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ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΔΕΛΤΙΟ ΑΡΙΘ. 3:  ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ 

 

Είδη διαδικασιών –μεγαλύτερη επιλογή, ευκολότερη πρόσβαση 

Οι νέες οδηγίες ακολουθούν μια «προσέγγιση εργαλειοθήκης» η οποία  παρέχει στις αναθέτουσες 

αρχές μεγαλύτερη ευελιξία, περισσότερες επιλογές και νέους τρόπους διεκπεραίωσης των 

δημόσιων συμβάσεων. 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 ισχύουσες οδηγίες, έτσι ώστε 

οι αναθέτουσες αρχές να μπορούν να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά αυτές τις διαδικασίες 

σε όλες τις περιπτώσεις όπου απαιτούνται διαπραγματεύσεις.  

 Η νέα ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγματεύσεις αντικαθιστά την ισχύουσα 

διαδικασία διαπραγματεύσεων η οποία απαιτεί προηγούμενη δημοσίευση διακήρυξης 

διαγωνισμού. Για να διασφαλισθεί δικαιοσύνη, διαφάνεια και αποτελεσματικότητα, η νέα 

διαδικασία έχει σαφέστερη δομή. Επικεντρώνεται στη βελτίωση των προσφορών και 

παρέχει αποτελεσματικά εργαλεία στις αναθέτουσες αρχές, ώστε να μπορούν  να 

επιτύχουν, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων,  το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα όσον 

αφορά τις δημόσιες συμβάσεις. 

 Ο ανταγωνιστικός διάλογος έχει απλουστευθεί και είναι τώρα πιο εφικτός και προσβάσιμος 

υπό τις ίδιες συνθήκες όπως η ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση, παρέχοντας 

στις αναθέτουσες αρχές ευρεία δυνατότητα επιλογής. 

 Η νέα σύμπραξη καινοτομίας διευρύνει τις δυνατότητες επιλογής για τις αναθέτουσες 

αρχές. Τους επιτρέπει να καταλήξουν σε ιδιαίτερα καινοτόμες λύσεις χάρη σε έναν έξυπνο 

συνδυασμό υπηρεσιών έρευνας και στοιχείων αγοράς (βλ. ΔΕΛΤΙΟ αριθ. 9). 

Πιο ευέλικτες και αποτελεσματικές διαδικασίες 

Οι αναθέτουσες αρχές θα έχουν επίσης πολύ μεγαλύτερη ευχέρεια να οργανώνουν τις διαδικασίες 

ανάθεσης των συμβάσεων με  πιο ευέλικτο και αποτελεσματικό τρόπο. Οι κανόνες για τη διαχείριση 

των διαδικασιών των δημόσιων συμβάσεων αναθεωρήθηκαν ριζικά, ώστε να γίνουν πιο 

αποτελεσματικοί και εφικτοί. Μερικές από τις σημαντικότερες καινοτομίες είναι οι εξής: 

 Τα χρονικά όρια για τη συμμετοχή και την υποβολή προσφορών μειώθηκαν με αποτέλεσμα 

οι αναθέτουσες αρχές να έχουν τη  μέγιστη δυνατή ευελιξία για ταχύτερες και πιο 

ορθολογικές 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. 
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 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να απαιτούν τα έργα, οι υπηρεσίες ή οι προμήθειες να 

φέρουν συγκεκριμένο 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.  

 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αποκλείσουν έναν προσφέροντα από τη διαδικασία, αν 

αυτός έχει επιδείξει κατ΄επανάληψη στο παρελθόν σοβαρές ελλείψεις κατά την εκτέλεση 

δημόσιας σύμβασης. 

 Για την αξιολόγηση των προσφορών, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να λαμβάνουν υπόψη 

τα προσόντα και την πείρα των προσώπων στα οποία ανατίθεται η εκτέλεση της εκάστοτε 

σύμβασης, αν αυτό μπορεί να επηρεάσει σημαντικά  την ποιότητα της εκτέλεσης. 

Μεγαλύτερη ευελιξία για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές  

Η νέα οδηγία παρέχει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να επιλέξουν ένα απλουστευμένο σύστημα 

δημοσίευσης  για ορισμένες κατηγορίες αναθετουσών αρχών: 

 Αρμόδιες αρχές: οι λεγόμενες «μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές», δηλαδή στην ουσία 

όλες οι αναθέτουσες αρχές που βρίσκονται κάτω από το επίπεδο της κεντρικής 

κυβέρνησης, όπως οι δήμοι, οι περιφερειακές αρχές ή οι οργανισμοί δημοσίου δικαίου. 

 Διαδικασία: αντί για τη δημοσίευση πλήρους διακήρυξης διαγωνισμού σε επίπεδο ΕΕ για 

κάθε σύμβαση πάνω από ένα κατώτατο όριο, προνομιούχες  αναθέτουσες αρχές μπορούν, 

για ορισμένες συμβάσεις, να δημοσιεύουν απλά μια προκαταρκτική προκήρυξη με τη 

μνεία ότι: 

o η σύμβαση θα ανατεθεί χωρίς περαιτέρω δημοσίευση διακήρυξης διαγωνισμού 

και ότι 

o οι εταιρείες μπορούν να δηλώσουν ότι ενδιαφέρονται για τη σύμβαση 

προκειμένου να ενημερώνονται για τη διαδικασία. 

Έτσι οι αρχές θα έχουν μεγαλύτερη ευελιξία όταν ξεκινούν τη διαδικασία ανάθεσης, καθώς 

και δυνατότητα εξοικονόμησης χρόνου και χρημάτων. 

Ενίσχυση της συνεργασίας 

 Οι νέες οδηγίες διευκολύνουν τις αναθέτουσες αρχές να ομαδοποιούν τις αγορές τους: 

o χρησιμοποιώντας κοινές διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων ή  

o πραγματοποιώντας τις αγορές τους  μέσω μιας κεντρικής αρχής προμηθειών. 

Αυτό μπορεί να γίνει σε εθνικό και διασυνοριακό επίπεδο.  
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 Η εμπειρία έχει δείξει ότι η  διασυνοριακή κοινή διαδικασία δημόσιων συμβάσεων μπορεί 

να βελτιώσει ουσιαστικά τα αποτελέσματα των δημόσιων συμβάσεων χάρη στην πλήρη 

αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της ενιαίας αγοράς. Οι νέες οδηγίες παρέχουν για πρώτη 

φορά ρητούς και σαφείς κανόνες για τις κοινές διασυνοριακές δημόσιες συμβάσεις, οι 

οποίοι διασφαλίζουν την αναγκαία ασφάλεια δικαίου για τις αναθέτουσες αρχές και τις 

κεντρικές αρχές προμηθειών. 

 


