλιση του 
ν.4412 και μέχρι το συνολικό ετή-
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150.000€ πλέον ΦΠΑ  (α 164 
ν.4759/2020). 

υπολογισμών των μηνιαίων χρεώ-
σεων παραγωγής των σταθμών 
ΑΠΕ και των μειωμένων χρεώσεων 

Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπο-
μπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ), 
μέχρι το συνολικό ετήσιο ποσό των 

Παροχή υπηρεσιών της ΔΕΗ προς ΔΕΔΔΗΕ  

ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ παρατείνεται μέχρι 
31.12.2021 (α 164 ν.4759/2020). 

Το άρθρο 34 του ν.4643/2019 αντι-
καθίσταται και η δυνατότητα που 

είχε χορηγηθεί στην ΔΕΗ για παρο-
χή υποστηρικτικών υπηρεσιών στην 

Προγραμματικές συμβάσεις ΔΕΗ – Υπουργείου Περιβάλλοντος  

η αναγκαστική απαλλοτρίωση κη-
ρύχθηκε και συντελέσθηκε βάσει 
του άρθρου 15 ν.4273/2014 με 
δαπάνες της ΔΕΗ ΑΕ για την εξό-
ρυξη λιγνίτη και οι οποίες θα δια-
τεθούν για την παραγωγή ηλεκτρι-
κής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές, και κάθε άλλο ζήτημα για 
την εξυπηρέτηση του σκοπού της 
σύμβασης (α 155 ν.4759/2020). 

Στην προγραμματική αυτή σύμβαση 
προβλέπεται ως υποχρέωση η δη-
μιουργία νέων δασών συνολικής 
έκτασης μεγαλύτερης κατά ποσο-
στό δέκα τοις εκατό (10%) από τις 
εκτάσεις του προηγούμενου εδα-
φίου κατά προτεραιότητα εντός 
των περιοχών των εξαντλημένων ή 
υπό εκμετάλλευση ορυχείων, κα-
θώς και οι σχετικές προδιαγραφές 
και κάθε αναγκαίο θέμα για την 
εφαρμογή της δάσωσης. Το σύνολο 
των σχετικών φυτεύσεων ολοκλη-
ρώνεται εντός 3 ετών από την 
έναρξη της ισχύος του παρόντος 
(α 156 παρ 8 ν.4759/2020). 

Με προγραμματική σύμβαση μετα-
ξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας και της ΔΕΗ ΑΕ, 
δύναται να ανατίθεται στην τελευ-
ταία η διενέργεια διαγωνισμών για 
την εκπόνηση των μελετών των 
Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων 
(ΕΠΣ) εντός των Ζωνών Απολιγνι-
τοποίησης (ΖΑΠ) με δαπάνες της 
εταιρείας και να καθορίζονται οι 
ειδικότεροι όροι της συνεργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων των αρμοδι-
οτήτων των Ειδικών Γνωμοδοτικών 
Επιτροπών κατά την προετοιμασία, 
ανάθεση και εκτέλεση των συμβά-
σεων μελετών. Οι Επιτροπές αυτές 
συγκροτούνται από στελέχη του 
Υπουργείου για να υποστηρίζουν τα 
αρμόδια όργανα της ΔΕΗ ΑΕ ως 
αναθέτουσας αρχής κατά την προ-
ετοιμασία και υλοποίηση των δια-
γωνιστικών διαδικασιών και την 
εκτέλεση των συμβάσεων μελετών. 
Η παραλαβή των μελετών για τα 
ΕΠΣ των ΖΑΠ διενεργείται μετά τη 
σύμφωνη γνώμη των ως άνω Ειδι-
κών Γνωμοδοτικών Επιτροπών. 

Με προγραμματική σύμβαση μετα-

ξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας και της ΔΕΗ ΑΕ, η 
οποία κυρώνεται από τη Βουλή, 
δύναται να ανατίθεται στην τελευ-
ταία η υλοποίηση των νέων χρήσε-
ων γης και η αναβάθμιση εκτάσε-
ων, που είχαν περιέλθει στην κυρι-
ότητα ή τη χρήση της ΔΕΗ ΑΕ για 
την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργει-
ας από λιγνίτη και περιλαμβάνονται 
στις προβλεπόμενες ΖΑΠ. Με την 
προγραμματική σύμβαση προβλέ-
πονται οι όροι και οι προϋποθέσεις 
για την αναβάθμιση των εκτάσεων 
από τη ΔΕΗ ΑΕ, οι υποχρεώσεις, η 
παρακολούθηση της εκτέλεσης της 
σύμβασης, ο τρόπος κάλυψης των 
δαπανών των δράσεων και τα σχε-
τικά χρηματοδοτικά εργαλεία, ο 
τρόπος υπολογισμού των διαχει-
ριστικών δαπανών της ΔΕΗ ΑΕ και 
κάλυψής τους, καθώς και ο τρόπος 
μεταβίβασης στο Δημόσιο της κυρι-
ότητας των υποκείμενων εκτάσεων 
που είναι στην κυριότητα της ΔΕΗ 
ΑΕ, όπως και κάθε άλλου δικαιώ-
ματος ή υποχρέωσης που τις αφο-
ρά και ο τρόπος παραχώρησης στη 
ΔΕΗ ΑΕ των εκτάσεων, των οποίων 

Μεταβίβαση ακινήτου από τον e-ΕΦΚΑ στον Δήμο Μαραθώνα 

χωρίς διαγωνισμό 

ακινήτου, από τον Δήμο Μαραθώ-
να, κοινόχρηστου χώρου υπαίθριας 
αναψυχής για τους κατοίκους της 
περιοχής και τους επισκέπτες της. 
Η σύμβαση πώλησης τελεί υπό τον 
όρο της μη μεταβολής του προο-
ρισμού ή της χρήσης της έκτασης, 
η οποία υπόκειται στην προστασία 
και τους περιορισμούς της δασικής 

Κατά παρέκκλιση των α 31 παρ 4 
ν.2166/1993 και α 59 ν.715/1979, 
με απόφαση του ΔΣ του Ηλεκτρονι-
κού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής 
Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), που εκδίδε-
ται ύστερα από γνωμοδότηση της 
εκτιμητικής Επιτροπής ή ανεξάρτη-
του πιστοποιημένου εκτιμητή κατά 
παρέκκλιση του α 186 παρ 6 

ν.3463/2006, και εγκρίνεται από 
τον εποπτεύοντα Υπουργό Εργασί-
ας και Οικονομικών, μεταβιβάζεται 
στον Δήμο Μαραθώνα ένα ακίνητο 
ιδιοκτησίας του, μετά των επ’ αυ-
τού κτιριακών εγκαταστάσεων και 
εν γένει συστατικών. Αποκλειστι-
κός σκοπός της μεταβίβασης είναι 
η λειτουργία εντός του ως άνω 

3 
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βολής του προορισμού, της φύσης 
και της χρήσης της συγκεκριμένης 
έκτασης, η οποία υπόκειται στην 
προστασία και τους περιορισμούς 
της δασικής νομοθεσίας και διατη-
ρεί στο ακέραιο τον δασικό της 
χαρακτήρα  (α 169 ν.4759/2020). 

νομοθεσίας και διατηρεί πάντοτε 
στο ακέραιο τον δασικό της χαρα-
κτήρα, η παράβαση δε του όρου 
αυτού επάγεται την ανατροπή της 
πώλησης. 

Με απόφαση του Υπουργού Εργα-
σίας, που εκδίδεται ύστερα από 

σύμφωνη γνώμη του ΔΣ του e-
ΕΦΚΑ, το ανωτέρω ακίνητο, μετά 
των επ’ αυτού κτηριακών εγκατα-
στάσεων και εν γένει συστατικών 
του, δύναται να παραχωρείται σύμ-
φωνα με την περ στ του α 50 
ν.4430/2016. Η παραχώρηση τελεί 
πάντοτε υπό τον όρο της μη μετα-

Συμβάσεις του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτι-

στικών Πόρων  

γυας Οικονομίας του ν.4430/2016 
(α 4 παρ 3 ν.4761/2020). 

Ο ΟΔΑΠ μπορεί, τέλος, να συνά-
πτει ή να συμμετέχει σε προγραμ-
ματικές συμβάσεις του α 12 ν.4412 
ή του α 100 ν.3852/2010, προγραμ-
ματικές συμφωνίες και μνημόνια 
συνεργασίας, με σκοπό την προ-
στασία, διάσωση, ανάδειξη, διάδο-
ση και προβολή της πολιτιστικής 
κληρονομιάς, καθώς και την υπο-
στήριξη συνεργατικών δράσεων, 
δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων 
με πολιτιστικούς φορείς (α 5 παρ 2 
ν.4761/2020). 

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού και ο Οργανισμός Διαχείρι-
σης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών 
Πόρων είναι αποκλειστικά αρμόδιοι 
για τη δημιουργία εκμαγείων και 
ακριβών αντιγράφων (α 46 παρ 4Δγ 
ν.3028/2002), τα οποία και κατα-
σκευάζονται στα εργαστήρια του 
ΟΔΑΠ είτε με ίδια μέσα, είτε με 
ανάθεση σε ανάδοχο σύμφωνα με 
τον ν.4412 (α 3 παρ 1 ν.4761/ 
2020). 

Η αξιοποίηση των ακινήτων εν γέ-
νει και των αναψυκτηρίων που 
βρίσκονται εντός κηρυγμένων αρ-

χαιολογικών χώρων και ιστορικών 
τόπων ή λειτουργούν για την εξυ-
πηρέτηση των επισκεπτών των ορ-
γανωμένων αρχαιολογικών χώρων 
και ιστορικών τόπων, των μουσείων 
και των μνημείων, τα οποία ανή-
κουν κατά κυριότητα ή διαχείριση 
στο Υπουργείο Πολιτισμού και  
Αθλητισμού ή στον ΟΔΑΠ, υλοποι-
είται εναλλακτικά με ιδία μέσα του 
ΟΔΑΠ, μέσω συμβάσεων μίσθωσης 
ακινήτων του πδ715/1979, μέσω 
δημόσιων συμβάσεων του ν.4412   
ή συμβάσεων παραχώρησης του 
ν.4413/2016, ή μέσω παραχώρησης 
σε φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγ-

Συμβάσεις μεταφοράς, συσκευασίας και ασφάλισης ανακτηθέντων 

πολιτιστικών αγαθών 

με διαπραγμάτευση χωρίς προη-
γούμενη δημοσίευση μέχρι το ποσό 
των 130.000€ πλέον ΦΠΑ (α 55 
ν.4761/2020). 

Προστίθεται άρθρο 15Α στον 
ν.3658/2008, σύμφωνα με το οποίο 
οι συμβάσεις μεταφοράς, συσκευα-
σίας και ασφάλισης ανακτηθέντων 
πολιτιστικών αγαθών, ύστερα από 
παράνομη διακίνησή τους, δεδομέ-

νου του όρου εμπιστευτικότητας 
και του απορρήτου που υπάρχει 
μεταξύ των πλευρών, εξαιρούνται 
όλων των προβλέψεων δημοσιότη-
τας (Διαύγεια, ΚΗΜΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ), 
ανεξαρτήτως αξίας. Ανατίθενται δε 

εγνωσμένου κύρους και ζητά την 
υποβολή προσφορών εντός 5 ημε-
ρών. Οι προσκαλούμενοι φορείς 
δύνανται να συμμετέχουν είτε με-
μονωμένα, είτε ως μέλη ένωσης, 
με συγκεκριμένη κατανομή των 
αναλαμβανόμενων εργασιών. Κρι-
τήριο ανάθεσης είναι αποκλειστικά 
η τιμή, ενώ η προθεσμία άσκησης 
ενδικοφανών προσφυγών ορίζεται 
στο ήμισυ των προθεσμιών των 
κείμενων διατάξεων (α 74 ν.4761/ 
2020). 

Το Υπουργείο Υγείας μπορεί να 
οργανώσει Εθνική Εκστρατεία Εμ-
βολιασμού κατά του κορωνοϊού 
COVID-19, με αντικείμενο τη δια-
μόρφωση θετικής πεποίθησης και 
ενεργού συμμετοχής των πολιτών 
στον εμβολιασμό. Θα το πετύχει με 
συμπράξεις με δημόσιους και ιδιω-
τικούς φορείς, περιλαμβανομένων 
ιδίως των πολιτικών κομμάτων, της 
Εκκλησίας της Ελλάδος, των ΟΤΑ α 
και β βαθμού, ιατρικών και φαρ-
μακευτικών συλλόγων, συλλόγων 

ασθενών και λοιπών επιστημονικών 
συλλόγων, ενώσεων και φορέων, 
επαγγελματικών ενώσεων και συν-
δικαλιστικών οργανώσεων, αθλητι-
κών και πολιτιστικών σωματείων, 
και ΜΚ0. 

Οι ανωτέρω συμβάσεις μπορεί να 
ανατίθενται μέχρι την 30.06.2021 
με τη διαδικασία της διαπραγμά-
τευσης χωρίς δημοσίευση λόγω 
επείγοντος (α 32 παρ 2γ ν.4412). 
Η πρόσκληση απευθύνεται σε 5 
τουλάχιστον οικονομικούς φορείς 

Διαπραγμάτευση για συμβάσεις ενημέρωσης για εμβολιασμό 
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Παράταση ισχύος άρθρων ΠΝΠ 

α 1 ν.4684/2020), ως προς τα ζη-
τήματα δημοσίων συμβάσεων του 
Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (α 26 
ν. 4764/2020). 

Παρατείνεται έως την 31.03.2021 η 
ισχύς του άρθρου τρίτου της από 
25.2.2020 ΠΝΠ (όπως κυρώθηκε 
με το α 1 ν.4682/2020 και παρατά-
θηκε με το α 1 παρ 1 ν.4728/2020), 
ως προς τη σύναψη δημοσίων συμ-

βάσεων για τις προμήθειες υγει-
ονομικού υλικού, φαρμάκων και  
μέσων προστασίας. Παρατείνεται 
ομοίως η ισχύς του άρθρου τρια-
κοστού τέταρτου της από 30.3. 
2020 ΠΝΠ (όπως κυρώθηκε με το 

Προμήθεια υγειονομικού υλικού κατά παρέκκλιση μέχρι 31.03.2021 

Υγείας για χρονικό διάστημα 5 
ημερών και δύναται να απευθύνε-
ται σε κάθε επιχείρηση πώλησης 
και διάθεσης υγειονομικού υλικού 
και φαρμάκων. Η σύμβαση συνά-
πτεται με μοναδικά κριτήρια τη 
χαμηλότερη προσφορά και την επί-
τευξη αγοράς ικανών ποσοτήτων 
για την αντιμετώπιση των έκτα-
κτων υγειονομικών αναγκών (α 28 
ν.4764/2020). 

Παρατείνεται η ισχύς του δέκατου 
άρθρου της από 10.8.2020 ΠΝΠ, η 
οποία κυρώθηκε με το α 1 ν.4722/ 
2020 και έτσι για το χρονικό διά-
στημα έως την 31.03.2021 και εφό-
σον εξακολουθεί να υφίσταται άμε-
σος κίνδυνος εμφάνισης και διάδο-
σης του κορωνοϊού COVID-19, δια-
δικασίες έκτακτης προμήθειας κά-
θε αναγκαίου υγειονομικού υλικού, 
πάσης φύσεως φαρμάκων, κάθε 
ενδεδειγμένου μέσου ατομικής ή 

συλλογικής προστασίας, ιατροτεχ-
νολογικών προϊόντων, εξοπλισμού 
και αντιδραστηρίων για την καταπο-
λέμηση της διάδοσης του κορωνοϊ-
ού, μπορούν να διενεργούνται και 
από τις Υγειονομικές Περιφέρειες 
της χώρας, ως Κεντρικές Αρχές 
Αγορών (α 2 ν.4412), κατά παρέκ-
κλιση όλων των κείμενων εθνικών 
διατάξεων περί δημοσίων συμβά-
σεων. Η πρόσκληση αναρτάται 
στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 

Έκτακτες προμήθειες ανταλλακτικών ΕΚΑΒ 

μα 5 ημερών και δύναται να απευ-
θύνεται σε κάθε επιχείρηση πώλη-
σης και διάθεσης ανταλλακτικών 
οχημάτων και ιατροτεχνολογικού 
εξοπλισμού. Η σύμβαση συνάπτε-
ται με μοναδικά κριτήρια τη χαμη-
λότερη προσφορά και την επίτευξη 
αγοράς ικανών ποσοτήτων για την 
αντιμετώπιση των έκτακτων ανα-
γκών (α 30 ν.4764/2020). 

Το άρθρο πέμπτο της από 10.8. 
2020 ΠΝΠ (όπως κυρώθηκε με το 
α 1 ν.4722/2020) αντικαθίσταται  
και, πλέον, εφόσον εξακολουθεί  
να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμ-
φάνισης και διασποράς του κορω-
νοϊού COVID-19, η έλλειψη του ο-
ποίου βεβαιώνεται με απόφαση του 
Υπουργού Υγείας, και πάντως για 
χρονικό διάστημα που δεν μπορεί 

να υπερβαίνει την 31.03.2021, το 
Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας 
δύναται, κατά παρέκκλιση όλων 
των κείμενων εθνικών διατάξεων 
περί δημοσίων συμβάσεων, να α-
πευθύνει πρόσκληση για την αγορά 
ανταλλακτικών ασθενοφόρων και 
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Η 
πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσε-
λίδα του ΕΚΑΒ για χρονικό διάστη-

Συμβάσεις δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 

συμβεβλημένων ως άνω ιδιωτών  
με τις Υγειονομικές Περιφέρειες 
(ΥΠε) και σε εκτέλεση των συμβα-
τικών όρων, κατά παρέκκλιση των 
διατάξεων περί προμηθειών του 
Δημοσίου, είναι νόμιμες, εκκαθαρί-
ζονται και πληρώνονται στους δι-
καιούχους φορείς σε βάρος του 
προϋπολογισμού των Υγειονομικών 
Περιφερειών (ΥΠε), με μόνο πα-
ραστατικό το εκδοθέν τιμολόγιο, 
μετά από σχετική απόφαση του 
οικείου Διοικητή της Υγειονομικής 
Περιφέρειας (α 31 ν. 4764/2020). 

Οι Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠε) 
για χρονικό διάστημα έως και την 
31.03.2021, εφόσον εξακολουθεί 
να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διά-
δοσης του κορωνοϊού COVID-19 και 
προς τον σκοπό της άμεσης κάλυ-
ψης των αναγκών για την διενέρ-
γεια εξέτασης δειγμάτων βιολο-
γικού υλικού προς διακρίβωση 
ύποπτων κρουσμάτων κορωνοϊού 
COVID-19, δύνανται, για όλα τα 
επίπεδα των δομών της Πρωτοβάθ-
μιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ), που 
ανήκουν στο πλαίσιο της αρμοδιό-

τητάς τους, να συμβάλλονται, κατά 
παρέκκλιση όλων των κείμενων 
εθνικών διατάξεων περί δημοσίων 
συμβάσεων, με ιδιωτικά εργαστή-
ρια, που λειτουργούν νομίμως και 
διατηρούν σχετική υλικοτεχνική 
υποδομή και προσωπικό, προκειμέ-
νου να διεξάγεται εργαστηριακός 
μοριακός έλεγχος (PCR). Ομοίως, 
δύνανται να συμβάλλονται με ιδιω-
τικές επιχειρήσεις-εταιρείες μετα-
φοράς του ληφθέντος βιολογικού 
υλικού (δείγματος). Οι σχετικές 
δαπάνες για την αποζημίωση των 
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Μετακίνηση προσωπικού στη ΓΓ Πολιτικής Προστασίας 

από 14.03.2020 ΠΝΠ ως προς τα 
έκτακτα μέτρα ιχνηλάτησης κρου-
σμάτων του κορωνοϊού COVID-19. 

Παρατείνεται έως τις 31.03.2021 η 
ισχύς του α 28 παρ 1 ν.4708/2020 
ως προς τη μετακίνηση υγειονομι-

κού προσωπικού στη Γενική Γραμ-
ματεία Πολιτικής Προστασίας, και 
της παρ 2 του άρθρου πέμπτου της 

Εφαρμογή Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού 

σίες τους άνευ αντιτίμου.  

Η πρόσκληση αναρτάται μέσω της 
ιστοσελίδας της εταιρίας για χρονι-
κό διάστημα 3 ημερών και δύναται 
να απευθύνεται σε κάθε επιχείρη-
ση πώλησης και διάθεσης του ανω-
τέρω εξοπλισμού και παροχής υπη-
ρεσιών. Οι συμβάσεις συνάπτονται 
με το κριτήριο της χαμηλότερης 
τιμής μεταξύ των άμεσα διαθέσι-
μων υπηρεσιών (α 60 ν. 4764/ 
2020). 

Για την εύρυθμη εφαρμογή του 
Προγράμματος Εμβολιασμού κατά 
του κορωνοϊού COVID-19 και την 
ακριβόχρονη διάθεση των εμβολί-
ων στα Εμβολιαστικά Κέντρα, για 
το χρονικό διάστημα έως και την 
30.06.2021, η ανώνυμη εταιρεία με 
την επωνυμία Ινστιτούτο Φαρμα-
κευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας 
ΑΕ (ΙΦΕΤ Α.Ε.) δύναται, κατά πα-
ρέκκλιση όλων των κείμενων δια-
τάξεων περί δημοσίων συμβάσεων, 
συμπεριλαμβανομένων και των δια-
τάξεων περί σκοπού της ΙΦΕΤ ΑΕ, 
να διενεργεί διαγωνιστικές διαδι-
κασίες κατά τους ορισμούς του 
παρόντος για την εξασφάλιση υπη-

ρεσιών διάθεσης των εμβολίων στα 
εμβολιαστικά κέντρα.  

Ως παρεχόμενες υπηρεσίες διάθε-
σης εμβολίων, που εμπίπτουν στη 
ρύθμιση του προηγούμενου εδα-
φίου είναι οι υπηρεσίες αποθήκευ-
σης, φύλαξης, μεταφοράς των εμ-
βολίων στα εμβολιαστικά κέντρα, 
και κάθε είδους παρεπόμενες υπη-
ρεσίες σχετικές με την ασφαλή 
διάθεση των εμβολίων, συμπερι-
λαμβανομένων και των υπηρεσιών 
ασφάλισης των εμβολίων κατά τη 
διαδικασία της αποθήκευσης και 
της μεταφοράς τους από τρίτες 
εταιρείες που παρέχουν τις υπηρε-

Παρατάσεις έκτακτων μέτρων Υπουργείου Ανάπτυξης 

εικοστού πρώτου της από 20.03. 
2020 ΠΝΠ (α 94 ν.4764/2020). 

Παρατείνεται έως τις 31.03.2021 η 
ισχύς του άρθρου τρίτου της από 
14.03.2020 ΠΝΠ και η ισχύς του 

άρθρου δέκατου έβδομου, του 
άρθρου δέκατου όγδοου παρ 2 του 
άρθρου εικοστού και του άρθρου 

Προμήθεια εμβολίων κατά του COVID-19  

σεις (α 32 παρ 2γ ν.4412). 

Για την εξασφάλιση επαρκών απο-
θεμάτων εμβολίων και την ταχύτε-
ρη διάθεσή τους στη χώρα προς 
ένταξη στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμ-
βολιασμών κατά του κορωνοϊού 
COVID-19, συστήνεται Τριμελής 
Επιτροπή Διαχείρισης Προμηθειών 
του Εθνικού Προγράμματος Εμβολι-
ασμών (α 53 ν.4764/2020). 

Για το χρονικό διάστημα μέχρι την 
30.06.2021 και προς τον σκοπό 
του περιορισμού της διάδοσης του 
COVID-19, το Υπουργείο Υγείας 
δύναται να προμηθεύεται τα εμβό-
λια που εντάσσονται στο Εθνικό 
Πρόγραμμα Εμβολιασμών από-
κλειστικά και μόνο: α) μέσω του 
ενιαίου μηχανισμού στήριξης έκτα-
κτης ανάγκης της ΕΕ με αντικείμε-
νο την προμήθεια εμβολίων με 
εφαρμογή του αλγορίθμου επιμε-
ρισμού ποσοτήτων μεταξύ των 

κρατών - μελών και β) με απευ-
θείας διαπραγμάτευση με παραγω-
γό φαρμακευτική εταιρεία ενόψει 
της άμεσης και επιτακτικής ανά-
γκης προστασίας της δημόσιας. 

Οι σχετικές συμβάσεις ανατίθενται 
από τον ΙΦΕΤ ΑΕ με τη διαδικασία 
της διαπραγμάτευσης χωρίς δημο-
σίευση λόγω επείγοντος, μετά την 
αποστολή πρόσκλησης σε 2 τουλά-
χιστον εταιρείες που πληρούν τους 
σχετικούς όρους και προϋποθέ-
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Νομιμοποίηση συμβατικών δεσμεύσεων συγχρηματοδοτούμενων 

έργων 

καταχωρηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και 
έχουν τηρηθεί οι σχετικές διαγω-
νιστικές διαδικασίες του ν.4412 (α 
97 ν.4764/2020). 

Η ανάληψη συμβατικών δεσμεύσε-
ων από όργανα δικαιούχων συγ-
χρηματοδοτούμενων έργων του 
ΠΔΕ μέχρι την έναρξη ισχύος του 
παρόντος και ανεξαρτήτως του 

ορισμού τους ως αποφαινόμενων 
οργάνων, θεωρούνται νόμιμες και 
κανονικές, εφόσον οι απαιτούμε-
νες από τον νόμο πράξεις και στοι-
χεία δημοσίων συμβάσεων έχουν 

Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών από διοικητικές μονάδες 

του e-EΦΚΑ 

χρονικό διάστημα έως 5 μήνες από 
την έναρξη ισχύος του παρόντος, 
με τις διαδικασίες των άρθρων 32 
ή 118 ν.4412, μέχρι τα χρηματικά 
όρια του α 5 ν.4412 (α 105 ν.4764/ 
2020). 

Οι χωριστές επιχειρησιακές μονά-
δες του Ηλεκτρονικού Εθνικού 
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-
ΕΦΚΑ), όπως αυτές ορίζονται με 
την με αριθμό 59679/12.03.2020 
διαπιστωτική πράξη, αλλά και η 

Κεντρική Υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ 
μπορούν, με την επιφύλαξη των 
οριζομένων στο α 6 ν.4412, να 
συνάπτουν συμβάσεις προμήθειας 
επιτραπέζιων ηλεκτρονικών υπολο-
γιστών (CPV 30213300-8), και για 

Διασφάλιση θαλάσσιας συγκοινωνίας νησιωτικών περιοχών 

συνάπτονται για την εκτέλεση δρο-
μολογίων υπόκεινται στον έλεγχο 
νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνε-
δρίου (α 325 παρ 2 ν.4700/2020). 
Αν ο έλεγχος αποβεί αρνητικός και 
η σύμβαση θεωρηθεί μη συναφθεί-
σα, εφαρμόζεται το τρίτο εδάφιο 
της παρ 9 του α όγδοου του 
ν.2932/2001 (α 127 ν.4764/2020). 

Για χρονικό διάστημα από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος 
άρθρου και έως τις 31.05.2021, 
εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται 
άμεσος κίνδυνος διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη 
του οποίου διαπιστώνεται με από-
φαση του Υπουργού Υγείας, προς 
τον σκοπό της διασφάλισης της 
θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπη-
ρέτησης των νησιών και της ανά-
κτησης του ακτοπλοϊκού δικτύου, 

δύναται, με απόφαση του αρμόδιου 
οργάνου του Υπουργείου Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής, κατά πα-
ρέκκλιση κάθε διάταξης της εθνι-
κής νομοθεσίας, να συνάπτονται 
συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας 
υπηρεσίας διάρκειας έως τις 
31.05.2021 για την εξυπηρέτηση 
συγκεκριμένου δρομολογίου ή δρο-
μολογίων, με σύμβαση ανάθεσης 
δημόσιας υπηρεσίας έναντι μισθώ-
ματος. Οι εν λόγω συμβάσεις που 

Απευθείας αναθέσεις από ΟΑΣΑ ΑΕ 

στα συγκοινωνιακά μέσα, τη βέλ-
τιστη αξιοποίηση υφιστάμενων ή 
νέων συγκοινωνιακών υποδομών 
και μέσων για την ασφαλέστερη 
μετακίνηση του επιβατικού κοινού, 
την ασφαλή επαύξηση του συγκοι-
νωνιακού έργου και κάθε άλλον 
παρεμφερή σκοπό (80 του ν. 4690/ 
2020, α 136 ν.4764/2020). 

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται 
κίνδυνος διάδοσης του κορωνοϊού 
και το αργότερο μέχρι την 30.06. 
2021, ο ΟΑΣΑ ΑΕ δύναται, κατά 
παρέκκλιση από κάθε σχετική διά-
ταξη της κείμενης εθνικής νομοθε-
σίας περί δημοσίων συμβάσεων, να 
προβαίνει στην ανάθεση συμβάσε-
ων με προσφυγή στη διαδικασία 

της απευθείας ανάθεσης κατά το 
άρθρο 269 ν.4412, με σκοπό τη 
διασφάλιση της αδιάλειπτης και 
απρόσκοπτης λειτουργίας των με-
σων μαζικής μεταφοράς, της επο-
πτείας αυτών, καθώς και της διά-
θεσης χρήσης και ελέγχου των 
μέσων κομίστρου, την αποφυγή συ-
νωστισμού και της συμφόρησης 

Αναθέσεις με διαπραγμάτευση από ΟΣΕΘ ΑΕ και ΟΑΣΘ ΑΕ 

νανται να συνάπτουν με τη διαδικα-
σία της διαπραγμάτευσης χωρίς 
δημοσίευση συμβάσεις με αντικεί-

Για την αντιμετώπιση του άμεσου 
κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού 
και για χρονικό διάστημα που δεν 

μπορεί να υπερβαίνει τους 6 μήνες 
από τη δημοσίευση του ν.4764/ 
2020, η ΟΣΕΘ ΑΕ και ο ΟΑΣΑ δύ-



Ενημερωτικό δελτίο δημοσίων συμβάσεων - Τεύχος  6/2020 

8 

σιών σχετικών με τη διαφύλαξη της 
ασφάλειας του στόλου και των 
επιβατών (α 137 ν.4764/2020). 

μενο: α) την απρόσκοπτη παροχή 
συγκοινωνιακού έργου, β) τη δια-
σφάλιση της επάρκειας του στόλου 
των λεωφορείων τους, συμπερι-
λαμβανομένης της μεταφοράς και 
της συντήρησης, την εγκατάσταση, 

συντήρηση και λειτουργία με τα 
απαραίτητα τεχνολογικά μέσα για 
την ασφαλή και απρόσκοπτη λει-
τουργία των συστημάτων τηλεματι-
κής και συλλογής κομίστρου αυ-
τών, καθώς και την παροχή υπηρε-

Στρατηγική της ΕΕ για τα εμβόλια κατά της νόσου COVID-19 

ήδη υπογραφεί με τις εταιρεί-
ες AstraZeneca, Sanofi-GSK, 
Janssen-Pharmaceutica 
NV, BioNtech-Pfizer και  CureVac. 
Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να 
αποφασίσουν να δωρίσουν τα εμ-
βόλια σε χώρες χαμηλότερου ή 
μεσαίου εισοδήματος ή να τα ανα-
κατευθύνουν σε άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες. 

Στις 25.11.2020 η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή ενέκρινε την έκτη κατά σει-
ρά σύμβαση στο πλαίσιο της στρα-
τηγικής της ΕΕ για τα εμβόλια κατά 
της νόσου COVID-19, αυτή τη φορά 
με τη φαρμακευτική εταιρεία   
Moderna. Η σύμβαση προβλέπει 
την αρχική αγορά 80 εκατομμυρίων 
δόσεων για λογαριασμό όλων των 
κρατών μελών της ΕΕ, καθώς και 

τη δυνατότητα να ζητηθούν έως και 
80 εκατομμύρια δόσεις ακόμα. Η 
προμήθεια των δόσεων αυτών θα 
γίνει όταν το εμβόλιο αποδειχθεί 
ασφαλές και αποτελεσματικό. Η 
σύμβαση με τη Moderna διευρύνει 
το ήδη ευρύ χαρτοφυλάκιο εμβολί-
ων που πρόκειται να παραχθούν 
στην Ευρώπη, στο οποίο περιλαμ-
βάνονται οι συμβάσεις που έχουν 

Σύμβαση προμήθειας ρεμδεσιβίρης από την ΕΕ  

lury. Το Veklury είναι επί του πα-
ρόντος το μόνο φάρμακο με άδεια 
κυκλοφορίας υπό όρους στην ΕΕ 
για τη θεραπεία ασθενών με COVID
-19 που χρειάζονται παροχή οξυγό-
νου. 

Στις 08.10.2020 η ΕΕ υπέγραψε 
σύμβαση προμήθειας του φαρμά-
κου Veklury της Gilead, εμπορική 
ονομασία της ρεμδεσιβίρης, για 
έως και 500.000 θεραπευτικές 
αγωγές, πλέον δικαιώματος προαί-
ρεσης. Την σύμβαση υπογράφουν 
36 χώρες (οι χώρες της ΕΕ, Νορ-

βηγία, Ισλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, 
Αλβανία, Δημοκρατία της Βόρειας 
Μακεδονίας, Μαυροβούνιο, Σερ-
βία, Κοσσυφοπέδιο και Βοσνία-
Ερζεγοβίνη). Όλες οι συμμετέχου-
σες χώρες μπορούν τώρα να υπο-
βάλουν τις παραγγελίες τους για 
να προμηθευτούν απευθείας Vek-

Αναστολή / αντικατάσταση διατάξεων ΜΗΤΕ 

παραπάνω προθεσμίας οι βεβαιώ-
σεις εγγραφής στο ΜΕΕΠ και τα 
πτυχία Εργοληπτών Δημοσίων Δα-
σοτεχνικών Έργων παύουν να ισχύ-
ουν. Για το χρονικό διάστημα από 
01.01.21 μέχρι 01.09.21 εξακολου-
θεί να εκδίδεται, σύμφωνα με τα 
ισχύοντα μέχρι την 03.07.19, η 
ενημερότητα πτυχίου για εργολη-
πτικές επιχειρήσεις που είναι κα-
ταταγμένες στις τάξεις 3η έως 7η. 

Τέλος, προβλέπεται ότι βεβαιώ-
σεις εγγραφής - πτυχία που εκδό-
θηκαν μετά την 03.07.19 και είναι 
σε ισχύ έως την 31.12.2020 παρα-
τείνονται αυτοδίκαια έως την 
01.09.21, εφόσον πληρούνται οι 
προϋποθέσεις του νομοθετικού 
πλαισίου που ίσχυε έως και την 
02.07.19 (α 144 ν. 4764/2020). 

Αναστέλλεται η ισχύς ορισμένων 
διατάξεων του πδ 71/2019 μέχρι 
την 01.09.2021 (α 64, α 13 παρ 3β 
και 7 και α 3 παρ 9). Τυχόν αιτή-
σεις για εγγραφή ή μεταβολή ή 
διαγραφή ήδη εγγεγραμμένων στο 
ΜΗΤΕ, στο Μητρώο Γραφείων Με-
λετών, στο ΜΕΚ και στο ΜΕΕΠ εξε-
τάζονται από τις αντίστοιχες Επι-
τροπές του πδ 71/2019 αλλά κρί-
νονται σύμφωνα με τις προϊσχύου-
σες του πδ διατάξεις. Τα πτυχία 
των Μελετητών και Γραφείων Με-
λετών που εκδίδονται εξακολου-
θούν να ισχύουν έως την 01.09. 
2021. 

Αντικαθίστανται, περαιτέρω, οι δια-
τάξεις του α 39 παρ 2 και πλέον 
ορίζεται ότι τα πτυχία των εγγε-
γραμμένων στο Μητρώο Μελετη-
τών και στο Μητρώο Γραφείων Με-

λετών, που είναι σε ισχύ κατά την 
03.07.19 εξακολουθούν να ισχύουν 
έως την 01.09.21, εφόσον πλη-
ρούνται οι προϋποθέσεις του νο-
μοθετικού πλαισίου που ίσχυε έως 
και την 02.07.19. 

Αντικαθίσταται και το α 65 παρ 6 
και πλέον ορίζεται ότι οι βεβαιώ-
σεις εγγραφής στο ΜΕΕΠ καθώς 
και τα πτυχία εργοληπτών Δημοσί-
ων Δασοτεχνικών Έργων που είναι 
σε ισχύ κατά την 03.07.19 εξακο-
λουθούν να ισχύουν έως την 
01.09.21, εφόσον πληρούνται οι 
προϋποθέσεις του νομοθετικού 
πλαισίου που ίσχυε έως και την 
02.07.19. Οι αιτήσεις μεταβολών 
που υποβάλλονται κατά το ανωτέ-
ρω χρονικό διάστημα εξετάζονται 
με βάση το προϊσχύον νομοθετικό 
πλαίσιο. Μετά την πάροδο της 
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συμβάσεων έργου από τα πλεονε-
κτήματα που προσφέρει ο μηχανι-
σμός καταπολέμησης των καθυ-
στερήσεων πληρωμών της οδηγίας 
2000/35, θα αντέβαινε στον σκοπό 
της οδηγίας που επιθυμεί να διέ-
πει όλες τις εμπορικές συναλλα-
γές (ανεξαρτήτως εάν αυτές διε-
νεργούνται μεταξύ ιδιωτικών ή    
δημοσίων επιχειρήσεων ή μεταξύ 
επιχειρήσεων και δημοσίων αρ-
χών), ενώ θα μείωνε και την πρα-
κτική αποτελεσματικότητα του εν 
λόγω μηχανισμού κυρίως δε σε 
σχέση με συναλλαγές στις οποίες 
είναι πιθανόν να μετέχουν οικονο-
μικοί φορείς προερχόμενοι από 
διαφορετικά κράτη μέλη (σκ. 54). 

Υπό τις συνθήκες αυτές, μια δημό-
σια σύμβαση έργου συνιστά εμπο-
ρική συναλλαγή που οδηγεί σε 
παράδοση αγαθών ή σε παροχή 
υπηρεσιών και ως εκ τούτου    
εμπίπτει στο καθ’ ύλην πεδίο   
εφαρμογής της οδηγίας 2000/35. 

ΔΕΕ C‑299/19, 18.11.2020, 
Techbau SpA/Azienda Sanitaria 
Locale AL 

Όλες οι δημόσιες συμβάσεις απο-
τελούν εμπορική συναλλαγή κα- 
τά την έννοια του α 2 οδηγίας 
2000/35 

δημόσιες συμβάσεις – υπαγωγή 
στην έννοια της εμπορικής συναλ-
λαγής – α 2 σημ 1 οδηγίας 2000/35 
για την καταπολέμηση των καθυ-
στερήσεων πληρωμών στις εμπορι-
κές συναλλαγές  

Στο πλαίσιο ένδικης διαφοράς με-
ταξύ της Techbau SpA και της 
Azienda Sanitaria Locale AL περί 
καταβολής τόκων υπερημερίας επί 
οφειλόμενου ποσού σχετικά με 
εκτέλεση σύμβασης έργου σε νο-
σοκομείο, υποβλήθηκε ενώπιον 
του Δικαστηρίου αίτηση έκδοσης 
προδικαστικής απόφασης περί 
ερμηνείας του α 2 σημ 1 της οδηγί-
ας 2000/35, όπως αυτή καταργή-

θηκε και αντικαταστάθηκε από την 
οδηγία 2011/7, και ειδικότερα περί 
του κατά πόσο η δημόσια σύμβαση 
έργου εμπίπτει στην έννοια της 
εμπορικής συναλλαγής. 

Το Δικαστήριο έχει ήδη διευκρινί-
σει ότι το α 1 της οδηγίας 2000/35, 
σε συνδυασμό με το άρθρο 2 ση-
μείο 1 πρώτο εδάφιο της ίδιας οδη-
γίας, προσδιορίζει το πεδίο εφαρ-
μογής της οδηγίας κατά πολύ ευρύ 
τρόπο (ΔΕΕ C‑722/18, KROL, σκ. 
31-32). Παρά τη διάκριση σε συμ-
βάσεις έργων, υπηρεσιών και προ-
μηθειών που επιχειρεί η οδηγία 
2004/18, δεν υπάρχει ένδειξη ότι η 
οδηγία 2000/35 στηρίζεται σε μια 
τέτοια διάκριση που θα οδηγούσε 
σε εξαίρεση των συμβάσεων έρ-
γων από τις προμήθειες αγαθών 
και παροχής υπηρεσιών, τις οποίες 
αναφέρει το άρθρο 2 σημείο 1 
πρώτο εδάφιο της οδηγίας 2000/ 
35 (σκ. 49). 

Εξάλλου, τυχόν αποκλεισμός των 

Νομολογία ΔΕΕ  
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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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