
Πρότυπη δίκη για παράβολο προδικαστικής προσφυγής 

δημοσίων συμβάσεων
Ενημερωτικό δελτίο

Υπεύθυνος σύνταξης:
Επιμέλεια κειμένων:

 Σπ. Παναγόπουλος, LLM Δικηγόρος
Ε. Τσόλη, DEA, M2 professionnel,  Δικηγόρος

δημοσίων συμβάσεων
Ενημερωτικό δελτίο

4/2011 Απρίλιος  

δημοσίων συμβάσεων
Ενημερωτικό δελτίο

      3/2022       Μάιος – Ιούνιος 2022  

Επιμέλεια σύνταξης: Ε. Αδαμαντίδου, Δ.Ν., Δικηγόρος, Προϊσταμένη ΜοΠαΔιΣ 

Επιμέλεια ύλης:  Φ.- Ε. Γεωργαλής, ΜΔΕ, Επ. Συνεργάτης ΜοΠαΔιΣ                                                                

Β. Χαδιού, Δικηγόρος ΜΔΕ, LLM, Επ. Συνεργάτης ΜοΠαΔιΣ                                                                          

 1 

Πρότυπη δίκη ανοίγει στο ΣτΕ 
προκειμένου να επιλυθούν ζη-
τήματα γενικότερου ενδιαφέ-
ροντος και ειδικότερα: α) εάν η 
μη επιστροφή καταβληθέντος 
παραβόλου σε περίπτωση πα-
ραίτησης από ασκηθείσα προ-
δικαστική προσφυγή μετά το 
πέρας της προθεσμίας που 
ορίζεται στο α 363 παρ 5γ 
ν.4412 παραβιάζει το δικαίωμα 
αποτελεσματικής δικαστικής 
προστασίας (α 20 παρ 1 Σ/τος, 
6 της ΕΣΔΑ, 47 του ΧΘΔΕΕ και 
1 της οδηγίας 89/665), β) εάν 
το εκδιδόμενο μετά την υποβο-
λή παραίτησης πρακτικό της 
ΕΑΔΗΣΥ συνιστά εκτελεστή 

Εκδόθηκε η με αριθμό Ε/217/ 
17.06.2022 απόφαση της Προϊ-
σταμένης της Διεύθυνσης Επο-
πτείας ΜΜΕ της Γενικής Γραμ-
ματείας Επικοινωνίας και Ενη-
μέρωσης της Προεδρίας της 

Υποχρέωση δημοσίευσης στον εθνικό τύπο 

αναστολής-ακύρωσης (α 372 
ν.4412) ή με αίτηση ακύρωσης 
(α 46 πδ18/1989). 

διοικητική πράξη και γ) εάν, 
σε καταφατική περίπτωση,   
το προσβάλλεται με αίτηση 

περιεχόμενα τεύχους

1

1
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Διατήρηση επιτροπής 
ενστάσεων

Αλλαγές ν.4412 με ισχύ από 
01.09.2021

Έκθεση παρακολούθησης 
της εφαρμογής των 
δημοσίων συμβάσεων 

Νέα ΚΥΑ για το ΚΗΜΔΗΣ

Πλατφόρμα ανοικτών 
δεδομένων για δημόσιες 
συμβάσεις έργων

Κύρωση σύμβασης 
αποζημίωσης 
παραχωρησιούχων 
αεροδρομίων 

Συμβάσεις Υπουργείου 
Εξωτερικών 

Νέες ρυθμίσεις στο πλαίσιο 
της αντιμετώπισης της 
πανδημίας 

Ολοκληρωμένο πλαίσιο για 
τη διαχείριση των αποβλήτων 

Προσυμβατικός έλεγχος ΕΣ 
μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Μεταφορά μαθητών έτους 
2021-2022

Ηλεκτρονική τιμολόγηση        

Πολυετείς υποχρεώσεις

Εντοπισμός παραλείψεων

Ίδρυμα Νεολαίας και Διά 
Βίου Μάθησης

Απευθείας αναθέσεις από τη 
ΡΑΕ ΑΕ

Αποκλεισμός από 
διαγωνιστικές διαδικασίες

Νομολογία ΔΕΕ
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λο προδικαστικής προσφυ-
γής 

Υποχρέωση δημοσίευσης 
στον εθνικό τύπο 

Παραίνεση ΕΑΔΗΣΥ για 
τον κατώτατο μισθό 

Οδηγίες ΕΕ για κυρώσεις 
κατά της Ρωσίας 

Διαπραγμάτευση στην 
καθαριότητα των δικαστη-
ρίων Αττικής 

Συμβάσεις δρομολόγησης 
πλοίων 

Πρακτικά διαπίστωσης 
βασικών τιμών υλικών 

Συντελεστές αναθεώρη-
σης τιμών έργων Δ Τριμή-
νου 2021 

Συμβάσεις στο Ολυμπιακό 
Αθλητικό Κέντρο Αθηνών 
«Σπύρος Λούης» 

Προμήθεια οχημάτων 

Κατάργηση συμμετοχής 
του ΤΕΕ σε συλλογικά 
όργανα 

Περιστασιακές από κοινού 
δημόσιες συμβάσεις 

Ελληνική Εταιρία Εξαγωγι-
κών Πιστώσεων ΑΕ 

Εξαίρεση Ιδρύματος Αθα-
νασίου και Μαρίνας Μαρτί-
νου 

Αποδεικτικό Φορολογικής 
Ενημερότητας 

Αρμοδιότητες ΙΝΔΕΔΙΒΙΜ 
για διαγωνισμούς 

Οι ΔΥΠΕ ως ΚΑΑ 

Νομολογία ΔΕΕ 
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ρήσιες και ποιες ως εβδομα-
διαίες, περιφερειακές και τοπι-
κές. Υπενθυμίζεται ότι η υπο-
χρέωση δημοσίευσης στον 
εθνικό τύπο ισχύει μέχρι 31.12. 
2023. 

Κυβέρνησης) η οποία συμπε-
ριέλαβε πίνακα στον οποίο 
μπορούν να ανατρέχουν οι 
φορείς για να ενημερώνονται 
σχετικά με το ποιες εφημερί-
δες εκλαμβάνονται ως ημε-
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Η αναπροσαρμογή των τιμών 
της αρχικής σύμβασης στον 
νέο κατώτατο μισθό μπορεί να 
επέλθει εφόσον έχει προβλεφ-
θεί στα έγγραφα της σύμβασης 
σαφής ρήτρα αναθεώρησης (α 

Παραίνεση ΕΑΔΗΣΥ για τον κατώτατο μισθό 

να δύνανται να εκτελεστούν 
χωρίς προβλήματα (έγγραφα 
1050/19.02.2019 και 3275/14. 
06.2022). 

132 παρ 1α ν.4412). Γι’ αυτό 
τον λόγο η Αρχή παρακινεί 
τους φορείς όταν επίκεινται 
νομοθετικές αλλαγές να προ-
βλέπουν τέτοιες ρήτρες, 
ώστε οι σχετικές συμβάσεις 

Η ΕΕ εξέδωσε στις 02.06.2022 
οδηγίες για τις κυρώσεις κατά 
της Ρωσίας και την εφαρμογή 

Οδηγίες ΕΕ για κυρώσεις κατά της Ρωσίας 

κυρώσεις, ποιοι οικονομικοί 
φορείς επηρεάζονται περισσό-
τερο, τί θα πρέπει να προσέ-

τους στον τομέα των δημο-
σίων συμβάσεων (ποιες συμ-
βάσεις εξαιρούνται από τις 
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της διαπραγμάτευσης χωρίς προ-
κήρυξη (α 32 παρ 2γ ν.4412) και 
κατά παρέκκλιση των εθνικών δια-
τάξεων περί δημοσίων συμβάσεων 
(α 45 παρ 2 ν.4947/2022). 

Για λόγους επιτακτικού δημοσίου 
συμφέροντος, οι οποίοι συνδέονται 
με την κατεπείγουσα ανάγκη δια-
σφάλισης της υγιεινής και της κα-
θαριότητας των κτιρίων όπου στε-
γάζονται τα δικαστήρια της Περιφέ-

ρειας Αττικής, οι σχετικές δημό-
σιες συμβάσεις δύνανται να συνά-
πτονται έως την ανάδειξη αναδό-
χου της σχετικής διαγωνιστικής 
διαδικασίας και το αργότερο έως 
τις 31.12.2022, με τη διαδικασία 

Διαπραγμάτευση στην καθαριότητα των δικαστηρίων Αττικής 

sanctions-russia-public-
procurement_en.pdf  

ξουν μελλοντικά οι υποψήφιοι ανά-
δοχοι κτλ)  

https://ec.europa.eu/info/sites/default/
files/business_economy_euro/
banking_and_finance/documents/faqs-

και τους όρους της σύμβασης (α 10 
παρ 5 ν.4948/2022). 

Για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης 
υπηρεσιών δρομολόγησης πλοίων 
οι διατάξεις του ν.4412 και ν.4413 
εφαρμόζονται συμπληρωματικά και 

μόνο για τα θέματα που δεν ρυθμί-
ζονται από τις διατάξεις των α 9 
έως 13 ν.4948/2022, τους όρους 
της πρόσκλησης ή της προκήρυξης 

Συμβάσεις δρομολόγησης πλοίων 

ωρούνται ενιαία για όλη την επι-
κράτεια ανά τρίμηνο, σύμφωνα με 
τον μέσο όρο κάθε τριμήνου, όπως 
προκύπτει από τη μηνιαία διακύ-
μανση τιμών (α 153 παρ 2 ν.4938/ 
2022). 

Για όσο διάστημα υφίσταται η ενερ-
γειακή κρίση και μέχρι την ουσια-
στική λειτουργία του Ενιαίου Συ-
στήματος Τεχνικών Προδιαγραφών 
και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων 
και Μελετών του α 170 ν.4412/ 
2016, πάντως όχι πέραν της 31.12. 

2022, επιτρέπεται η έκδοση πρα-
κτικών διαπίστωσης βασικών τιμών 
υλικών από την Επιτροπή Διαπί-
στωσης Τιμών Δημόσιων Έργων. Η 
έκδοση των πρακτικών αυτών αφο-
ρά στη μηνιαία διακύμανση των 
τιμών. Οι τιμές των υλικών αναθε-

Πρακτικά διαπίστωσης βασικών τιμών υλικών 

στις τιμές των υλικών κατασκευής 
και καθορίστηκαν νέοι συντελε-
στές (ΥΑ 166653/2022, ΦΕΚ Β 
2735). 

Λόγω των σοβαρών οικονομικών 
επιπτώσεων στον τομέα της εκτέ-
λεσης των δημοσίων έργων, εξαιτί-
ας της διαπιστωμένης και παρατε-

ταμένης αύξησης των τιμών των 
υλικών, ενεργοποιήθηκε η παρ 23 
του α 153 του ν. 4412/2016 για την 
αντιμετώπιση μεγάλων αποκλίσεων 

Συντελεστές αναθεώρησης τιμών έργων Δ Τριμήνου 2021 

με την επιφύλαξη του ενωσιακού 
δικαίου και των ειδικών κανόνων 
που διέπουν το Ταμείο Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας. Οι αποφάσεις 
κατακύρωσης αναρτώνται στο 
ΚΗΜΔΗΣ το αργότερο εντός 4 
μηνών από την υπογραφή τους (α 
45 ν. 4934/2022). 

Μελέτες, έργα, αλλά και συναφείς 
προμήθειες και υπηρεσίες που 
αφορούν στην κατασκευή αθλητι-
κών εγκαταστάσεων και υποστηρι-
κτικών υποδομών που είναι ανα-
γκαίες για την στέγαση των αθλητι-
κών ομοσπονδιών ξιφασκίας, χει-
ροσφαίρισης, γυμναστικής και α-
θλητικού ομαδικού χορού στο Ολυ-

μπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών 
Σπύρος Λούης μπορούν να ανατί-
θενται με πρόσκληση σε διαπραγ-
μάτευση 3 τουλάχιστον οικονομι-
κών φορέων (α 32 παρ 2γ ν.4412), 
κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης 
εθνικής διάταξης, εάν η εκτιμώμε-
νη αξία της σύμβασης είναι κατώ-
τερη των ορίων του α 5 ν. 4412 και 

Συμβάσεις στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος 
Λούης» 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/faqs-sanctions-russia-public-procurement_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/faqs-sanctions-russia-public-procurement_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/faqs-sanctions-russia-public-procurement_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/faqs-sanctions-russia-public-procurement_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/faqs-sanctions-russia-public-procurement_en.pdf
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Προμήθεια οχημάτων 

Περιστασιακές από κοινού δημόσιες συμβάσεις 

το α 42 ν.4412/2016 (α 27 ν. 
4921/2022). 

Το Εθνικό Συμβούλιο Δεξιοτήτων 
Εργατικού Δυναμικού συνεργάζεται 
με το Κεντρικό Συμβούλιο Επαγ-
γελματικής Εκπαίδευσης και Κα-

τάρτισης και δύνανται στο πλαίσιο 
της συνεργασίας τους να προχω-
ρούν σε από κοινού διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων σύμφωνα με 

κασίες ανάθεσης δημοσίων συμβά-
σεων προμηθειών και υπηρεσιών, 
οι οποίες εκκινούν μετά την 
01.01.2024 (α 15 ν.4936/2022). 

Για την προμήθεια οχημάτων συνε-
κτιμάται υποχρεωτικά κατά την 
αξιολόγηση των προσφορών η 
ύπαρξη ελάχιστης ποσόστωσης επί 
του συνόλου του προσφερόμενου 
στόλου ύψους 5% για αμιγώς ηλε-

κτρικά οχήματα ή υβριδικά ηλεκτρι-
κά οχήματα εξωτερικής φόρτισης 
με εκπομπές ρύπων έως 50γρ 
CO2/χλμ. Ειδικά για τις κατηγορίες 
οχημάτων Μ3, Ν2 και Ν3, η παρού-
σα ρύθμιση εφαρμόζεται στις διαδι-

Αρμοδιότητες ΙΝΔΕΔΙΒΙΜ για διαγωνισμούς 

την κάλυψη των αναγκών λειτουρ-
γίας και συντήρησης των ανωτέρω 
εστιών καθώς και των εστιατορίων 
- μαγειρείων αυτών  

- την προμήθεια υλικών και την 
κάλυψη υπηρεσιών φύλαξης, καθα-
ριότητας, την προμήθεια υλικών 

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου 
Μάθησης αναλαμβάνει πλέον τις 
ακόλουθες αρμοδιότητες στο πλαί-
σιο των δημοσίων συμβάσεων: 

- τη διαχείριση των θεμάτων που 
σχετίζονται με την ανακαίνιση ή την 
ανακατασκευή των επί της οδού 

Θεοτοκοπούλου 3-5 (2 κτίρια) και 
τέρμα Πανσελήνου (1 κτίριο) κτιρί-
ων των φοιτητικών εστιών του Πα-
νεπιστημίου Πελοποννήσου στην 
πόλη της Πάτρας, καθώς και των 
εστιατορίων - μαγειρείων αυτών 

- τον καθορισμό, την οργάνωση και 

Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας 

ΕΞ/2022 (ΦΕΚ Β 2673). Ως εκ τού-
του, οι ως άνω φορείς δεν απαι-
τούν από τους οικονομικούς φο-
ρείς την προσκόμιση του εν λόγω 
αποδεικτικού, αλλά το αναζητούν οι 
ίδιοι αυτεπάγγελτα. 

Διατίθεται πλέον η διαδικτυακή 
υπηρεσία «Αποδεικτικό Φορολογι-
κής Ενημερότητας» και στα πληρο-
φοριακά συστήματα του Επιμελητη-
ρίου Ημαθίας, του Εθνικού Κέντρου 
Έρευνας και Τεχνολογικής Ανά-

πτυξης (ΕΚΕΤΑ), του Επιμελητηρί-
ου Ρεθύμνου και του Επαγγελματι-
κού Επιμελητηρίου Αθηνών (άρθρο 
μόνο ΥΑ 27792 ΕΞ/2022, ΦΕΚ Β 
2924), όπως και στους δήμους του 
Παραρτήματος ΙΙ της ΥΑ 20760 

Κατάργηση συμμετοχής του ΤΕΕ σε συλλογικά όργανα 

ν.4782/2021 περί της συμμετοχής 
εκπροσώπων του ΤΕΕ σε συλλογι-
κά όργανα δημοσίων συμβάσεων (α 
50 ν. 4933/2022). 

Από την έκδοση της υπουργικής 
απόφασης σχετικά με τις προϋπο-
θέσεις, τον τρόπο, τον χρόνο κατα-
βολής και το ύψος της αποζημίω-
σης των μελών του ΜηΠΥΔηΣυ για 

τη συμμετοχή τους ως μέλη στα 
γνωμοδοτικά όργανα των διαδικα-
σιών ανάθεσης με εκτιμώμενη αξία 
άνω του 1.000.000€ (α 221 παρ 12 
ν.4412) καταργείται το α 188 

Ελληνική Εταιρία Εξαγωγικών Πιστώσεων ΑΕ 

δικαίου και δεν εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής του ν.4412/2016 (α 1, 2  
ν. 4918/2022). 

Η Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών 
Πιστώσεων ΑΕ έχει συσταθεί για 
την κάλυψη αναγκών γενικού συμ-

φέροντος που έχουν εμπορικό 
χαρακτήρα και για τον λόγο αυτό 
δεν αποτελεί οργανισμό δημοσίου 

Εξαίρεση Ιδρύματος Αθανασίου και Μαρίνας Μαρτίνου 

δημοσίων συμβάσεων, με την επι-
φύλαξη των διατάξεων της ενωσια-
κής νομοθεσίας (άρθρο μόνο πδ 
20/2022). 

Συμβάσεις κάθε είδους, είτε στο 
πλαίσιο δωρεάς είτε για ικανοποίη-
ση αναγκών του Ιδρύματος, διέπο-
νται αποκλειστικά από τους Εσωτε-

ρικούς Κανονισμούς Λειτουργίας 
του Ιδρύματος και δεν υπάγονται 
στον ν.4412 και τις λοιπές διατά-
ξεις για την ανάθεση και εκτέλεση 
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διοίκηση, παρακολούθηση και πα-
ραλαβή δημοσίων συμβάσεων 
έργων, κ.λπ., σύμφωνα με τις ισχύ-
ουσες διατάξεις, στους χώρους 
των εν λόγω φοιτητικών εστιών 

Για την υλοποίηση των ανωτέρω, 
απαιτείται η έγγραφη αποδοχή του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ως 
ιδιοκτήτη των φοιτητικών εστιών 
και η διάθεση των σχετικών κτιρια-
κών εγκαταστάσεων και υποδομών 
για τους παραπάνω σκοπούς. Το 
Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙΜ. θα πρέπει να προβεί 
σε όλες τις αναγκαίες προς αυ-
τούς γνωστοποιήσεις και ενέρ-
γειες (α 1 ΥΑ 69142/Ζ1/2022, ΦΕΚ 
Β 2897). 

και κάλυψη υπηρεσιών συντήρησης 
των κτιρίων των αναφερόμενων 
φοιτητικών εστιών και του μηχανο-
λογικού εξοπλισμού και άλλου υλι-
κού, του περιβάλλοντος των κτιρί-
ων αυτών χώρου, προμήθεια πε-
τρελαίου θέρμανσης και παροχή 
ζεστού νερού, προμήθεια αγαθών 
και εξοπλισμού των εν λόγω ε-
στιών 

- τη διαδικασία και εκπόνηση μελε-
τών - αδειοδότησης, που αφορούν 
στην ανοικοδόμηση - αναβάθμιση, 
επισκευή, συντήρηση, ανακαίνιση, 
ανανέωση των εγκαταστάσεων και 
αξιοποίηση των εν λόγω κτιρίων, 
σύνταξη τευχών δημοπράτησης, 
δημοσίευση διακηρύξεων, διενέρ-

γεια διαγωνισμών, ανάθεση, διοί-
κηση, παρακολούθηση και παραλα-
βή δημοσίων συμβάσεων για μελέ-
τες, κλπ, σύμφωνα με τις ισχύου-
σες διατάξεις, στους χώρους των 
προαναφερόμενων κτιρίων των 
φοιτητικών εστιών καθώς και των 
εστιατορίων - μαγειρείων αυτών 

 - την εκτέλεση έργων των απαι-
τούμενων οικοδομικών, Η/Μ και 
λοιπών εργασιών για την ανοικοδό-
μηση - αναβάθμιση, επισκευή, συ-
ντήρηση, ανακαίνιση, αξιοποίηση, 
εκσυγχρονισμό καθώς και την ανα-
νέωση των εγκαταστάσεων των 
κτιρίων, σύνταξη τευχών δημοπρά-
τησης, δημοσίευση διακηρύξεων, 
διενέργεια διαγωνισμών, ανάθεση, 

. 

. 

Οι ΔΥΠΕ ως ΚΑΑ 

στην εποπτεία του. Καθήκοντα 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας για τη 
διοίκηση των οικείων συμβάσεων 
ασκούν οι εκάστοτε αρμόδιες υπη-
ρεσιών των ως άνω φορέων (α 2, 4 
ΥΑ 29894/2022, ΦΕΚ Β 2625). 

Οι Διοικητικές Υγειονομικές Περι-
φέρειες που συστάθηκαν με τον 
ν.3329/2005, καθορίζονται ως Κε-
ντρικές Αρχές Αγορών κατά την 
έννοια του α 41 ν.4412, με αρμο-
διότητα τη συλλογή και επεξεργα-
σία του συνόλου των αιτημάτων και 

την ανάθεση και εκτέλεση δημοσί-
ων συμβάσεων εκπόνησης μελε-
τών και παροχής τεχνικών και λοι-
πών συναφών επιστημονικών υπη-
ρεσιών του Υπουργείου Υγείας ως 
και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ που υπά-
γονται ή πρόκειται να υπαχθούν 

Νομολογία ΔΕΕ  

των κρατών μελών, ακόμη και όταν 
οι αυτές χρηματοδοτούνται από 
πόρους προερχόμενους από τα 
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επεν-
δυτικά Ταμεία. 

Η αναθέτουσα αρχή δύναται, κατά 
την αληθή έννοια του α 32 παρ 2α 
της οδηγίας 2014/24, στο πλαίσιο 
διαδικασίας με διαπραγμάτευση  
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 
να απευθυνθεί σε έναν και μόνο 
οικονομικό φορέα όταν η διαδικασία 
αυτή επαναλαμβάνει, χωρίς ουσιώ-
δεις τροποποιήσεις, τους αρχικούς 
όρους της σύμβασης που μνημο-
νεύονται σε προγενέστερη ανοικτή 
διαδικασία, η οποία περατώθηκε 
λόγω του ότι η μόνη υποβληθείσα 
προσφορά ήταν ακατάλληλη, ακόμη 
και αν το αντικείμενο της επίμαχης 
σύμβασης αντικειμενικώς δεν πα-
ρουσιάζει ιδιαιτερότητες που να 
δικαιολογούν την αποκλειστική 
ανάθεση της εκτέλεσής της στον 
συγκεκριμένο οικονομικό φορέα. 

C‑719/20, 12.05.2022, Δήμος Leri-
ci (Ιταλία)/ Επαρχίας LaSpezia 

Συνένωση επιχειρήσεων και συνέ-
χιση δημόσιας σύμβασης  

in house ανάθεση (οιονεί αυτεπι-
στασία) - α 12 οδηγίας 2014/24 – 
παύση συνδρομής των προϋποθέ-
σεων περί ανάλογου ελέγχου κα-
τόπιν συνένωσης επιχειρήσεων – 
δυνατότητα του διαδόχου φορέα 
να συνεχίσει την παροχή της υπη-
ρεσίας 

Μία νόμιμη in house ανάθεση δεν 
επιτρέπεται να συνεχίζει αυτόματα 
από τον οικονομικό φορέα που 
απέκτησε την αρχική ανάδοχο ο-
ντότητα κατόπιν διεξαγωγής δια-
γωνιστικής διαδικασίας, όταν η 
αναθέτουσα αρχή δεν ασκεί πλέον 
επί του εν λόγω φορέα έλεγχο 
ανάλογο με αυτόν που ασκεί στις 
δικές της υπηρεσίες και δεν συμ-
μετέχει στο μετοχικό του κεφάλαιο. 

C‑376/21,16.06.2022, Υπουργός 
Περιφερειακής Ανάπτυξης – Δη-
μοσίων έργων/ Δήμου Razlog 
( Βουλγαρία)  

μη εφαρμογή των Κανονισμών 
2018/1046 και 966/2012 στις δημό-
σιες συμβάσεις που συνάπτονται 
από τα κράτη μέλη και χρηματοδο-
τούνται από πόρους προερχόμε-
νους από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρω-
τικά και Επενδυτικά Ταμεία – α 32 
παρ 2α οδηγίας 2014/24 – πρό-
σκληση σε έναν και μόνον φορέα – 
διατήρηση των ουσιωδών όρων της 
αρχικής σύμβασης 

Τα α 160 παρ 1 και 2 του Κανονι-
σμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 και 
102 παρ 1 και 2 του Κανονισμού 
(ΕΕ, Ευρατόμ) 966/2012 σχετικά με 
τους δημοσιονομικούς κανόνες 
που εφαρμόζονται στον γενικό 
προϋπολογισμό της Ένωσης δεν 
εφαρμόζονται στις συμβάσεις που 
συνάπτουν οι αναθέτουσες αρχές 
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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 ξενό-
γλωσσο 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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