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Αρχή Προμηθειών 

Υγείας                  

(Ε.Κ.Α.Π.Υ.)
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Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας
(Ε.Κ.Α.Π.Υ.)

 Άρθρα 21 - 35 του Ν. 4472/2017

 Αποτελεί Ν.Π.Δ.Δ., υπό την εποπτεία του Υπουργού Υγείας

 Αντικατέστησε την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας του ν. 3580/2007

 Αποτελεί Εθνική Κεντρική Αρχή Αγοράς κατά την έννοια του άρθρου 41 του
ν. 4412/2016
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Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας
(Ε.Κ.Α.Π.Υ.)

ΣΚΟΠΟΣ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

(Άρθρο 22 του Ν. 4472/2017)

 Κεντρικός στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός του οικονομικού και
εφοδιαστικού κύκλου προμήθειας προϊόντων και υπηρεσιών, του
συστήματος υγείας, καθώς και η παρακολούθηση και ο έλεγχος της
ανάλωσης στον τομέα της Δημόσιας Υγείας.

 Δημιουργία, τήρηση και συνεχής επικαιροποίηση της Ηλεκτρονικής
Πλατφόρμας Προμηθειών Υγείας, και των σχετικών με αυτή δεδομένων,
στην οποία περιλαμβάνονται τα μητρώα: α) Μητρώο Προϊόντων Υπηρεσιών
και Προμηθευτών. β) Μητρώο Κεντρικών Προμηθειών. γ) Μητρώο Κόστους
και Αναλώσεων και δ) Μητρώο Τεχνικών Προδιαγραφών, όπως
περιγράφονται και λειτουργούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25
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Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας
(Ε.Κ.Α.Π.Υ.)

 Ο προγραμματισμός των προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών που απαιτούνται
για την κάλυψη των αναγκών των φορέων του άρθρου 23, σύμφωνα με την
Στρατηγική Κεντρικοποιημένων Προμηθειών (ΣΚΠ) Προϊόντων και Υπηρεσιών και
των επιμέρους, Επιχειρησιακών Σχεδίων Κεντρικών Προμηθειών (Ε.Σ.Κ.Π.), τις
οποίες καταρτίζει για το σκοπό αυτόν η Ε.Κ.Α.Π.Υ.

 Η κατάρτιση των όρων των διακηρύξεων των διαγωνισμών, τους οποίους αυτή
διεξάγει, η παρακολούθηση της διαδικασίας ανάθεσης των προϊόντων και των
υπηρεσιών υγείας, η διεξαγωγή και η κατακύρωση όλων των διαγωνιστικών
διαδικασιών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν.4412/2016, η παρακολούθηση
εκτέλεσης των συμβάσεων και ο εφοδιασμός των φορέων.

 Η τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου παρακολούθησης του συνόλου των υπό εκτέλεση
συμβάσεων στο χώρο της υγείας, μέσω των Ηλεκτρονικών συστημάτων του
Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. και του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., όπου οι φορείς εισάγουν όλες τις απαραίτητες
πληροφορίες αναφορικά με την πορεία εκτέλεσης των συμβάσεων.
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Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας
(Ε.Κ.Α.Π.Υ.)

 Η δημιουργία μηχανισμού εσωτερικής διακίνησης προϊόντων μεταξύ των
φορέων του άρθρου 23, για την υποστήριξη εξαιρετικών και επειγουσών
αναγκών που προκύπτουν από έκτακτα και μη προβλέψιμα γεγονότα, και ο
τρόπος και η διαδικασία της εσωτερικής αυτής διακίνησης.

 Η παρακολούθηση των πληρωμών των κεντρικών Προμηθειών για την
αποπληρωμή όλων των υποχρεώσεων των φορέων
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Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας
(Ε.Κ.Α.Π.Υ.)

Η κάλυψη των αναγκών των κάτωθι φορέων σε προϊόντα και υπηρεσίες:

 Όλων των Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Υ.Π.Ε.»
της χώρας και των εκάστοτε αντίστοιχων οργανωτικών μονάδων.

 Όλων των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας και των αποκεντρωμένων
μονάδων αυτών, των διασυνδεδεμένων νοσοκομείων, του Γ.Ν. Θήρας, καθώς και
των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας και των Ν.Π.Δ.Δ. (όπως Ε.Κ.Α.Β., Ε.ΚΕ.Α.,
Ε.Ο.Φ, Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) που ασκούν δραστηριότητες στους τομείς υγείας και
εποπτεύονται από τον Υπουργό Υγείας είτε η λειτουργία τους εποπτεύεται και
ελέγχεται από τις οικείες Υγειονομικές Περιφέρειες κατά τα οριζόμενα στο άρθρο
2 του ν. 3329/2005 (Α`81), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είτε υπάγονται
απευθείας στον Υπουργό Υγείας.

 Όλων των στρατιωτικών νοσοκομείων και άλλων σχετικών μονάδων, που
δραστηριοποιούνται στο χώρο της υγείας και εποπτεύονται και ελέγχονται από το
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
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Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας
(Ε.Κ.Α.Π.Υ.)

Η κάλυψη των αναγκών των κάτωθι φορέων σε προϊόντα και υπηρεσίες:

 Όλων των νοσοκομείων και άλλων σχετικών μονάδων, που δραστηριοποιούνται στο
χώρο της υγείας και εποπτεύονται παράλληλα από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων (όπως Αιγινήτειο, Αρεταίειο, Ευγενίδιο Θεραπευτήριο) και το
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (όπως Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού
(Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.).

 Των νοσοκομείων που διέπονται από ειδικές διατάξεις και λειτουργούν ως Ν.Π.Ι.Δ
και εποπτεύονται από τον Υπουργό Υγείας (όπως Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου,
Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο).

 Όλων των δημοσίων δομών παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας
όπως αυτή κάθε φορά διαρρυθμίζεται, είτε αυτές εντάσσονται στην οργανωτική
δομή των Υγειονομικών Περιφερειών και αποτελούν αποκεντρωμένες οργανικές
μονάδες τους είτε είναι αυτόνομες.
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Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας
Προγραμματισμός των κεντρικών προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών

 Στρατηγική Κεντρικών Προμηθειών (Σ.Κ.Π.)-Άρθρο 26 Ν. 4472/2017:
Μακροπρόθεσμη κατεύθυνση που θα ακολουθήσει η κεντρικοποίηση προϊόντων
και υπηρεσιών – κοινοποιείται στον Υπουργό Υγείας.

 Για την κεντρικοποίηση αυτή, η Ε.Κ.Α.Π.Υ. οφείλει προηγουμένως να καταρτίζει
Επιχειρησιακό Σχέδιο Κεντρικοποίησης Προμηθειών (Ε.Σ.Κ.Π.), στο οποίο θα
ορίζονται ρητά τα προϊόντα/υπηρεσίες για τα οποία θα πραγματοποιείται κεντρική
προμήθεια.

 Αρμόδια για την διενέργεια διαγωνισμών και την σύναψη συμβάσεων για την
κεντρική προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών-Άρθρο 27 Ν. 4472/2017

 Επιλογή διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών/υπηρεσιών

 Σύνταξη όρων διακηρύξεων

 Προκήρυξη και διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας

 Έγκριση αποτελέσματος του διαγωνισμού ή την ματαίωση αυτού

 Σύναψη συμβάσεων και παρακολούθηση εκτέλεσης αυτών
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Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας
Προγραμματισμός των κεντρικών προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών

 Στρατηγική Κεντρικών Προμηθειών (Σ.Κ.Π.)-Άρθρο 26 Ν. 4472/2017:
Μακροπρόθεσμη κατεύθυνση που θα ακολουθήσει η κεντρικοποίηση προϊόντων
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 Αρμόδια για την διενέργεια διαγωνισμών και την σύναψη συμβάσεων για την
κεντρική προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών-Άρθρο 27 Ν. 4472/2017

 Επιλογή διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών/υπηρεσιών
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Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας
Για κάθε είδος προμήθειας, παροχή υπηρεσίας, εκτέλεση έργου, εκπόνηση
μελέτης και παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών,
ανεξαρτήτως πηγής χρηματοδότησης, η έκδοση απόφασης έγκρισης
σκοπιμότητας είναι αρμοδιότητα των εξής:

 αα) Για ποσό άνω των 234.000 ευρώ, συμπ. Φ.Π.Α. του Υπουργείου Υγείας.

 ββ) Για ποσό από 45.000 ευρώ μέχρι 234.000 ευρώ συμπ. Φ.Π.Α., του
Διοικητή/Υποδιοικητή της αρμόδιας Δ.Υ.ΠΕ.

 γγ) Για ποσό από 15.000 μέχρι 45.000 ευρώ συμπ. Φ.Π.Α., του Διοικητικού
Συμβουλίου έκαστου φορέα.

 δδ) Για ποσό μέχρι 15.000 ευρώ, συμπ. του Φ.Π.Α., του Διοικητή φορέα.

 εε) Ειδικότερα, για ποσό μέχρι 234.000 ευρώ, συμπ. Φ.Π.Α., των πρωτοβάθμιων
μονάδων υγείας, του Διοικητή/Υποδιοικητή της αρμόδιας Δ.Υ.ΠΕ. Στις ανωτέρω
αποφάσεις καθορίζεται ακόμη η διενέργεια των σχετικών διαγωνιστικών
διαδικασιών, ο δικαιούχος της προμήθειας, το αντικείμενο και ο προϋπολογισμός.
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Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας

 Ειδικότερα σε ό, τι αφορά στην προμήθεια υγειονομικού υλικού,
αναλώσιμου υλικού και αγαθών ή υπηρεσιών, εντός του προϋπολογισμού
έκαστου φορέα, η αρμοδιότητα για την έγκριση σκοπιμότητας, ανεξαρτήτως
ποσού, ανήκει στο Διοικητικό Συμβούλιο έκαστου, υπαγόμενου στη Δ.Υ.ΠΕ.,
φορέα, και στον Διοικητή ή Υποδιοικητή της αρμόδιας ΥΠΕ για τους φορείς της
Πρωτοβάθμιας.

 Ειδικά για το Αρεταίειο, το Αιγινήτειο και το Ευγενίδειο, την αρμοδιότητα
έκδοσης της απόφασης έγκρισης σκοπιμότητας για την ως άνω υποπερίπτωση
αα’ έχει ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, για την
υποπερίπτωση ββ’ η Σύγκλητος του Ε.Κ.Π.Α., ενώ για τις λοιπές
υποπεριπτώσεις της περίπτωσης α`, καθώς και για την έγκριση σκοπιμότητας
την αρμοδιότητα έχει η Εφορεία, προκειμένου για το Αρεταίειο και το
Αιγινήτειο, και το Διοικητικό Συμβούλιο για το Ευγενίδειο
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Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας
(Ε.Κ.Α.Π.Υ.)

 Πόροι της Ε.Κ.Α.Π.Υ. είναι (άρθρο 22Α Ν. 4472/2017): 

 Η πάγια επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισμό μέσω του ειδικού
προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας, από τον προϋπολογισμό
Δημοσίων Επενδύσεων και από κάθε έκτακτη επιχορήγηση.

 Ειδικό τέλος, το οποίο αποτελεί ποσοστό επί εκάστης σύμβασης που
υπογράφεται και αφορά σε κεντρικούς διαγωνισμούς που έχουν
διενεργηθεί από την Ε.Κ.Α.Π.Υ. Το ύψος του ποσοστού, καθώς και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτομέρεια, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και Υγείας, μετά από γνώμη του Δ.Σ. της Ε.Κ.Α.Π.Υ.
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Ε.Κ.Α.Π.Υ.

 Σύναψη Συμφωνιών-Πλαίσιο 

 ΣτΕ 1051, 1052/2019: Οι οδηγίες, συστάσεις και υποδείξεις που απευθύνει η 
Επιτροπή Προμηθειών Υγείας προς τους φορείς που διεξάγουν τους 
διαγωνισμούς δεν έχουν εκτελεστό χαρακτήρα, σε αντίθεση με τις πράξεις που 
εκδίδουν οι φορείς αυτοί. 

 Διαβουλεύσεις - Κατάρτιση των όρων των Διακηρύξεων  των Δημόσιων 
Διαγωνισμών

 ΥΑ Γ2γ/86256/2019 (ΦΕΚ Β’ 4846/2019): Παράταση έως την 30.06.2020 των 
Προγραμμάτων Προμηθειών Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας (Π.Π.Υ.Φ.Υ.) ετών 
2011 έως και 2015
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Ενωσιακά Όρια 
Άρθρο 4 Οδηγίας 2014/24, όπως τροποποιήθηκε από τους 

Κανονισμούς (ΕΕ) 2019/1828, 2019/1829 και 2019/1827

 Η Οδηγία 2014/24/ΕΕ εφαρμόζεται στις προμήθειες, των οποίων η
εκτιμώμενη αξία, άνευ Φ.Π.Α., είναι ίση προς ή ανώτερη από τα
ακόλουθα κατώτατα όρια:

a) 5.350.000 ευρώ για τις δημόσιες συμβάσεις έργων

b) 139.000 ευρώ για δημόσιες συμβάσεις αγαθών, υπηρεσιών, μελετών
που ανατίθενται από κεντρικές κρατικές αρχές

c) 214.000 ευρώ για δημόσιες συμβάσεις αγαθών, υπηρεσιών, μελετών
που ανατίθενται από μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές

d) 750.000 ευρώ για δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών που αφορούν
κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες

Τα ως άνω όρια, όπως αναμορφώθηκαν, ισχύον από 01.01.2020.
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Είδη διαγωνιστικών διαδικασιών

Ν. 4412/2016
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Ανοιχτή και  Κλειστή 
Διαδικασία

Άρθρα 27, 28

Συμπράξεις 
Καινοτομίας

Άρθρο 31

Ανταγωνιστική 
Διαδικασία με 

Διαπραγμάτευση

Άρθρο 29

Ανταγωνιστικός 
Διάλογος

Άρθρο 30

Απευθείας Ανάθεση

(μέχρι 20.000 ευρώ)

Άρθρο 118

Συνοπτικός 
Διαγωνισμός

(για συμβάσεις έως και 
60.000 ευρώ)

Άρθρο 117



Η έννοια του Προϋπολογισμού της Δημόσιας Σύμβασης

 Μέθοδοι Υπολογισμού της Εκτιμώμενης Αξίας της Σύμβασης: άρθρο 6 Ν.
4412/2016

 Ο υπολογισμός της εκτιμώμενης αξίας μιας σύμβασης βασίζεται στο συνολικό
πληρωτέο ποσό, χωρίς ΦΠΑ, όπως εκτιμάται από την αναθέτουσα αρχή,
συμπεριλαμβανομένου κάθε τυχόν δικαιώματος προαιρέσεως ή τυχόν
παρατάσεων της σύμβασης, όπως ορίζουν ρητά τα έγγραφα της σύμβασης.

 Η επιλογή της χρησιμοποιουμένης μεθόδου για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης
αξίας μιας σύμβασης δεν γίνεται με σκοπό την αποφυγή της εφαρμογής
οποιοσδήποτε διάταξης του νόμου. Η σύμβαση δεν κατατέμνεται κατά τρόπο
ώστε να αποφεύγεται η εφαρμογή οποιοσδήποτε διάταξης του νόμου, εκτός αν
αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους.

 Η εκτιμωμένη αξία ισχύει τη στιγμή της αποστολής της προκήρυξης διαγωνισμού
ή , στις περιπτώσεις όπου δεν προβλέπεται προκήρυξη διαγωνισμού, τη στιγμή
που η αναθέτουσα αρχή εκκινεί τη διαδικασία σύναψης σύμβασης, για
παράδειγμα ερχόμενη σε επαφή με οικονομικούς φορείς για τους σκοπούς της
σύναψης της σύμβασης
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Η έννοια του Προϋπολογισμού της Δημόσιας Σύμβασης

 Όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών ή υπηρεσιών οι οποίες
έχουν περιοδικό χαρακτήρα ή οι οποίες προβλέπεται να ανανεωθούν μέσα σε
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, λαμβάνεται ως βάση για τον υπολογισμό της
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης α) είτε η συνολική πραγματική αξία των
διαδοχικών συμβάσεων του ίδιου τύπου οι οποίες συνήφθησαν κατά το
προηγούμενο δωδεκάμηνο ή οικονομικό έτος, αναπροσαρμοσμένη, ει δυνατόν,
προκειμένου να ληφθούν υπόψη ενδεχόμενες μεταβολές ως προς τις ποσότητες
ή την αξία τους κατά τους δώδεκα μήνες που έπονται της αρχικής σύμβασης, β)
είτε η εκτιμώμενη συνολική αξία των διαδοχικών συμβάσεων που συνήφθησαν
κατά το δωδεκάμηνο που έπεται της πρώτης παράδοσης ή κατά τη διάρκεια του
οικονομικού έτους, εφόσον αυτό υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες.
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Η έννοια του Προϋπολογισμού της Δημόσιας Σύμβασης

 Όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών που έχουν ως αντικείμενο
τη χρηματοδοτική μίσθωση, τη μίσθωση ή τη μίσθωση-πώληση προϊόντων, η
αξία που πρέπει να λαμβάνεται ως βάση για τον υπολογισμό της
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης είναι η εξής: α) στην περίπτωση δημόσιων
συμβάσεων ορισμένου χρόνου, εφόσον η διάρκειά τους είναι ίση ή
μικρότερη από δώδεκα μήνες, η συνολική εκτιμώμενη αξία για τη διάρκεια
της σύμβασης ή, εφόσον η διάρκεια της σύμβασης είναι μεγαλύτερη από
δώδεκα μήνες, η συνολική αξία της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης της
εκτιμώμενης απολειπόμενης αξίας· β) στην περίπτωση δημόσιων
συμβάσεων αορίστου χρόνου ή στην περίπτωση που η διάρκειά τους δεν
μπορεί να προσδιοριστεί, η μηνιαία αξία πολλαπλασιαζόμενη επί 48.

 Πρέπει να περιλαμβάνεται στα έγγραφα της σύμβασης (άρθρο 53 Ν.
4412/2016)
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Ειδική Περίπτωση Διαγωνισμού με προσφορά τιμής ανά 
εξέταση

 Νομοθετικό Πλαίσιο: Άρθρο 7 του Ν. 2955/2001

 Διενέργεια διαγωνισμών για την αγορά ή την μίσθωση ιατροτεχνολογικών
μηχανημάτων και υπηρεσιών συντήρησης, επισκευών και αναβάθμισης με
την μέθοδο της προσφοράς από τους προμηθευτές τιμής ανά εργαστηριακή
εξέταση ή διαγωνιστική ή θεραπευτική πράξη ή καθορισμένα σύνολα
εργαστηριακών εξετάσεων ή διαγνωστικών ή θεραπευτικών πράξεων.

 Στην προσφερόμενη από τους προμηθευτές τιμή μονάδας περιλαμβάνεται το
σύνολο των ειδών και υπηρεσιών που ζητούνται στην Διακήρυξη.

 Στην προσφερόμενη από τον προμηθευτή τιμή μονάδας, δύναται να
συμπεριλαμβάνεται:

a) Η διάθεση του απαιτούμενου εξοπλισμού και η υποχρέωση αντικατάστασής
του σε περίπτωση βλάβης ή σε περίπτωση κυκλοφορίας μηχανήματος νέας
τεχνολογίας κατά την διάρκεια της σύμβασης.
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Ειδική Περίπτωση Διαγωνισμού με προσφορά τιμής ανά 
εξέταση

b. Η διάθεση δεύτερης μονάδας, εκτός από την βασική, ικανής να καλύψει τις
ανάγκες σε περίπτωση βλάβης της βασικής μονάδας για το διάστημα που
αυτή βρίσκεται εκτός λειτουργίας ή μέχρι την αντικατάστασή της.

c. Η αναβάθμιση του λογισμικού του εξοπλισμού και η σύνδεσή του με το
πληροφοριακό σύστημα του νοσοκομείου για όλη την διάρκεια της
σύμβασης

d. Το σύνολο των εργασιών και υλικών συντήρησης και επισκευών, με την
υποχρέωση τήρησης ελαχίστου αποθέματος ανταλλακτικών και εν γένει
αναλώσιμων υλικών εντός του νοσοκομείου

e. Ο απαιτούμενος εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος της καλής λειτουργίας
των μηχανημάτων

f. Το κόστος ασφάλισης του μηχανήματος και

g. Το σύνολο των απαιτούμενων ανταλλακτικών, αναλώσιμων υλικών ή
αντιδραστηρίων
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Ειδική Περίπτωση Διαγωνισμού με προσφορά τιμής ανά 
εξέταση

 Στην Διακήρυξη του Διαγωνισμού, εκτός από τους συνήθεις όρους, μπορεί
να καθορίζεται ελάχιστος αριθμός εξετάσεων και να τίθενται πρόσθετοι
ειδικοί όροι, καθώς και ποινικές ρήτρες για την περίπτωση που ο
προμηθευτής δεν αποκαταστήσει εντός ευλόγου χρόνου την βλάβη του
μηχανήματος ή δεν το αντικαταστήσει με άλλο.

 Η αγορά των μηχανημάτων και υπηρεσιών μπορεί να πραγματοποιείται και
με την μέθοδο της τμηματικής εξόφλησης του προμηθευτή σε δόσεις,
ισόποσες ή μη, κατανεμημένες εντός του συμβατικού χρονικού διαστήματος.

 Ενδεικτική Νομολογία: ΑΠ 431/2018, ΔΕφΑθ 3209/2015, 136/2014
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Ειδική Περίπτωση Διαγωνισμού με προσφορά τιμής ανά 
εξέταση

 Σημείωση: Με την ως άνω μέθοδο, απαραίτητη προϋπόθεση για την
πληρωμή των εκάστοτε παραληφθέντων προϊόντων είναι η διενέργεια και η
πιστοποίηση των σχετικών εξετάσεων από την εκάστοτε επιτροπή και όχι η
παρέλευση οποιασδήποτε προθεσμίας από την παραλαβή των τιμολογίων.

 Εάν δεν διενεργηθούν εξετάσεις με τα σχετικά είδη, το Νοσοκομείο δεν
υποχρεούται σε καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στην αξία των ειδών
αυτών (βλ. ΔΕφΑθ 3209/2015, σκέψεις 4, 5).
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Ανταγωνιστική Διαδικασία με Διαπραγμάτευση & 
Ανταγωνιστικός Διάλογος

Πότε;

1. Οι ανάγκες της Α.Α. δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθούν χωρίς
προσαρμογή των άμεσα διαθέσιμων λύσεων.

2. Περιλαμβάνουν σχεδίασμα ή καινοτόμες λύσεις

3. Η Σύμβαση δεν είναι δυνατόν να ανατεθεί χωρίς προηγούμενες
διαπραγματεύσεις λόγω ειδικών περιστάσεων που σχετίζονται με την
φύση, την πολυπλοκότητα ή την νομική/χρηματοοικονομική οργάνωση.
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Προσφυγή στην διαδικασία με Διαπραγμάτευση χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση-άρθρο 32 ν. 4412/2016

 Εάν, ύστερα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία είτε δεν υποβλήθηκε καμία
προσφορά είτε καμία από τις υποβληθείσες προσφορές δεν είναι
κατάλληλη

Μη κατάλληλη προσφορά:

 Όταν είναι άσχετη με την σύμβαση και αδυνατεί προδήλως να
ανταποκριθεί στις ανάγκες της Α.Α.

 Όταν στο πρόσωπο του οικονομικού φορέα συντρέχει υποχρεωτικός ή
δυνητικός λόγος αποκλεισμού

 Εάν τα έργα/αγαθά/υπηρεσίες μπορούν να παρασχεθούν μόνο από έναν
συγκεκριμένο οικονομικό φορέα για έναν από τους παρακάτω λόγους:

 Στόχος της σύμβασης είναι η δημιουργία ή απόκτηση μοναδικού έργου
τέχνης ή καλλιτεχνικής εκδήλωσης

 Απουσία ανταγωνισμού για τεχνικούς λόγους
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 Προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

 Στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας 
ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, 
δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις 
ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση.

**  Προσοχή: 

Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι Α.Α. για την αιτιολόγηση της
κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από
δική τους ευθύνη.
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Η προσφυγή στην διαδικασία μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες 
συμβάσεις προμηθειών:

Α) όταν τα σχετικά προϊόντα κατασκευάζονται αποκλειστικά για σκοπούς 
έρευνας, πειραματισμού, μελέτης ή ανάπτυξης/Οι Συμβάσεις δεν 
περιλαμβάνουν την παραγωγή ποσοτήτων ικανών να εξασφαλίζουν την 
εμπορική βιωσιμότητα του προϊόντος ή την απόσβεση των δαπανών έρευνας 
και ανάπτυξης

Β) για συμπληρωματικές παραδόσεις που πραγματοποιούνται από τον αρχικό 
προμηθευτή και προορίζονται είτε για την μερική αντικατάσταση αγαθών είτε 
για επέκταση των υφιστάμενων αγαθών, εφόσον η αλλαγή προμηθευτή θα 
υποχρέωνε την Α.Α. να αποκτά αγαθά με διαφορετικά τεχνικά 
χαρακτηριστικά, τα οποία θα προκαλούσαν ασυμβατότητα ή δυσανάλογες 
τεχνικές δυσχέρειες στην χρήση. Η διάρκεια αυτών των συμβάσεων καθώς 
και των επαναλαμβανόμενων συμβάσεων, δεν υπερβαίνει κατά κανόνα τα 
τρία έτη. 
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Διαδικασία Απευθείας Ανάθεσης
Άρθρο 118 ν. 4412/2016

Εφόσον δεν συντρέχουν οι εξαιρετικές περιπτώσεις εφαρμογής του άρθρου 
32, η Α.Α. δύναται να προσφύγει στην εξαιρετική διαδικασία της απευθείας 
ανάθεσης του άρθρου 118 του ν. 4412/2016. 

 Καταχώριση στοιχείων απόφασης απευθείας ανάθεσης στο ΚΗΔΜΗΣ

 Ετήσια δημοσίευση πρόσκλησης ενδιαφερομένων, δημόσια ηλεκτρονική 
κλήρωση, αναγγελία του αποτελέσματος της ηλεκτρονικής κλήρωσης.

 Κάθε Α.Α. επιτρέπεται να διαθέσει συνολικά κατ’ έτος συγκεκριμένο 
ποσοστό πιστώσεων για την κάλυψη συμβάσεων με την διαδικασία της 
απευθείας ανάθεσης -> 10% επί των πιστώσεων κατ’ ανώτατο όριο 

 Το ποσοστό αυτό ισχύει ανεξαρτήτως του Κωδικού Αριθμού Εξόδου (ΚΑΕ), 
στον οποίο οι σχετικές δαπάνες εντάσσονται.

 Παράβαση των ανωτέρω => ακυρότητα σύμβασης/συμβάσεων που 
υπερβαίνουν το τασσόμενο όριο δαπάνης (βλ. και ΓΝΜΔ ΝΣΚ 202/2017)
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Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις της Αγοράς 
άρθρο 46 ν. 4412/2016 και άρθρο 40 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ

Πριν από την έναρξη μίας διαδικασίας σύναψης σύμβασης, οι Α.Α. μπορούν να
διεξάγουν διαβουλεύσεις με την αγορά, προκειμένου να προετοιμάσουν την
διαδικασία σύναψης σύμβασης και να ενημερώνουν τους οικονομικούς φορείς
για τα σχέδια και τις απαιτήσεις τους όσον αφορά τις συμβάσεις.

 Βοηθά στον εντοπισμό καινοτόμων λύσεων ή νέων προϊόντων ή υπηρεσιών που
ενδέχεται να μην γνώριζε η Α.Α.

 Αξιολόγηση από την Α.Α. της διάρθρωσης, της ικανότητας και της δυναμικότητας
της αγοράς και ενημέρωση των οικονομικών φορέων σχετικά με τα σχέδια και τις
απαιτήσεις των συμβάσεών τους.

 Ορθή προετοιμασία εγγράφων της σύμβασης

 Διασφάλιση όρων διαφάνειας, αρχής ίσης μεταχείρισης μεταξύ των
ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων για την διεξαγωγή της διαδικασίας.

 Ειδική πρόσκληση για ανοικτή, μη δεσμευτική συμμετοχή των οικονομικών
φορέων
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Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις της Αγοράς 
άρθρο 46 ν. 4412/2016 και άρθρο 40 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ

 Ανάρτηση πρόσκλησης στο ΕΣΗΔΗΣ

 Διάρκεια Διαβούλευσης: τουλάχιστον 15 ημέρες-δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 60

 Αποφυγή γνωστοποίησης προνομιακών πληροφοριών ή προνομιακών θέσεων της
αγοράς.

 Οι συμβουλές που παρέχονται από την αγορά στο στάδιο αυτό δεν πρέπει να
έχουν ως αποτέλεσμα την στρέβλωση του ανταγωνισμού και την παραβίαση των
αρχών της αποφυγής των διακρίσεων και της διαφάνειας.

 Κανόνες και όροι σε προκήρυξη της Α.Α. που απαγορεύουν την δυνατότητα
συμμετοχής σε πρόσωπο που συμμετείχε με συμβουλές στην διαβούλευση ή/και
στο προπαρασκευαστικό εν γένει στάδιο της προκήρυξης παραβιάζουν το
ενωσιακό δίκαιο και θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα στον υποψήφιο να
αποδείξει ότι η προηγούμενη συμμετοχή του δεν μπορεί να νοθεύσει τον
ανταγωνισμό. Κάθε άλλη πράξη εκ των προτέρων αποκλεισμού του εκ μέρους της
Α.Α. υπερβαίνει τα όρια του μέτρου που είναι αναγκαίο για την επίτευξη του
μέτρου της ίσης μεταχείρισης.
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Η προβληματική των Ερευνών Αγοράς από τα Νοσοκομεία

 Ανάρτηση Ερευνών Αγοράς μέσω ηλεκτρονικών πλατφόρμων

 Αντικείμενο: Διαδικασία συλλογής προσφορών για προμήθεια υλικών, με
στοιχεία που προσιδιάζουν σε διαγωνιστική διαδικασία

 Παράβαση της αρχής της διαφάνειας διενέργειας δημοσίων διαγωνισμών
και κατά πλήρη καταστρατήγηση του ν. 4412/2016 -> δεν προβλέπεται τέτοια
διαδικασία

 Δεν αναφέρουν προϋπολογισθείσα δαπάνη για τα προς προμήθεια είδη

 Συγκέντρωση προσφορών για την σύναψη κατατετμημένων παράνομων
συμβάσεων απευθείας ανάθεσης στους προμηθευτές, που έχουν ήδη
υποβάλει την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά

 Δεν τυγχάνουν της απαιτούμενης δημοσιότητας κατ’ άρθρα 61-67 του ν.
4412/2016 – Δεν δημοσιεύονται στο ΕΣΗΔΗΣ/ΚΗΔΜΗΣ (36 παρ. 1)

 Αποτελούν ανυπόστατες πράξεις λόγω μη νόμιμης δημοσίευσης
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Η προβληματική των Ερευνών Αγοράς από τα Νοσοκομεία

Κρίση της ΑΕΠΠ επί του ζητήματος

 Οι έρευνες αγοράς πιθανολογούνται ότι συνιστούν προπαρασκευαστικές
διοικητικές πράξεις.

 Παρομοιάζονται με σύναψη διαδικασίας Συμφωνίας-Πλαισίου

 Ωστόσο, τυγχάνουν ανυπόστατες, λόγω μη νόμιμης δημοσίευσής τους.

 Νομικό Έρεισμα υποχρέωσης δημοσίευσης:

 Άρθρα 66, 120, 121 ν. 4412/2016, 42 παρ.1, 35 παρ. 1 Συντάγματος

 ΣτΕ 1280, 968/2013, 3806/2012, 920/2011

 ΑΕΠΠ Α 499/2019
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Προμήθειες Νοσοκομείων χωρίς την κατάρτιση διοικητικών 
συμβάσεων (Εξωσυμβατικά Προϊόντα)

Αρμοδιότητα Πολιτικών Δικαστηρίων – Γιατί;

ΑΠ 1515/2017, ΕφΑθ 359/2019, 359/2019, ΠΠρΑθ 3940, 5476, 6109/2019

 Οι συμβάσεις από επαχθή αιτία για την προμήθεια αγαθών που διενεργούνται από
φορείς του δημοσίου τομέα, στον οποίο περιλαμβάνονται και τα ΝΠΔΔ, οφείλουν να
καταρτίζονται εγγράφως.

 Άρθρο 41 του Ν.Δ. 496/1974 (Λογιστικό των ΝΠΔΔ): κάθε σύμβαση που έχει
αντικείμενο άνω των 2.500 ευρώ ή δημιουργεί υποχρεώσεις διάρκειας, εφόσον δεν
ορίζεται διαφορετικά, υποβάλλεται στον τύπο του ιδιωτικού εγγράφου, η πρόταση,
όμως για την κατάρτιση της σύμβασης και η αποδοχή της μπορούν να γίνουν και με
χωριστά έγγραφα, αίρεται δε η ακυρότητα που προκαλείται από την έλλειψη έγγραφης
αποδοχής, αν εκπληρωθεί η σύμβαση.

 Αντίστοιχο και το άρθρο 130 του ν. 4270/2014 (Δημόσιο Λογιστικό)

 Ο τύπος του ιδιωτικού εγγράφου είναι συστατικός και όχι αποδεικτικός => η έλλειψή
του καθιστά την σύμβαση κατά τα άρθρα 158 και 159 παρ. 1 του ΑΚ άκυρη, με συνέπεια
να θεωρείται αυτή κατά το άρθρο 180 ΑΚ ως μη γενόμενη.
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Προμήθειες Νοσοκομείων χωρίς την κατάρτιση διοικητικών 
συμβάσεων (Εξωσυμβατικά Προϊόντα)

 Η ακυρότητα αίρεται σε περίπτωση εκτέλεσης της σύμβασης, μόνον όταν για την
σύμβαση προηγήθηκε χωριστή έγγραφη πρόταση, χωρίς να επακολουθήσει και
έγγραφη αποδοχή, όχι όμως και όταν δεν τηρήθηκε καθόλου ο έγγραφος τύπος για την
πρόταση και την αποδοχή (ΑΠ 766/2014, 1661/2009)

 Σε αυτή την περίπτωση ακυρότητας της σύμβασης, τα μέρη δεν μπορούν να προβάλουν
αξιώσεις στηριζόμενες στην σύμβαση, αλλά μόνο στηριζόμενες στις αρχές του
αδικαιολόγητου πλουτισμού (ΑΚ 904επ.)

 Η έλλειψη γραπτής σύμβασης συνεπάγεται την αδυναμία διαπίστωσης για το εάν
πρόκειται για διοικητική ή ιδιωτική σύμβαση (δεν δύνανται να εξεταστεί ούτε το
κανονιστικό καθεστώς που διέπει την σύμβαση ούτε τυχόν ρήτρες που θέτουν το ΝΠΔΔ
σε υπερέχουσα θέσει απέναντι στο αντισυμβαλλόμενο μέρος).

 Αποτελούν ιδιωτικές διαφορές υπαγόμενες στην δικαιοδοσία των πολιτικών
δικαστηρίων, στα οποία υπάγονται και οι διαφορές από αδικαιολόγητο πλουτισμό, που
έχουν υπόβαθρο άκυρες ιδιωτικές συμβάσεις.

 Η παραγραφή των χρηματικών αξιώσεων κατά του Νοσοκομείου είναι πέντε (5) έτη.
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Η προβληματική των Παρακαταθηκών στα Δημόσια 
Νοσοκομεία

 Δημιουργία παρακαταθήκης υλικών στα Νοσοκομεία για την κάλυψη των
αναγκών των επειγόντων περιστατικών.

 Διενεργείται δυνάμει Ερευνών Αγοράς ή Προσκλήσεων Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος χωρίς αναγραφή προϋπολογισθείσας αξίας: η μειοδότρια
εταιρεία δεσμεύεται να προσκομίσει στο Νοσοκομείο τα ζητούμενα υλικά, τα
οποία φυλάσσονται και χρησιμοποιούνται μόνο σε έκτακτα περιστατικά κατά
την ημέρα εφημερίας ή σε περιστατικά θα οποία θα προκύψουν εκτάκτως

 Χαρακτηριστική η απόφαση 297/2019 της ΑΕΠΠ, με την οποία κρίθηκε ότι οι
έρευνες αγοράς και προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνιστούν
προπαρασκευαστικές διοικητικές πράξης της σύναψης δημόσιας σύμβασης
και πρέπει να δημοσιεύονται άλλως, τυγχάνουν ανυπόστατες. Με την εν λόγω
απόφαση, οι έρευνες αγοράς για δημιουργία παρακαταθηκών υλικών
χαρακτηρίστηκαν από την ΑΕΠΠ ως Συμφωνίες-Πλαίσιο, ανεξαρτήτως του
νομικού χαρακτηρισμού που δόθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή.
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Η προβληματική των Παρακαταθηκών στα Δημόσια 
Νοσοκομεία

 Σκέψη 35 της υπ’ αριθ. 297/2019 ΑΕΠΠ: «…πρέπει να προσδιορίζεται η
εκτιμώμενη μέγιστη συνολική αξία των αγορών που ενδέχεται να
πραγματοποιηθούν εντός της συνολικής διάρκειας της συμφωνίας-πλαισίου… η
αναφορά της μέγιστης εκτιμώμενης αξίας αποτελεί ουσιώδες στοιχείο του
ελαχίστου περιεχομένου της διακήρυξης... Παράλειψη προσδιορισμού στην
διακήρυξη της μέγιστης εκτιμώμενης αξίας αγορών για όλη την χρονική διάρκεια
της υπό σύναψη συμφωνίας πλαισίου, συνιστά ουσιώδη πλημμέλεια, που
καθιστά μη νόμιμη την διακήρυξη και ως εκ τούτου, και την οικεία διαγωνιστική
διαδικασία στο σύνολό της (ΕλΣυν VI Τμ. 3199/2012)»

38



Ειδικά ως προς τις Δωρεές
 Νομοθετικό Πλαίσιο: Άρθρο 6 του Ν. 2955/2001

 Απαγόρευση αποδοχής δωρεών με αντικείμενο την παραχώρηση της
κυριότητας ή της χρήσης ιατροτεχνολογικών μηχανημάτων, που επιδέχονται
αντιδραστήρια και αναλώσιμα υλικά συγκεκριμένης μόνο εταιρείας ή
συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών.

 Εξαίρεση συγχωρείται μόνον όταν η δωρεά περιλαμβάνει και τα αναλώσιμα
υλικά και αντιδραστήρια, καθώς και το κόστος συντήρησης για όλο το χρονικό
διάστημα που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί το μηχάνημα.

 Εξαιρέσεις: Συμβάσεων Δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του
Κοινωφελούς Ιδρύματος Σταύρος Σ. Νιάρχος
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Ειδικά ως προς τις Δωρεές

 Νομοθετικό Πλαίσιο: Άρθρο 3Α του Ν. 4182/2013, όπως αντικατ. με το άρθρο 75 
του Ν. 4182/2013

 Συμβάσεις προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης έργων,
συμπεριλαμβανομένων των προπαρασκευαστικών, βοηθών και συνοδών έργων, οι
οποίες συνάπτονται από φορείς του δημόσιου τομέα, για την προπαρασκευή,
υποστήριξη, εξυπηρέτηση, παρακολούθηση και υλοποίηση αντίστοιχων δωρεών
αγαθών ή υπηρεσιών ή έργων από ιδιώτες προς τους δημόσιους αυτούς φορείς, δεν
θεωρούνται δημόσιες συμβάσεις και εξαιρούνται της κείμενης νομοθεσίας για την
ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, εφόσον στη σύμβαση δωρεάς που
καταρτίζεται μεταξύ του ιδιώτη (εφεξής «ο δωρητής») και του φορέα του δημοσίου
τομέα (εφεξής «ο δωρεοδόχος»), καθορίζονται τα εξής:

 α. Το αντικείμενο της δωρεάς, αγαθό, υπηρεσία ή έργο. Σε περίπτωση που η δωρεά
περιλαμβάνει αναλώσιμα υλικά ή κόστος συντήρησης θα αναφέρεται ρητά το χρονικό
διάστημα για το οποίο ο δωρητής αναλαμβάνει την κάλυψη αυτών των εξόδων.

 β. Η δαπάνη, η οποία καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τον δωρητή.
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Ειδικά ως προς τις Δωρεές

 γ. Η διαδικασία της εκ μέρους του δωρεοδόχου υπόδειξης στον δωρητή του
οικονομικού φορέα, ο οποίος κρίνεται ο πλέον κατάλληλος για την εκπλήρωση
του αντικειμένου της δωρεάς, καθώς και ο χρόνος ολοκλήρωσης της σχετικής
διαδικασίας. Προς το σκοπό αυτόν, ο δωρεοδόχος συγκροτεί επιτροπή, στην
οποία συμμετέχουν οι αρμόδιοι εκπρόσωποί του, καθώς και εκπρόσωπος ή
εμπειρογνώμονας εκ μέρους του δωρητή, εφόσον ο δωρητής το κρίνει
απαραίτητο. Έργο της επιτροπής είναι, ενδεικτικά:

 αα) η σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών,

 ββ) η τυχόν προσθήκη κριτηρίων τεχνικής καταλληλόλητας ή επαγγελματικής
ικανότητας ή οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας,

 γγ) η έρευνα αγοράς και η υποβολή στον δωρητή τουλάχιστον τριών (3)
προσφορών,

 δδ) η υποβολή συγκριτικών στοιχείων τιμών από την Ελλάδα ή το εξωτερικό,
εφόσον ζητηθεί από τον δωρητή,
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Ειδικά ως προς τις Δωρεές
 εε) η εφαρμογή κανόνων ακεραιότητας,

 στστ) η εξέταση των προσφορών με σκοπό την ανάδειξη της πλέον συμφέρουσας 
και καταλληλότερης για τους σκοπούς της δωρεάς προσφοράς,

 ζζ) ειδικά για τις περιπτώσεις δωρεών ιατρικού εξοπλισμού, η πρόβλεψη για
υποχρέωση του οικονομικού φορέα σε υποβολή προσφοράς, η οποία να καλύπτει
τη συντήρηση καθ` όλη τη διάρκεια του λειτουργικού κύκλου ζωής του εξοπλισμού,
όπως αυτός θα ορισθεί από τον δωρεοδόχο και σύμφωνα με τις προδιαγραφές
λειτουργίας και τα πρωτόκολλα ελέγχου του κατασκευαστή,

 ηη) η επανάληψη της διαδικασίας, σε περίπτωση άγονου αποτελέσματος, εφόσον
ζητηθεί από τον δωρητή.

 δ. Η υποχρέωση του δωρητή να εγκρίνει ή να απορρίψει τον επιλεγέντα από την
επιτροπή οικονομικό φορέα.

 ε. Η υποχρέωση του δωρεοδόχου να συνάψει τη σύμβαση με τον οικονομικό
φορέα, για λογαριασμό του δωρητή, προς εκπλήρωση του σκοπού της δωρεάς.
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Ειδικά ως προς τις Δωρεές
 στ. Η υποχρέωση του δωρεοδόχου να παραλάβει το αντικείμενο της δωρεάς και η

διαδικασία παραλαβής και τυχόν θέσης του σε λειτουργία.

 ζ. Η υποχρέωση του δωρεοδόχου να παραλάβει τα σχετικά τιμολόγια και λοιπά
παραστατικά, τα οποία ο οικονομικός φορέας εκδίδει στο όνομα του δωρεοδόχου
και η πρόβλεψη ότι επί των τιμολογίων αυτών αναγράφεται ότι θα εξοφληθούν
από τον δωρητή, με μνεία της παρούσας διάταξης.

 η. Η υποχρέωση του δωρεοδόχου να ειδοποιεί τον δωρητή αμελλητί για την
τμηματική ή οριστική παραλαβή του έργου, της προμήθειας ή της υπηρεσίας,
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη σχετική σύμβαση με τον οικονομικό φορέα και
να υποβάλει το ανάλογο αίτημα πληρωμής προς τον δωρητή.

 θ. Η υποχρέωση του δωρητή, εφόσον πληρούνται τα όσα προβλέπονται στη
σύμβαση με τον οικονομικό φορέα, καθώς και στη σύμβαση δωρεάς, να εξοφλήσει
το οικονομικό αντάλλαγμα απευθείας προς τον οικονομικό φορέα εντός της
προθεσμίας που ορίζεται στη σχετική σύμβαση. Ο οικονομικός φορέας
υποχρεούται να εκδώσει εξοφλητική απόδειξη στο όνομα του δωρεοδόχου, η
οποία θα αναφέρει ότι η εξόφληση έγινε από τον δωρητή κάνοντας μνεία στην
παρούσα διάταξη.
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Ειδικά ως προς τις Δωρεές

 2. Για τις συμβάσεις που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος
άρθρου, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τις
διαδικασίες και τον έλεγχο των δημοσίων δαπανών και λογαριασμών. Έναντι του
οικονομικού φορέα δεν θεμελιώνεται οποιαδήποτε ευθύνη του δωρεοδόχου -
δημόσιου φορέα.

 3. Κάθε σύμβαση δωρεάς μεταξύ δωρητή και δωρεοδόχου, οι σχετικές
συμβάσεις προμήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης έργου,
καθώς και η εξόφληση τιμολογίων και αποδείξεων που εκδίδονται αναφορικά με
τις συμβάσεις αυτές, απαλλάσσονται από τέλη χαρτοσήμου και φόρο δωρεών.
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Έλεγχος από Ελεγκτικό Συνέδριο

 Άρθρο 31 του ν. 4270/2014 (Δημόσιο Λογιστικό): Ασκεί έλεγχο δαπανών του 
Κράτους, των ΟΤΑ και των λοιπών νομικών προσώπων

 Από 01.01.2017, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων του ν. 4129/2013, 
δεν ασκείται προληπτικός έλεγχος στις δαπάνες του Κράτους

 Από 31.07.2019 δεν ασκείται προληπτικός έλεγχος στις δαπάνες των ΟΤΑ και
των λοιπών νομικών προσώπων, με εξαίρεση τους εποπτευόμενους από το
Υπουργείο Υγείας φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στον
έλεγχο αυτόν, στις δαπάνες των οποίων δεν ασκείται προληπτικός έλεγχος.

 Ασκεί έλεγχο νομιμότητας στις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων
προμηθειών μεγάλης οικονομικής αξίας

 Ασκεί προληπτικό έλεγχο στις Συμβάσεις-Πλαίσιο
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Προληπτικός Έλεγχος Δαπανών

 Έλεγχος ύπαρξης επαρκούς πίστωσης στον Προϋπολογισμό
 Έλεγχος των λοιπών όρων κανονικότητας της δαπάνης (πληρότητα

των δικαιολογητικών και εξέταση του ενεργού, ήτοι της μη
παραγραφής, τήρηση της διαδικασίας για την νόμιμη ανάληψη
της δαπάνης, απόφαση του αρμόδιου διατάκτη-δημοσιονομική
δέσμευση)

 Έλεγχος εν ευρεία εννοία νομιμότητας της δαπάνης
(α) Έλεγχος της τυπικής νομιμότητας, ήτοι της πρόβλεψής της από
διάταξη νόμου ή της επιβολής της δαπάνης από τις λειτουργικές
ανάγκες του φορέα
(β) Έλεγχος της εν στενή εννοία δημοσιονομικής νομιμότητας, ήτοι
της τήρησης εκ μέρους του διατάκτη των αρχών της χρηστής
δημοσιονομικής διαχείρισης και της οικονομικότητας
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Προληπτικός Έλεγχος Δαπανών

• Ο έλεγχος νομιμότητας μπορεί να οδηγήσει σε
διατύπωση αρνητικής κρίσης του Κλιμακίου
μόνον στην περίπτωση που διαπιστωθούν
ουσιώδεις νομικές πλημμέλειες των διοικητικών
πράξεων της διαδικασίας και του σχεδίου της
συμβάσεως, δηλαδή περιπτώσεις νόθευσης
ελεύθερου ανταγωνισμού, αρχής διαφάνειας της
διαγωνιστικής διαδικασίας, τρώση δημοσίου
συμφέροντος.
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Προσυμβατικός Έλεγχος των συμβάσεων μεγάλης 
οικονομικής αξίας

• Το Ελεγκτικό Συνέδριο διενεργεί προληπτικό έλεγχο
νομιμότητας των μεγάλης οικονομικής αξίας συμβάσεων
προμηθειών που συνάπτει το Δημόσιο
(άρ. 98 παρ. 1 εδ. β’ Σ, 34-36 ν. 4129/2013)

• Συμβάσεις >1.000.000 ευρώ: Κλιμάκια του ΕΣ (ΣΤ’)
• Συμβάσεις >500.000 μέχρι 1.000.000 ευρώ: Επίτροπος ΕΣ
• Προστασία δημοσίου συμφέροντος (ΑΕΔ 32/2001)
• Ανάγκη διαφάνειας στην οικονομική λειτουργία του

κράτους
• Έκταση ελέγχου: επί του συνόλου των πράξεων που

συνθέτουν την διαδικασία επιλογής του αναδόχου και
καταλήγουν στην προς υπογραφή σύμβαση
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Συμβάσεις Πλαίσιο (Framework Agreements)

Προγενέστερο Νομοθετικό Καθεστώς

 Άρθρο 26 παρ. 2, 5 του Π.Δ. 60/2007

 Άρθρο 22Α του Π.Δ. 118/2007 (προγενέστερος «Κανονισμός Προμηθειών 
Δημοσίου»)

 Άρθρο 126 του ν. 3669/2008

 Άρθρο 8 του ν. 3316/2005

Ισχύον Νομικό Πλαίσιο: Άρθρο 39 του Ν. 4412/2016

«Συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ μίας ή περισσότερων Α.Α. και ενός ή
περισσότερων οικονομικών φορέων, η οποία αποσκοπεί στον καθορισμό των
όρων που διέπουν τις συμβάσεις που πρόκειται να συναφθούν κατά την
διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου, ιδίως όσον αφορά τις τιμές και
ενδεχομένως τις προβλεπόμενες ποσότητες».
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 Δεν αποτελεί τύπο δημόσιας σύμβασης, αλλά μία μέθοδο την οποία η Α.Α.
μπορεί να χρησιμοποιήσει για την επιλογή του αντισυμβαλλομένου της.

 Αποτελεί μια γενική συμφωνία, συμφωνία-ομπρέλα, στην οποία
αποτυπώνονται εκ των προτέρων κάποιων ή όλων των όρων με βάση τους
οποίους θα εκτελεστούν οι μελλοντικές συμβάσεις που θα συναφθούν καθ’
όλη την διάρκεια αυτής της συμφωνίας.

 Ο μη υποχρεωτικός χαρακτήρας της Σ-Π παρέχει στην Αναθέτουσα Αρχή την
ευχέρεια να επιλέξει εάν θα χρησιμοποιήσει τελικά την Σ-Π ή θα προβεί σε
χωριστή διαγωνιστική διαδικασία. Ο μη δεσμευτικός χαρακτήρας αποτελεί
μειονέκτημα για τους οικονομικούς φορείς, δεδομένου ότι δεν γνωρίζουν εάν
τελικά θα τους ανατεθεί κάποιο συμβατικό αντικείμενο.
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 Αποτελεί σύνθετη διοικητική ενέργεια, επιμέρους στάδια της οποίας είναι η
εξέταση της εμπρόθεσμης υποβολής των προσφορών, ο έλεγχος της
προσωπικής κατάστασης, της οικονομικής-χρηματοοικονομικής επάρκειας και
των τεχνικών ή/και επαγγελματικών ικανοτήτων των οικονομικών φορέων που
συμμετέχουν στον Διαγωνισμό (ΕλΣυν Τμήμα VI 3374/2014).

 Η Σ-Π συνιστά ένα κλειστό σύστημα συμβαλλομένων, στο οποίο ουδείς, πλην
των αρχικώς συμβαλλομένων, μπορεί να καταστεί μέρος της, είτε ως
αγοραστής (αναθέτουσα αρχή) είτε ως προμηθευτής (οικονομικός φορέας).

 Δεν είναι επιτρεπτή η υποκατάσταση του οικονομικού φορέα που εντάσσεται
στην Σ-Π από τρίτο πρόσωπο που δεν συμμετείχε στην αρχική διαγωνιστική
διαδικασία, αφού στην περίπτωση αυτή δεν κρίθηκε από τα αρμόδια όργανα
ότι κατά τον κρίσιμο χρόνο της διεξαχθείσας διαγωνιστικής διαδικασίας το
τρίτο αυτό πρόσωπο πληρούσε όλους τους προβλεπόμενους από την
διακήρυξη όρους παραδεκτής συμμετοχής=> ανεπίτρεπτη τροποποίηση
ουσιώδους όρου της Σ-Π
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Οι Σ-Π ολοκληρώνονται σε δύο φάσεις:

Α. Κατά την πρώτη φάση συνάπτεται η Σ-Π, η οποία αποτελεί όμως, όχι έναν νέο
τύπο δημόσιας σύμβασης, καθώς δεν δημιουργεί από μόνη της νομική
δέσμευση των αγοραστών, αλλά μια μέθοδο επιλογής αντισυμβαλλόμενου.

Στην Σ-Π προδιαγράφονται κατά κανόνα οι όροι και οι προϋποθέσεις της τελικής
σύμβασης που θα ισχύσει όταν αγοραστούν τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες, όπως
και οι τιμές ή ένας μηχανισμός καθορισμού της τιμής.

Ο μη υποχρεωτικός χαρακτήρας της Σ-Π παρέχει την ευχέρεια τους αγοραστές
(Α.Α.) να επιλέξουν αν θα την χρησιμοποιήσουν για την σύναψη σύμβασης ή θα
προβούν σε χωριστή διαγωνιστική διαδικασία.

Αποτελεί συγχρόνως μειονέκτημα για τους οικονομικούς φορείς που
συμμετέχουν και υπογράφουν τελικώς την Σ-Π, αφού η ανάθεση εκτελεστικής
σύμβασης δεν είναι εκ των προτέρων βέβαιη.
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Β. Η δεύτερη φάση αφορά στην ανάθεση των συμβάσεων που βασίζονται σε μία
Σ-Π. Ονομάζονται εκτελεστικές συμβάσεις (call-off), με τις οποίες δημιουργείται
τελικά η συμβατική δέσμευση για την αγορά προϊόντων/υπηρεσιών
συγκεκριμένης ποσότητας, όγκου ή αξίας (βλ. και ΔΕφΛαρ 21/2015, ΑΕΠΠ
123/2019, 973/2019)

- Ο προσδιορισμός της εκτιμώμενης μέγιστης συνολικής αξίας των διαφορών που
ενδέχεται να πραγματοποιηθούν εντός της συνολικής διάρκειας της Σ-Π
αποτελεί ουσιώδες στοιχείο του ελαχίστου περιεχομένου της Διακήρυξης (βλ.
και ΕλΣυν VI Τμ. 3462/2012)

- Δημοσιεύεται μόνο η Διακήρυξη της Σ-Π, η οποία καλύπτει τόσο την σύναψη
της Σ-Π όσο και την μεταγενέστερη ανάθεση των εκτελεστικών αυτής
συμβάσεων.

- Η σύναψη της Σ-Π ακολουθεί όλους τους διαδικαστικούς κανόνες του Βιβλίου Ι
του ν. 4412/2016 (επιλογή διαδικασιών, τεχνικές προδιαγραφές, κριτήρια
ποιοτικής επιλογής, υποβολή και αξιολόγηση προσφορών, ενημέρωση
υποψηφίων, κριτήρια ανάθεσης, γνωστοποίηση συναφθεισών συμβάσεων)
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 Οι δύο ανωτέρω διακριτές φάσεις συνεπάγονται περαιτέρω ότι στην Σ-Π
απαιτείται μία μόνον δημοσίευση (στην Εφημερίδα της ΕΕ ή/και στο
ΚΗΔΜΗΣ), η οποία καλύπτει τόσο την σύναψη της Σ-Π όσο και την
μεταγενέστερη ανάθεση των εκτελεστικών συμβάσεων.

 Οι εκτελεστικές συμβάσεις δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να
συνεπάγονται ουσιώδεις τροποποιήσεις στους όρους της Σ-Π

 Δυνατότητα Σ-Π με έναν μόνο οικονομικό φορέα (single-provider
framework): οι εκτελεστικές συμβάσεις ανατίθενται απευθείας στον
μοναδικό οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τους όρους που έχουν
προβλεφθεί στην Σ-Π (χωρίς νέο διαγωνισμό).

 Ενδεικτική Νομολογία: ΣτΕ (ΑΣΦ) 119/2014, 86/2014, 305/2012, ΔΕφΑθ
(ΑΣΦ) 500/2013, 153/2013, ΔΕφΛαρ 21/2015

 Κατευθυντήρια Οδηγία 3 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (Απόφ. 246/2014) σχετικά με την
Συμφωνία-Πλαίσιο στις Δημόσιες Συμβάσεις

 Γνώμη Γ4/2019 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
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Πλεονεκτήματα

 Μείωση Διοικητικού Κόστους σε σχέση με τον χρόνο και το κόστος ανάθεσης
χωριστών δημοσίων συμβάσεων

 Ευελιξία στην διαδικασία ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων: Ο μη
δεσμευτικός χαρακτήρας της Σ-Π παρέχει στις Α.Α. την δυνατότητα να κάνουν
χρήση των Σ-Π μόνον στις περιπτώσεις που η Σ-Π αποτελεί κατά την κρίση
τους την πλεονεκτικότερη λύση, έτσι ώστε υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες
να επιτυγχάνονται άριστα αποτελέσματα σχέσης ποιότητας-τιμής (value for
money)

 Δυνατότητα επίτευξης οικονομίας κλίμακας προς όφελος της Α.Α.,
δεδομένου ότι στο πλαίσιο μιας ανταγωνιστικής αγοράς, όσο πιο μεγάλες
είναι οι προς ανάθεση ποσότητες, τόσο καλύτερες είναι οι προσφερόμενες
τιμές.

 Δυνατότητα ανάπτυξης πραγματικού ανταγωνισμού
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Μειονεκτήματα

 Κίνδυνος υπερβολικής συγκέντρωσης της αγοραστικής δύναμης και
δημιουργία μονοπωλιακών δομών εις βάρος του πραγματικού ανταγωνισμού
και της αρχής της διαφάνειες

 Μειωμένη δυνατότητα πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων,
δεδομένου του μεγάλου οικονομικού αντικειμένου των Σ-Π

 Άσκηση τυχόν αθέμιτων πρακτικών, όπως π.χ. η συμπαιγνία μεταξύ των
συμμετεχόντων στην Σ-Π για την διαμόρφωση τιμών

 Αντιμετώπιση αναγκών κατά τρόπο ενιαίο χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι
τυχόν ιδιομορφίες για την κάλυψη συγκεκριμένης ανάγκης

Θα πρέπει να επιτυγχάνεται ισορροπία μεταξύ των ωφελειών μακροχρόνιων
συμφωνιών και του κινδύνου πιθανού περιορισμού του ανταγωνισμού ή
κλεισίματος της αγοράς για κάποια χρονική περίοδο.
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Τεχνικές Προδιαγραφές
(άρθρο 54 Ν. 4412/2016 και 42 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

 Οι τεχνικές προδιαγραφές παρατίθενται στα έγγραφα της σύμβασης και καθορίζουν τα
απαιτούμενα χαρακτηριστικά των έργων, των υπηρεσιών ή των αγαθών.

 Τα χαρακτηριστικά αυτά μπορεί επίσης να αναφέρονται στη συγκεκριμένη διαδικασία ή μέθοδο
παραγωγής ή παροχής των ζητούμενων έργων, αγαθών ή υπηρεσιών ή σε ειδική διαδικασία
άλλου σταδίου του κύκλου ζωής τους, ακόμη και αν οι παράγοντες αυτοί δεν αποτελούν μέρος
της υλικής τους υπόστασης, υπό την προϋπόθεση ότι συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης
και είναι ανάλογα με την αξία και τους σκοπούς της.

 Οι τεχνικές προδιαγραφές μπορούν επίσης να καθαρίζουν αν απαιτείται μεταβίβαση δικαιωμάτων
διανοητικής ιδιοκτησίας.

 Για όλες τις συμβάσεις που προορίζονται για χρήση από φυσικά πρόσωπα είτε πρόκειται για το
ευρύ κοινό είτε για το προσωπικό της αναθέτουσας αρχής, οι τεχνικές προδιαγραφές,
καταρτίζονται με τρόπο ώστε να λαμβάνουν υπόψη κριτήρια προσβασιμότητας για άτομα με
αναπηρίες ή το σχεδίασμά για όλους τους χρήστες.

 Αν έχουν υιοθετηθεί υποχρεωτικές απαιτήσεις προσβασιμότητας δυνάμει νομοθετικής πράξης
της Ένωσης, οι τεχνικές προδιαγραφές, όσον αφορά τα κριτήρια προσβασιμότητας για άτομα με
αναπηρίες ή τον σχεδίασμά για όλους τους χρήστες, καθορίζονται με παραπομπή στις εν λόγω
απαιτήσεις.
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Τεχνικές Προδιαγραφές
(άρθρο 54 Ν. 4412/2016 και 42 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

 Οι τεχνικές προδιαγραφές εξασφαλίζουν ισότιμη πρόσβαση των οικονομικών φορέων στη
διαδικασία σύναψης σύμβασης και δεν έχσυν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία αδικαιολόγητων
εμποδίων στο άνοιγμα των δημόσιων συμβάσεων στον ανταγωνισμό.

 Οι τεχνικές προδιαγραφές διατυπώνονται με έναν από τους κατωτέρω τρόπους:

α) ως επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών
χαρακτηριστικών, υπό την προϋπόθεση ότι οι παράμετροι είναι επαρκώς προσδιορισμένες ώστε
να επιτρέπουν στους προσφέροντες να προσδιορίζουν το αντικείμενο της σύμβασης και στις
αναθέτουσες αρχές να αναθέτουν τη σύμβαση,

β) με παραπομπή σε τεχνικές προδιαγραφές και, με σειρά προτεραιότητας, σε εθνικά πρότυπα
που αποτελούν μεταφορά ευρωπαϊκών πρότυπων, σε ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις, σε κοινές
τεχνικές προδιαγραφές, σε διεθνή πρότυπα, σε άλλα τεχνικά συστήματα αναφοράς που έχουν
θεσπιστεί από ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης ή - όταν αυτά δεν υπάρχουν - σε εθνικά
πρότυπα, σε εθνικές τεχνικές εγκρίσεις ή σε εθνικές τεχνικές προδιαγραφές στον τομέα του
σχεδιασμού, του υπολογισμού και της εκτέλεσης των έργων και της χρησιμοποίησης των αγαθών,
κάθε παραπομπή συνοδεύεται από τον όρο ή «ισοδύναμο»,

γ) ως επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση α`, με παραπομπή,
ως τεκμήριο συμβατότητας προς τις εν λόγω επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις, στις τεχνικές
προδιαγραφές που αναφέρονται στην περίπτωση β`,
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Τεχνικές Προδιαγραφές
(άρθρο 54 Ν. 4412/2016 και 42 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

δ) με παραπομπή στις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην περίπτωση β` για ορισμένα
χαρακτηριστικά και με παραπομπή στις επιδόσεις ή στις λειτουργικές απαιτήσεις που
αναφέρονται στην περίπτωση α` για ορισμένα άλλα χαρακτηριστικά.

 Οι τεχνικές προδιαγραφές, εκτός εάν δικαιολογείται από το αντικείμενο της σύμβασης, δεν
περιέχουν μνεία συγκεκριμένης κατασκευής ή προέλευσης ή ιδιαίτερης μεθόδου κατασκευής που
να χαρακτηρίζει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παρέχονται από έναν συγκεκριμένο οικονομικό
φορέα ούτε εμπορικού σήματος, διπλώματος ευρεσιτεχνίας, τύπων ή συγκεκριμένης καταγωγής ή
παραγωγής που θα είχε ως αποτέλεσμα να ευνοούνται ή να αποκλείονται ορισμένες επιχειρήσεις
ή ορισμένα προϊόντα. Η εν λόγω μνεία επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, όταν δεν είναι δυνατόν να γίνει
επαρκώς προσδιορισμένη και κατανοητή περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης. Η εν λόγω
μνεία συνοδεύεται από τον όρο «ή ισοδύναμο».

 Όταν η αναθέτουσα αρχή χρησιμοποιεί τη δυνατότητα παραπομπής στις τεχνικές προδιαγραφές,
δεν απορρίπτει προσφορά με την αιτιολογία ότι τα προσφερόμενα έργα, αγαθά ή οι υπηρεσίες
δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές στις οποίες έχει παραπέμψει, εφόσον ο προσφέρων
αποδεικνύει στην προσφορά του, με κάθε ενδεδειγμένο μέσο, συμπεριλαμβανομένων των
αποδεικτικών μέσων που αναφέρονται στο άρθρο 56, ότι οι λύσεις που προτείνει πληρούν κατά
ισοδύναμο τρόπο τις απαιτήσεις που καθορίζονται από τις τεχνικές προδιαγραφές.
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Τεχνικές Προδιαγραφές
(άρθρο 54 Ν. 4412/2016 και 42 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

 Όταν η αναθέτουσα αρχή χρησιμοποιεί την δυνατότητα για την διατύπωση των τεχνικών
προδιαγραφών με αναφορά στις επιδόσεις ή στις λειτουργικές απαιτήσεις, δεν απορρίπτει
προσφορά έργων, αγαθών ή υπηρεσιών που πληρούν ένα εθνικό πρότυπο το οποίο αποτελεί
μεταφορά ευρωπαϊκού προτύπου, μία ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση, μία κοινή τεχνική
προδιαγραφή, ένα διεθνές πρότυπο ή ένα τεχνικό πλαίσιο αναφοράς που έχει εκπονηθεί από
έναν ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης, εφόσον οι εν λόγω προδιαγραφές καλύπτουν τις
επιδόσεις ή τις λειτουργικές απαιτήσεις που ορίζει.

 Ο προσφέρων αποδεικνύει στην προσφορά του, με κάθε ενδεδειγμένο μέσο, ότι το αγαθό ή η
υπηρεσία που πληροί το πρότυπο ανταποκρίνεται στις επιδόσεις ή στις λειτουργικές απαιτήσεις
τις οποίες έχει ορίσει η αναθέτουσα αρχή.

 Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται και εγκρίνονται πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης
της σύμβασης.

 Ειδικά για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, κατά την
κατάρτιση των τεχνικών προδιαγραφών οι αναθέτουσες αρχές λαμβάνουν υπόψη τις ενιαίες
προδιαγραφές που εκπονούνται από τις ΕΚΑΑ των περιπτώσεων β` και γ` της παραγράφου 1 του
άρθρου 41 και αναρτώνται στο ΕΣΗΔΗΣ. Στις περιπτώσεις διαδικασίας σύναψης δημόσιας
σύμβασης η οποία διενεργείται από ΚΑΑ, οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται είτε από την
αναθέτουσα αρχή είτε από την ΚΑΑ. Αν έχουν καθοριστεί από την αναθέτουσα αρχή, ελέγχονται,
τροποποιούνται, όπου απαιτείται, και εγκρίνονται από την ΚΑΑ.
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Τεχνικές Προδιαγραφές
(άρθρο 54 Ν. 4412/2016 και 42 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Οι τεχνικές προδιαγραφές εξασφαλίζουν ισότιμη πρόσβαση των οικονομικών φορέων
στην διαδικασία σύναψης σύμβασης και δεν έχουν ως αποτέλεσμα την δημιουργία
αδικαιολόγητων εμποδίων στο άνοιγμα των δημοσίων συμβάσεων στον ανταγωνισμό.

Εκτός εάν δικαιολογείται από το αντικείμενο της σύμβασης, οι τεχνικές προδιαγραφές
δεν περιέχουν μνεία συγκεκριμένης κατασκευής ή προέλευσης ή ιδιαίτερης μεθόδου
κατασκευής που να χαρακτηρίζει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παρέχονται από
έναν συγκεκριμένο οικονομικό φορέα ούτε εμπορικού σήματος, διπλώματος
ευρεσιτεχνίας, τύπων ή συγκεκριμένης καταγωγής ή παραγωγής που θα είχε ως
αποτέλεσμα να ευνοούνται ή να αποκλείονται ορισμένες επιχειρήσεις ή ορισμένα
προϊόντα.
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«Φωτογραφικές» Διατάξεις Διακηρύξεων

Πάγια Νομολογία (ΣτΕ 3719/2011, 1105/2010, 303/2007)

 Η Α.Α. είναι κατ’ αρχήν ελεύθερη να διαμορφώνει κατά την κρίση της τους όρους της
Διακήρυξης ως προς τα προς προμήθεια είδη, καθορίζοντας τα ειδικότερα τεχνικά
χαρακτηριστικά τους και τις ανάγκες της υπηρεσίας από ποσοτική και ποιοτική άποψη.

 Η θέσπιση με την Διακήρυξη των προδιαγραφών που η Α.Α. κρίνει πρόσφορες ή
αναγκαίες, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών της, δεν παραβιάζει τους
κανόνες του ανταγωνισμού, εκ μόνου του λόγου ότι συνεπάγεται αδυναμία
συμμετοχής στον Διαγωνισμό ή καθιστά ουσιωδώς δυσχερή την συμμετοχή σε αυτόν
των προμηθευτών, των οποίων τα προϊόντα δεν πληρούν τις προδιαγραφές αυτές,
δεδομένου ότι από την φύση τους οι προδιαγραφές περιορίζουν τον κύκλο των
δυνάμενων να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό προσώπων.

 Η κρίση περί του ότι οι συγκεκριμένες προδιαγραφές εξυπηρετούν αποτελεσματικά τις
ανάγκες, αποτελεί τεχνική κρίση της Διοίκησης, η οποία δεν ελέγχεται ακυρωτικώς (ΣτΕ
1105/2010).
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Τούτο ισχύει έστω και αν η επιλεγείσα κατηγορία των προς προμήθεια
ειδών με τα συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστικά προσφέρεται την
δεδομένη χρονική στιγμή από μία μόνον εταιρεία (ΣτΕ 1105/2011).

 Τυχόν ταύτιση των πληττόμενων προδιαγραφών με προϊόντα
συγκεκριμένης εταιρείας, δεν αρκεί για να θεωρηθεί ότι οι σχετικές
τεχνικές προδιαγραφές είναι φωτογραφικές (Ε.Α. ΣτΕ 1025, 836/2010, 829,
201/2007), στις περιπτώσεις εκείνες που η Α.Α. αιτιολογεί την θέσπιση των
τεχνικών αυτών προδιαγραφών.

 Δεν θεωρούνται ως φωτογραφικές οι τεχνικές προδιαγραφές, στις
περιπτώσεις εκείνες, που τελικά, συμμετέχει στον Διαγωνισμό ικανός
αριθμός προσφερόντων, γιατί, μετά από ευρεία συμμετοχή, σε κάθε
περίπτωση, δεν προκύπτει περιορισμός του ανταγωνισμού (ΣτΕ 214,
215/2011).
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 Η αμφισβήτηση τεχνικών προδιαγραφών ως φωτογραφικών ορισμένων
προϊόντων συγκεκριμένης εταιρείας, θα πρέπει να είναι ορισμένη και να
αποδεικνύεται με την προσκόμιση στοιχείων προς απόδειξη της
πραγματικής της βάσης (Ε.Α. ΣτΕ 1025/2010, 474/2009).

 Για το παραδεκτό της αμφισβήτησης τεχνικής προδιαγραφής, θα πρέπει,
σε κάθε περίπτωση, να κατονομάζεται ο κατασκευαστής του προϊόντος, το
οποίο φωτογραφίζεται από την προδιαγραφή αυτή (Ε.Α. ΣτΕ 1025/2010,
1354, 238/2009).

 Απαιτείται αιτιολογία εκ μέρους της Α.Α. σχετικά με την θέσπιση τεχνικών
προδιαγραφών που συνεπάγονται τον αποκλεισμό συμμετοχής στον
Διαγωνισμό -> Παράθεση ειδικών αναγκών

 Η πληρότητα και νομιμότητα της αιτιολογίας ελέγχεται ακυρωτικώς από
τον Δικαστή
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ΣτΕ 144/2008 (ΕΑ)
Στην περίπτωση κατά την οποία τα προσφερόμενα προϊόντα εμπνέουν, μεν ανησυχίες
σχετικές με την ασφάλεια και την υγεία των ασθενών, φέρουν όμως την σήμανση CE, η
Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται και οφείλει, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της, να ενημερώσει
σχετικώς τον αρμόδιο εθνικό οργανισμό, προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία
διασφαλίσεως, δεν δικαιούται, όμως, να προβεί στην απόρριψη της σχετικής προσφοράς. Η
επίβλεψη επιπρόσθετων προδιαγραφών για τα προσφερόμενα ιατροτεχνολογικά προϊόντα
κατά το στάδιο της διακήρυξης δεν είναι καταρχήν συμβατή προς τις διατάξεις της Οδηγίας
93/42/ΕΟΚ, διότι ισοδυναμεί με παρεμβολή εμποδίων, που μπορούν να φτάσουν μέχρι τον
αποκλεισμό της διάθεσης στο εμπόριο και της έναρξης χρήσης προϊόντων που φέρουν την
σήμανση CE (σχετική και η 736/2018 ΑΕΠΠ).

ΣτΕ 291/2009 (ΕΑ)
Οι βασικές απαιτήσεις, στις οποίες πρέπει να ανταποκρίνονται τα ιατροτεχνολογικά
προϊόντα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, ρυθμίζονται από την
ίδια την Οδηγία. Τα εν λόγω προϊόντα εφόσον ανταποκρίνονται στα εναρμονισμένα πρότυπα
και έχουν πιστοποιηθεί βάσει των διαδικασιών που προβλέπει η Οδηγία αυτή, τεκμαίρονται
ότι συμφωνούν με τις εν λόγω βασικές απαιτήσεις.
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Πρέπει δε να θεωρούνται κατάλληλα για τη χρήση για την οποία προορίζονται και να
κυκλοφορούν ελευθέρως σε ολόκληρη την Κοινότητα. Το καθιερούμενο τεκμήριο έχει μαχητό
χαρακτήρα, δυνάμενο να ανατραπεί με βάση τις προβλεπόμενες κοινοτικές διαδικασίες. Στην
περίπτωση κατά την οποία τα προσφερόμενα προϊόντα εμπνέουν, μεν, ανησυχίες σχετικές
με την ασφάλεια και την υγεία των ασθενών, φέρουν, όμως, τη σήμανση CE, η αρχή της ίσης
μεταχείρισης των διαγωνιζομένων, καθώς και η υποχρέωση διαφάνειας, δεν παρέχουν στην
αναθέτουσα αρχή τη δυνατότητα να απορρίψει άνευ ετέρου τη σχετική προσφορά, αλλά της
επιβάλλουν την υποχρέωση να ενημερώσει σχετικώς τον αρμόδιο εθνικό οργανισμό,
προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία διασφαλίσεως.
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ΔΕφΛαρ 42/2018
Διαγωνισμός για την προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού: Οι προδιαγραφές που πρέπει να 
πληρούν τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα αναφέρονται στην Οδηγία 93/42/ΕΟΚ. Αν τα 
προσφερόμενα είδη φέρουν την σήμανση CE, όμως εμπνέουν ανησυχίες σχετικές με την 
ασφάλεια και την υγεία των ασθενών, η Α.Α. δεν μπορεί να απορρίψει την προσφορά. 
Η πρόβλεψη στην Διακήρυξη πρόσθετων προδιαγραφών δεν είναι συμβατή με την ανωτέρω 
Οδηγία. 
Όταν ο Διαγωνισμός διενεργείται με το σύστημα της πλέον συμφέρουσας από οικονομική
άποψη προσφοράς με βάση την τιμή, η Διοίκηση δεν μπορεί να αξιώνει την τήρηση
πρόσθετων προδιαγραφών, διαφορετικά οφείλει να προσφύγει στο σύστημα της πλέον
συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας-
τιμής (ΣτΕ ΕπΑν 113/2008, 730/2009).

ΔΕφΠειρ 44/2018 (ΣΥΜΒ)
Όταν προσβάλλονται όροι της Διακήρυξης για τεχνικής φύσεως θέματα, η ΑΕΠΠ δεσμεύεται
από τις απόψεις της Α.Α. για την αιτιολόγηση της κρίσης της. Η ΑΕΠΠ μη νόμιμα εκφράζει
πρωτοτύπως κρίση επί ζητήματος τεχνικού χαρακτήρα χωρίς η Α.Α. να διατυπώσει άποψη
και να αιτιολογήσει την ανάγκη για την εξυπηρέτηση της οποίας τέθηκαν οι τεχνικές
προδιαγραφές.



Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (78 Ν. 4412/2016) 

 Όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας που
προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 75 και τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και
επαγγελματική ικανότητα που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 75, ένας
οικονομικός φορέας μπορεί, κατά περίπτωση και για συγκεκριμένη σύμβαση, να
στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών
του με αυτούς.

 Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα
επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ` του Μέρους II του
Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος A` ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι
οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων
μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες
απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.

 Αν ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων,
αποδεικνύει στην αναθέτουσα αρχή ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους
πόρους, ιδίως, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων αυτών για τον
σκοπό αυτό.
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Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (78 Ν. 4412/2016) 

 Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σύμφωνα με τα άρθρα 79, 80 και 81, αν οι φορείς, στις
ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομικός φορέας, πληρούν τα
σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, σύμφωνα με τα
άρθρα 73 και 74. Η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να
αντικαταστήσει έναν φορέα που δεν πληροί σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο
συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 1 και 2. του άρθρου 73 και του
άρθρου 74. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τον οικονομικό φορέα την
αντικατάσταση φορέα για τον οποίον συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παρ. 4 του
άρθρου 73 και του άρθρου 74.

 Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα
κριτήρια που σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, η
αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτεί ο οικονομικός φορέας και αυτοί οι φορείς να
είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης.

 Υπό τους ίδιους όρους, μία ένωση οικονομικών φορέων, όπως αναφέρεται στην παρ.
2 του άρθρου 19, μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην
ένωση ή άλλων φορέων.
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Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (78 Ν. 4412/2016) 

 Στην περίπτωση συμβάσεων έργων ή συμβάσεων υπηρεσιών ή στην περίπτωση
εργασιών τοποθέτησης και εγκατάστασης στο πλαίσιο σύμβασης προμηθειών, οι
αναθέτουσες αρχές μπορούν να απαιτούν την εκτέλεση ορισμένων κρίσιμων
καθηκόντων απευθείας από τον ίδιο τον προσφέροντα ή, αν η προσφορά
υποβάλλεται από ένωση οικονομικών φορέων, όπως αναφέρεται στην παρ. 2 του
άρθρου 19, από έναν από τους συμμετέχοντες στην ένωση αυτή.

 Το εν λόγω άρθρο δεν εφαρμόζεται στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων μελετών
και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κάτω των
ορίων.

 Βλ. σχετικά την υπ’ αριθ. 14 Κατευθυντήρια Οδηγία της ΕΑΑΔΗΣΥ (υπ’ αριθ.
295/2015 απόφαση)

 Βλ. ενδεικτικά ΑΕΠΠ 280/2019, 426/2018

70



Παρατηρητήριο Τιμών Υγείας (Π.Τ.Υ.)

 Άρθρο 3 περ. ιζ’ του ν. 3580/2007, όπως προστέθηκε με το άρθρο 24 του
ν. 3846/2010

 ΥΑ 8/31.5.2010 – ΦΕΚ Β’ 777/2010: Όροι και κανόνες Λειτουργίας

 Βάση δεδομένων για τον έλεγχο των τιμών που αναφέρονται στο άρθρο
10 του ν. 3580/2007 με βάση τις τιμές των χωρών της Ε.Ε., δηλαδή:

 Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα

 Ενεργά και μη ενεργά εμφυτεύσιμα Προϊόντα

 Οδοντιατρικά προϊόντα

 In vitro διαγνωστικά προϊόντα

 Αναισθησιολογικά και αναπνευστικά προϊόντα

 Οφθαλμολογικά προϊόντα
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 Άρθρο 25 του ν. 4472/2017: Η ΕΚΑΠΥ δημιουργεί, συντηρεί και επικαιροποιεί 
την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Προμηθειών Υγείας που αποτελείται από 4 
Μητρώα:

1. Μητρώο Προϊόντων, Υπηρεσιών και Προμηθευτών

2. Αρχείο Εύρους Αποδεκτών Τιμών: συμβουλευτική εργαλειοθήκη στο
πλαίσιο σχεδιασμού των διαγωνιστικών διαδικασιών.

3. Αρχείο Παρατηρητηρίου Ανώτατων Αποδεκτών Τιμών, που αντικαθιστά το
υφιστάμενο Παρατηρητήριο Τιμών, στο οποίο αναρτώνται οι χαμηλότερες
τιμές που επιτυγχάνονται με οποιαδήποτε διαγωνιστική διαδικασία για όλα
τα προϊόντα και υπηρεσίες, με εξαίρεση την τιμολόγηση φαρμάκων.

- Επιτροπή Παρατηρητηρίου της ΕΚΑΠΥ

- Αρχική βάση δεδομένων τιμών αποτελούν οι τιμές του υφιστάμενου Π.Τ.

4. Μητρώο Κεντρικών Προμηθειών

5. Μητρώο Κόστους και Αναλώσεων
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• Ωστόσο, δεδομένου ότι δεν έχει εκδοθεί η κατ’ άρθρο 25 του ν. 4472/2017
Υπουργική Απόφαση που θα αφορά στον Κανονισμό Λειτουργίας του
Αρχείου Παρατηρητηρίου Ανώτατων Αποδεκτών Τιμών, εξακολουθούν να
ισχύουν και να εφαρμόζονται οι διατάξεις νόμου για το υφιστάμενο
Παρατηρητήριο Τιμών (βλ. 1051, 1052/2019 ΣτΕ).

• Φίλτρα Τεχνητού Νεφρού: Με την υπ’ αριθ. 1191/2016 (ΦΕΚ Β’ 498/2016)
απόφαση του Υπουργού Υγείας, εξαιρέθηκε για λόγους δημοσίου
συμφέροντος η ανάρτηση τιμών στο Παρατηρητήριο Τιμών για τα φίλτρα
τεχνητού νεφρού από το Παρατηρητήριο Υγείας και καθορίστηκε η τιμή
τους. Οι αναγραφόμενες δε τιμές ορίστηκε ότι ισχύουν έως την
ολοκλήρωση κεντρικού διαγωνισμού ή των διαγωνισμών των νοσοκομείων
για την προμήθεια των εν λόγω ειδών.
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Παρατηρητήριο Τιμών Υγείας

• Εάν η τιμή που επιτυγχάνεται με την ως άνω διαδικασία είναι
μικρότερη, σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20%, από την
προηγούμενη τελευταία αναρτημένη στο Παρατηρητήριο Τιμών
για το ίδιο είδος τιμή, για την ανάρτηση ή μη αυτής στο
Παρατηρητήριο ακολουθείται η εξής διαδικασία: Η ανάρτηση ή όχι
της εν λόγω τιμής αποφασίζεται από τριμελή Επιτροπή
Παρατηρητηρίου, η οποία δεν είναι αμειβόμενη, συστήνεται στην
Ε.Π.Υ. και αποτελείται από: α) δυο μέλη πανεπιστημιακής
εκπαίδευσης και β) από έναν υπάλληλο του Υπουργείου Υγείας, τα
οποία ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας. Η Επιτροπή αποφασίζει
για την ανάρτηση ή όχι της τιμής στο Παρατηρητήριο,
λαμβάνοντας υπόψη τα ποιοτικά χαρακτηριστικά εκάστου είδους,
κατά την ίδια χρονική περίοδο, καθώς και την τιμή που αυτό
διατέθηκε στο παρελθόν.
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Παρατηρητήριο Τιμών Υγείας

• Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά τα
ανωτέρω παραδεκτές τιμές, απορρίπτονται. Η διάταξη αυτή ισχύει
αναδρομικά από 1.1.2015 (άρ. 13 ν. 3918/2011, όπως
αντικαταστάθηκε με το άρ. 98 ν. 4368/2016).

• ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

 38/2016 ΕΣ (Τμήμα IV): Απουσία τιμής στο Παρατηρητήριο τιμών
λαμβάνεται υπόψη η τιμή της τελευταίας αντίστοιχης σύμβασης
του αιτούντος Νοσοκομείου.

 203/2015 ΔΕφΘεσσαλ: Υποχρεωτική η αντιστοίχιση της τιμής
εκάστου είδους των προφορών με τις τιμές του Παρατηρητηρίου
τιμών και η αναφορά του οικείου κωδικού.
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Παρατηρητήριο Τιμών Υγείας

 ΔΕφΠειρ (Ακυρ) 2168/2014: Αντίθετος προς το Σύνταγμα και
την ΣυνθΕΚ ο όρος σε διακήρυξη διαγωνισμού προμήθειας
ιατρικών υλικών με την οποία αποκλείονται οι προσφορές που
υπερβαίνουν τις τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών. Μη νόμιμος ως
αντίθετος προς τα άρθρα 4 § 1, 5 § 1 και 25 §.1 του Συντάγματος
και 120 ΣυνθΕΚ όρος διαγωνισμού προμήθειας ιατρικών υλικών
περί αποκλεισμού των οικονομικών προσφορών που είναι
ανώτερες των τιμών που καταγράφηκαν την τελευταία ημέρα
υποβολής των προσφορών από το Παρατηρητήριο Τιμών της
Ε.Π.Υ., στο οποίο με βάση την υπ’ αριθ. 8/31.5.2010 απόφαση της
Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καταχωρείται
αποκλειστικά μόνον η χαμηλότερη τιμή που έχει επιτευχθεί στην
εγχώρια αγορά.
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Παρατηρητήριο Τιμών Υγείας

 ΔΕφΠειρ (Ακυρ) 2168/2014 (συνέχεια): Ο καθορισμός της τιμής οικονομικής
προσφοράς, μέσω της κατώτερης τιμής του παρατηρητηρίου
τιμών, ασυνδέτως με τις συνθήκες, το κόστος παραγωγής, συσκευασίας και
ποιότητας του προϊόντος, αλλά και τις απαιτήσεις και τους όρους του
διαγωνισμού, στο πλαίσιο του οποίου προσφέρεται το προϊόν, χωρίς μάλιστα ο
ενδιαφερόμενος να δύναται να αμφισβητήσει την τιμή αυτή, προσκρούει στο
άρθρο 5 παρ. 1 του Σ, αφού υπολαμβάνει κατά πλάσμα και δη αμαχήτως, ότι τα
πραγματικά δεδομένα, που συγκρότησαν την καταχωρηθείσα στο
Παρατηρητήριο Τιμή, ταυτίζονται αναγκαίως με αυτά του διαγωνισμού,
αντίκειται δε επί πλέον στο σύστημα των δημοσίων διαγωνισμών που
καλύπτουν πλήρως και αποκλειστικά μέσω του ακώλυτου ανταγωνισμού, της
ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας το σκοπό επίτευξης χαμηλών τιμών, ενώ
σε κάθε περίπτωση, υπάρχει και η προδικασία του προϋπολογισμού, όπου θα
μπορούσαν να ληφθούν υπόψη τα ευρήματα του Παρατηρητηρίου Τιμών.
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 ΣτΕ 9/2019 (ΑΣΦ): «… μπορεί πάντως να υποστηριχθεί η άποψη ότι, ενόψει
των διατάξεων του άρθρου 13 του ν. 3918/2011 και του άρθρου 21 του
Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου, σε περίπτωση διαγωνισμού για την
προμήθεια ιατροφαρμακευτικών και παραϊατρικών προϊόντων με κριτήριο
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, η αναθέτουσα αρχή, προκειμένου να
κρίνει αν μια προσφορά είναι οικονομικά συμφέρουσα ή όχι και να
αποφασίσει αν θα προβεί σε ματαίωση του διαγωνισμού ή όχι ενόψει του
ύψους της, υποχρεούται μεν να προβεί σε σύγκριση των τιμών των
προσφερόμενων ειδών με τις αντίστοιχες του Παρατηρητηρίου, διατηρεί
όμως την δυνατότητα να προβεί και σε περαιτέρω έρευνα αγοράς για την
προμήθεια των ζητούμενων προϊόντων στις τιμές εκείνες που
εξυπηρετούν κατά τον καλύτερο τρόπο το δημόσιο συμφέρον (πρβλ. ΕλΣυν
1749/2016 μείζονα σύνθεση)»
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Ματαίωση Διαγωνιστικής Διαδικασίας (106 Ν. 4412/2016)

 Η αναθέτουσα αρχή με εδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του
αρμόδιου οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:

 α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω
απόρριψης όλων των προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των
προσφερόντων ή συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος βιβλίου
και τα έγγραφα της σύμβασης ή

 β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 105,

 Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με
ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη του
αρμόδιου οργάνου, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης

 β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία
ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν
ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το
υπό ανάθεση αντικείμενο,

 γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,
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Ματαίωση Διαγωνιστικής Διαδικασίας (106 Ν. 4412/2016)

 δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,

 ε) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97,

 στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή 
προστασίας του περιβάλλοντος.

 Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας
ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να
αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμψιλοχώρησε το σφάλμα ή η
παράλειψη.

 Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις
παραγράφους 1 και 2, η αναθέτουσα αρχή ακυρώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας
σύμβασης για ολόκληρο το αντικείμενο της σύμβασης ή, αν οι λόγοι αυτοί συνδέονται με
τμήμα της σύμβασης, για το εν λόγω τμήμα, εφόσον επιτρέπεται η κατάθεση τέτοιων
προσφορών.

 Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου,
να αποφασίσει, παράλληλα με τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης, και την επανάληψη
οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή μη των όρων της ή την
προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 29 ή 32, εφόσον, στην τελευταία αυτή περίπτωση,
πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων αυτών.
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Ειδικές Ρυθμίσεις λόγω COVID-19

 Με το άρθρο εξηκοστό της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (ΦΕΚ Α’ 68/2020) ορίστηκε ότι εφόσον εξακολουθεί
να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού
Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει
τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της ως άνω Π.Ν.Π., με απόφαση
του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου οργάνου, είναι
δυνατή: α) η αναβολή διενέργειας δημόσιων διαγωνισμών, β) η παράταση
της ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ή προσφορών, στις
περιπτώσεις που έχει ήδη δημοσιευθεί προκήρυξη κατά την έναρξη ισχύος
της παρούσας, γ) η αναστολή κάθε προθεσμίας που αφορά δημόσιες
συμβάσεις, ανεξάρτητα από το στάδιο ανάθεσης ή εκτέλεσης αυτών και δ)
η χορήγηση παράτασης κάθε είδους συμβατικών προθεσμιών, για χρονικό
διάστημα που θα καθορίζεται με την οικεία απόφαση.
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Ειδικές Ρυθμίσεις λόγω COVID-19 – Επιλογή 
Διαγωνιστικής Διαδικασίας

Για συμβάσεις που σχετίζονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού και την
αποτροπή περαιτέρω διασποράς του (Σχετική η υπ’ αριθ. 24/2020
Κατευθυντήρια Οδηγία της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων):

 Α. Οι συμβάσεις αυτές καλύπτουν τις προϋποθέσεις για χρήση της
επισπευσμένης ανοικτής ή κλειστής διαδικασίας (άρθρα 27 και 28, 264 και 265 ν.
4412/2016)

 Σύντμηση των ελάχιστων γενικών προθεσμιών του άρθρου 26 παρ. 1 του ν.
4412/2016, εφόσον συντρέχει επείγουσα κατάσταση, δεόντως αιτιολογημένη:

 Στην ανοικτή διαδικασία, η προθεσμία των προσφορών μπορεί να συντμηθεί σε
15 ημέρες από την αποστολή της προκήρυξης.

 Στην κλειστή διαδικασία, η προθεσμία για υποβολή αίτησης συμμετοχής μπορεί
να μειωθεί σε 15 ημέρες από την αποστολή της προκήρυξης και σε 10 ημέρες για
την υποβολή προσφοράς από την υποβολή της πρόσκλησης.
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Ειδικές Ρυθμίσεις λόγω COVID-19 – Επιλογή 
Διαγωνιστικής Διαδικασίας

Για συμβάσεις που σχετίζονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού και την
αποτροπή περαιτέρω διασποράς του:

 Β. Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης

 Άρθρα 32 & 32Α και 269 & 269Α του Ν. 4412/2016

 Στο μέτρο που είναι απολύτως αναγκαίο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης
οφειλόμενης σε γεγονότα, τα οποία η αναθέτουσα αρχή δεν θα μπορούσε να
προβλέψει, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για
τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι εν
λόγω περιστάσεις τις οποίες επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την
αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να
απορρέουν από δική τους ευθύνη (π.χ. πλημμελής προγραμματισμός για έγκαιρη
διεξαγωγή ανοικτής ή κλειστής διαγωνιστικής διαδικασίας).
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Ειδικές Ρυθμίσεις λόγω COVID-19 – Επιλογή 
Διαγωνιστικής Διαδικασίας

 Σε κάθε περίπτωση η άμεση ανάθεση σε προεπιλεγμένο οικονομικό φορέα
εξακολουθεί να αποτελεί την εξαίρεση, η οποία εφαρμόζεται εάν μόνο μία
επιχείρηση είναι σε θέση να εκτελέσει την σύμβαση εντός των τεχνικών και
χρονικών περιορισμών που επιβάλλονται από τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της
κατάστασης.

 Δυνατότητα απευθείας ανάθεσης σύμβασης για συμβάσεις αξίας έως 20.000
ευρώ (άνευ ΦΠΑ), οι οποίες σχετίζονται με την αντιμετώπιση και την αποτροπή
διασποράς του COVI-19, τηρώντας τις λοιπές διαδικαστικές προϋποθέσεις του
άρθρου 118 του ν. 4412/2016.

 Δυνατότητα απευθείας ανάθεσης συμβάσεων ποσού μέχρι 60.000 ευρώ (άνευ
ΦΠΑ) μόνο για τις υπηρεσίες που αναφέρονται στα Παραρτήματα XIV του
Προσαρτήματος Α’ και XVII του Προσαρτήματος Β’ του Ν. 4412/2016, στις οποίες
περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, υπηρεσίες διάθεσης ιατρικού και νοσηλευτικού
προσωπικού, υπηρεσίες παροχής γευμάτων, υπηρεσίες τροφοδοσίας με έτοιμα
γεύματα (catering), υπηρεσίες φύλαξης και ταχυδρομικές υπηρεσίες, οι οποίες
δύνανται να σχετίζονται με την παρούσα υγειονομική κρίση.
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Η πανδημία της νόσου COVID-19 ως λόγος Ανωτέρας Βίας

 Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2020/C 108 I/01 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής σχετικά με την παροχή οδηγιών για την χρήση του πλαισίου για τις
δημόσιες συμβάσεις, η κρίση της νόσου COVID-19 χαρακτηρίζεται ως κατάσταση
έκτακτης ανάγκης, η οποία διαθέτει εξαιρετικά επείγοντα και απρόβλεπτο
χαρακτήρα.

• Σύμφωνα με το άρθρο 204 του ν. 4412/2016, ο ανάδοχος που επικαλείται
ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν
τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και
να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

• Κατά το άρθρο 203 του ν. 4412/2016, εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας,
ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση
ή την σύμβαση. Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν. 4412/2016, στην
περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των αγαθών
συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που
καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών
ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις.
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Η πανδημία της νόσου COVID-19 ως λόγος Ανωτέρας Βίας

Τροποποίηση Συμβάσεων κατά την διάρκειά τους

 Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς
νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
περιπτώσεις:

α) όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της χρηματικής αξίας τους,
προβλέπονται σε σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης στα
αρχικά έγγραφα της σύμβασης στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και
ρήτρες αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το
αντικείμενο και τη φύση των ενδεχόμενων τροποποιήσεων ή προαιρέσεων,
καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Δεν
προβλέπουν τροποποιήσεις ή προαιρέσεις που ενδέχεται να μεταβάλουν τη
συνολική φύση της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο
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Η πανδημία της νόσου COVID-19 ως λόγος Ανωτέρας Βίας

Τροποποίηση Συμβάσεων κατά την διάρκειά τους

β) για τα συμπληρωματικά έργα, υπηρεσίες ή αγαθά από τον αρχικό
ανάδοχο, τα οποία κατέστησαν αναγκαία και δεν περιλαμβάνονταν στην
αρχική σύμβαση, εφόσον η αλλαγή αναδόχου:

αα) δεν μπορεί να γίνει για οικονομικούς ή τεχνικούς λόγους, π.χ. απαιτήσεις
εναλλαξιμότητας ή διαλειτουργικότητας με τον υφιστάμενο εξοπλισμό,
υπηρεσίες ή εγκαταστάσεις που παρασχέθηκαν με τη διαδικασία σύναψης
της αρχικής σύμβασης, και

ββ) θα συνεπαγόταν σημαντικά προβλήματα ή ουσιαστική επικάλυψη
δαπανών για την αναθέτουσα αρχή.

Ωστόσο, οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50 της αξίας της
αρχικής σύμβασης. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η σωρευτική
αξία των τροποποιήσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% της αξίας
της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο.
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Η πανδημία της νόσου COVID-19 ως λόγος Ανωτέρας Βίας

Τροποποίηση Συμβάσεων κατά την διάρκειά τους

γ) Σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 περ. γ’ ορίζεται ότι οι συμβάσεις
μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, όταν
πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεις που δεν ήταν
δυνατόν να προβλεφθούν από μία επιμελή αναθέτουσα αρχή,

β) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει την συνολική φύση της σύμβασης,

γ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της
αρχικής σύμβασης.
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Η πανδημία της νόσου COVID-19 ως λόγος Ανωτέρας Βίας

Τροποποίηση Συμβάσεων κατά την διάρκειά τους

δ) όταν ένας νέος ανάδοχος υποκαθιστά εκείνον στον οποίο ανατέθηκε αρχικά η
σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή, συνεπεία:

αα) ρητής ρήτρας αναθεώρησης ή προαίρεσης,

ββ) ολικής ή μερικής διαδοχής του αρχικού αναδόχου, λόγω εταιρικής
αναδιάρθρωσης, περιλαμβανομένων της εξαγοράς, της απορρόφησης, της
συγχώνευσης ή καταστάσεων αφερεγγυότητας ιδίως στο πλαίσιο προπτωχευτικών ή
πτωχευτικών διαδικασιών, από άλλον οικονομικό φορέα, ο οποίος πληροί τα κριτήρια
ποιοτικής επιλογής που καθορίστηκαν αρχικά, υπό τον όρο ότι η διαδοχή δεν
συνεπάγεται άλλες ουσιώδεις τροποποιήσεις της σύμβασης και δεν γίνεται με σκοπό
την αποφυγή της εφαρμογής του ν. 4412/2016 ή

γγ) περίπτωσης που η αναθέτουσα αρχή αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του κύριου
αναδόχου έναντι των υπεργολάβων του και εφόσον η δυνατότητα αυτή προβλέπεται
στις κείμενες διατάξεις, σύμφωνα με το άρθρο 131,

ε) όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας τους, δεν είναι ουσιώδεις                              
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Η πανδημία της νόσου COVID-19 ως λόγος Ανωτέρας Βίας

Τροποποίηση Συμβάσεων κατά την διάρκειά τους

2. Χωρίς να απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις οι
συμβάσεις μπορεί να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας
σύμβασης, σύμφωνα με το παρόν Βιβλίο, εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι
κατώτερη και των δύο ακόλουθων τιμών:

α) των κατώτατων ενωσιακών ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016, και

β) του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις 
υπηρεσιών και προμηθειών και του 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις 
συμβάσεις έργων.

Η τροποποίηση δεν μπορεί να μεταβάλει τη συνολική φύση της σύμβασης ή της
συμφωνίας- πλαίσιο. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η αξία τους
υπολογίζεται βάσει της καθαρής σωρευτικής αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων
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ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
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Ένσταση άρθρου 127 Ν. 
4412/2016

ενώπιον Αναθέτουσας Αρχής 
για συμβάσεις έως και 60.000 

ευρώ (άνευ Φ.Π.Α.)

Προδικαστική Προσφυγή 
ενώπιον ΑΕΠΠ

για συμβάσεις ανώτερες των 
60.000 ευρώ

(άρθρο 360επ. Ν. 4412/2016)



Ένσταση άρθρου 127 Ν. 4412/2016

 Η Ένσταση κατά της Διακήρυξης ή της πρόσκλησης υποβάλλεται σε προθεσμία
που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από την δημοσίευση
της Διακήρυξης στο ΚΗΔΜΗΣ ή την αποστολή της πρόσκλησης μέχρι την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

 Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες
της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.

 Κατά κάθε πράξης που εκδίδεται στο πλαίσιο της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασης (π.χ. απόφαση Επιτροπής Διαγωνισμού για την τεχνική/οικονομική
αξιολόγηση), η Ένσταση ασκείται εντός 5 ημερών από την κοινοποίηση της
προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από την
συντέλεση της παράλειψης.

 Η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει εντός προθεσμίας 10 ημερών από την
κοινοποίηση της ένστασης. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της
διακήρυξης/πρόσκλησης, αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
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Ένσταση άρθρου 127 Ν. 4412/2016

 Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της
ένστασης.

 Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης απαιτείται, με την κατάθεση, η
καταβολή παραβόλου, υπέρ Δημοσίου, ποσού ίσου με το 1% επί της
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

 Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο και επιστρέφεται με πράξη της
Αναθέτουσας Αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το
αποφασίζον διοικητικό όργανο.

 Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης και η άσκησή της ένστασης κωλύουν την
σύναψη της σύμβασης. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την
πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας.

 Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και
την ακύρωση της πράξης ή της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που
εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της
έδρας της Αναθέτουσας Αρχής.
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Προδικαστική Προσφυγή ενώπιον ΑΕΠΠ
 Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη

σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη
ή παράλειψη της Αναθέτουσας Αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της ΕΕ ή της
εθνικής νομοθεσίας, υποχρεούται πριν από την υποβολή ενδίκων βοηθημάτων
ενώπιον των Δικαστηρίων, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.

 Προθεσμία άσκησης:

αα) 10 ημέρες από την κοινοποίηση της πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία

ββ) 15 ημέρες από την κοινοποίηση της πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως,

γγ) 10 ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που
βλάπτει τα συμφέροντα του οικονομικού φορέα.

**Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής
τεκμαίρεται μετά την πάροδο 15 ημερών από την δημοσίευση στο ΚΗΔΜΗΣ.
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Προδικαστική Προσφυγή ενώπιον ΑΕΠΠ
 Ηλεκτρονική κατάθεση στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού.

 Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός δεν διενεργείται μέσω ΕΣΗΔΗΣ, η προσφυγή
κατατίθεται στην ΑΕΠΠ.

 Παράβολο: 0,50% της προϋπολογισθείσας αξίας άνευ Φ.Π.Α. Το ύψος του
παραβόλου δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 600 ευρώ ούτε ανώτερο των
15.000 ευρώ.

 Εάν από τα έγγραφα της σύμβασης παρέχεται η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης, το ύψος του παραβόλου
υπολογίζεται επί της αξίας του τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σχετικά με τα
οποία ασκείται η προσφυγή.

 Επιστροφή παραβόλου σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής.

 Δικαίωμα άσκησης παρέμβασης εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση της
προσφυγής. Η παρέμβαση ασκείται για την διατήρηση της ισχύος της
προσβαλλόμενης πράξης. Δεν απαιτείται η κατάθεση παραβόλου.
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Προδικαστική Προσφυγή ενώπιον ΑΕΠΠ
 Δυνατότητα υποβολής υπομνήματος επί των απόψεων και της συμπληρωματικής

αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής έως 5 ημέρες πριν από την συζήτηση της
προσφυγής (άρθρο 365 παρ. 1 Ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ. 42
του άρθρου 43 Ν. 4605/2019).

 Σε περίπτωση μη αποστολής του διοικητικού φακέλου/αποστολής ελλιπών
στοιχείων από την Αναθέτουσα Αρχή, η ΑΕΠΠ δύναται να συνάγει τεκμήριο
ομολογίας της Αναθέτουσας Αρχής για την πραγματική βάση των ισχυρισμών του
προσφεύγοντος.

 Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της προσφυγής κωλύουν την σύναψη
της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας. Δεν κωλύεται η πρόοδος της διαγωνιστικής
διαδικασίας.

 Το ανωτέρω δεν εφαρμόζεται α) όταν δεν απαιτείται προηγούμενη δημοσίευση
προκήρυξης, β) αν υποβλήθηκε μόνο μία προσφορά, γ) εφόσον πρόκειται για
εκτελεστική σύμβαση Συμφωνίας-Πλαίσιο.
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Προδικαστική Προσφυγή ενώπιον ΑΕΠΠ
 Αίτημα Προσφυγής:

Α) Προσωρινή προστασία – άρθρο 366 Ν. 4412/2016

Β) Ακύρωση παράνομης πράξης ή παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής – άρθρο 367
Ν. 4412/2016

Γ) Ακύρωση της Σύμβασης, η οποία έχει συναφθεί παράνομα – άρθρο 368 Ν.
4412/2016: α) ανάθεση σύμβασης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης
στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, β) δεν τηρήθηκε η υποχρέωση αναστολής της
σύναψης σύμβασης, γ) σε περίπτωση σύναψης Συμφωνίας-Πλαίσιο και
δυναμικού συστήματος αγορών όταν δεν τηρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις.

 Η προδικαστική προσφυγή έχει χαρακτήρα ενδικοφανούς προσφυγής, επειδή η
άσκησή της αποτελεί προϋπόθεση για την παραδεκτή άσκηση των σχετικών
ενδίκων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και αίτησης ακύρωσης.
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Δικαστική Προστασία (άρθρο 372 Ν. 4412/2016)
 Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της

απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της
έδρας της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο αποφαίνεται αμετακλήτως.

 Κατ’ εξαίρεση, διαφορές οι οποίες προκύπτουν κατά την ανάθεση συμβάσεων
παραχώρησης έργων ή υπηρεσιών, δημοσίων συμβάσεων, οι οποίες
υλοποιούνται ως Συμπράξεις Δημοσίου-Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) και δημοσίων
συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ (ν.
4413/2016) εκδικάζονται από το Συμβούλιο της Επικρατείας.

 Ομοίως, διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την ανάθεση δημοσίων
συμβάσεων που εμπίπτουν στον ν. 4412/2016 με προϋπολογισμό μεγαλύτερο
των 15.000.000 ευρώ (περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) εκδικάζονται από το
Συμβούλιο της Επικρατείας.
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Συμβάσεις Παραχώρησης και Συμπράξεις Δημοσίου και 
Ιδιωτικού Τομέα στον χώρο της Υγείας

Περιεχόμενα

1.    Έννοια – Νομοθετικό Πλαίσιο Ν. 4413/2016 και Ν. 
3389/2005

2.    Εργαλεία υλοποίησης των ΣΔΙΤ στην Υγεία με βάση και την 
διεθνή πρακτική – Είδη διαγωνιστικών Διαδικασιών
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Ν. 4413/2016: Ανάθεση-εκτέλεση συμβάσεων 
παραχώρησης – Οδηγία 2014/23/ΕΕ

Πεδίο Εφαρμογής

 Συμβάσεις Παραχώρησης, των οποίων η εκτιμώμενη αξία ισούται με ή
υπερβαίνει τα 5.000.000,00€

 Για όσες υπολείπονται του ως άνω χρηματικού ορίου, εφαρμόζονται κάποιες
από τις διατάξεις του νόμου (1, 6-29, 33 παρ. 1-3 και 34-60)

 Η αξία ισούται με τον συνολικό κύκλο εργασιών του παραχωρησιούχου καθ’
όλη την διάρκεια της σύμβασης (άνευ ΦΠΑ)

Ορισμός Έργων

Συμβάσεις Παραχώρησης Υπηρεσιών

Μεικτές (Έργων και Υπηρεσιών)
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Σύμβαση Παραχώρησης Έργων/Υπηρεσιών

 Η σύμβαση εξ επαχθούς αιτίας που συνάπτεται εγγράφως μέσω της οποίας
μία ή περισσότερες Α.Α. αναθέτουν την εκτέλεση έργων/παροχή και
διαχείριση υπηρεσιών σε έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς, το δε
αντάλλαγμα για αυτή συνίσταται είτε αποκλειστικά στο δικαίωμα
εκμετάλλευσης των έργων, τα οποία αποτελούν το αντικείμενο της σύμβασης
είτε στο δικαίωμα αυτό μαζί με την καταβολή αμοιβής.

 Η ανάθεση σύμβασης παραχώρησης έργων ή υπηρεσιών συνεπάγεται την
μεταβίβαση στον παραχωρησιούχο του λειτουργικού κινδύνου που απορρέει
από την εκμετάλλευση των εν λόγω έργων ή υπηρεσιών και ο οποίος
συμπεριλαμβάνει κίνδυνο ζήτησης ή προσφοράς ή αμφότερους.
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 Ο παραχωρησιούχος θεωρείται ότι αναλαμβάνει τον λειτουργικό κίνδυνο
όταν, υπό φυσιολογικές συνθήκες λειτουργίας, δεν υπάρχει εγγύηση για την
απόσβεση της επένδυσης ή των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν κατά την
εκτέλεση των έργων ή την παροχή των υπηρεσιών που αποτελούν το
αντικείμενο της σύμβασης παραχώρησης.

 Περιορισμένη διάρκεια Συμβάσεων: Η Α.Α. υπολογίζει την διάρκεια της
σύμβασης ανάλογα με τα έργα ή τις υπηρεσίες που ζητούνται.

 Για όσες Συμβάσεις διαρκούν περισσότερο από 5 έτη, η μέγιστη διάρκεια δεν
πρέπει να υπερβαίνει τον εύλογο χρόνο εντός του οποίου ο
παραχωρησιούχος θα μπορούσε να αποσβέσει τις επενδύσεις που
πραγματοποίησε για την εκτέλεση έργων/παροχή υπηρεσιών μαζί με κάποια
απόδοση του επενδυμένου κεφαλαίου, λαμβάνοντας υπόψη τις επενδύσεις
που απαιτούνται για την επίτευξη των συγκεκριμένων συμβατικών
υποχρεώσεων.
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Δύο βασικές υποχρεώσεις Αναθέτουσας Αρχής

1. Υποχρέωση Διπλής Δημοσίευσης

 Άρθρα 31-33 Οδηγίας 2014/23/ΕΕ και 30-31 ν. 4413/2016

 Προκήρυξη Παραχώρησης και Γνωστοποίηση Ανάθεσης στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ε.Ε.

 Προηγείται η δημοσίευση των γνωστοποιήσεων σε επίπεδο Ένωσης και
έπεται η δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

2. Κριτήρια Ανάθεσης

 Άρθρα 37-41 Οδηγίας 2014/23/ΕΕ

 Αντικειμενικά κριτήρια-διασφάλιση αξιολόγησης προσφορών υπό συνθήκες
πραγματικού ανταγωνισμού-περιβαλλοντικά/κοινωνικά κριτήρια ή κριτήρια
σχετικά με την καινοτομία

 Κατάταξη οικονομικών φορέων με φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας
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Οδηγία ΕΑΑΔΗΣΥ 1/2018

Έννοια Παραχώρησης: Είδος εταιρικής σχέσης μεταξύ του δημοσίου τομέα
και μιας ιδιωτικής εταιρείας που έχει αποδείξει την προστιθέμενη αξία της σε
έναν συγκεκριμένο τομέα. Μέσω των παραχωρήσεων κινητοποιούνται νέες
επενδύσεις σε δημόσιες υποδομές και υπηρεσίες, χωρίς να αυξάνεται το
δημόσιο χρέος.

Διαφορά με την δημόσια σύμβαση του ν. 4412/2016: Η αμοιβή του
παραχωρησιούχου συνίσταται κυρίως στην παραχώρηση της διαχείρισης και
της εκμετάλλευσης του έργου/υπηρεσίας. Συνεπώς, ο παραχωρησιούχος
εκτίθεται σε κίνδυνο απομείωσης της επένδυσής της.
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Μορφές Συμβάσεων Παραχώρησης-Διεθνές Επίπεδο

 B.O.T. (Built-Operate-Transfer) και B.O.O.T. (Built-Own-Operate-Transfer)

Ο Ανάδοχος κατασκευάζει, συντηρεί και λειτουργεί το έργο που είτε ανήκει στο
Δημόσιο (B.O.T.) ή στον ίδιο (B.O.O.T. ) για ορισμένο χρονικό διάστημα και μετά
την λήξη της περιόδου παραχώρησης είτε μεταβιβάζει την λειτουργία του
(B.O.T.) είτε την ιδιοκτησία του (B.O.O.T. ) στο Δημόσιο. Ο ιδιώτης είναι
υπεύθυνος για τμήμα ή το σύνολο της χρηματοδότησης του έργου. Ο ΔΑΑ, η
ζεύξη Ρίου-Αντιρρίου και η Λεωφ. Σπάτων-Ελευσίνας κατασκευάστηκαν με
αυτή την μορφή.

 D.B.F.O. (Design-Build-Finance-Operate)

Ο Ανάδοχος σχεδιάζει, κατασκευάζει, λειτουργεί και χρηματοδοτεί το πάγιο και
επανακτά την αξία των επενδεδυμένων κεφαλαίων από τις πληρωμές, που
καταβάλλει το Δημόσιο για τις υπηρεσίες που παρέχονται κατά την διάρκεια
της σύμβασης. Με την λήξη της σύμβασης, η ιδιοκτησία του παγίου
μεταφέρεται στο Δημόσιο.
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Μορφές Συμβάσεων Παραχώρησης-Διεθνές Επίπεδο

 B.T.O. (Built – Tranfer - Operate)

• Ο Ανάδοχος σχεδιάζει, χρηματοδοτεί και κατασκευάζει το έργο. Μετά την
αποπεράτωση του, η ιδιοκτησία του μεταβιβάζεται στο Δημόσιο, το οποίο στην
συνέχεια συμφωνεί για τη μίσθωση του έργου στον εν λόγω Ιδιώτη, για
ορισμένο χρόνο στον οποίο ο ιδιώτης διαχειρίζεται το έργο και εισπράττει τα
έσοδα λειτουργίας του.

 L.R.O. (Lease – Rehabilitate - Operate)

Το Δημόσιο ενοικιάζει υπάρχουσες εγκαταστάσεις σε ιδιώτες, ο οποίος
επενδύει οικονομικά για τον εκσυγχρονισμό τους ή την επέκταση τους και
αναλαμβάνει τη λειτουργία και εκμετάλλευση τους για ορισμένο χρόνο, στο
πλαίσιο σύμβασης με το Δημόσιο, που παραμένει κύριος του έργου.
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Μορφές Συμβάσεων Παραχώρησης-Διεθνές Επίπεδο
 O.M.M. (Private Services Contract: Operation, Maintenance and Managment)

Πρόκειται για σύμβαση παροχής «ολοκληρωμένων» υπηρεσιών με την οποία το
Δημόσιο διατηρεί την ιδιοκτησία του έργου και αναθέτει σε ιδιώτη την
λειτουργία, συντήρηση και διοίκησή του.

 Σύμβαση Διαχείρισης (Management agreement):

Ο Ιδιωτικός φορέας αναλαμβάνει την ευθύνη παροχής υπηρεσιών λειτουργίας

και συντήρησης για λογαριασμό του Δημοσίου, ανεξάρτητος διοικητικά

ανεξάρτητα και χωρίς άμεση νομική εξάρτηση από το Δημόσιο. Η αμοιβή αυτή

μπορεί να είναι σταθερή ή να συνδέεται με την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων 
αφού αυτοί θα έχουν καθοριστεί.

 O.M. (Private Services Contract: Operation and Maintenance)

Πρόκειται για σύμβαση παροχής υπηρεσιών, κατά την οποία το Δημόσιο διατηρεί
την ιδιοκτησία και τη διοίκηση του έργου και αναθέτει σε ιδιώτη την λειτουργία
και συντήρησή του

108



ΣΔΙΤ – Ν. 3389/2005

 Δημόσιοι Φορείς μπορούν σε τομείς της αρμοδιότητάς τους να συνάπτουν
έγγραφες συμβάσεις συνεργασίας από επαχθή αιτία με νομικά πρόσωπα του
ιδιωτικού τομέα για την εκτέλεση έργων ή και την παροχή υπηρεσιών.

 Οι ιδιωτικοί φορείς συμβάλλονται μέσω ανωνύμων εταιρειών ειδικού σκοπού
που συνιστώνται από αυτούς αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της
σύμπραξης («Εταιρεία Ειδικού Σκοπού») που εδρεύουν στην Ελλάδα και
λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις περί ανωνύμων εταιρειών.

 Οι Ιδιωτικοί Φορείς αναλαμβάνουν ουσιώδες μέρος των κινδύνων που
συνδέονται με την χρηματοδότηση, την κατασκευή, την διαθεσιμότητά ή την
ζήτηση του αντικειμένου της Σύμπραξης, τον διαχειριστικό και τον τεχνικό
κίνδυνο, έναντι ανταλλάγματος που καταβάλλεται εφάπαξ ή τμηματικά από
τους Δημόσιους Φορείς ή τους τελικούς χρήστες των έργων/υπηρεσιών.

 Η χρηματοδότηση, εν όλω ή εν μέρει, της κατασκευής των έργων ή της
παροχής των υπηρεσιών θα γίνει με κεφάλαια και πόρους που εξασφαλίζουν
οι ιδιωτικοί φορείς.
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ΣΔΙΤ – Ν. 3389/2005

 Το συνολικό συμβατικό προϋπολογιζόμενο κόστος της υλοποίησης του
αντικειμένου της Σύμπραξης δεν υπερβαίνει στο ποσό των 500.000.000€

 Σχέση με δημόσιες συμβάσεις παραχώρησης ν. 4413/2016;

Το 60% όλων των συμβάσεων ΣΔΙΠ θεωρούνται ως παραχωρήσεις.

 Στον ν. 4413/2016 ορίζονται τα εξής:

 Κατά την ανάθεση και εκτέλεση των συμβάσεων παραχώρησης έργων και
υπηρεσιών που υλοποιούνται ως ΣΔΙΤ, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.
4413/2016 περί ανάθεσης και εκτέλεσης των συμβάσεων παραχώρησης και
συμπληρωματικά οι διατάξεις του ν. 3389/2005, κατά το μέρος που δεν
αντίκειται στις διατάξεις του ν. 4413/2016.

Ενοποίηση Νομοθεσίας
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ΣΔΙΤ – Ν. 3389/2005

 Οι συμπράξεις αποτελούν υποπερίπτωση των συμβάσεων παραχώρησης

 Μεταξύ των δύο θεσμών δεν υπάρχει σημαντική διαφορά – συνιστούν είδος
συνεργασίας του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα για την ικανοποίηση
δημοσίων σκοπών και αναγκών.

ΔΙΑΦΟΡΕΣ

 Τρόπος αποπληρωμής του ιδιωτικού φορέα

Στις συμβάσεις παραχώρησης ο ιδιώτης αναλαμβάνει τον κίνδυνο εκμετάλλευσης
του αντικειμένου που του παραχωρήθηκε και αποπληρώνεται κυρίως από τον
χρήστη του δημοσίου έργου που διαχειρίζεται ή από τον χρήστη-καταναλωτή
της δημόσιας υπηρεσίας που παρέχει.

Στις ΣΔΙΤ η αποπληρωμή του ιδιώτη μπορεί να γίνει είτε με καταβολή των
δαπανών και της αμοιβής από τον δημόσιο φορέα είτε με καταβολή από τους
πολίτες-χρήστες.
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Στην περίπτωση των ΣΔΙΤ η ανάληψη των κινδύνων αποτελεί συστατικό
στοιχείο, ενώ αντίθετα στις συμβάσεις παραχώρησης η ανάληψη των κινδύνων
που προκαλούνται είναι μόνο συνοδευτικό-παρακολουθηματικό στοιχείο του
τρόπου αποπληρωμής του ιδιώτη μέσω της εκμετάλλευσης του αντικειμένου
της παραχώρησης.

Ανάγκη κύρωσης της Σύμβασης με νόμο

 Η κύρωση των συμβάσεων παραχώρησης εκπληρώνει την ανάγκη των
διοικητικών συμβάσεων να εγκρίνονται προκειμένου να πληρούται ο όρος του
ενεργού των συμβάσεων και να αναπτύσσουν τις έννομες συνέπειές τους.

 Πάγια Νομολογία (ΣτΕ 21/2019, 880/2016): οι συμβάσεις παραχώρησης
υπόκεινται σε κύρωση με νόμο. Η νομοθετική κύρωση αποτελεί προϋπόθεση
έναρξης της ισχύος της σύμβασης.

 Ο κυρωτικός νόμος δεν είναι τυπικός, αλλά ουσιαστικός νόμος, καθώς δεν
μεταβάλλει την συμβατική σχέση των μερών σε κανόνα δικαίου, ενώ η πηγή
της ρύθμισης των σχέσεων των μερών παραμένει η σύμβαση.
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ΣτΕ 21/2019, 880/2016, Ολ 1947/1955: η νομοθετική κύρωση σύμβασης, η
οποία είναι επιβεβλημένη όταν η σύμβαση περιέχει διατάξεις που
δημιουργούν υποχρεώσεις για τους τρίτους ή όταν η κύρωση είναι αναγκαία
για την έγκυρη συμβατική δέσμευση του Δημοσίου από τα όργανά του που
ενήργησαν σχετικώς, δεν προσδίδει στην σύμβαση την ισχύ κανόνα εξ
αντικειμένου δικαίου έναντι των συμβαλλομένων μερών, ούτε αλλοιώνει τον
συμβατικό χαρακτήρα της πράξης, η οποία εξακολουθεί να αποτελεί την
αποκλειστική πηγή των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβληθέντων.
Τα αυτά ισχύουν και στις περιπτώσεις που ο νόμος δεν περιορίζεται στην
κύρωση της σύμβασης, αλλά, προκειμένου ιδίως να ισχυροποιήσει τους
συμβατικούς όρους, το περιεχόμενο των οποίων τυχόν αντιτίθεται προς την
ισχύουσα κατά τον χρόνο της κατάρτισης της σύμβασης νομοθεσία, ορίζει,
περαιτέρω, ότι οι όροι της σύμβασης αποκτούν ισχύ νόμου. Και τούτο, διότι
με την προσθήκη αυτή δεν δημιουργούνται, από την εξεταζόμενη άποψη, και
άλλες συνέπειες εκτός από εκείνες τις οποίες προκαλεί η νομοθετική κύρωση
της σύμβασης.
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ΣΔΙΤ – Ν. 3389/2005

 Σύμφωνα με την θεωρία, η Σύμβαση Σύμπραξης μπορεί να είναι τόσο ιδιωτική
όσο και διοικητική σύμβαση, αναλόγως του περιεχομένου της.

 Διοικητική χαρακτηρίζεται όταν:

 Ο ένας συμβαλλόμενος είναι δημόσιος φορέας, δηλ. Δημόσια, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ

 Αντικείμενο της συμφωνίας αποτελεί η παραχώρηση στον ιδιωτικό φορέα της
άσκησης ορισμένης δραστηριότητας που για λόγους δημοσίου συμφέροντος
επιφυλάσσει το κράτος για το ίδιο, επιδιώκει δημόσιο σκοπό και εξυπηρετεί το
δημόσιο συμφέρον

 Η σύμβαση περιέχει όρους, σύμφωνα με τους οποίους ο δημόσιος φορέας
μπορεί να έχει αυξημένη δικαιοπρακτική ισχύ και να επεμβαίνει στις
συμβατικές σχέσης, ενώ συγχρόνως προβλέπονται συγκεκριμένα προνόμια
προς διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της δραστηριότητας που έχει
παραχωρηθεί.
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Ο χαρακτηρισμός δεν φαίνεται να έχει ιδιαίτερη σημασία, δεδομένου ότι ο ν. 
3389/2005 προβλέπει στο άρθρο 31 ότι όλες οι διαφορές θα επιλύονται 
αποκλειστικά και μόνο με την διαδικασία της διαιτησίας, ενώ σε συνδυασμό 
με το άρθρο 7 παρ. 1 εδ΄. β΄ ορίζεται ως εφαρμοστέο το ελληνικό ουσιαστικό 
δίκαιο και ειδικότερα οι όροι της σύμβασης σύμπραξης και συμπληρωματικά 
οι διατάξεις του ΑΚ.

 Η σύμβαση σύμπραξης αποτελεί μια σύμβαση-πλαίσιο. Από το ελάχιστο
περιεχόμενο μιας σύμβασης σύμπραξης προκύπτει ότι τα συμβαλλόμενα
μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση σύναψης και άλλων επιμέρους
συμβάσεων, που χαρακτηρίζονται από τον νόμο ως Παρεπόμενα Σύμφωνα.
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Πρακτική Εφαρμογή στον Χώρο της Υγείας

Εθνικό Σύστημα Υγείας στην Ελλάδα

 Δημιουργία:  ν. 1397/1983

 Μεικτό σύστημα χρηματοδότησης

 Ασφαλιστικές εισφορές και γενική φορολογία

 Παροχή υπηρεσιών υγείας: Δημόσιοι και Ιδιωτικοί Φορείς

 Π.Δ. 247/1991: Επέτρεψε την ίδρυση, λειτουργία ιδιωτικών κλινικών, καθώς 
και την δημιουργία ανεξάρτητων διαγνωστικών μονάδων μέσα σε αυτές.
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Πρακτική Εφαρμογή στον Χώρο της Υγείας

Μέχρι σήμερα, ο θεσμός των ΣΔΙΤ/Συμβάσεων Παραχώρησης στην Ελλάδα
έχει εφαρμοστεί στους τομείς:

 της καθαριότητας

 της φύλαξης των κτιρίων

 της σίτισης/τροφοδοσίας

 Δυνατότητα προμήθειας μεγάλων και δαπανηρών μηχανημάτων, όπως
αξονικών τομογράφων, με την μέθοδο leasing, χωρίς καταβολή τιμήματος από
την πλευρά του Νοσοκομείου, με τραπεζική χρηματοδότηση και εξόφληση
κατά ιατρική πράξη
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Σύνταγμα, άρθρο 21 παρ. 3:

«Το Κράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών και λαμβάνει ειδικά μέτρα για
την προστασία της νεότητας, του γήρατος, της αναπηρίας και για την
περίθαλψη των απόρων»

 Ιδρύεται θετική υποχρέωση του κράτους και αντίστοιχο δικαίωμα των πολιτών
για την λήψη θετικών μέτρων για την προστασία της υγείας και την παροχή
υπηρεσιών υγείας.

 Κοινωνικό δικαίωμα -> δεν επιτρέπει στο κράτος να υπαναχωρήσει από την
υποχρέωσή του. Ωστόσο, δεν αποκλείεται η ιδιωτική πρωτοβουλία από την
παροχή υπηρεσιών υγείας, ούτε επιβάλλεται κάποιου είδους κρατικό
μονοπώλιο.

 Δυνατότητα υλοποίησης έργων, όπως υποστηρικτικές υπηρεσίες υγείας
(ασφάλεια, σίτιση, καθαριότητα, συντήρηση εγκαταστάσεων), αξιοποίηση
ακινήτων και συστήματα πληροφορικής, τα οποία εκχωρούνται μέχρι σήμερα
με σύναψη συμβάσεων σε ιδιωτικές εταιρείες.
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Δυνατότητες μελλοντικής υλοποίησης στην Ελλάδα

 Προκήρυξη διαγωνιστικών διαδικασιών δυνάμει του ν. 4413/2016 για την
ανάθεση σε ιδιωτικούς φορείς

 παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών τεχνογνωσίας σχετικά με την χωρική
διαμόρφωση του Νοσοκομείου,

 το σύστημα διαχείρισης των ασθενών,

 την διαχείριση των προμηθειών

 την ανάθεση προμήθειας υλικών και μηχανημάτων.

 Απαιτείται νομοθετική ρύθμιση
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Πρακτική Εφαρμογή στον Χώρο της Υγείας

Στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης το σύστημα των Συμβάσεων
Παραχώρησης/ΣΔΙΤ εφαρμόζεται εδώ και χρόνια.

Το παράδειγμα της Μεγάλης Βρετανίας

 Η συντριπτική πλειοψηφία των έργων στον χώρο της Υγείας υλοποιούνται με
την μέθοδο της Σύμπραξης χωρίς κρατική χρηματοδότηση, ήτοι με
αυτοχρηματοδότηση από τον ιδιωτικό τομέα.

 Βρετανική Πρωτοβουλία Ιδιωτικής Χρηματοδότησης («Private Finance
Initiative-PFI»): μέσο με σκοπό την αξιοποίηση της αποδοτικότητας, της
διαχείρισης και της εμπορικής εμπειρίας που διαθέτει ο ιδιωτικός τομέας
προς όφελος του Δημοσίου

 Από το 1998 έχει αποτελέσει τον μοναδικό τρόπο χρηματοδότησης νέων
επενδύσεων για την κατασκευή νοσοκομείων
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