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1. Εισαγωγή: Συνοπτικά, τι 

αλλάζει με τις νέες οδηγίες 

 

Οι ευρωπαϊκοί κανόνες για τις δημόσιες 

συμβάσεις που ισχύουν σήμερα 

χρονολογούνται από το 2004. 

Οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές 

εξελίξεις, αλλά και οι δημοσιονομικοί 

περιορισμοί, κατέστησαν αναγκαία τη 

μεταρρύθμιση των κανόνων αυτών, 

ώστε, αφενός, να γίνουν απλούστεροι 

και αποτελεσματικότεροι, τόσο για τις 

αναθέτουσες δημόσιες αρχές όσο και για 

τις επιχειρήσεις, και, αφετέρου, οι 

αγορές του δημοσίου να γίνονται με την 

καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής, 

σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας 

και του υγιούς ανταγωνισμού. Οι 

οδηγίες 2014/24 και 2014/25 θα πρέπει 

να μεταφερθούν στην ελληνική έννομη 

τάξη μέχρι τις 18.04.2016. 

 
1. Introduction: overview of 

what changes under the new 

directives 

Current European rules on public 

procurement date from 2004. 

Economic, social and political 

developments and current budgetary 

constraints have made it necessary to 

reform the rules, firstly to make them 

simpler and more efficient for public 

purchasers and companies and 

secondly to provide the best value for 

money for public purchases, while 

respecting the principles of 

transparency and competition. 

Directives 2014/24 and 2014/25 will 

have to be transposed into the Greek 

legal system by April 18, 2016. 
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Τι αλλάζει με τους νέους κανόνες: 

o Οι νέοι κανόνες απλουστεύουν 

και επισπεύδουν τις διαδικασίες, 

γεγονός που αναμένεται να ωφελήσει 

τόσο τις αναθέτουσες αρχές όσο και τις 

επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ (Μικρές και 

Μεσαίες Επιχειρήσεις). 

ο Οι αναθέτουσες αρχές θα έχουν 

μεγαλύτερη ευχέρεια να 

διαπραγματεύονται τους όρους της 

σύμβασης με τις επιχειρήσεις. 

ο Οι ελάχιστες προθεσμίες των 

διαδικασιών γίνονται συντομότερες. 

ο Οι περιφερειακές και τοπικές 

αρχές θα έχουν λιγότερες υποχρεώσεις 

δημοσίευσης. 

ο Μόνο η επιχείρηση που 

αναδεικνύεται ανάδοχος θα πρέπει να 

προσκομίζει όλα τα έγγραφα που 

αποδεικνύουν, ότι πληροί τους 

απαιτούμενους όρους για τη 

συγκεκριμένη σύμβαση. Για τη 

συμμετοχή στη διαδικασία, θα αρκεί η 

υποβολή υπεύθυνης δήλωσης ότι 

πληρούνται οι όροι αυτοί. 

ο Σταδιακά η επικοινωνία μεταξύ 

αναθετουσών αρχών και επιχειρήσεων 

θα γίνεται υποχρεωτικά δια της 

ηλεκτρονικής οδού. 

ο Οι δημόσιες συμβάσεις γίνονται 

εργαλείο άσκησης πολιτικής 

(περιβάλλον, «κοινωνική ένταξη», 

καινοτομία). 

ο Οι δημόσιες αρχές θα ενθαρρύνονται 

να αναθέτουν πολλές συμβάσεις σε 

διάφορες μικρές επιχειρήσεις, παρά να 

αναθέτουν μία μόνο σύμβαση σε μία 

What changes under the new rules: 

• The new rules simplify and 

accelerate public procurement 

procedures, which will benefit both 

public purchasers and businesses, 

particularly small and medium-sized 

companies. 

• Public purchasers will be 

better able to negotiate the terms of 

contracts with companies. 

• Minimum deadlines for 

procedures will be shorter. 

• Regional and local authorities 

will have reduced publicity 

obligations. 

• Only the winning company 

needs to submit all the documentation 

proving that it qualifies for the 

contract in question. For a company to 

participate in the procedure, it will be 

sufficient to submit a self-declaration 

that it fulfils the conditions. 

 

• Gradually, communication 

between awarding authorities and 

companies will eventually have to be 

done online rather than by post. 

• Public procurement is 

becoming a policy strategy instrument 

(environment, social integration, 

innovation). 

• Public purchasers will 

therefore be encouraged to award 

several contracts to various small 

businesses, rather than a single 
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μεγάλη επιχείρηση. 

ο Το απαιτούμενο ύψος του κύκλου 

εργασιών για τη συμμετοχή σε δημόσιο 

διαγωνισμό θα περιορίζεται, κατ' 

ανώτατο όριο, στο διπλάσιο της 

εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 

o Λαμβάνονται μέτρα για την 

καλύτερη πρόληψη της σύγκρουσης 

συμφερόντων, της ευνοιοκρατίας και 

της διαφθοράς. 

o Οι περιπτώσεις στις οποίες μια 

σύμβαση μπορεί να τροποποιείται μετά 

την ανάθεσή της και χωρίς νέα 

προκήρυξη υποβολής προσφορών θα 

προσδιορίζονται στο εξής επακριβώς. 

o Οι δημόσιες αρχές θα πρέπει να 

απορρίπτουν κάθε προσφορά της 

οποίας η τιμή είναι αφύσικα χαμηλή 

λόγω παράβασης της κοινωνικής, 

εργατικής και περιβαλλοντικής 

νομοθεσίας, σε ευρωπαϊκό και διεθνές 

επίπεδο, από μια ενδιαφερόμενη 

επιχείρηση. 

o Οι κοινωνικές υπηρεσίες, καθώς 

και οι υπηρεσίες στους τομείς του 

πολιτισμού, της υγείας και ορισμένες 

άλλες, όπως οι νομικές, οι ξενοδοχειακές 

και οι υπηρεσίες εστίασης, που 

απαριθμούνται στις σχετικές οδηγίες, θα 

υπάγονται σε ένα νέο απλούστερο 

καθεστώς (το καθεστώς αυτό θα ισχύει 

για τις δημόσιες συμβάσεις άνω των 

750.000 ευρώ, έναντι 200.000 ευρώ για 

τις άλλες υπηρεσίες).  

 

 

 

contract to a large company. 

• The turnover required to 

participate in public procurement will 

be limited to a maximum of double the 

estimated contract value. 

• Stronger measures shall be 

taken to prevent conflicts of interest, 

favouritism and corruption. 

• There will be specific 

identification of cases where a 

contract could be modified after it is 

awarded, without a new call for 

tenders. 

• Public purchasers must reject 

any bid that comes at an abnormally 

low price because the company 

concerned is violating EU or 

international social, environmental 

and labour laws. 

 

• Social, cultural and health 

services and certain others, such as 

legal, hospitality, catering and canteen 

services listed in the Directives, will 

benefit from the new simplified 

arrangements, which shall apply to 

contracts worth more than EUR 750 

000 (compared with EUR 200 000 for 

other services). 
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2. Απλούστευση των κανόνων για 

τους προσφέροντες και μείωση του 

διοικητικού φόρτου  

Οι προσφέροντες θα μπορούν να 

αποδεικνύουν την καταλληλότητά τους, 

την οικονομική τους κατάσταση και τις 

ικανότητές τους με μια απλή υπεύθυνη 

δήλωση, αντί να προσκομίζουν πλήρη 

δικαιολογητικά. Το προβλεπόμενο 

«Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 

Προμήθειας», ένα τυποποιημένο έντυπο 

υπεύθυνης δήλωσης, θα απλουστεύσει 

σημαντικά αυτή τη διαδικασία. 

Όπως ήδη ίσχυε, μόνον ο προσφέρων, 

στον οποίο έχει αποφασιστεί να 

ανατεθεί η σύμβαση υποχρεούται να 

προσκομίσει πλήρη δικαιολογητικά. Η 

αναθέτουσα αρχή θα μπορεί, ωστόσο, 

να λαμβάνει τις σχετικές 

πληροφορίες απευθείας από τις 

εθνικές βάσεις δεδομένων, αν ο 

επιτυχών τις έχει δηλώσει στο 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας 

που υπέβαλε. 

Ενισχύεται σημαντικά η δυνατότητα 

πρόσβασης των μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στις δημόσιες 

συμβάσεις. Ειδικότερα, μειώνονται οι 

απαιτήσεις, ως προς την οικονομική 

κατάσταση των προσφερόντων: στο 

μέλλον, ο απαιτούμενος ετήσιος 

κύκλος εργασιών τους θα πρέπει (και 

θα αρκεί), κατά κανόνα, να υπερβαίνει 

το διπλάσιο της αξίας της σύμβασης. 

Επίσης, αντίθετα με τα μέχρι τώρα 

ισχύοντα, ενθαρρύνεται σημαντικά η 

υποδιαίρεση μεγάλων συμβάσεων σε 

μικρότερα τμήματα, ώστε να 

επιτρέπεται με τον τρόπο αυτό τη 

συμμετοχή μικρότερων επιχειρήσεων.  

2. Simplifying the rules for 

bidders and reduction of 

administrative burden 

Bidders may prove their suitability, 

financial status and abilities with self-

declarations instead of providing full 

documentary evidence as previously 

required. The European Single 

Procurement Document, a standard 

self-declaration form will facilitate this 

procedure. 

As it has already been, under the 

previous regime, only the winning 

bidder will have to provide full 

documentary evidence. However, the 

contracting authority will be able to 

collect the information directly from 

national databases if the winning 

bidder indicates the relevant 

databases in his European Single 

Procurement Document. 

Access to access to public 

procurement for SMEs shall be 

enhanced. Specifically, requirements 

regarding the financial situation of 

bidders is reduced, so that in future 

the required annual turnover should 

normally not be higher (and this shall 

be sufficient) than twice the contract 

value. Furthermore, contrary to what 

has been the rule under the previous 

regime, contracting authorities are 

encouraged to divide larger contracts 

into lots, so that to allow the 

participation of smaller undertakings. 
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3. Απλούστευση των κανόνων για τις 

αναθέτουσες αρχές 

Με τις νέες οδηγίες, οι αναθέτουσες 

αρχές έχουν πολύ μεγαλύτερη ελευθερία 

να επιλέξουν το είδος και τον σχεδιασμό 

της διαδικασίας που ανταποκρίνεται 

καλύτερα στις ανάγκες τους. 

Η πρόσβαση σε διαδικασίες που 

περιλαμβάνουν διαπραγματεύσεις είναι 

κατά πολύ ευρύτερη και πιο ευέλικτη σε 

σχέση με ό, τι προβλέπεται στις 

προηγούμενες οδηγίες. 

Τα χρονικά όρια για τη συμμετοχή και 

την υποβολή προσφορών μειώνονται, με 

αποτέλεσμα οι αναθέτουσες αρχές να 

έχουν τη μέγιστη δυνατή ευελιξία για 

ταχύτερες διαδικασίες δημόσιων 

συμβάσεων. 

Ένα νέο τυποποιημένο ηλεκτρονικό 

έγγραφο, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 

Έγγραφο Προμήθειας, δίνει τη 

δυνατότητα «αυτοπιστοποίησης» που 

αντικαθιστά την υποβολή 

δικαιολογητικών από το στάδιο της 

αξιολόγησης των προσόντων των 

υποψηφίων. Κατά κανόνα, οι 

αναθέτουσες αρχές θα πρέπει να 

ελέγχουν τα δικαιολογητικά μόνο του 

επιτυχόντος υποψηφίου στο τέλος της 

διαδικασίας, πριν από την απόφαση 

ανάθεσης. Για τον σκοπό αυτό, θα έχουν 

πρόσβαση στις ηλεκτρονικές βάσεις 

δεδομένων της Εσωτερικής Αγοράς, 

ώστε να εξασφαλίζεται η ταχεία 

πρόσβαση σε αξιόπιστα και 

επικαιροποιημένα στοιχεία. 

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να 

απαιτούν τα έργα, οι υπηρεσίες ή οι 

προμήθειες να φέρουν συγκεκριμένο 

3. Simplification for public 

purchasers 

The new Directives give contracting 

authorities much greater freedom to 

choose the type and design of 

procedure best suited to their needs. 

Access to procedures involving 

negotiations is a great deal larger and 

more flexible than under the current 

Directives. 

Time-limits for participation and 

submission of tenders have been 

shortened giving contracting 

authorities a maximum of flexibility 

for quicker procurement procedures. 

A new standard e-based European 

Single Procurement Document will 

allow self-certification replacing the 

submission of documentation at the 

qualification stage. As a general rule, 

contracting authorities will only have 

to check the actual documentation for 

the winning tenderer at the end of the 

procedure, prior to the award 

decision. For this purpose, they will 

have access to electronic databases in 

the Internal Market, ensuring speedy 

access to reliable up-to date 

documentation. 

Contracting authorities can require 

that works, services or supplies have a 

specific label to proof that they comply 

with environmental, social or other 

standards set for the procurement. 

This concerns, for example, 

environmental or fair-trade labels. 

In open procedures, contracting 

authorities are free to decide on the 

order in which they want to proceed. 
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σήμα που πιστοποιεί τη συμμόρφωσή 

τους με τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά 

και άλλα πρότυπα που προβλέπονται 

στη σύμβαση, όπως π.χ. περιβαλλοντικά 

σήματα ή σήματα δίκαιων συναλλαγών. 

Στις ανοικτές διαδικασίες, οι 

αναθέτουσες αρχές μπορούν να 

αποφασίζουν για τη σειρά την οποία 

θέλουν να ακολουθήσουν. Μπορούν να 

ακολουθούν την καθιερωμένη σειρά και 

να αποφασίζουν πρώτα για τους 

υποψηφίους που θα γίνουν δεκτοί και 

στη συνέχεια να αξιολογούν τις 

προσφορές και να αποφασίζουν την 

ανάθεση της σύμβασης. Σε περιπτώσεις 

που θεωρείται ενδεδειγμένο, θα 

μπορούν να αντιστρέφουν τη σειρά και 

να εξετάζουν πρώτα τις προσφορές 

προτού βεβαιωθούν ότι δεν υπάρχουν 

λόγοι αποκλεισμού των υποψηφίων, 

καθώς και ότι πληρούνται τα κριτήρια 

επιλεξιμότητας. 

Μεγαλύτερη ευελιξία για τις τοπικές και 

περιφερειακές αρχές: οι νέες οδηγίες 

παρέχουν στα κράτη μέλη τη 

δυνατότητα να επιλέξουν ένα 

απλουστευμένο σύστημα δημοσίευσης 

για ορισμένες κατηγορίες αναθετουσών 

αρχών: δήμοι, περιφερειακές αρχές ή 

οργανισμοί δημοσίου δικαίου, θα 

μπορούν, αντί για τη δημοσίευση 

πλήρους διακήρυξης διαγωνισμού σε 

επίπεδο ΕΕ για κάθε σύμβαση πάνω από 

ένα κατώτατο όριο, να δημοσιεύουν 

απλά μια προκαταρκτική προκήρυξη με 

τη μνεία ότι η σύμβαση θα ανατεθεί 

χωρίς περαιτέρω δημοσίευση 

διακήρυξης διαγωνισμού και ότι οι 

εταιρείες μπορούν να δηλώσουν ότι 

ενδιαφέρονται για τη σύμβαση 

προκειμένου να ενημερώνονται για τη 

They may follow the conventional 

order by deciding first on the 

admission of tenderers before 

assessing the tenders and making the 

award decision. Alternatively, they 

may in suitable cases decide to inverse 

that order and to examine first the 

tenders before verifying the absence of 

grounds for exclusion and the 

fulfilment of selection criteria. 

Greater flexibility for local and 

regional authorities: The new 

Directives give Member States the 

choice to opt for a simplified 

publication system for certain 

categories of contracting authorities: 

contracting authorities below the 

central government level, such as 

municipalities, regional authorities or 

bodies governed by public law shall be 

allowed, instead of publishing a full 

EU-wide contract notice for each 

contract above the established 

threshold, to publish a prior 

information notice with an indication 

that the contract will be awarded 

without further publication of a 

contract notice and companies may 

express their interest in the contract in 

order to be kept informed directly 

about the procedure. 
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διαδικασία. 

4.   Ηλεκτρονικές δημόσιες 

συμβάσεις (e-procurement) 

Λόγω των πλεονεκτημάτων που 

παρουσιάζει η ηλεκτρονική 

διεκπεραίωση των δημόσιων 

συμβάσεων, οι νέες οδηγίες προβλέπουν, 

ότι οι ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις 

θα γίνουν σταδιακά υποχρεωτικές: από 

τον Μάρτιο του 2016, θα είναι 

υποχρεωτικές τόσο η ηλεκτρονική 

κοινοποίηση (ηλεκτρονική αποστολή και 

δημοσίευση των προκηρύξεων) όσο και 

η ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα 

των διαγωνισμών,  από τον Μάρτιο 

του 2017, η ηλεκτρονική υποβολή 

προσφορών θα είναι υποχρεωτική για 

τις κεντρικές αρχές προμηθειών (οι 

δημόσιες αρχές προμηθειών που 

πραγματοποιούν αγορές για λογαριασμό 

άλλων δημόσιων αρχών), από τον 

Σεπτέμβριο του 2018, η ηλεκτρονική 

υποβολή προσφορών θα είναι 

υποχρεωτική για όλες τις αναθέτουσες 

αρχές. 

Ηλεκτρονικοί κατάλογοι: Ο 

ηλεκτρονικός κατάλογος είναι ένα 

εντελώς νέο εργαλείο για τις 

ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις, το 

οποίο απευθύνεται στις  αναθέτουσες 

αρχές και τους προμηθευτές. Ένας 

ηλεκτρονικός κατάλογος δίνει στις 

εταιρείες τη δυνατότητα να υποβάλλουν 

προσφορές σε δομημένη μορφή. Η 

προσφορά τους αξιολογείται αυτόματα 

από το σύστημα ηλεκτρονικών 

δημόσιων συμβάσεων της αναθέτουσας 

αρχής, και έτσι εξοικονομούνται πόροι 

με παράλληλη αύξηση της 

αποτελεσματικότητας. 

 

4. Computerisation of public 

procurement (e-procurement) 

Given the advantages offered by e-

procurement, the new Directives make 

the use of e- procurement 

progressively mandatory: by March 

2016, electronic notification (notices 

will be sent electronically to be 

published) and electronic access to 

tender documents will become 

mandatory; by March 2017, electronic 

submission of offers (e-submission) 

will become mandatory for Central 

purchasing bodies (public buyers 

buying on behalf of other public 

buyers); By September 2018, 

electronic submission of offers (e-

submission) will become mandatory 

for all contracting authorities. 

Electronic catalogues: the electronic 

catalogue is a completely new 

electronic procurement tool which 

was made available to public 

purchasers and companies. An 

electronic catalogue allows companies 

to submit offers in a structured format. 

Their offer can be assessed 

automatically by the e-procurement 

system of the purchaser, thus 

generating savings and increasing 

efficiency. 
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 5. Νέο απλουστευμένο καθεστώς για 

τις συμβάσεις υπηρεσιών 

Για τα περισσότερα είδη υπηρεσιών 

απαιτείται πλήρης εφαρμογή των 

κανόνων περί δημοσίων συμβάσεων, 

όταν πρόκειται για συμβάσεις άνω των 

207.000 ευρώ (άνω των 134.000 ευρώ 

για συμβάσεις που ανατίθενται από 

αρχές της κεντρικής κυβέρνησης). 

Ωστόσο, για ορισμένα είδη υπηρεσιών, 

ιδίως υγειονομικού, κοινωνικού και 

πολιτιστικού χαρακτήρα, ισχύει 

απλουστευμένο καθεστώς ανάθεσης, 

ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι 

ιδιαιτερότητές τους, σύμφωνα με το 

οποίο, οι ευρωπαϊκοί κανόνες περί 

δημοσίων συμβάσεων θα ισχύουν μόνον 

για τις συμβάσεις άνω των 750.000 

ευρώ. Οι αναθέτουσες αρχές θα πρέπει 

να κοινοποιούν εκ των προτέρων την 

πρόθεσή τους να αναθέσουν συμβάσεις 

αυτού του ύψους και να δημοσιοποιούν 

την απόφαση ανάθεσης της σύμβασης 

μετά το πέρας της διαδικασίας. Δεν θα 

υπάρχουν διαδικαστικές υποχρεώσεις 

πλην της υποχρέωσης της ισότιμης 

μεταχείρισης των προσφερόντων. 

 

6. Πράσινες δημόσιες συμβάσεις 

Οι νέοι κανόνες αποσκοπούν στην 

καλύτερη ενσωμάτωση 

φιλοπεριβαλλοντικών παραμέτρων στις 

διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων. 

Μεταξύ άλλων, προβλέπεται «οριζόντια 

ρήτρα», σύμφωνα με την οποία, κατά 

την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, οι 

επιχειρήσεις πρέπει να τηρούν τις 

ισχύουσες περιβαλλοντικές 

υποχρεώσεις που απορρέουν από το 

5. New simplified regime in the 

purchase of services 

Most services require the full 

application of public procurement 

rules for contracts above 207,000 

Euros (above 134,000 Euros for 

contracts awarded by Central 

Government Authorities). 

However, for some services, notably 

health, social and cultural services, a 

simplified award regime applies to 

take into account the specificities of 

these services. In the framework of the 

new simplified regime, European 

public procurement rules only apply to 

contracts above 750,000 Euros. 

Contracting authorities have to 

publicise in advance their intention to 

award contracts of this value and 

announce the contract award decision 

after the procedure. There shall be no 

procedural obligations apart from the 

obligation to treat bidders equally. 

 

 

 

6. Green public procurement 

The new rules aim at facilitating a 

better integration of environmental 

considerations in procurement 

procedures. They include a horizontal 

clause, according to which, in the 

performance of public contracts 

enterprises have to comply with the 

applicable environmental obligations 

stemming from EU, international and 

national law. Enterprises which do not 



 

 

 

9 
 

 

ευρωπαϊκό, το διεθνές και το εθνικό 

δίκαιο. Οι επιχειρήσεις που δεν τηρούν 

αυτές τις περιβαλλοντικές υποχρεώσεις 

μπορεί να αποκλειστούν από τη 

διαδικασία υποβολής προσφοράς, ή να 

μην τους ανατεθεί σύμβαση αν και 

υπέβαλαν την καλύτερη προσφορά. Οι 

προσφορές που είναι αφύσικα χαμηλές 

σε σχέση με τις εργασίες, τις προμήθειες 

ή τις υπηρεσίες πρέπει να 

απορρίπτονται, διότι τεκμαίρεται ότι 

δεν πληρούν τις εν λόγω 

περιβαλλοντικές υποχρεώσεις. 

 

7. Κοινωνικές πτυχές των νέων 

κανόνων  

Οι νέες οδηγίες περιλαμβάνουν μια 

οριζόντια «κοινωνική ρήτρα»: η εν 

λόγω ρήτρα υπενθυμίζει την αρχή του 

σεβασμού των υφιστάμενων 

περιβαλλοντικών, κοινωνικών και 

εργασιακών υποχρεώσεων. Η 

επιχείρηση (συμπεριλαμβάνονται 

υπεργολάβοι και υποπρομηθευτές) που 

δεν συμμορφώνεται με τις σχετικές 

υποχρεώσεις θα μπορεί να εξαιρεθεί από 

τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων, ενώ οι δημόσιες αρχές θα 

αποκλείουν κάθε ασυνήθιστα χαμηλή 

προσφορά, εάν αποδεικνύεται ότι αυτή 

συνεπάγεται τη μη συμμόρφωση με 

περιβαλλοντικές, κοινωνικές ή 

εργασιακές υποχρεώσεις, που 

απορρέουν από το ενωσιακό ή το εθνικό 

δίκαιο, από συλλογικές συμβάσεις ή το 

διεθνές δίκαιο.  

Οι αναθέτουσες αρχές θα μπορούν να 

λαμβάνουν υπόψη τη διαδικασία 

παραγωγής των αγαθών, των 

υπηρεσιών και των έργων που 

respect these environmental 

obligations can be excluded from the 

tender procedure. Also, enterprises 

that have submitted the best tender 

may be not awarded the contract if 

they do not comply with these 

environmental obligations. A bid has 

to be rejected where it is abnormally 

low in relation to the works, supplies 

or services because it is considered as 

non-compliant with these 

environmental obligations. 

 

7. Social aspects of the new 

rules 

The new directives include a cross-

cutting 'social clause' which reminds 

the need to comply with all applicable 

environmental, social or labour law 

obligations. Any company (including 

subcontractors) failing to comply with 

the relevant obligations may be 

excluded from public procurement 

procedures, whereas public 

authorities will be required to exclude 

any abnormally low tenders if these 

result from failure to comply with 

environmental, social or labour law 

obligations under EU or national rules, 

collective agreements or international 

law. 

Public purchasers may now consider 

the process by which the goods, 

services and specific work they intend 

to purchase are produced. Therefore, 

they may decide to award the contract 

concerned to the company that 

intends to employ the greatest number 

of disadvantaged people. Social 
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προτίθενται να αποκτήσουν. Ως εκ 

τούτου, θα μπορούν να αναθέτουν τις 

συμβάσεις στις επιχειρήσεις που 

απασχολούν τον μεγαλύτερο αριθμό 

μειονεκτούντων ατόμων. Ευνοείται 

επίσης η κοινωνική ένταξη: θα είναι 

πλέον δυνατή η ανάθεση συμβάσεων 

κατ' αποκλειστικότητα για όλα τα είδη 

έργων, υπηρεσιών και προμηθειών, σε 

συγκεκριμένες δομές («προστατευόμενα 

εργαστήρια») ή επιχειρήσεις που έχουν 

σκοπό την κοινωνική ένταξη.  

  

8.  Διαφάνεια και καταπολέμηση της 

διαφθοράς 

Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις: στο 

πλαίσιο της προετοιμασίας του 

διαγωνισμού, οι αναθέτουσες αρχές 

μπορεί να χρειαστεί να συμβουλευτούν 

πρώτα κάποιες επιχειρήσεις. Οι σχετικές 

διαβουλεύσεις ενδέχεται να οδηγήσουν 

στην προτίμηση αυτών των 

επιχειρήσεων έναντι άλλων για την 

ανάθεση συμβάσεων και να 

δημιουργήσουν στρεβλώσεις του 

ανταγωνισμού. Οι διαβουλεύσεις αυτές 

ρυθμίζονται σήμερα καλύτερα, καθώς: η 

αναθέτουσα αρχή οφείλει να λαμβάνει 

τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζει, 

ότι η συμμετοχή μιας επιχείρησης με την 

οποία διεξήχθησαν προηγουμένως 

διαβουλεύσεις δεν θίγει τον 

ανταγωνισμό στο πλαίσιο του εκάστοτε 

διαγωνισμού, κάθε πληροφορία που 

κατέχει ενδεχομένως η επιχείρηση λόγω 

της προηγούμενης συμμετοχής της θα 

πρέπει να κοινοποιείται και στις άλλες 

συμμετέχουσες επιχειρήσεις, ο δε 

αποκλεισμός της εν λόγω επιχείρησης, 

ωστόσο, θα είναι δυνατός μόνο ως 

έσχατο μέσο και εφόσον δεν μπορεί να 

inclusion is also encouraged. It will 

now be possible to reserve 

procurement procedures: for all types 

of work, services and supplies for 

specific structures ('sheltered 

workshops') or social enterprises 

working for the inclusion of 

disadvantaged people. 

 

 

 

8. Transparency and anti-

corruption 

Preliminary consultations: as part of 

the preparation of a call for tenders, 

public purchasers may be required to 

consult companies first. Such 

consultations can lead to situations 

that favour the companies involved, 

thus distorting competition. These 

consultations are now better 

regulated, since: the public purchaser 

must take the necessary steps to 

ensure that the participation of a 

previously consulted company does 

not affect competition within the 

tender procedure concerned, any 

information to which the company 

may be party as a result of its prior 

involvement must be sent to the other 

participating companies, however, this 

company may be excluded only as a 

last resort and if it is impossible to 

guarantee equal treatment for 

participating companies by any other 

means. 
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διασφαλιστεί με άλλα μέσα η ίση 

μεταχείριση των συμμετεχουσών 

επιχειρήσεων. 

Λόγοι αποκλεισμού: Οι λόγοι 

αποκλεισμού από τις διαδικασίες 

δημοσίων συμβάσεων έχουν ενισχυθεί 

και επεκταθεί. Εκτός από την καταδίκη 

για απάτη και διαφθορά, λόγοι 

αποκλεισμού είναι τώρα και: (α) η 

άσκηση αθέμιτης επιρροής από μια 

επιχείρηση στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων για την ανάθεση δημόσιας 

σύμβασης, (β) η υποβολή ψευδών 

δηλώσεων σε σχέση με την ανάθεση 

δημόσιας σύμβασης, που αφορούν είτε 

την έλλειψη λόγου αποκλεισμού είτε την 

ύπαρξη επαγγελματικών, τεχνικών και 

οικονομικών ικανοτήτων, καθώς και η 

μη υποβολή των απαιτούμενων 

πιστοποιητικών, (γ) η σύναψη 

συμφωνιών με στόχο τη νόθευση του 

ανταγωνισμού. 

Η διαφάνεια ενισχύεται στο πλαίσιο 

των μέτρων «διακυβέρνησης» των 

δημόσιων συμβάσεων: Τα κράτη μέλη 

έχουν υποχρεώσεις παρακολούθησης 

και πρέπει να εκπονούν σχετικές 

εκθέσεις. Ως εκ τούτου, οφείλουν: να 

επισημαίνουν τις παραβιάσεις των 

κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις 

στις εθνικές ελεγκτικές αρχές ή σε 

οποιαδήποτε άλλη αρμόδια εθνική αρχή 

(δικαστήρια, κοινοβούλια, κλπ. ) και να 

δημοσιοποιούν τα αποτελέσματα των 

δραστηριοτήτων παρακολούθησης και 

να υποβάλλουν κάθε 3 χρόνια έκθεση 

στην Επιτροπή σχετικά με τις πιο συχνές 

αιτίες εσφαλμένης εφαρμογής ή νομικής 

αβεβαιότητας, συμπεριλαμβανομένων 

των τυχόν προβλημάτων εφαρμογής 

των κανόνων σχετικά με τη συμμετοχή 

 

 

The grounds for exclusion from 

public procurement procedures have 

been strengthened and extended. In 

addition to conviction for fraud and 

corruption, grounds for exclusion now 

include: (a) situations where a 

company has unduly influenced the 

decision-making process leading to the 

award of a contract, (b) submission of 

false statements in connection with 

the procedure for the award of a 

public contract, whether these relate 

to the absence of grounds for 

exclusion, the possession of 

professional, technical and financial 

capacities, or failure to send the 

necessary certificates, (c) agreements 

to distort competition. 

Transparency is enhanced through 

public procurement 'governance' 

measures: Member States have 

monitoring requirements and must 

therefore draw up certain reports. 

More specifically, they must report 

violations of public procurement rules 

to national audit authorities or to any 

other competent national authority 

(courts, parliaments, etc.) and make 

the results of their monitoring 

activities public and also submit a 

report to the Commission every 3 

years on the most common sources of 

misapplication or legal uncertainty, 

including any problems in the 

application of rules; the level of 

participation by small and medium-

sized businesses; and the prevention, 

detection and monitoring of cases of 

fraud, corruption, conflicts of interest 
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των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, 

καθώς και για την πρόληψη, τον 

εντοπισμό και την παρακολούθηση των 

περιπτώσεων απάτης, διαφθοράς, 

σύγκρουσης συμφερόντων και άλλων 

σοβαρών παρατυπιών. 

Για κάθε διαδικασία ανάθεσης δημόσιας 

σύμβασης η αναθέτουσα αρχή οφείλει 

να συντάσσει ειδική έκθεση. Η έκθεση 

αυτή πρέπει: να εξηγεί τις κυριότερες 

αποφάσεις για τις σχετικές διαδικασίες, 

να αναφέρει, ενδεχομένως, κάθε 

εντοπιζόμενη σύγκρουση συμφερόντων 

και τα μέτρα που ελήφθησαν σχετικά, να 

διαβιβάζεται στην Επιτροπή / στις 

εθνικές αρχές κατόπιν αιτήσεώς τους. 

  

9.    Οι νέοι κανόνες για τους 

«ειδικούς τομείς» ύδατος, ενέργειας, 

μεταφορών και ταχυδρομικών 

υπηρεσιών 

Η αναθεώρηση των κανόνων για τους 

ειδικούς τομείς είναι, γενικά, η ίδια με 

εκείνη των δημοσίων συμβάσεων, με τις 

αναγκαίες προσαρμογές, προκειμένου 

να διαφυλαχθούν οι πιο ευέλικτες 

δυνατότητες στην πράξη, οι οποίες 

αρμόζουν σε οντότητες που ασκούν 

εμπορική ή βιομηχανική δραστηριότητα. 

Ειδικότερα: οι αναθέτουσες αρχές θα 

έχουν πλήρη ευχέρεια να επιλέγουν 

μεταξύ της ανάθεσης περισσότερων 

συμβάσεων σε διάφορες μικρές 

επιχειρήσεις και της ανάθεσης μόνο μίας 

σύμβασης σε μια μεγάλη επιχείρηση 

(χωρίς η οδηγία να επιβάλλει κάποια 

από τις δύο δυνατότητες) το δε 

κατώτατο όριο εφαρμογής του νέου 

απλουστευμένου καθεστώτος για τις 

κοινωνικές, πολιτιστικές, υγειονομικές 

and other serious irregularities. 

Any public procurement award 

procedure must be covered by a 

specific report by the public 

purchaser. The report must explain 

the main decisions relating to the 

procedure concerned, report any 

conflict of interests detected and steps 

taken in this regard and be forwarded 

to the Commission/national 

authorities if they so request. 

 

 

 

 

9. New rules for the utilities 

sectors of water, energy, transport 

and postal services 

Revision of the rules for utilities 

sectors is generally modelled on that 

of public procurement, with such 

adjustments as are needed to 

safeguard the option of more flexible 

practices appropriate to entities 

engaged in commercial or industrial 

activity. More specifically: purchasers 

will remain free to choose either to 

award several contracts to various 

small businesses or to award a single 

contract to one large company (the 

Directive does not incline towards one 

option or the other), and, the 

threshold for application of the new 

simplified arrangements for social, 

cultural and health services and some 

other services is EUR 1 000 000, 

taking into account the higher 
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και ορισμένες άλλες υπηρεσίες 

ανέρχεται σε 1.000.000 ευρώ, ενώ για 

τους ειδικούς τομείς ισχύουν υψηλότερα 

κατώτατα όρια. 

 

thresholds applicable to the utilities 

sectors. 
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