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Θεσπίστηκε υποχρέωση εισα-
γωγής ρήτρας αναπροσαρμο-
γής της τιμής σε συμβάσεις 
προμηθειών που συνάπτονται 
μετά την 01.10.22, με πρόταση 
συγκεκριμένου τύπου υπολογι-
σμού της αναπροσαρμογής, 
εφόσον  

α) η διάρκεια της σύμβασης 
προβλέπεται μεγαλύτερη των 
12 μηνών και  

β) η αναθέτουσα αρχή έχει 
εξασφαλίσει με απόφαση ανά-
ληψης υποχρέωσης την αντί-
στοιχη πίστωση.  

Η ως άνω ρήτρα αναπροσαρμο-
γής θα τεθεί σε εφαρμογή 
εφόσον  

α) έχουν περάσει 12 μήνες 
τουλάχιστον από την καταλη-
κτική ημερομηνία υποβολής 
των προσφορών 

διάστημα μικρότερο του έτους 
και εφόσον η αναθέτουσα αρχή 
εξασφαλίσει τις αναγκαίες πι-
στώσεις.  

Η αναπροσαρμογή τίθεται, σε 
κάθε περίπτωση, υπό τους 
περιορισμούς του α 132 ν.4412 
(α 7 ν.4965/2022, που τροπο-
ποιεί το α 53 παρ 9 ν.4412). 

β) ο ΔΤΚ είναι μικρότερος  α-
πό -3% και μεγαλύτερος από 
3% 

Σε εκκρεμείς συμβάσεις προ-
μηθειών η αναπροσαρμογή 
είναι δυνητική, με απόφαση 
της αναθέτουσας αρχής και 
υπό τους ίδιους όρους, ακό-
μη όμως και εάν η σύμβαση 
είχε συναφθεί για χρονικό 
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Θεσπίστηκε υποχρέωση εισα-
γωγής ρήτρας αναπροσαρμο-
γής της τιμής σε συμβάσεις 
παροχής υπηρεσιών καθαριό-
τητας και φύλαξης που συνά-
πτονται μετά την 01.10.22, με 
πρόταση συγκεκριμένου (δια-
φορετικού) τύπου υπολογισμού 
της αναπροσαρμογής, εφόσον 
η αναθέτουσα αρχή έχει εξα-
σφαλίσει με απόφαση ανάλη-
ψης υποχρέωσης την αντίστοι-

Ρήτρα αναπροσαρμογής τιμών σε υπηρεσίες 

θενται μετά την 01.10.22 αλλά 
έχουν ήδη νωρίτερα δημοπρα-
τηθεί , η αναπροσαρμογή είναι 
δυνητική, με απόφαση της ανα-
θέτουσας αρχής και υπό τους 
ίδιους όρους.  

Η αναπροσαρμογή τίθεται, σε 
κάθε περίπτωση, υπό τους πε-
ριορισμούς του α 132 ν.4412 (α 
7 ν.4965/2022, που τροποποιεί 
το α 53 παρ 9 ν.4412). 

χη πίστωση.  

Στις λοιπές συμβάσεις υπη-
ρεσιών, η αναπροσαρμογή, οι 
προϋποθέσεις και ο τρόπος 
υπολογισμού της αποτελούν 
διακριτική ευχέρεια της ανα-
θέτουσας αρχής. 

Σε εκκρεμείς συμβάσεις που 
έχουν ανατεθεί έως την 01. 
10.22 ή σε συμβάσεις καθα-
ριότητας/φύλαξης που ανατί-
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από το ΙV του ν.4412. Μέχρι την 
έγκριση των νέων κανονισμών, οι 
ανώνυμες εταιρίες των οποίων το 
μετοχικό κεφάλαιο ανήκει άμεσα 
και κατά απόλυτη πλειοψηφία στο 
ελληνικό δημόσιο εφαρμόζουν τις 
διατάξεις του ν.4412, με εξαίρεση 
την εφαρμογή του Κανονισμού 
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
της ΕΛΤΑ ΑΕ (α 38 ν.4972/2022).  

Η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών 
και Περιουσίας ΑΕ καταρτίζει πλέ-
ον ένα Γενικό Πλαίσιο Κανονισμών 
που περιέχει τους κοινούς όρους 
και διαδικασίες ανάθεσης και εκτέ-
λεσης συμβάσεων που θα είναι 
υποχρεωμένες να ακολουθήσουν 
οι θυγατρικές της στο πλαίσιο κα-
τάρτισης των δικών τους κανονι-
σμών ανάθεσης και εκτέλεσης 
συμβάσεων, κατά παρέκκλιση από 
το ν.4412, τηρουμένων πάντως των 

υποχρεώσεων που αφορούν τη 
χρήση του ΕΣΗΔΗΣ και το 
ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και υπό την επι-
φύλαξη τήρησης της ενωσιακής 
νομοθεσίας.  

Η ΕΑΔΗΣΥ θα δίνει απλή γνώμη επί 
του Γενικού Πλαισίου Κανονισμού 
και των επιμέρους Κανονισμών, 
καθώς και των τροποποιήσεών 
τους. Η έννομη προστασία θα εξα-
κολουθήσει όμως να ρυθμίζεται 

Γενικό Πλαίσιο Κανονισμού Συμβάσεων  

σιακών στοιχείων που ανήκουν στο 
ελληνικό δημόσιο ή παραχωρούνται 
από αυτό και  

γ) των συμπράξεων εν γένει του 
δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα 
που εκτελούνται ως ΣΔΙΤ,  

υπό την προϋπόθεση ότι η Ευρω-
παϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αποτε-
λεί συμβαλλόμενο μέρος των συμ-
βάσεων χρηματοδότησης και συνε-
πώς τα έργα αυτά έτυχαν χρηματο-
δότησης και από αυτή  

(α 140 ν.4972/2022, που τροπο-
ποιεί το α 23 ν.2682/1999).  

Προβλέφθηκε απαλλαγή από οικο-
νομικές επιβαρύνσεις (φόρους, 
τέλη κλπ.) των συμβάσεων χρημα-
τοδότησης (δανείων, πιστώσεων, 
εγγυήσεων ή άλλων μορφών χρη-
ματοδοτήσεως), των συναφών με 
αυτές πράξεων και των εσόδων 
από αυτές. Στο καθεστώς απαλλα-
γής υπάγονται πράξεις που διενερ-
γούνται από ημεδαπές ή αλλοδα-
πές τράπεζες και πιστωτικά ιδρύ-
ματα και αφορούν τη χρηματοδότη-
ση:  

α) αυτοχρηματοδοτούμενων ή συγ-
χρηματοδοτούμενων ή δημόσιων 

έργων της παρ 4 του α 9 του ν 
2052/1992 και της παρ 1 του α 2 
του πδ 166/1996 ή δημόσιων συμ-
βάσεων έργων, προμηθειών ή υπη-
ρεσιών του ν.4412 ή συμβάσεων 
παραχώρησης έργων και υπηρε-
σιών του ν.4413 ή  

β) παραχωρήσεων έργων ή υπηρε-
σιών, συμπεριλαμβανομένων αυτών 
που εντάσσονται στο πρόγραμμα 
ιδιωτικοποιήσεων του ελληνικού 
δημοσίου και του ΤΑΙΠΕΔ ή οποιου-
δήποτε άλλου φορέα και εν γένει 
συναλλαγών σχετικών με την αξιο-
ποίηση και εκμετάλλευση περιου-

Απαλλαγή από οικονομικές επιβαρύνσεις  

σών αρχών και φορέων (α 158 
ν.4972/2022, που τροποποιεί το α 
148 ν.4601/2019).  

Επεκτάθηκε η εφαρμογή των διατά-
ξεων περί ηλεκτρονικού τιμολογίου 
σε όλες τις συμβάσεις, ανεξαρτή-

τως της αξίας τους, καθώς και στα 
τιμολόγια που εκδίδονται για κάθε 
κατηγορία δαπάνης των αναθετου-

Ηλεκτρονικά τιμολόγια 

ακόμη κινηθεί, επιπλέον προϋπό-
θεση της παράτασης είναι η άμεση 
εκκίνηση και το αργότερο έως 
30.11.2022 των προβλεπόμενων 
διαγωνιστικών διαδικασιών. Οι δια-
τάξεις καταλαμβάνουν και τις πα-
ρατάσεις που έλαβαν χώρα πριν 
τις 23.09.2022, ημερομηνία δημο-
σίευσης του ν.4972/2022 (α 188 
ν.4972/2022).  

Προβλέφθηκε δυνατότητα παράτα-
σης των συμβάσεων παροχής υπη-
ρεσιών μεταφοράς μαθητών για το 
σχολικό έτος 2022-2023 με από-
φαση της οικονομικής επιτροπής 
της οικείας περιφέρειας, στις πε-
ριπτώσεις που δεν έχουν ολοκλη-
ρωθεί ή δεν έχουν κινηθεί οι σχετι-
κές διαγωνιστικές διαδικασίες.  

Συγκεκριμένα, είναι δυνατή η πα-
ράταση συμβάσεων που ήταν σε 
ισχύ στις 30.06.2022, από τη λήξη 
της αρχικής διάρκειας ή τυχόν 
παράτασής τους έως ότου αναδει-
χθούν οι οριστικοί ανάδοχοι των 
διαδικασιών που έχουν ήδη εκκινή-
σει και το αργότερο μέχρι τις 
31.12.2022. Ειδικά για τις διαγωνι-
στικές διαδικασίες που δεν έχουν 

Παράταση συμβάσεων μεταφοράς μαθητών 
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Διαγωνισμός παραχώρησης μαρίνων πριν την χωροθέτηση 

την εκτέλεση όλων των απαιτούμε-
νων έργων για τη δημιουργία, λει-
τουργία και εκμετάλλευσή τους (α 
54 ν.4974/2022, που τροποποιεί 
το α 114 παρ 1 ν.4962/2022). 

Προβλέφθηκε η δυνατότητα διε-
νέργειας διαγωνιστικής διαδικασί-
ας για την παραχώρηση μαρίνων 
που χωροθετούνται σε δύο στάδια, 
σύμφωνα με την περ β της παρ 1 

του α 31 ν 2160/1993 και έχουν 
χερσαία ζώνη που υπερβαίνει τα 
σαράντα χιλιάδες τετραγωνικά 
μέτρα, πριν από την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας χωροθέτησης και 

C-669/20, 15.09.2022, Veridos 

χής, ότι καμία από τις υποβληθεί-
σες προσφορές δεν είναι ασυνήθι-
στα χαμηλή και η συνακόλουθη 
παράλειψη κίνησης διαδικασίας του 
σχετικού ελέγχου των προσφορών 
εκ μέρους της, δύναται να αποτε-
λέσει αντικείμενο δικαστικού ελέγ-
χου στο πλαίσιο προσφυγής κατά 
της απόφασης ανάθεσης της επί-
μαχης σύμβασης. 

ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές – 
α 38, 49 και 55 παρ 2 οδηγίας 
2009/81/ΕΚ – α 47 ΧΘΔ – – υπο-
χρέωση της αναθέτουσας αρχής 
για έλεγχο – δικαστικός έλεγχος 
της παράλειψης 

Τα α 38 και 49 της οδηγίας 2009/ 
81/ΕΚ (και οι αντίστοιχες διατάξεις 
της οδηγίας 2014/24) θεσπίζουν 
υποχρέωση των αναθετουσών αρ-
χών να εξετάζουν, αν συντρέχει 

περίπτωση υποβολής ασυνήθιστα 
χαμηλής προσφοράς, ακόμη κι αν 
είναι αδύνατη η εφαρμογή των 
κριτηρίων που προβλέπονται στις 
σχετικές διατάξεις του εθνικού 
δικαίου, επειδή δεν πληρούνται οι 
προϋποθέσεις που προβλέπονται 
σε αυτές (υποβολή τουλάχιστον 
τριών προσφορών). Σύμφωνα με το 
α 55 παρ 2 της οδηγίας 2009/81/
ΕΚ, σε συνδυασμό με το α 47 ΧΘΔ, 
η εκτίμηση της αναθέτουσας αρ-

Παράταση συμβάσεων φύλαξης κτηρίων της ΑΑΔΕ 

γκών φύλαξης των κτηρίων της 
ΑΑΔΕ η ισχύς των οποίων λήγει 
έως 31.12.2022 (α 90 ν.4986/ 
2022). 

Παρατείνονται αυτοδικαίως από τη 
λήξη τους έως την ολοκλήρωση 
των διαγωνιστικών διαδικασιών για 
τη σύναψη νέων συμβάσεων και, σε 

κάθε περίπτωση, όχι πέραν της 
30.04.2023 οι συμβάσεις παροχής 
υπηρεσιών φύλαξης που έχουν 
συναφθεί για την κάλυψη των ανα-

Παράταση συμβάσεων λόγω πανδημίας  

στ. του α 48 ν.4753/2020 περί 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων για 
την κάλυψη εκτάκτων αναγκών σε 
εξοπλισμό νοσηλείας και την παρο-
χή υπηρεσιών 

ζ. του α 31 ν.4764/2020 περί της 
σύναψης συμβάσεων για τις δομές 
της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγεί-
ας 

η. του άρθρου 22 του ν.4683/2020, 
περί της ισχύος συμβάσεων μεταξύ 
του Εθνικού Οργανισμού Παροχής 
Υπηρεσιών Υγείας και παρόχων 
του, κατά την περίοδο της διάδο-
σης του κορωνοϊού COVID-19 (α 57 
ν.4975/2022) 

Παρατείνεται από τη λήξη της έως 
την 31.12.2022 η χρονική ισχύς των 
ακόλουθων διατάξεων:  

α. του άρθρου τρίτου της από 
25.2.2020 ΠΝΠ, η οποία κυρώθηκε 
με το α 1 ν.4682/2020, περί της 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων για 
τις προμήθειες υγειονομικού υλι-
κού, φαρμάκων και μέσων προστα-
σίας 

β. του άρθρου τριακοστού τέταρ-
του της από 30.3.2020 ΠΝΠ, η 
οποία κυρώθηκε με το α 1 ν. 4684/ 
2020, περί των ζητημάτων δημοσί-
ων συμβάσεων του Εθνικού Κέ-
ντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) 

γ. της παρ 1 του άρθρου δέκατου 
της από 10.8.2020 ΠΝΠ, η οποία 

κυρώθηκε με το α 1 ν.4722/2020, 
περί της διενέργειας προμηθειών 
από Υγειονομικές Περιφέρειες ως 
Κεντρικές Αρχές Αγορών για την 
αντιμετώπιση του κορωνοϊού 
COVID-19 

δ. του άρθρου ενδέκατου της από 
10.8.2020 ΠΝΠ, η οποία κυρώθηκε 
με το α 1 ν.4722/2020, περί της δι-
ενέργειας προμηθειών ιατροτεχνο-
λογικών τεστ για την αντιμετώπιση 
του κορωνοϊού COVID-19 

ε. του άρθρου πέμπτου της από 
10.8.2020 ΠΝΠ, η οποία κυρώθηκε 
με το α 1 ν.4722/2020, περί των 
έκτακτων προμηθειών ανταλλακτι-
κών για το Εθνικό Κέντρο Άμεσης 
Βοήθειας 
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C-416/21, 15.09.2022, J. Sch. Omnibusunternehmen και K. Reisen 

χορήγησης της απαιτούμενης 
έγκρισης, ακόμη κι αν για τα μνη-
μονευόμενα στις τεχνικές προδια-
γραφές κατασκευαστικά στοιχεία 
(αυθεντικά) έχει χορηγηθεί έγκρι-
ση.  

Επιπλέον, σύμφωνα με τα α 60 και 
62 της οδηγίας 2014/25, η αναθέ-
τουσα αρχή δεν δύναται να κάνει 
δεκτή ως απόδειξη της ισοδυναμί-
ας των προσφερόμενων κατασκευ-
αστικών στοιχείων, για τα οποία 
προβλέπεται η χορήγηση έγκρισης 
ΕΚ τύπου, δήλωση ισοδυναμίας 
στην οποία προέβη ο προσφέρων, 
στην περίπτωση που αυτός δεν 
μπορεί να θεωρηθεί ως ο κατα-
σκευαστής των εν λόγω κατασκευ-
αστικών στοιχείων. 

συμβάσεις προμήθειας ανταλλα-
κτικών λεωφορείων – α 60 και 62 
οδηγίας 2014/25 – οδηγία 
2007/46/ΕΚ – τεχνικές προδιαγρα-
φές – προσφορά ανταλλακτικών 
ισοδύναμων προς τα αυθεντικά 
συγκεκριμένου εμπορικού σήμα-
τος – αποδεικτικά μέσα – δήλωση 
ισοδυναμίας του προσφέροντος 
που δεν είναι κατασκευαστής περί 
ισοδυναμίας με το αυθεντικό 

Αν στις τεχνικές προδιαγραφές 
των εγγράφων σύμβασης προμή-
θειας κατασκευαστικών στοιχείων 
οχήματος (ανταλλακτικών λεωφο-
ρείων), για τα οποία απαιτείται η 
χορήγηση της προβλεπόμενης 
στην οδηγία 2007/46 έγκριση ΕΚ 
τύπου, μνημονεύονται κατασκευα-

στικά στοιχεία συγκεκριμένης κα-
ταγωγής ή παραγωγής (αυθεντικά) 
ή ισοδύναμα αυτών κατ’ εφαρμογή 
του α 60 παρ 4 της οδηγίας 
2014/25, η αναθέτουσα αρχή δεν 
δύναται να κάνει δεκτή προσφορά 
προμήθειας ισοδύναμων (μη αυθε-
ντικών) κατασκευαστικών στοιχεί-
ων, χωρίς να υποβληθεί πιστοποιη-
τικό έγκρισης αυτών και χωρίς να 
παρέχονται πληροφορίες σχετικά 
με το αν έχει πράγματι χορηγηθεί η 
έγκριση γι’ αυτά.  

Η απόδειξη δε της ισοδυναμίας 
των προσφερόμενων (μη αυθεντι-
κών) κατασκευαστικών στοιχείων 
με τα μνημονευόμενα στις τεχνικές 
προδιαγραφές (αυθεντικά) δεν 
αποτελεί ταυτόχρονα απόδειξη 

C-68/21 και C-84/21 (συνεκδ.), 27.10.2022, Iveco Orecchia 

γίας 2014/24 προβλέπονται εξα-
ντλητικά οι προαιρετικοί λόγοι απο-
κλεισμού των οικονομικών φορέων, 
δεν εμποδίζεται εκ μόνου του λό-
γου αυτού η εφαρμογή της αρχής 
της ίσης μεταχείρισης κατά τρόπο 
τέτοιο, ώστε να αποκλείονται οι 
οικονομικοί φορείς που υποβάλουν 
προσφορές, οι οποίες είναι μεν 
χωριστές, πλην όμως αποδεδειγ-
μένα δεν είναι αυτοτελείς ούτε 
ανεξάρτητες, με συνέπεια να είναι 
ικανές να προσδώσουν σε αυτούς 
αδικαιολόγητα πλεονεκτήματα σε 
σχέση με άλλους προσφέροντες. 

δημόσια σύμβαση για την παροχή 
υπηρεσιών δημόσιων μεταφορών 
με λεωφορεία – α 57 παρ 4 της 
οδηγίας 2014/24 – α 80 παρ 1 και 
α 36 παρ 1 της οδηγίας 2014/25 – 
προαιρετικοί λόγοι αποκλεισμού – 
συμφωνίες με άλλους οικονομι-
κούς φορείς με στόχο τη στρέ-
βλωση του ανταγωνισμού – χωρι-
στές αλλά μη αυτοτελείς και μη 
ανεξάρτητες προσφορές υποβλη-
θείσες από προσφέροντες που 
αποτελούν ενιαία οικονομική μο-
νάδα  

Στον προαιρετικό λόγο αποκλει-

σμού του α 57 παρ 4 εδ α στ δ της 
οδηγίας 2014/24 περιλαμβάνονται 
οι περιπτώσεις στις οποίες υφί-
στανται επαρκώς εύλογες ενδεί-
ξεις για τη σύναψη συμφωνιών 
απαγορευμένων κατ’ α 101 ΣΛΕΕ. 
Ωστόσο, το πεδίο εφαρμογής του 
δεν περιορίζεται μόνο στις συμφω-
νίες αυτές, αλλά περιλαμβάνει και 
όσες συνάπτονται αποδεδειγμένα 
με στόχο τη στρέβλωση του αντα-
γωνισμού, ακόμη κι αν δεν εμπί-
πτουν στο πεδίο εφαρμογής του α 
101 ΣΛΕΕ.  

Μολονότι στο α 57 παρ 4 της οδη-
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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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