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Με τθν ζλευςθ τθσ νζασ χρονιάσ θ Αρχι 
Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν 
(Α.Ε.Ρ.Ρ.), μετρϊντασ μόλισ 6 μινεσ από τθν 
ζναρξθ τθσ λειτουργίασ τθσ, εγκαινιάηει το 
πρϊτο ενθμερωτικό τθσ δελτίο.  
 
Ππωσ είναι γνωςτό, θ Α.Ε.Ρ.Ρ., θ οποία 
ςυςτικθκε με το άρκρο 347 του Ν. 
4412/2016, απολαμβάνει λειτουργικισ 
ανεξαρτθςίασ, διοικθτικισ και οικονομικισ 
αυτοτζλειασ, υποκείμενθ μόνον ςτον ζλεγχο 
τθσ Βουλισ. Τθσ Αρχισ προΐςταται ο Ρρόεδρόσ τθσ ενϊ ςε πλιρθ ςφνκεςθ αποτελείται 
κατά το νόμο από τον Ρρόεδρο και 30 μζλθ, από τα οποία ζωσ ςιμερα ζχουν νομίμωσ 
διοριςτεί τα 19 μζλθ, κατανεμθμζνα ςε 6 Κλιμάκια, εκ των οποίων το ζνα με τετραμελι 
ςφνκεςθ. Ρεραιτζρω, θ Αρχι αποτελείται από εξειδικευμζνουσ νομικοφσ ςυμβοφλουσ, 
κατάλλθλα καταρτιςμζνουσ επιςτθμονικοφσ ςυνεργάτεσ και άρτιο διοικθτικό προςωπικό. 
 
Μζςα από τισ ςελίδεσ του ενθμερωτικοφ μασ δελτίου επιδιϊκεται θ Αρχι να ςυςτθκεί 
ςτουσ αναγνϊςτεσ τθσ μζςα από το ζργο και τισ δράςεισ τθσ, αποδεικνφοντασ τθ ηζςθ και 
τθ ςυνζπεια τθν οποία εξ’ αρχισ επιδεικνφουν οι άνκρωποί τθσ, προκειμζνου θ Αρχι να 
ανταποκρικεί επάξια ςτθν πρόκλθςθ τθσ παροχισ επίκαιρθσ, αποτελεςματικισ και 
ουςιαςτικισ ζννομθσ προςταςίασ ςτο πεδίο τθσ εξωδικαςτικισ επίλυςθσ των διαφορϊν 
που ανακφπτουν κατά τθν ανάκεςθ δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν και 
υπθρεςιϊν.  
 
Στο πλαίςιο αυτό, το ενθμερωτικό μασ δελτίο κα εκδίδεται ςε μθνιαία βάςθ, 
αποτυπϊνοντασ ςε ςφντομθ επιςκόπθςθ επιλεγμζνεσ αποφάςεισ των Κλιμακίων τθσ Αρχισ 
και προβάλλοντασ τισ δράςεισ που αναπτφςςονται και τισ πρωτοβουλίεσ που λαμβάνονται 
ςτουσ κόλπουσ τθσ, με γνϊμονα τθν επικοινωνία του ρόλου τθσ Αρχισ, τθν υποςτιριξθ και 
ενίςχυςθ του ζργου τθσ, και κυρίωσ τθν εμπζδωςθ ενόσ κλίματοσ εμπιςτοςφνθσ και 
ςυνεργαςίασ μεταξφ των εμπλεκόμενων ςτο νευραλγικό τομζα των δθμοςίων ςυμβάςεων 
φορζων .  
 
Με τθν ελπίδα το εγχείρθμα τοφτο να αποτελζςει πολφτιμο εργαλείο για όςουσ ζχουν 
εναργι εναςχόλθςθ με τον τομζα των δθμοςίων ςυμβάςεων όπωσ και με ευχζσ για μία 
καλι, δθμιουργικι και παραγωγικι χρονιά. 

Ο Ρρόεδροσ τθσ Αρχισ 

Φϊτιοσ Κεοδ. Κατςίγιαννθσ 

Ρρόεδροσ Εφετϊν ΔΔ ε.τ. 
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Απόθαζη ΑΔΠΠ 191/2017   

Με τθν προδικαςτικι προςφυγι που αφορά ςφμβαςθ παροχισ αςφαλιςτικϊν υπθρεςιϊν, 

ηθτείται από τθν προςφεφγουςα θ ακφρωςθ αποφάςεωσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, με τθν 

οποία ζγινε δεκτι θ οικονομικι προςφορά ζτερου ςυμμετζχοντοσ οικονομικοφ φορζα και 

αναδείχκθκε αυτόσ προςωρινόσ μειοδότθσ, με το ςκεπτικό ότι θ προςφορά του εν λόγω 

οικονομικοφ φορζα κα ζπρεπε να απορριφκεί επειδι α/ δεν αναφζρεται θ προςφερόμενθ 

τιμι παροχϊν υγείασ, β/ θ κρινόμενθ οικονομικι προςφορά δεν περιλαμβάνει ςτο ςθμείο 

που αφορά ςτο κόςτοσ τθσ κάλυψθσ αςφάλειασ ηωισ τον φόρο αςφαλίςτρων, γ/ δεν είχε 

κατακζςει ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δείγματα μθχανογραφικοφ υλικοφ ςτθν τεχνικι 

προςφορά του, ωσ όφειλε βάςει τθσ διακιρυξθσ και τζλοσ, δ/ και ε/ παραβίαςε θ 

ανακζτουςα αρχι τισ αρχζσ τθσ χρθςτισ διοίκθςθσ, τθσ διαφάνειασ και τθσ 

δικαιολογθμζνθσ εμπιςτοςφνθσ του διοικοφμενου ωσ και τθσ αρχισ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ 

κακϊσ προζβθ ςε βακμολόγθςθ προςφοράσ που ζπρεπε να απορριφκεί. Ο προςωρινόσ 

ανάδοχοσ ςυμμορφϊκθκε με τα περιοριςτικϊσ αναφερόμενα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ωσ 

προσ το ειδικό περιεχόμενο τθσ οικονομικισ προςφοράσ.  

 

Θ απόρριψι του για λόγουσ που ανάγονται ςτθ μεγαλφτερθ δυνατι ανάλυςθ αυτισ, δεν 

οδθγεί per se ςε αποκλειςμό του, κακϊσ προβλζπεται από το  νομικό πλαίςιο που διζπει το 

διαγωνιςμό δυνατότθτα διευκρίνιςθσ/αποςαφινιςθσ. Ρεραιτζρω, δεδομζνου ότι οι 

φορολογικζσ διατάξεισ ωσ διατάξεισ δθμοςίασ τάξθσ είναι αναγκαςτικοφ δικαίου  (ius 

cogens) και δεν αποτελοφν αντικείμενο ςυμφωνίασ των μερϊν -εν προκειμζνω-, υφίςταται 

επιβεβλθμζνοσ φόροσ που ζπρεπε να ςυμπλθρωκεί ςτο ςχετικό ςθμείο, όπου 

ςυμπλθρϊκθκε θ ζνδειξθ -0-, και δευτερευόντωσ δεδομζνου ότι βάςει του άρκρου 316 του 

Η Αρχή μζςα από τισ  αποφάςεισ τησ  

 

 

Κλιμάκιο 1
ο

  



 
  
 
 

4 

Ν. 4412/2016 θ υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ ςυνιςτά αποδεικτικό και όχι ςυςτατικό τφπο,  

δεν ιταν δυνατόν να αρκεί θ εν κζματι αςάφεια τθσ προςφορά άνευ ανεπίτρεπτθσ 

τροποποίθςθσ αυτισ. Ωσ εκ τοφτου, θ εν λόγω προςφορά κρίνεται ωσ απαράδεκτθ. 

Ρεραιτζρω λόγοι που αφοροφν προγενζςτερο ςτάδιο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ 

προβάλλονται ανεπικαίρωσ κι επομζνωσ απαραδζκτωσ. Ομοίωσ, ωσ απαράδεκτοι 

απορρίπτονται και λόγοι αορίςτωσ προβαλλόμενοι. 
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Απόθαζη ΑΔΠΠ 115/2017  
 

Θ ΔΕΘ δεν ςυνιςτά ανακζτουςα αρχι, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 223 του Ν. 

4412/16 (άρκρο 3 τθσ Οδθγίασ 2014/25/ΕΕ), αλλά ανακζτοντα φορζα, περιλαμβάνεται, 

εξάλλου, ςτισ ανϊνυμεσ εταιρείεσ του Κεφ. Β’ του Ν. 3429/2005, επομζνωσ, ςφμφωνα με 

τισ διατάξεισ τθσ παρ. 7 του άρκρου 222 του Ν. 4412/16, (άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2014/25/ΕΕ) 

δεν εφαρμόηονται οι διατάξεισ μεταξφ άλλων οφτε του άρκρου 315 του Βιβλίου ΛΛ του ίδιου 

νόμου. Συνεπϊσ, θ ΔΕΘ, νομίμωσ μπορεί να χρθςιμοποιεί διαφορετικοφσ, από αυτοφσ του 

άρκρου 100 Ν. 4412/16, κανόνεσ και κριτιρια, για τθν επικφρωςθ αποτελεςμάτων κάκε 

ςταδίου του διαγωνιςμοφ, αρκεί αυτοί να είναι ςαφείσ και πλιρεισ και να προβλζπονται 

ςτθν διακιρυξθ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 281 του Ν. 4412/2016.  

Νόμιμοσ ο αποκλειςμόσ προςφζροντα οικονομικοφ φορζα που προςκόμιςε Υπεφκυνθ 

Διλωςθ, χωρίσ να περιζχει ςτοιχεία και δθλϊςεισ από αυτά που ηθτοφνταν ςτθν 

διακιρυξθ, ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ τυπικότθτασ του διαγωνιςμοφ και τθσ ίςθσ 

μεταχείριςθσ των διαγωνιηομζνων, όταν τα ζγγραφα του διαγωνιςμοφ επιβάλλουν επί 

ποινι αποκλειςμοφ από τθ διαδικαςία τθν κοινοποίθςθ του εγγράφου ι τθσ πλθροφορίασ 

που λείπει. Με βάςθ τθν ίδια αρχι, εξάλλου, επιτρζπεται ςτθν ανακζτουςα αρχι να ηθτεί 

διευκρινίςεισ επί νομίμωσ κατ’ αρχιν υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν και όχι υποβολι 

τουσ το πρϊτον μετά τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ, οφτε αναπλιρωςθ μθ νόμιμων κατά 

περιεχόμενο δικαιολογθτικϊν.  
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Απόθαζη ΑΔΠΠ 206/2017  

Λόγοι προςφυγισ με τουσ οποίουσ θ προςφεφγουςα επιχειρεί υπό τθ μορφι 

αμφιςβιτθςθσ τθσ νομιμότθτασ ςυγκεκριμζνων όρων τθσ διακθρφξεωσ να προδιαγράψει 

αυτοφσ, κατά τισ επαγγελματικζσ τθσ ανάγκεσ και με τα δικά τθσ κριτιρια, διαφορετικά από 

αυτά που θ ανακζτουςα αρχι, κατ' ευρεία διακριτικι ευχζρεια κακορίηει, κρίνονται 

απορριπτζοι ωσ απαράδεκτοι.  

Στθν υπό κρίςθ περίπτωςθ, θ προςφεφγουςα αιτοφνταν να ακυρωκεί ςυγκεκριμζνοσ όροσ 

τθσ διακιρυξθσ και να τροποποιθκεί αυτόσ, υποδεικνφοντασ μάλιςτα θ ίδια τθ νζα 

διατφπωςι του, εν ςυνεχεία διαπιςτϊκθκε ότι θ προςφεφγουςα είχε εν τζλει υποβάλει τθν 

προςφορά τθσ ςτο διαγωνιςμό ανεπιφφλακτα, ιτοι αποδεχόμενθ τον ωσ άνω όρο. Υπό τα 

δεδομζνα αυτά απορρίφκθκε θ προςφυγι τθσ ωσ απαράδεκτθ, προεχόντωσ ωσ άνευ 

εννόμου ςυμφζροντοσ αςκθκείςα. 
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Απόθαζη ΑΔΠΠ 117/2017  

Με τθν προδικαςτικι προςφυγι τθσ θ προςφεφγουςα αιτείται τθν ακφρωςθ αποφάςεωσ 

τθσ ανακζτουςασ αρχισ, με τθν οποία αποκλείςτθκε από τθν περαιτζρω διαγωνιςτικι 

διαδικαςία, με το ςκεπτικό ότι ζχει κεωρθκεί «ζνοχθ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων» ςε 

προθγοφμενθ διαδικαςία ανάκεςθσ ςφμβαςθσ, με απόφαςθ που δεν ζχει ειςζτι καταςτεί 

τελεςίδικθ. Το «ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα», υπό τθν ζννοια του άρκρου 73 παρ. 

4 περ. κ) Ν. 4412/2016, υποδθλϊνει ςυνικωσ ςυμπεριφορά, που ενζχει πρόκεςθ 

διαπράξεωσ παραπτϊματοσ ι αμζλεια οριςμζνου βακμοφ. Οποιαδιποτε εςφαλμζνθ, 

ανακριβισ ι πλθμμελισ εκτζλεςθ ςυμβάςεωσ ι μζρουσ αυτισ, μπορεί ενδεχομζνωσ να 

τεκμθριϊςει περιοριςμζνθ επαγγελματικι επάρκεια, αλλά δεν ιςοδυναμεί αυτόματα με 

«ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα». Οι ανακζτουςεσ αρχζσ οφείλουν να κρίνουν 

αιτιολογθμζνα, εάν θ φπαρξθ καταδίκθσ ι θ επιβολι τυχόν κυρϊςεων, επθρεάηει ι όχι τθ 

φερεγγυότθτα, τθν θκικι και τθν επαγγελματικι αξιοπιςτία του υποψιφιου οικονομικοφ 

φορζα. Θ επιβολι μεμονωμζνθσ ςυμβατικισ ποινισ (πρόςτιμο) ςτον υποψιφιο, ςτο 

πλαίςιο εκτζλεςθσ προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, λόγω μεμονωμζνθσ αςτοχίασ 

υλικοφ ςε κάποιο εκ των ηθτοφμενων προϊόντων/ειδϊν, δε ςυνιςτά άνευ άλλου τινόσ 

«ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα». Υπό τα δεδομζνα τοφτα θ απόφαςθ περί 

αποκλειςμοφ τθσ προςφεφγουςασ κρίκθκε ωσ ελλιπϊσ αιτιολογθμζνθ και ωσ εκ τοφτου 

ζγινε δεκτι θ υπό κρίςθ προδικαςτικι προςφυγι. 
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Απόθαζη ΑΔΠΠ 5/2017 Αναζηολή  

Κατά τον κανόνα του άρκρου 361 παρ. 1 περ. (γ) εδαφ. βϋ του Ν. 4412/2016 και 

αντιςτοίχωσ του άρκρου 4 παρ. 1 περ. (γ) του Ρ.Δ. 39/2017 προβλζπεται δεκαιμερθ 

προκεςμία για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά προκιρυξθσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι 

τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ. Ρλιρθσ γνϊςθ τθσ προκιρυξθσ τεκμαίρεται μετά τθν 

πάροδο δεκαπζντε θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. Από το περιεχόμενο του εν 

λόγω κανόνα δικαίου ςυνάγεται διάκριςθ του χαρακτιρα τθσ πλιρουσ γνϊςθσ για τθν 

άςκθςθ προςφυγισ κατά προκιρυξθσ ςε πραγματικι και τεκμαιρόμενθ, ωσ εκ τοφτου 

διαφοροποιείται αναλόγωσ το χρονικό ςθμείο εκκίνθςθσ τθσ προκεςμίασ για τθν άςκθςθ 

τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. Ιτοι, ςε περίπτωςθ πραγματικισ γνϊςθσ, θ προκεςμία 

ςυνίςταται ςε δζκα θμζρεσ από το γεγονόσ που προςδιορίηει τθν πραγματικι γνϊςθ τθσ 

προκιρυξθσ, ενϊ ςε περίπτωςθ τεκμαιρόμενθσ γνϊςθσ, θ προκεςμία ςυνίςταται ςε δζκα 

θμζρεσ από τθν πάροδο του δεκαπενκθμζρου από τθ δθμοςίευςθ τθσ προκιρυξθσ ςτο 

Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. Θ ανωτζρω ερμθνεία ςτοιχεί και με το προϊςχφςαν νομοκετικό πλαίςιο, κακϊσ 

οι δφο αυτζσ περιπτϊςεισ, πραγματικισ και τεκμαιρόμενθσ γνϊςθσ τθσ προκιρυξθσ, 

προβλζπονταν και υπό το πρίςμα του άρκρου 4 παρ. 3 του προϊςχφςαντοσ ν.3886/2010 με 

τθ διαφορά ότι θ τεκμαιρόμενθ γνϊςθ προςδιοριηόταν νομολογιακά ςε εφλογο χρόνο από 

τθ δθμοςίευςθ τθσ προκιρυξθσ. 
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Απόθαζη ΑΔΠΠ 49/2018  

Οι αρχζσ του αποτελεςματικοφ ανταγωνιςμοφ, τθσ χρθςτισ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ 

και τθσ προςταςίασ των εργαηομζνων ςυνιςτοφν τα άκρα όρια τθσ διακριτικισ ευχζρειασ 

τθσ ανακζτουςασ ςτθν κατάρτιςθ τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ διακιρυξθσ. Από τθ μεταξφ τουσ 

ιςορροπία προκφπτει ο κανόνασ υπολογιςμοφ τθσ βάςει των πλζον ςυμφερουςϊν για τθν 

ανακζτουςα ρεαλιςτικϊν παραδοχϊν και το κριτιριο τθσ «ελάχιςτθσ εφλογθσ (πλθν φόρων 

και προ κρατιςεων) προςφοράσ». Αυτι υπερβαίνει το αυξθτικό και το μζςο μεταβλθτό 

κόςτοσ και αποτελεί το άκροιςμα του ελάχιςτου εφλογου εργατικοφ κόςτουσ (που 

προκφπτει από το βαςικό υπολογιςμό του, προςαυξθμζνο για ενςωμάτωςθ ςυνικων 

εργατικϊν δαπανϊν πζραν των βαςικϊν παραδοχϊν), του ελάχιςτου εφλογου διοικθτικοφ 

κόςτουσ (που ενςωματϊνει μεταξφ άλλων ζμμεςα και θμιμεταβλθτά κόςτθ) και του 

ελάχιςτου εφλογου περικωρίου κζρδουσ, πλζον τθσ τελικισ προςαφξθςθσ για 

ςυνυπολογιςμό κρατιςεων. Ο βαςικόσ υπολογιςμόσ του ελάχιςτου εργατικοφ κόςτουσ 

ερείδεται επί των παραδοχϊν τθσ ταφτιςθσ διάρκειασ τθσ απαςχόλθςθσ με αυτι του 

ςυμβατικοφ αντικειμζνου, εξίςωςθσ αποδοχϊν με αυτζσ του κατϊτατου για μιςκωτό άνω 

των 25 ετϊν, τθσ αμοιβισ βάςει μθνιαίου μιςκοφ αςχζτωσ ειδικότθτασ εργαςίασ, τθσ πλζον 

αποδοτικισ κατανομισ προςωπικοφ, τθσ μθ πραγματικισ χοριγθςθσ ετιςιασ αδείασ για 

ςφμβαςθ λιγουςα προ του τζλουσ του ζτουσ και του υπολογιςμοφ εργοδοτικισ ειςφοράσ 

βάςει αντικειμζνου απαςχόλθςθσ.  
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Δκδήλυζη με θέμα : «Γημόζιερ Σςμβάζειρ και Ανεξάπηηηερ Απσέρ» 

Στο πλαίςιο των επιςτθμονικϊν εκδθλϊςεων που διοργανϊνει κάκε χρόνο θ Ζνωςθ 

Ελλινων Δθμοςιολόγων πραγματοποιικθκε ςτισ 26 Οκτωβρίου 2017 εκδιλωςθ με τίτλο 

«Δθμόςιεσ Συμβάςεισ και Ανεξάρτθτεσ Αρχζσ». Τθν εκδιλωςθ ςυντόνιςε ο Ρρόεδροσ τθσ 

Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (Α.Ε.Ρ.Ρ.) – Ρρόεδροσ Εφετϊν ΔΔ ε.τ., κ. 

Φϊτιοσ Κατςίγιαννθσ, ενϊ οι κεματικζσ που αναπτφχκθκαν είχαν ωσ αντικείμενο το νομικό 

ζλεγχο των δθμοςίων ςυμβάςεων, με ομιλθτι τον κ. Αςτζριο Μπουηιά - Διπλωμάτθ, τα 

πεδία ςφγκλιςθσ και ςφγκρουςθσ αρμοδιοτιτων μεταξφ Α.Ε.Ρ.Ρ. και Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. με 

ομιλιτρια τθν κα Ειρινθ Αψοκάρδου - Μζλοσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ., όπωσ και ηθτιματα από τθν 

πρακτικι εφαρμογι των ρυκμίςεων του π.δ. 39/2017 ςχετικά με τθν αςκθκείςα ενϊπιον 

τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ. προδικαςτικισ προςφυγισ, με ομιλθτι τον κ. Μιχαιλ Σειραδάκθ - Μζλοσ τθσ 

Α.Ε.Ρ.Ρ.   

 

Δκδήλυζη με θέμα : «Το νέο θεζμικό πλαίζιο για ηιρ δημόζιερ ζςμβάζειρ. 

Η εθαπμογή ηος ζε Γήμοςρ και Πεπιθέπειερ» 

Το Λνςτιτοφτο για τθ Δικαιοςφνθ και τθν Ανάπτυξθ ςε ςυνεργαςία με το Λνςτιτοφτο Τοπικισ 

Διακυβζρνθςθσ και Καινοτόμων Ρολιτικϊν οργάνωςαν το Νοζμβριο του 2017 υπό τθν 

αιγίδα τθσ Κεντρικισ Ζνωςθσ Διμων Ελλάδοσ (ΚΕΔΕ) εκδιλωςθ με κζμα : «Το νζο κεςμικό 

πλαίςιο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ. Θ εφαρμογι του ςε Διμουσ και Ρεριφζρειεσ». Στθν 

εκδιλωςθ παρουςιάςκθκαν οι ειςθγιςεισ των κ.κ. Φϊτιου Κατςίγιαννθ - Ρροζδρου τθσ 

Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (Α.Ε.Ρ.Ρ.) – Ρρόεδρου Εφετϊν ΔΔ ε.τ., με κζμα 

τθν παρουςίαςθ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ., Δθμιτριου άϊκου - Αντιπροζδρου του Δευτεροβάκμιου 

Εκδηλώςεισ  -  Δραςτηριότητεσ  

 

 

Θέμαηα 
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Δικαςτθρίου του ΟΘΕ, με κζμα τισ Συμβάςεισ public-public, Iωάννθ Δρυλλεράκθ - 

Δικθγόρου, με κζμα τθν εφαρμογι του ευρωπαϊκοφ δικαίου ςτισ ςυμβάςεισ με τουσ ΟΤΑ 

και Γεϊργιου Δανόπουλου - Ρροϊςταμζνου τθσ Νομικισ Υπθρεςίασ τθσ Ελλθνικισ Εταιρείασ 

Τοπικισ Ανάπτυξθσ και Αυτοδιοίκθςθσ, με κζμα τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ των αναπτυξιακϊν 

εταιρειϊν ΟΤΑ. Το ςυντονιςμό τθσ εκδιλωςθσ είχε θ Αντιπρόεδροσ του Συμβουλίου τθσ 

Επικρατείασ κα Αικατερίνθ Σακελαροποφλου. 

 

Δκδήλυζη αθιεπυμένη ζηο νέο θεζμικό πλαίζιο ηος Ν. 4412/2016 πεπί 

δημοζίυν ζςμβάζευν 

Θ Ζνωςθ Νομικϊν Βορείου Ελλάδοσ ςε ςυνεργαςία με τον Τομζα Δθμοςίου Δικαίου τθσ 

Νομικισ Σχολισ του ΑΡΚ και το Δικθγορικό Σφλλογο Κεςςαλονίκθσ πραγματοποίθςαν το 

Δεκζμβριο του 2017 επιςτθμονικι θμερίδα αφιερωμζνθ ςτο νζο κεςμικό πλαίςιο του Ν. 

4412/2016 περί δθμοςίων ςυμβάςεων. Θ θμερίδα ζλαβε χϊρα ςτθν Αίκουςα του ΔΣΚ «Λ. 

Μανωλεδάκθσ» υπό τθ  προεδρία τθσ κασ Ευαγγελίασ Κουτοφπα- εγκάκου, Κακθγιτρια 

τθσ Νομικισ Σχολισ του ΑΡΚ. Τθν θμερίδα πλαιςίωςαν με τισ ειςθγιςεισ τουσ ο Ρρόεδροσ 

τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (Α.Ε.Ρ.Ρ.) - Ρρόεδροσ Εφετϊν ΔΔ ε.τ., κ. 

Φϊτιοσ Κατςίγιαννθσ, με κζμα τθν παρουςίαςθ του ρόλου και ζργου τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ. και ο 

Ράρεδροσ του Ν.Σ.Κ., κ. Χριςτοσ Μθτκίδθσ, με κζμα τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ δθμοςίων 

ζργων, ενϊ παρενζβθςαν ο κ. Γεϊργιοσ Χριςτοδουλόπουλοσ -  Δικθγόροσ, ο οποίοσ ζκιξε 

ηθτιματα ςχετικά με τουσ λόγουσ αποκλειςμοφ και τα κριτιρια ανάκεςθσ  και ο κ. Λάκωβοσ 

Μακιουδάκθσ - Επίκουροσ Κακθγθτισ τθσ Νομικισ Σχολισ του ΑΡΚ, ο οποίοσ ζκιξε το 

ηιτθμα τθσ ματαίωςθσ ενόσ δθμόςιουσ διαγωνιςμοφ.   

 

Δπίζκετη εκπποζώπυν ηηρ Α.Α.Π. ζηην Α.Δ.Π.Π. 

Το Δεκζμβριο του 2017 πραγματοποιικθκε ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ 

Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (Α.Ε.Ρ.Ρ.) επίςκεψθ εκπροςϊπων τθσ Aνακεωρθτικισ Αρχισ 

Ρροςφορϊν (Α.Α.Ρ.). Θ Α.Α.Ρ., θ οποία αποτελεί τον αντίςτοιχο φορζα τθσ Κφπρου για τθν 

εξωδικαςτικι επίλυςθ των διαφορϊν από τθν ανάκεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων, ζχει 

διανφςει μία πορεία πζρα των δζκα ετϊν ςτο οικείο πεδίο, με αποτζλεςμα οι εμπειρίεσ των 
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εκπροςϊπων τθσ και τα πορίςματα του ζργου τθσ να ςυνιςτοφν πολφτιμο εργαλείο ςτα 

χζρια τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ. Στο πλαίςιο αυτό, το μζλοσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ. και Ρρόεδροσ του 5ου Κλιμακίου, 

κ. Κων/νοσ Κορομπζλθσ, ζκανε μια ςφντομθ παρουςίαςθ τθσ δομισ, των αρμοδιοτιτων και 

του κεςμικοφ πλαιςίου που διζπει τθν Α.Ε.Ρ.Ρ., ενϊ το μζλοσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ. και του 6ου 

Κλιμακίου, κα Σταυροφλα Κουρι, παρουςίαςε μζςα από ςτατιςτικά ςτοιχεία το ζργο τθσ 

Αρχισ. Μεταξφ των εκπροςϊπων των δφο φορζων αναπτφχκθκε γόνιμοσ διάλογοσ και 

ανταλλάχκθκαν απόψεισ και προτάςεισ με ςτόχο τθ βελτίωςθ τθσ οργάνωςθσ και 

λειτουργίασ των δφο οργάνων. 

 

86η Σύνοδορ Ππςηάνευν και Πποέδπυν Γ.Δ. ηυν Δλληνικών 

Πανεπιζηημίυν 

Από τισ 14 ζωσ τισ 16 Δεκεμβρίου 2017 πραγματοποιικθκε ςτο Ηάππειο Μζγαρο θ 86θ 

Σφνοδοσ Ρρυτάνεων και Ρροζδρων Δ.Ε. των Ελλθνικϊν Ρανεπιςτθμίων. Τθν ζναρξθ των 

εργαςιϊν τθσ Συνόδου κιρυξε ο Ρρόεδροσ τθσ Δθμοκρατίασ κ. Ρροκόπιoσ Ραυλόπουλοσ 

ενϊ το Σάββατο 16 Δεκεμβρίου ςυμμετείχαν ςτισ εργαςίεσ τθσ Συνόδου ο Υπουργόσ 

Ραιδείασ, Ζρευνασ και Κρθςκευμάτων, κ. Κϊςτασ Γαβρόγλου και ο Γενικόσ Γραμματζασ κ. 

Γεϊργιοσ Αγγελόπουλοσ. Στο πλαίςιο εργαςιϊν τθσ Συνόδου απεφκυνε χαιρετιςμό ο 

Ρρόεδροσ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (Α.Ε.Ρ.Ρ.) - Ρρόεδροσ Εφετϊν 

ΔΔ ε.τ., κ. Φϊτιοσ Κατςίγιαννθσ, ενϊ οι κ.κ. Μιχαιλ Οικονόμου, Μζλοσ τθσ ΑΕΡΡ και 

Ρρόεδροσ του 3ου Κλιμακίου και Μιχαιλ Διακεςόπουλοσ, Μζλοσ τθσ ΑΕΡΡ και Ρρόεδροσ 

του 6ου Κλιμακίου, παρουςίαςαν ςε εκπροςϊπουσ των Ελλθνικϊν Ρανεπιςτθμίων το 

κεςμικό πλαίςιο που διζπει τθν Αρχι και τισ αρμοδιότθτζσ τθσ.  
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Δπέκηαζη πεδίος απμοδιόηηηαρ ηηρ ΑΔΠΠ 

Κατ’ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 379 παρ. 7 του Ν. 4412/2016, ωσ ιςχφει, 

ενεργοποιοφνται οι διατάξεισ του Βιβλίου IV (άρκρα 345 ζωσ 374) για τισ διαφορζσ που 

αναφφονται από πράξεισ ι παραλείψεισ, οι οποίεσ εκδίδονται ι ςυντελοφνται από 

ανακζτουςεσ αρχζσ/ανακζτοντεσ φορείσ, ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, θ 

οποία εκκινεί, κατά τα οριηόμενα ςτα άρκρα 61,120, 290 και 330 του ωσ άνω νόμου, μετά 

τθν 1θ Λανουαρίου 2018, για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων και τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 

εκπόνθςθσ μελετϊν και παροχισ τεχνικϊν και λοιπϊν ςυναφϊν επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν, 

με εκτιμϊμενθ αξία ςφμβαςθσ (χωρίσ Φ.Ρ.Α.) ίςθ ι ανϊτερθ από τα κατϊτατα όρια των 

άρκρων 5 και 235 του ωσ άνω νόμου. 

 

  

Επικαιρότητα  
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Έκδοζη ηος ηλεκηπονικού παπαβόλος ηηρ ΑΔΠΠ 

Ππωσ ανακοινϊνεται και ςτο διαδικτυακό τόπο τθσ ΑΕΡΡ www.aepp-procurement.gr, από 

τισ 19.12.2017 για τθν άςκθςθ προδικαςτικισ προςφυγισ ςτθν Α.Ε.Ρ.Ρ. το προβλεπόμενο 

ςτισ οικείεσ διατάξεισ θλεκτρονικό παράβολο εκδίδεται από τθν εφαρμογι του e-

παραβόλου τθσ διαδικτυακισ πφλθσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων 

(ΓΓΡΣ), αποκλειςτικά και μόνο υπό τον Φορζα «Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν 

(Α.Ε.Ρ.Ρ.)». Τα μζχρι τότε εκδοκζντα θλεκτρονικά παράβολα για τθν άςκθςθ προδικαςτικϊν 

προςφυγϊν ςτθν Α.Ε.Ρ.Ρ. υπό τισ καταργθκείςεσ επιλογζσ: α/Υπό τον Φορζα «Υπουργείο 

Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων» -  Ρροςφυγι ςτθν Αρχι Εξζταςθσ 

Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν και β/ «Πλοι οι Φορείσ (Οριηόντια Ραράβολα)» - Δθμόςιεσ 

Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (Ν.4412/2016)», μποροφν να 

χρθςιμοποιθκοφν κανονικά.  

 

Γέζμεςζη ηος ηλεκηπονικού παπαβόλος ηηρ ΑΔΠΠ 

Με ανακοίνωςθσ τθσ Αρχισ διευκρινίηεται ότι το θλεκτρονικό παράβολο κα δεςμεφεται 

αυτόματα με τθν πλθρωμι ςτθν Τράπεηα (άρκρο 4  τθσ ΡΟΛ. 1163/03-07-2013 (ΦΕΚ 1675 

Β’) όπωσ τροποποιικθκε με τθν ΡΟΛ. 1126/10-08-2017 (ΦΕΚ 2957 Βϋ). Θ Α.Ε.Ρ.Ρ. δεν κα 

εκδίδει βεβαίωςθ ελζγχου και δζςμευςθσ. Ωσ βεβαίωςθ ελζγχου και δζςμευςθσ, κατά τθν 

ζννοια του αρ. 5 παρ. 4 ΡΔ 39/16, οι οικονομικοί φορείσ παρακαλοφνται να εκτυπϊνουν το 

παράβολο, μετά τθν πλθρωμι του, με τθν ζνδειξθ «δεςμευμζνο», επιςυνάπτοντασ αυτό, 

μαηί με τα άλλα απαιτοφμενα ζγγραφα, ςτθν Ρροδικαςτικι Ρροςφυγι.  Τζλοσ, οι 

οικονομικοί φορείσ παρακαλοφνται, ςτα πρόςκετα ςτοιχεία του παραβόλου, να 

Ανακοινώςεισ  

 

 

Θέμαηα 
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ςυμπλθρϊνουν επωνυμία ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΘΣ ι ΑΝΑΚΕΤΟΝΤΟΣ ΦΟΕΑ και Α.Α. ΕΣΘΔΘΣ 

ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΥ ι ΑΛΚ. ΔΛΑΚΘΥΞΘΣ ι ΡΟΚΘΥΞΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ι ΡΟΣΚΛΘΣΘΣ. 

 

Δπιλογή ηυν νομικών ζςμβούλυν ηηρ ΑΔΠΠ 

Ολοκλθρϊκθκε θ διαδικαςία επιλογισ των προςϊπων που κα καταλάβουν τισ πζντε κζςεισ 

νομικϊν ςυμβοφλων τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ., οι οποίοι κα αναλάβουν υπθρεςία από το Φεβρουάριο 

του 2018.  
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Βιβλία 

 Δ. άικοσ, Δίκαιο Δθμοςίων Συμβάςεων, Εκδόςεισ Σάκκουλα, Ακινα-Κες/νίκθ, Β’ 

ζκδοςθ, 2017 

 Χ. Μθτκίδθσ, Σφμβαςθ Εκτζλεςθσ Δθμοςίου Ζργου, Εκδόςεισ Νομικι Βιβλιοκικθ 2017 

 Λ. Κίτςοσ, Θ Οδθγία 2014/24/ΕΕ ςχετικά με τθν ανάκεςθ ςυμβάςεων παραχϊρθςθσ, 

Εκδόςεισ Σάκκουλα Ακινα-Κες/νίκθ, 2017 

Απθογπαθία - Σσόλια 

 Απ. Γζροντασ, Θ εφαρμογι των άρκρων 200, 288 και 388 του ΑΚ ςτισ δθμόςιεσ 

ςυμβάςεισ, ΔιΔικ, Τεφχοσ 5/2017 

 Ακ. Τςιρωνάσ, Ραρατθριςεισ ςτθν ΣτΕ ΕΑ 61/2017 : Συμπλθρωματικι αιτιολογία 

απόρριψθσ των αιτιάςεων τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ από τθν Ανακζτουςα Αρχι, με 

το ζγγραφο των απόψεϊν τθσ, ΔιΔικ, Τεφχοσ 5/2017 

 Α. Σπυρίδωνοσ, Δθμόςιο ςυμφζρον και δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, ΚΡΔΔ, Τεφχοσ 6/2017 

 Γ. Ραναγιωτοποφλου, Υποκαταςτάςεισ αναδόχων ςε δθμόςια ζργα, ΚΡΔΔ, Τεφχοσ 8-

9/2017 

 Κ. Φαρμακίδθσ-Μάρκου, Ανεξάρτθτεσ Επιτροπζσ Ρροςφυγϊν, παρατθριςεισ ΣτΕ Ολ 

2347/2017, ΚΡΔΔ, Τεφχοσ 8-9/2017 

 Α. Σπανοφ, Ο διάλογοσ του ακυρωτικοφ δικαςτι με τθ Διοίκθςθ - Με αφορμι τισ ΣτΕ Ολ 

2355-2361/2017, ΚΡΔΔ, Τεφχοσ 10/2017 

 Ε. Ραυλίδου, Το ζννομο του οικονομικοφ ςυμφζροντοσ του ανταγωνιςτι ςτθ διοικθτικι 

διαδικαςία και τθ διοικθτικι δίκθ, ΚΡΔΔ, Τεφχοσ 11/2017 

 

Βιβλιογραφική Σεκμηρίωςη  
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Δγγπαθή 

Για να λαμβάνετε το newsletter τθσ Αρχισ ςτείλτε μασ e-mail ςτθ διεφκυνςθ 

aepp@aepp-procurement.gr με κζμα ΕΓΓΡΑΦΗ Ε NEWSLETTER. 

 

 

 

Επιμζλεια : Ελιςάβετ Αλαγιαλόγλου, Μζλοσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ. 

το τεφχοσ ςυνεργάςτηκαν : Ευαγγελία Μιχολίτςη, Νίκοσ αββίδησ, 

Εμμανουζλα ωτηροποφλου, Χρυςάνθη Χαραλαμποποφλου, Κωνςταντίνοσ 

Κορομπζλησ, Μιχαήλ Διαθεςόπουλοσ, Μζλη τησ Α.Ε.Π.Π. 

 

 

χεδιαςμόσ Δελτίου  
ήλια Μαυρομμάτη, Δημοςιογράφοσ DESARCH ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΡΓΩΝ 
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