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Καθορίζεται πλέον αποζημίωση 
στα μέλη επιτροπών του α 221 
ν.4412 που είναι εγγεγραμμένα 
στο Μη.Π.Υ.Δη.Συ. ή που συμ-
μετέχουν σε διαγωνιστικές δι-
αδικασίες με εκτιμώμενη αξία 
μεγαλύτερη του 1.000.000€ ή 
που ορίζονται από τις ΕΚΑΑ 
του α 41 παρ 1 για τις διαδικα-
σίες ανάθεσης συμβάσεων κε-
ντρικών και επικουρικών δρα-
στηριοτήτων αγορών που αυ-
τές διενεργούν (ΚΥΑ 76441/ 
2022 ΦΕΚ ΥΟΔΔ 674).  
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Παρατείνεται εκ νέου μέχρι 
30.09.2022 η ισχύς του α 10 
παρ 3 της από 11.03.2020 
ΠΝΠ, που κυρώθηκε με το α 2 
ν.4682/2020, με την πρόσθετη 
διευκρίνιση ότι οι ΟΤΑ α και β 
βαθμού μπορούν να αναθέτουν 
συμβάσεις προμήθειας μορια-
κών ελέγχων (test), προσφεύ-
γοντας στη διαδικασία δια-
πραγμάτευσης χωρίς προηγού-
μενη δημοσίευση του α 32 παρ 
2γ ν.4412 (α 21 ν.4950/2022).  

Παρατείνεται έως 30.09.2022 
η ισχύς των ακόλουθων έκτα-
κτων ρυθμίσεων σχετικά με τη 
σύναψη δημοσίων συμβάσεων 
για την αντιμετώπιση της παν-
δημίας (α 34 ν.4950/2022):  

α) οι προμήθειες υγειονομικού 
υλικού, φαρμάκων και μέσων 
προστασίας του Ινστιτούτου 
Φαρμακευτικής Έρευνας και 

Συμβάσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας 

ατομικής ή συλλογικής προ-
στασίας, ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων, εξοπλισμού και 
αντιδραστηρίων για την κατα-
πολέμηση της διάδοσης του 
κορωνοϊού, από τις ΥΠΕ ως 
Κεντρικές Αρχές Αγορών (α 1 
ν.4722/2020) 

ε) οι προμήθειες ιατροτεχνο-
λογικών προϊόντων και αντι-
δραστηρίων για τη διάγνωση 
της νόσησης από κορωνοϊό, 
είτε από το ΙΦΕΤ ΑΕ είτε από 
τις ΥΠΕ ως ΚΑΑ (α 1 ν.4722/ 
2020) 

στ) οι προμήθειες ανταλλακτι-
κών από το ΕΚΑΒ (α 1 ν.4722/ 
2020) 

ζ) οι προμήθειες ειδικού νοσο-
κομειακού εξοπλισμού για την 
αντιμετώπιση κρουσμάτων κο-
ρωνοϊού από το ΙΦΕΤ ΑΕ και η 
προμήθεια ή παροχή υπηρε-

Τεχνολογίας ΑΕ (ΙΦΕΤ ΑΕ), 
και οι προμήθειες κάθε ανα-
γκαίου υγειονομικού υλικού, 
πάσης φύσεως φαρμάκου και 
μέσου ατομικής ή συλλογικής 
προστασίας όλων των αναθε-
τουσών αρχών που εποπτεύ-
ονται από το Υπουργείο Υγεί-
ας (α 1 ν.4682/2020) 

β) οι συμβάσεις που έχουν 
συναφθεί από τον ΕΟΠΥΥ με 
τα αντικείμενα που απαριθ-
μούνται στο α 22 ν.4683/ 
2020 

γ) ως προς την προμήθεια 
υλικού και αντιδραστηρίων 
για τη διενέργεια εξετάσεων 
για τον κορωνοϊό από το ΕΚΕ-
Α (α 1 ν.4684/2020) 

δ) οι προμήθειες κάθε ανα-
γκαίου υγειονομικού υλικού, 
πάσης φύσεως φαρμάκων, 
κάθε ενδεδειγμένου μέσου 
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από 11.03.2020 ΠΝΠ, η οποία κυ-
ρώθηκε με το α 2 ν.4682/2020 ως 
προς τη σύναψη δημοσίων συμβά-
σεων του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης και των εποπτευό-
μενων φορέων αυτού (α 43 ν.4950/ 
2022). 

σιών για τον ίδιο σκοπό από κάθε 
αναθέτουσα αρχή εποπτευόμενη 
από το Υπουργείο Υγείας (α 48 
ν.4753/2020) 

η) οι συμβάσεις των ΥΠΕ με ιδιωτι-
κά εργαστήρια που διαθέτουν την 

υλικοτεχνική υποδομή για διενέρ-
γεια ελέγχων PCR και για τη μετα-
φορά του βιολογικού υλικού (α 31 
ν.4764/2020). 

Τέλος, παρατείνεται έως 30.09. 
2022 η ισχύς του α 14 παρ 1 της 

άδεια εγκατάστασης ισχύει για ένα 
επιπλέον έτος κατά περίπτωση, και 
δύναται να παραταθεί περαιτέρω 
υπό προϋποθέσεις (α 19 ν.4951/ 
2022). 

Θεσπίζεται νέα αδειοδοτική διαδι-
κασία για την εγκατάσταση σταθ-
μών ΑΠΕ (α 4επ ν.4951/2022). Η 
διάρκεια της άδειας εγκατάστασης 
ορίζεται καταρχήν σε 3 έτη, ενώ, 

εάν υφίσταται υποχρέωση από το 
νόμο περί δημοσίων συμβάσεων 
για διενέργεια διαγωνιστικής 
διαδικασίας προκειμένου να υλο-
ποιηθεί το έργο, προβλέπεται ότι η 

Νέα αδειοδοτική διαδικασία σταθμών ΑΠΕ 

Η δαπάνη για την κανονική λει-
τουργία και συντήρηση των έργων 
υποδομής διαχείρισης λυμάτων 
βαρύνει τον κύριο του έργου. Η 
υποχρέωση των ανωτέρω εδαφίων 
δεν καταλαμβάνει τις δημόσιες 
συμβάσεις των οποίων η διαδικασί-
α ανάθεσης έχει εκκινήσει πριν την 
έναρξη ισχύος του παρόντος (α 
165 παρ 1 ν.4951/2022, όπως τρο-
ποποιήθηκε με το 106 παρ 1ιε 
ν.4964/2022). 

Οι αναθέτουσες αρχές και οι ανα-
θέτοντες φορείς κατά την έννοια 
του ν. 4412/2016 είναι υποχρεωμέ-
νες να περιλάβουν στις συμβάσεις 
εκτέλεσης έργων υποδομής δια-
χείρισης λυμάτων που εντάσσονται 
στο ΕΣΠΑ ή χρηματοδοτούνται από 
το ΠΔΕ, πέραν της κατασκευής, 
την κανονική λειτουργία και συντή-
ρηση των εγκαταστάσεων για διάρ-
κεια τουλάχιστον 3 ετών, ως υπο-
χρέωση του αναδόχου.  

Ειδικότερα, όσον αφορά τα έργα 
κατασκευής του δικτύου αποχέτευ-
σης, δύναται να περιλαμβάνονται 
στο αντικείμενο των σχετικών συμ-
βάσεων η κατασκευή, η κανονική 
λειτουργία και συντήρηση του δι-
κτύου και των αντλιοστασίων.  

Στην περίπτωση εγκαταστάσεων 
επεξεργασίας λυμάτων περιλαμβά-
νεται στο αντικείμενο των συμβά-
σεων και η κανονική λειτουργία και 
συντήρηση των εγκαταστάσεων 
αυτών.  

Ρυθμίσεις για συμβάσεις δημοσίων έργων διαχείρισης λυμάτων 

νανθράκων στο Θρακικό Πέλαγος, 
απέκτησε ισχύ τυπικού νόμου 
(ν.4952/2022).  

Η από 19.11.2021 σύμβαση μεταξύ 
του Ελληνικού Δημοσίου και της 
ENERGEAN OIL AND GAS S.A., με 

την οποία τροποποιήθηκε ως προς 
τη διάρκειά της η από 23.11.1999 
σύμβαση εκμετάλλευσης υδρογο-

Νομοθετική κύρωση σύμβασης με ENERGEAN OIL AND GAS 

ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ (ν.4953/2022). Κυρώθηκε νομοθετικά η σύμβαση 
παραχώρησης δημόσιας υπηρεσίας 

σιδηροδρομικών μεταφορών μετα-
ξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της 

Νομοθετική κύρωση συμβάσεων με ENERGEAN OIL AND GAS και 
ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ  

τις οποίες απόφαση του Γραμματέα 
ορίζει ως αποφαινόμενο όργανο 
τον ίδιο ή άλλο όργανο (α 66 παρ 5 
ν.4954/2022). 

Οι Συντονιστές Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης αναλαμβάνουν καθήκο-
ντα αποφαινόμενου οργάνου στο 
πλαίσιο της διενέργειας διαδικα-

σιών ανάθεσης και εκτέλεσης δη-
μοσίων συμβάσεων της οικείας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εξαι-
ρουμένων των περιπτώσεων για 

Αρμοδιότητα αποφαινόμενου οργάνου στους Συντονιστές 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
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Διαδικασία ανάθεσης σύμβασης μελέτης ή τεχνικής υπηρεσίας 
από Δήμο 

της διάταξης του α 206 παρ 1 
ν.4555/2018, ώστε να καταλαμβά-
νει και τα ως άνω είδη συμβάσεων 
(α 72 ν.4954/2022). 

Δεν απαιτείται πλέον απόφαση 
Δημοτικού Συμβουλίου για την εκ-
κίνηση της διαδικασίας ανάθεσης 
δημόσιας σύμβασης μελέτης ή 

τεχνικής υπηρεσίας από τον οικείο 
Δήμο, εφόσον έχουν εξασφαλισθεί 
οι αναγκαίες πιστώσεις, μετά τη 
διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής 

Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων στα ΑΕΙ 

δ) με απόφαση του ΣΔ του ΑΕΙ 
συγκροτείται η Επιτροπή Ισότιμης 
Πρόσβασης ατόμων με αναπηρία 
και ατόμων με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες, στις αρμο-
διότητες της οποίας συγκαταλέγε-
ται η υποβολή εισηγήσεων προς 
τον Πρύτανη για τη σύναψη 
δημοσίων συμβάσεων για την 
προμήθεια ειδών ή την παροχή 
υπηρεσιών αναγκαίων για την 
υλοποίηση του σχεδίου της (α 220 
παρ 2)· 

ε) ορίζεται Πρόεδρος της Επιτρο-
πής Ερευνών του ΕΛΚΕ ο Πρύτα-
νης ή ο Αντιπρύτανης, εάν μεταβι-
βάζεται ο τομέας ευθύνης της 
έρευνας, ο οποίος καθίσταται αρ-
μόδιος να υπογράφει τις αποφά-
σεις απευθείας ανάθεσης (α 233 
παρ 2ζ) 

Με τον νέο ν.4957/2022 για την 
οργάνωση και λειτουργία των ΑΕΙ 
τέθηκαν μεταξύ άλλων οι ακόλου-
θες νέες ρυθμίσεις για τις διαδικα-
σίες ανάθεσης και εκτέλεσης δη-
μοσίων συμβάσεων: 

α) το Συμβούλιο Διοίκησης (ΣΔ) 
είναι αρμόδιο να εγκρίνει, κατόπιν 
εισήγησης του Εκτελεστικού Διευ-
θυντή, την εκτέλεση δαπανών και 
να λαμβάνει κάθε απόφαση που 
απαιτείται για τη διεξαγωγή κάθε 
είδους διαγωνιστικής διαδικασίας 
για τη σύναψη δημοσίων συμβά-
σεων, εκτός εάν το ποσό δεν   
υπερβαίνει το όριο που αντιστοιχεί 
στη διαδικασία απευθείας ανάθε-
σης, οπότε αρμόδιος καθίσταται    
ο Πρύτανης του οικείου ΑΕΙ (α 15-
16)· 

β) τα πανεπιστημιακά εργαστήρια 
του ΑΕΙ που παρέχουν υπηρεσίες 
δύνανται να συμμετέχουν μέσω του 
ΕΛΚΕ ως υποψήφιοι οικονομικοί 
φορείς σε κάθε είδους διαγωνιστι 
κή διαδικασία αναθετουσών αρχών 
για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης 
με αντικείμενο την παροχή 
υπηρεσιών που διεξάγεται σύμφω-
να με τον ν.4412 (α 52 παρ 6)· 

γ) σε κάθε ΑΕΙ συνιστάται Μονάδα 
Μεταφοράς Τεχνολογίας και Και-
νοτομίας, η οποία δύναται μεταξύ 
άλλων να παρέχει, μέσω του ΕΛΚΕ 
του οικείου ΑΕΙ, επ’ αμοιβή 
υπηρεσίες που σχετίζονται με την 
αποστολή και τον σκοπό της προς 
φορείς του ιδιωτικού τομέα, καθώς 
και να συνάπτει προγραμματικές 
συμβάσεις με φορείς του δημόσιου 
τομέα (α 211 παρ 4)· 

Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας 

γνωμοδοτικά όργανα που συγκρο-
τούνται ως ανωτέρω και προορίζο-
νται για την κάλυψη αναγκών τρί-
των δημόσιων φορέων μετέχει ως 
μέλος και ένας εκπρόσωπος του 
εν λόγω τρίτου φορέα. Τέλος, θε-
σπίζεται αρμοδιότητα του ΥΚΚΠΠ 
να συγκροτεί επιτροπές που είναι 
επιφορτισμένες με τη σύνταξη 
τεχνικών προδιαγραφών ως προς 
έργα, προμήθειες ή υπηρεσίες που 
εντάσσονται σε προγράμματα του 
ΕΜΔΚΑΚ (α 89 ν.4954/2022).  

Το ΥΚΚΠΠ ορίζεται ως αναθέτουσα 
αρχή για την ανάθεση και εκτέλεση 
συμβάσεων έργων, προμηθειών και 
υπηρεσιών που περιλαμβάνονται 
στο Εθνικό Πρόγραμμα Πολιτικής 
Προστασίας ΑΙΓΙΣ, είτε αφορούν 
στο ίδιο το υπουργείο, είτε σε 
εποπτευόμενους από αυτό, είτε σε 
τρίτους δημόσιους φορείς.  

Ειδικότερα ζητήματα που αφορούν 
στη συνεργασία του ΥΚΚΠΠ με 
τους ως άνω φορείς είναι δυνατόν 

να ρυθμίζονται σε μνημόνιο συνερ-
γασίας.  

Με απόφαση του Υπουργού συ-
γκροτούνται γνωμοδοτικά όργανα 
για τις διαδικασίες ανάθεσης και 
εκτέλεσης των συμβάσεων που 
εντάσσονται στα προγράμματα του 
Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης 
Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύ-
νων (ΕΜΔΚΑΚ) και διενεργούνται 
από το ΥΚΚΠΠ. Κατά τα λοιπά ε-
φαρμόζεται το α 221 ν.4412. Στα 

Αναθέσεις που διενεργούνται από τις ΕΚΑΑ 

υποδιαιρούν τις συμβάσεις που 
αναθέτουν σε χωριστά τμήματα με 
συνέπεια να ισχύει και στην περί-
πτωση αυτή η γενική διάταξη του α 
59 παρ 1 ν.4412 (α 63 ν.4955/ 
2022). 

Στην νέα παράγραφο 2Α του α 44 
ν.4412, η οποία εφαρμόζεται και σε 
εκκρεμείς διαδικασίες, ορίζεται ότι 
η διενέργεια διαγωνιστικών διαδι-
κασιών από τις ΕΚΑΑ, στο πλαίσιο 
επικουρικών δραστηριοτήτων αγο-

ρών, επιτρέπεται ανεξάρτητα από 
το ύψος της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης και υπό την επιφύλαξη 
της ενωσιακής νομοθεσίας (α 62 
ν.4955/2022). Επιπλέον, καταργεί-
ται η υποχρέωση των ΕΚΑΑ να 
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αναλυτικού προϋπολογισμού, προ-
βλέπεται δε ειδικά ότι ως πρωτο-
γενές και ως εγκεκριμένο αίτημα, 
αμφότερα αναρτητέα στο ΚΗΜΔΗΣ, 
νοούνται αντίστοιχα το αίτημα απο-
δοχής διαχείρισης έργου/προγράμ-
ματος και ο εγκεκριμένος ετήσιος 
αναλυτικός προϋπολογισμός του 
έργου/προγράμματος (α 249). 

στ) σε κάθε ΑΕΙ, στο οποίο λει-
τουργεί ΕΛΚΕ, συνιστάται Μονάδα 
Οικονομικής και Διοικητικής Υπο-
στήριξης (ΜΟΔΥ), στις αρμοδιότη-
τες της οποίας συγκαταλέγεται η 
διενέργεια των διαδικασιών για τη 
σύναψη δημοσίων συμβάσεων για 
την προμήθεια ειδών, την παροχή 
υπηρεσιών, την εκτέλεση έργων 
και μελετών σε βάρος των πιστώ-
σεων του προϋπολογισμού έργων/
προγραμμάτων που διαχειρίζεται ο 

ΕΛΚΕ, η παρακολούθηση της εκτέ-
λεσης των δημοσίων συμβάσεων 
και η τήρηση μητρώου προμηθευ-
τών (α 235 παρ 2ι)· 

ζ) η σύναψη δημοσίων συμβάσεων 
για την προμήθεια αγαθών/υπη-
ρεσιών και την εκπόνηση μελετών 
και τεχνικών έργων πραγματο-
ποιείται σύμφωνα με τον ν.4412 
αυτοτελώς ανά έργο/πρόγραμμα 
του ΕΛΚΕ και ανά κατηγορία δα-
πάνης του εγκεκριμένου ετήσιου 

συμβάσεις, σύμφωνα με τα α 100 
ν.3852/2010, α 12 και α 44 ν.4412 
(α 367 παρ 9 ν.4957/2022). 

Σύμφωνα με τη νέα παρ 9 του α 6 
ν.4115/2013, σχετικά με την οικο-
νομική διαχείριση του Ιδρύματος 
Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης 

(ΙΝΕΔΙΒΙΜ), το τελευταίο δύναται, 
για την επίτευξη των σκοπών και 
την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων 
του, να συνάπτει προγραμματικές 

Συμβάσεις του ΙΝΕΔΙΒΙΜ 

χωρίς την έγκριση της ΕΑΔΗΣΥ.  

Αν έως την 22.07.2022 δεν προκη-
ρύχθηκε διαγωνισμός για τη σύνα-

Για τη σύναψη συμβάσεων μεταφο-
ράς μαθητών, στις περιπτώσεις 
που υπάρχουν αδιάθετα δρομολό-
για για τα οποία είτε δεν υποβλή-

θηκαν προσφορές είτε οι υποβλη-
θείσες προσφορές κρίθηκαν μη 
κατάλληλες, δύναται να ακολουθη-
θεί η διαδικασία του α 32 ν.4412 

Ρυθμίσεις για την έγκαιρη έναρξη της μεταφοράς των μαθητών  

αξία ίση ή μικρότερη των 30.000€ 
με οικονομικούς φορείς που 
εδρεύουν στην αλλοδαπή, οι φο-
ρείς της αλλοδαπής εξαιρούνται 
από την υποχρέωση προσκόμισης 
φορολογικής και ασφαλιστικής ενη-
μερότητας και αποσπάσματος ποι-
νικού μητρώου (α 251) 

η) για την εγγραφή και συμμετοχή 
σε επιστημονικά συνέδρια και 
ημερίδες, καθώς και στη δημοσίευ-
ση επιστημονικών άρθρων, εργα-
σιών, επιστημονικών μελετών και 
βιβλίων από οικονομικούς φορείς 
που έχουν την έδρα τους στην 
ημεδαπή ή αλλοδαπή, δεν εφαρμό-
ζονται οι διατάξεις του ν.4412, 
αλλά η εξόφληση πραγματοποιείται 
μέσω εξόφλησης του νόμιμου 
φορολογικού παραστατικού, κατό-
πιν υποβολής αιτήματος πληρωμής 
του Επιστημονικού Υπευθύνου (α 
252). 

Ο νέος ν.4957/2022 περιλαμβάνει 
πλήθος ειδικών διατάξεων που 
διέπουν τις συμβάσεις που συνά-
πτονται προς εξυπηρέτηση ανα-
γκών των έργων/προγραμμάτων 
του ΕΛΚΕ με τη διαδικασία της 
απευθείας ανάθεσης: 

α) απαιτείται η προσκόμιση από-
δειξης έρευνας αγοράς, εφόσον το 
ποσό υπερβαίνει τις 10.000€ προ 
ΦΠΑ, ενώ εάν το ποσό υπολείπεται 
των 2.500€ προ ΦΠΑ εφαρμόζεται 
η γενική διάταξη του α 117Α ν.4412 
(α 250 παρ 1)·  

β) δεν απαιτείται η ανάρτηση προ-
σκλήσεων για την υποβολή οικονο-
μικών προσφορών στο ΚΗΜΔΗΣ (α 
250 παρ 2) 

γ) οι αποφάσεις απευθείας ανάθε-
σης κοινοποιούνται προς τον Επι-
στημονικό Υπεύθυνο και τον οικο-
νομικό φορέα με ηλεκτρονικό τρό-

πο, με την δε κοινοποίηση η σύμ-
βαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί 
και η υπογραφή του σχετικού συμ-
φωνητικού έχει αποκλειστικά απο-
δεικτικό χαρακτήρα (α 250 παρ 3) 

δ) υπογραφή συμφωνητικού απαι-
τείται για δημόσιες συμβάσεις που 
η εκτιμώμενη αξία τους υπερβαίνει 
το ποσό των 10.000€ προ ΦΠΑ (α 
250 παρ 3) 

ε) σε κάθε περίπτωση που η δημό-
σια σύμβαση έχει εκτιμώμενη αξία 
ίση ή μικρότερη των 30.000€, η 
παρακολούθηση και η παραλαβή 
γίνεται με βεβαίωση του Επιστημο-
νικού Υπευθύνου (α 250 παρ 4) 

στ) οι αποφάσεις απευθείας ανά-
θεσης και λοιπές πράξεις καταχω-
ρίζονται στο ΚΗΜΔΗΣ για αξία 
μεγαλύτερη ή ίση του ποσού των 
10.000€ προ ΦΠΑ (α 250 παρ 5) 

ζ) σε συμβάσεις με εκτιμώμενη 

Απευθείας ανάθεση από τον ΕΛΚΕ 



Ενημερωτικό δελτίο δημοσίων συμβάσεων - Τεύχος  4/2022 

5 

 

Υποχρεώσεις αναδόχων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης 

Περαιτέρω, στη σύμβαση προμή-
θειας ή παροχής υπηρεσιών περι-
λαμβάνεται υποχρεωτικά όρος, ότι 
το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης 
που σχεδιάζεται ή αναπτύσσεται 
παραδίδεται στον φορέα του δημό-
σιου τομέα με όρους, ώστε ο φο-
ρέας να δύναται να μελετά τον 
τρόπο λειτουργίας του συστήματος 
και τις παραμέτρους που, ενόψει 
του επιδιωκόμενου σκοπού, λαμβά-
νονται υπόψη για τη λήψη ή την 
υποστήριξη αποφάσεων ή την 
έκδοση πράξεων, να βελτιώνει το 
σύστημα και να δημοσιεύει ή να 
διαθέτει με οποιονδήποτε τρόπο 
τις βελτιώσεις αυτές (α 7 παρ 2 
ν.4961/2022). 

Στην προκήρυξη ή πρόσκληση για 
τη σύναψη δημόσιας σύμβασης με 
αντικείμενο τον σχεδιασμό ή την 
ανάπτυξη συστήματος τεχνητής 
νοημοσύνης, περιλαμβάνονται υπο-
χρεωτικά οι δύο ακόλουθοι όροι: 

α) με την επιφύλαξη των διατάξεων 
για την προστασία του στρατιωτι-
κού, εμπορικού και βιομηχανικού 
απορρήτου, ο ανάδοχος υποχρεού-
ται να παρέχει προς τον φορέα του 
δημόσιου τομέα τις πληροφορίες 
του α 6 παρ 1 στ β, γ και παρ 2 
ν.4961/2022 και να παραιτείται από 
την άσκηση αξιώσεων που ενδέχε-
ται να θέσουν σε κίνδυνο το δικαί-
ωμα των φυσικών ή νομικών προ-
σώπων για παροχή πληροφοριών· 

β) ο ανάδοχος υποχρεούται να 
λαμβάνει κατά τον σχεδιασμό, την 
ανάπτυξη και την παραγωγική λει-
τουργία του συστήματος τα κατάλ-
ληλα μέτρα, προκειμένου να δια-
σφαλίζει τη συμβατότητα αυτού με 
το νομικό πλαίσιο, ιδίως, αναφορι-
κά με την προστασία της ανθρώπι-
νης αξιοπρέπειας, τον σεβασμό 
της ιδιωτικής ζωής και την προστα-
σία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, την απαγόρευση των 
διακρίσεων, την ισότητα γυναικών 
και ανδρών, την ελευθερία της 
έκφρασης, την καθολική πρόσβαση 
των ατόμων με αναπηρία, τα δι-
καιώματα των εργαζομένων και την 
αρχή της χρηστής διοίκησης (α 7 
παρ 1 και 3 ν.4961/2022). 

πράξη του την εκτέλεση της υπη-
ρεσίας και β) το ύψος της σχετικής 
δαπάνης είναι σύμφωνο με τους 
όρους και το περιεχόμενο της οι-
κείας διακήρυξης μεταφοράς μα-
θητών, γ) υπό την πρόσθετη προϋ-
πόθεση ότι ο προσωρινός μειοδό-
της ή προσωρινός ανάδοχος δεν 
αποκλείσθηκε για τους λόγους που 
προβλέπονται στο α 103 παρ 3 και 
5 ν.4412 (α 391 παρ 4-5 ν.4957/ 
2022). 

Ομοίως, οι δαπάνες μεταφοράς 
μαθητών που αφορούν στα προη-
γούμενα έτη καταβάλλονται νόμιμα 
μέχρι τη σύναψη της σχετικής σύμ-
βασης μεταφοράς, εφόσον ο οικεί-
ος περιφερειάρχης βεβαιώνει με 
σχετική πράξη του την εκτέλεση 
της μεταφοράς των μαθητών και 
εφόσον το ύψος της σχετικής δα-
πάνης είναι σύμφωνο με την από-
φαση ανάθεσης της οικείας οικο-
νομικής επιτροπής (α 391 παρ 6 
ν.4957/2022). 

ψη της νέας σύμβασης μεταφοράς 
και δεν είναι δυνατή η χρονική 
παράταση του αντικειμένου της 
προηγούμενης σύμβασης ή η τρο-
ποποίησή της κατ’ άρθρο 132 
ν.4412, η οικονομική επιτροπή 
δύναται να προσφεύγει με αιτιολο-
γημένη πράξη της στη διαδικασία 
της διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με 
το α 32 παρ 2γ ν.4412 και πάλι 
χωρίς την έγκριση ΕΑΔΗΣΥ. Με την 
ίδια διαδικασία ανατίθενται και 
τυχόν επόμενες συμβάσεις μετα-
φοράς, εάν προέκυψαν νέες ανά-
γκες μετά από την προκήρυξη του 
διαγωνισμού (α 391 παρ 1-3 
ν.4957/2022).  

Στις περιπτώσεις των εκκρεμών 
κατά την έναρξη του σχολικού 
έτους 2022-2023 διαγωνισμών και 
αφού έχει γίνει χρήση των προβλε-
πόμενων δυνατοτήτων χρονικής 
παράτασης του αντικειμένου ή 
τροποποίησης της προηγούμενης 
σύμβασης, η οικονομική επιτροπή 

μπορεί, κατ’ εξαίρεση των κείμε-
νων διατάξεων, να αποφασίζει την 
ανάθεση της εκτέλεσης των σχετι-
κών δρομολογίων στους προσωρι-
νούς μειοδότες ή προσωρινούς 
αναδόχους μέχρι την ολοκλήρωση 
των διαγωνισμών με την υπογραφή 
των οικείων συμβάσεων και πά-
ντως το αργότερο μέχρι την 
30.06.2023. Τα σχέδια των σχετι-
κών συμβάσεων και οι σχετικοί 
φάκελοι αποστέλλονται στο Ελε-
γκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό 
έλεγχο νομιμότητας εντός προθε-
σμίας 10 εργάσιμων ημερών από 
την έκδοση της απόφασης κατακύ-
ρωσης. Αν ο έλεγχος του Ελεγκτι-
κού Συνεδρίου αποβεί αρνητικός ή 
αν ο οριστικός ανάδοχος διαφέρει 
του προσωρινού μειοδότη ή ανάδο-
χου, οι δαπάνες για την εκτέλεση 
των μέχρι τότε παρασχεθεισών 
υπηρεσιών από τον τελευταίο, 
εκκαθαρίζονται και πληρώνονται 
νόμιμα, εφόσον α) ο οικείος περι-
φερειάρχης βεβαιώνει με σχετική 

Υποχρέωση αναθετουσών αρχών στο πλαίσιο υλοποίησης έργου 
ΤΠΕ 

κής διακήρυξης ή πρόσκλησης, να 
αποστείλει προς τον αρμόδιο φο-
ρέα διαχείρισης κυβερνητικού νέ-
φους, τεκμηριωμένη ενημέρωση 
σχετικά με τους απαιτούμενους για 

Κάθε φορέας που ενεργεί ως ανα-
θέτουσα αρχή για την ανάθεση 
δημόσιας σύμβασης με αντικείμενο 
την υλοποίηση έργου ΤΠΕ που 
πρόκειται να εγκατασταθεί στα 

Κυβερνητικά Νέφη Δημόσιου Τομέα 
(G-Cloud), Τομέα Έρευνας και 
Εκπαίδευσης (RE-Cloud) ή Τομέα 
Υγείας (H-Cloud), υποχρεούται, 
πριν από τη δημοσίευση της σχετι-
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τεία Πληροφοριακών Συστημάτων 
Δημόσιας Διοίκησης (α 99 ν.4961/ 
2022). 

την υλοποίηση του έργου πόρους 
του κυβερνητικού νέφους που ο 
τελευταίος διαχειρίζεται. Η ενημέ-

ρωση πραγματοποιείται μέσω ειδι-
κής εφαρμογής που αναπτύσσει 
και λειτουργεί η Γενική Γραμμα-

χαρακτήρα τη δυνατότητα να συνά-
πτουν, μέσω διαδικασίας υποβολής 
προσφορών, συμφωνίες δυνάμει 
των οποίων οι εν λόγω φορείς πα-
ρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες προ-
σωπικής στήριξης, έναντι επιστρο-
φής των δαπανών στις οποίες υπο-
βάλλονται, ανεξαρτήτως της εκτι-
μώμενης αξίας των υπηρεσιών, 
ακόμη και αν οι φορείς αυτοί δεν 
πληρούν τις απαιτήσεις που προ-
βλέπονται στο α 77, υπό την προϋ-
πόθεση, αφενός, ότι το νομικό και 
συμβατικό πλαίσιο εντός του οποί-
ου ασκείται η δραστηριότητα των 
εν λόγω φορέων συμβάλλει πράγ-
ματι στον κοινωνικό σκοπό και στην 
επιδίωξη των σκοπών της αλληλεγ-
γύης και της δημοσιονομικής απο-
τελεσματικότητας στους οποίους 
βασίζεται η εν λόγω ρύθμιση και, 
αφετέρου, ότι τηρείται η αρχή της 
διαφάνειας, όπως ιδίως η αρχή 
αυτή συγκεκριμενοποιείται στο 

C-213 & 214/21, 07.07.2022, Italy 
Emergenza Cooperativa Sociale 
κλπ 

πεδίο εφαρμογής οδηγίας 2014/24 
– α 10η - ειδικές εξαιρέσεις για 
συμβάσεις υπηρεσιών – υπηρεσίες 
πολιτικής άμυνας, πολιτικής προ-
στασίας και πρόληψης κινδύνων – 
μη κερδοσκοπικές οργανώσεις ή 
ενώσεις – υπηρεσία ασθενοφόρων 
χαρακτηριζόμενη ως υπηρεσία 
έκτακτης ανάγκης – εθελοντικές 
οργανώσεις – κοινωνικοί συνεται-
ρισμοί 

Εθνική ρύθμιση, η οποία προβλέπει 
ότι υπηρεσίες υγειονομικής διακο-
μιδής έκτακτης και επείγουσας 
ανάγκης μπορούν να ανατίθενται 
κατά προτεραιότητα με σύμβαση 
μόνο σε εθελοντικές οργανώσεις 
και όχι σε κοινωνικούς συνεταιρι-
σμούς δυνάμενους να διανέμουν 
στα μέλη τους επιστροφές, οι ο-

ποίες συνδέονται με τις δραστη-
ριότητές τους, είναι σύμφωνη με τη 
διάταξη του α 10η της οδηγίας 
2014/24. 

 

 

C-436/20, 14.07.2022, ASADE/
Consejería de Igualdad y Políticas 
Inclusivas 

παροχή κοινωνικών υπηρεσιών 
προσωπικής στήριξης – συμφωνίες 
από κοινού δράσης με ιδιωτικούς 
φορείς κοινωνικής πρωτοβουλίας 
– αποκλεισμός των φορέων κερ-
δοσκοπικού χαρακτήρα – τόπος 
εγκατάστασης του φορέα ως κρι-
τήριο επιλογής 

Είναι σύμφωνη με τις διατάξεις των 
α 76 και 77 της οδηγίας 2014/24 
εθνική κανονιστική ρύθμιση η οποί-
α επιφυλάσσει μόνο στους ιδιωτι-
κούς φορείς μη κερδοσκοπικού 

Συμβάσεις ΗΔΙΚΑ ΑΕ 

κού Συνεδρίου (άρθρο μόνο παρ 13 
ΥΑ 33585 ΕΞ 2022, ΦΕΚ Β 4477). 

Οι συμβάσεις μεταξύ της ΗΔΙΚΑ ΑΕ 
και των εξυπηρετούμενων φορέων 
δεν εντάσσονται στον ν.4412/2016, 

βάσει των α 11 και 12 αυτού, και 
δεν υπόκεινται στον προσυμβατικό 
έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτι-

Δημοσίευση του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/1031 

ση με πρακτικές τρίτων χωρών για 
τον περιορισμό της πρόσβασης 
στις διαδικασίες σύναψης δημοσί-
ων συμβάσεων της Ένωσης. Τέ-
λος, ο Κανονισμός προβλέπει μέ-
τρα IPI, ήτοι μέτρα που εγκρίνονται 
από την Επιτροπή με εκτελεστική 
της πράξη, και περιορίζουν την 
πρόσβαση οικονομικών φορέων, 
αγαθών ή υπηρεσιών καταγωγής 
τρίτης χώρας στις ενωσιακές αγο-
ρές δημοσίων συμβάσεων ή συμβά-
σεων παραχώρησης στον τομέα 
των μη καλυπτόμενων δημοσίων 
συμβάσεων.  

Δημοσιεύθηκε ο Κανονισμός (ΕΕ) 
1031/2022 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου της 
23ης Ιουνίου 2022 σχετικά με την 
πρόσβαση των οικονομικών φορέ-
ων, αγαθών και υπηρεσιών τρίτων 
χωρών στις αγορές της Ένωσης 
στον τομέα των δημοσίων συμβά-
σεων και των συμβάσεων παραχώ-
ρησης.  

Θεσπίζει μέτρα για τις μη καλυπτό-
μενες δημόσιες συμβάσεις με σκο-
πό τη βελτίωση της πρόσβασης, 
δηλαδή για τις συμβάσεις για τις 

οποίες η Ένωση δεν έχει αναλάβει 
δεσμεύσεις πρόσβασης στην αγο-
ρά στο πλαίσιο διεθνούς συμφωνί-
ας. Ορίζει, μεταξύ άλλων, τις διαδι-
κασίες που ακολουθεί η Επιτροπή 
κατά την ανάληψη ερευνών σχετικά 
με εικαζόμενες περιπτώσεις μέ-
τρων ή πρακτικών τρίτων χωρών 
έναντι οικονομικών φορέων, αγα-
θών και υπηρεσιών της Ένωσης, 
καθώς και κατά την έναρξη δια-
πραγματεύσεων με τις εν λόγω 
τρίτες χώρες. Επιπλέον, προβλέ-
πει τη δυνατότητα της Επιτροπής 
να επιβάλλει μέτρα στο IPI σε σχέ-

Νομολογία ΔΕΕ 
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στην προσφυγή του την οικεία δια-
δικασία δημόσιας σύμβασης και την 
οικεία αυτοτελώς δεκτική προσφυ-
γής απόφαση την οποία προσβάλ-
λει, στην περίπτωση που η αναθέ-
τουσα αρχή προέκρινε διαδικασία 
ανάθεσης δημόσιας σύμβασης 
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 
προκήρυξης διαγωνισμού και η 
γνωστοποίηση συναφθείσας σύμ-
βασης δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί, 
αντιτίθεται στη διάταξη του α 1 παρ 
1 οδηγίας 89/665, ερμηνευόμενης 
υπό το πρίσμα του α 47 του ΧΘΔ 
ΕΕ. 

Εθνική ρύθμιση που, στην περίπτω-
ση προσφυγής στη διαδικασία δια-
πραγμάτευσης χωρίς προκήρυξη 
και πριν ακόμη συναφθεί η σύμβα-
ση, απαιτεί για το παραδεκτό αίτη-
σης λήψης ασφαλιστικών μέτρων 
να αναφέρει ο οικονομικός φορέας 
την οικεία διαδικασία και την από-
φαση που προσβάλει με την προ-
σφυγή του, θίγει την πρακτική απο-
τελεσματικότητα της οδηγίας 
89/665, καθώς καθιστά πρακτικώς 
αδύνατη την άσκηση των δικαιωμά-
των, παραβιάζοντας, παράλληλα, 
και το α 47 του ΧΘΔ ΕΕ. Ομοίως, 
μη νόμιμη είναι και εθνική ρύθμιση 
που επιβάλει την υποχρέωση κατα-
βολής κατ’ αποκοπή δικαστικών 
τελών για την ως άνω δικαστική 
διαδικασία, το ύψος όμως των ο-
ποίων δεν μπορεί να προβλεφθεί 
για τους ιδίους ως άνω λόγους. 

α 75 της οδηγίας. 

Όρος συμμετοχής σε διαγωνιστική 
διαδικασία κατά τον οποίο η εγκα-
τάσταση του οικονομικού φορέα 
στον τόπο όπου πρέπει να παρέχο-
νται οι υπηρεσίες αποτελεί κριτή-
ριο επιλογής των οικονομικών φο-
ρέων πριν από την εξέταση των 
προσφορών αντιτίθεται στη διάταξη 
του α 76 της οδηγίας 2014/24. 

 

 

C-274 & 275/21, 14.07.2022, EPIC 
Financial Consulting Ges.m.b.H/
Δημοκρατίας της Αυστρίας και 
Bundesbeschaffung GmbH 

μη εφαρμογή σε διαδικασίες α-
σφαλιστικών μέτρων και προσφυ-
γής του α 2 της οδηγίας 89/665/
ΕΟΚ ελλείψει στοιχείου αλλοδα-
πότητας – α 33 οδηγίας 2014/24 – 
εξομοίωση συμφωνίας‑πλαίσιο με 
σύμβαση κατά την έννοια του α 2α 
παρ 2 οδηγίας 89/665 – έλλειψη 
δυνατότητας ανάθεσης νέας δημό-
σιας σύμβασης όταν η καθοριζόμε-
νη στη συμφωνία‑πλαίσιο μέγιστη 
ποσότητα ή/και αξία των οικείων 
έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών 
έχει καλυφθεί – εθνική ρύθμιση η 
οποία προβλέπει την καταβολή 
τελών πρόσβασης στη διοικητική 
δικαιοσύνη στις υποθέσεις δημοσί-
ων συμβάσεων και την απόρριψη 
προσφυγής σε περίπτωση μη κα-
ταβολής τους – δικαίωμα αποτελε-
σματικής προσφυγής – άρθρα 1, 2 

και 2α οδηγίας 89/665  και α 47 
ΧΘΔ ΕΕ 

Το α 1 παρ 1 οδηγίας 89/665 έχει 
την έννοια ότι η σύναψη συμφωνί-
ας‑πλαισίου με έναν μόνον οικονο-
μικό φορέα, σύμφωνα με το α 33 
παρ 3 της οδηγίας 2014/24 αντι-
στοιχεί στη σύναψη της σύμβασης 
του α 2α παρ 2 της οδηγίας 89/665. 

Κατά την αληθή έννοια του α 33 
παρ 3 οδηγίας 2014/24, αναθέτου-
σα αρχή δεν μπορεί πλέον να στη-
ριχθεί, για την ανάθεση νέας σύμ-
βασης, σε συμφωνία‑πλαίσιο, όταν 
η οριζόμενη στη συμφωνία‑πλαίσιο 
ποσότητα ή/και μέγιστη αξία των 
οικείων έργων, προμηθειών ή υπη-
ρεσιών έχει ή έχουν ήδη καλυφθεί, 
εκτός και αν η ανάθεση της σύμβα-
σης δεν συνεπάγεται ουσιώδη 
τροποποίηση της συμφωνίας‑πλαι-
σίου, κατά τα οριζόμενα στο α 72 
παρ 1 ε. 

Η αρχή της ισοδυναμίας έχει την 
έννοια ότι δεν αντιτίθεται σε εθνι-
κή ρύθμιση η οποία προβλέπει, 
όσον αφορά τις αιτήσεις ασφαλι-
στικών μέτρων και τις προσφυγές 
που αφορούν διαδικασία σύναψης 
δημόσιας σύμβασης, δικονομικούς 
κανόνες διαφορετικούς από εκεί-
νους που εφαρμόζονται, μεταξύ 
άλλων, στις διαδικασίες αστικών 
υποθέσεων. 

Εθνική ρύθμιση, η οποία επιβάλλει 
στον ιδιώτη την υποχρέωση να 
προσδιορίζει στην αίτησή του για 
τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων ή 



Σελίδα 2 

Ενημερωτικό δελτίο δημοσίων συμβάσεων - Τεύχος  4/2022 

 

 

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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