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«Το φως του ήλιου είναι το καλύτερο απολυµαντικό» Louis Brandeis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η παρούσα εργασία αφιερώνεται στο µωρό µου 

 που έρχεται στη ζωή µου σε λίγους µήνες. 

 

 

 

                                          Ευχαριστώ την καθηγήτριά µου κα Ήβη Μαυροµούστακου 

                                            για την καθοδήγησή της καθ’ όλη τη διάρκεια του ΠΜΣ. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

    Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείµενο την αρχή της διαφάνειας στη δηµόσια 

διοίκηση και ειδικότερα την διαφάνεια στο χώρο των δηµοσίων συµβάσεων. Η 

µελέτη του ως άνω αντικειµένου βασίζεται σε βιβλιογραφικές αναφορές αλλά και σε 

νοµολογιακές παραποµπές τόσο του κοινοτικού όσο και του εθνικού δικαίου. 

    Σε ένα πρώτο επίπεδο, στο γενικό µέρος της µελέτης, γίνεται µια προσπάθεια 

οριοθέτησης της έννοιας της διαφάνειας όπου παρουσιάζονται τόσο τα δικαιώµατα 

των πολιτών όσο και οι αρχές του διοικητικού δικαίου, οι οποίες ενισχύουν τη 

διαφάνεια στο χώρο της δηµόσιας ∆ιοίκησης.. 

    Σε ένα δεύτερο επίπεδο, στο ειδικό µέρος της εργασίας, παρουσιάζεται η αρχή της 

διαφάνειας στο χώρο των δηµοσίων συµβάσεων. Εν πρώτοις, περιγράφεται η έννοια 

της διαφάνειας αναφορικά µε την έννοια της δηµόσιας σύµβασης. Ακολουθεί  µια 

λειτουργική παρουσίαση της αρχής της  διαφάνειας στο κοινοτικό δίκαιο των 

δηµοσίων συµβάσεων, όπως αυτή εµφανίζεται µέσα από τη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και τη νοµολογία του ∆ΕΚ αλλά κυρίως βάσει του παράγωγου Κοινοτικού 

δικαίου, δηλαδή αυτό των Οδηγιών. Περαιτέρω, επιχειρείται µια συνοπτική 

παρουσίαση της αρχής της διαφάνειας στο ελληνικό δίκαιο των δηµοσίων 

συµβάσεων όπου εκτίθεται η νοµοθεσία του ελληνικού δικαίου των δηµοσίων 

συµβάσεων, όπως αυτή έχει προσαρµοστεί στο κοινοτικό δίκαιο αλλά κυρίως  

καταγράφονται ειδικότερες ρυθµίσεις του εθνικού δικαίου που κατοχυρώνουν και 

εξασφαλίζουν  την τήρηση της  διαφάνειας στον τοµέα των δηµοσίων συµβάσεων. 
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ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ 

(ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ) 

 

∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

 

ΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ ΤΗ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

 

1. ∆ιαφάνεια και δικαίωµα πρόσβασης του πολίτη στα διοικητικά έγγραφα 

 

    Στους κόλπους του ∆ιοικητικού ∆ικαίου, δηλαδή του ∆ικαίου που ρυθµίζει κυρίως 

τις σχέσεις των πολιτών µε τους φορείς της ∆ηµόσιας εξουσίας, οι πολίτες 

εµφανίζονται να  αξιώνουν από τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση να ενεργεί µε διαφάνεια. 

Επιζητούν µια ∆ιοίκηση δραστήρια και αποτελεσµατική µε δηµοκρατικές και 

κοινωνικές ευαισθησίες, η οποία επιδιώκει να προσφέρει στο διοικούµενο σωστές 

υπηρεσίες µε τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολύνεται η καθηµερινότητα του και να 

επιτυγχάνεται η ανεµπόδιστη επαφή µε τους φορείς της. Η σύγχρονη ∆ηµόσια 

∆ιοίκηση διέπεται από την αρχή της φανερής δράσης των διοικητικών οργάνων της 

και χαρακτηρίζεται όσον αφορά στη διεκπεραίωση των υποθέσεών της από την άρση 

του απορρήτου και της µυστικότητας. Η διαφθορά που εντοπίζεται συχνά να 

καλύπτει τη δράση των διοικητικών οργάνων µπορεί να αντιµετωπιστεί µονάχα µέσα 

στα πλαίσια του Κράτους ∆ικαίου και µέσα από τη συνεχή αναδιάρθρωση των 
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εξωτερικών και  εσωτερικών µηχανισµών της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ώστε οι πολίτες 

να δύνανται να απολαύσουν την αποτελεσµατικότητα και την ευελιξία µιας Χρηστής 

∆ιοίκησης µέσω µιας ελεγχόµενης από τους ίδιους διοικητικής διαδικασίας. 

    Το δικαίωµα πρόσβασης και γνώσης των δηµοσίων εγγράφων συνδέεται στενά µε 

την αρχή της Λαϊκής κυριαρχίας και επιβάλλει την αρχή της εσωτερικής φανερής 

δράσης των διοικητικών οργάνων ενώ αποτελεί ταυτόχρονα µία από τις βασικές 

παραµέτρους της Χρηστής ∆ιοίκησης και πολέµιος της κακής χρήσης της δηµόσιας 

εξουσίας προς εξυπηρέτηση ιδιωτικών συµφερόντων που δεν σχετίζονται µε τη 

δράση και το σκοπό της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Το δικαίωµα του πολίτη στην 

πληροφόρηση και ειδικότερα το δικαίωµα πρόσβασης του πολίτη στα διοικητικά 

έγγραφα ενισχύει και προωθεί την αρχή της διαφάνειας , διότι οι φορείς του δηµόσιου 

τοµέα είναι υποχρεωµένοι να δίνουν στη δηµοσιότητα στοιχεία των ενεργειών τους 

και πληροφορίες των αρχείων τους. Ο διοικούµενος, ως εκ τούτου, δύναται να 

προσεγγίζει το διοικητικό µηχανισµό, να προκαλέσει ή να ασκήσει άµεσα ή έµµεσα 

έλεγχο των ενεργειών της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και να συµµετάσχει στο διοικητικό 

έργο. 

   Το δικαίωµα πρόσβασης στα δηµόσια έγγραφα κατοχυρώνεται θεσµικά στην 

παράγραφο 3 του άρθρου 10 του Συντάγµατος1 ενώ ενεργοποιείται και ρυθµίζεται 

ειδικότερα στο άρθρο 5 του Ν.2690/1999 (Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας). 

   «Το άρθρο 10 παρ. 3 του Συντάγµατος αναφέρεται στο δικαίωµα πληροφόρησης και  

χορήγησης εγγράφων προς τους διοικούµενους από κάθε αρµόδια υπηρεσία ή αρχή ενώ 

παράλληλα θέτει ανώτατο όριο µέσα στο οποίο η ∆ιοίκηση οφείλει να δράσει, να 

απαντήσει»2. 

                                                 
1 Το δικαίωµα « γνώσης» έχει συνταγµατικό έρεισµα και υπάγεται στο γενικότερο δικαίωµα για 
πληροφόρηση, βλ. άρθρα 2 παρ.1, 5 παρ.1, 5Α, 9Α, 10 παρ.1 και 3 και 20 παρ.2 του Συντ. 
2 Χρυσόγονος Κ., (1998), Ατοµικά και Κοινωνικά ∆ικαιώµατα, Αθήνα-Κοµοτηνή, Εκδόσεις 
Αντ.Ν.Σάκκουλα, σ.344. 
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    Σύµφωνα µε τον Κ.∆.∆. «κάθε ενδιαφερόµενος έχει το δικαίωµα, ύστερα από 

γραπτή αίτηση να λαµβάνει γνώση των διοικητικών εγγράφων. Η απόρριψη του 

αιτήµατος πρέπει να είναι αιτιολογηµένη και να γνωστοποιείται εγγράφως στον 

αιτούντα  το αργότερο µέσα σε ένα µήνα από την υποβολή της αίτησης.»∆ιοικητικά 

έγγραφα νοούνται όσα συντάσσονται από τις δηµόσιες υπηρεσίες όπως εκθέσεις, 

µελέτες, πρακτικά, εγκύκλιοι, απαντήσεις, γνωµοδοτήσεις, αποφάσεις. Ως έγγραφο 

νοείται εκείνο του οποίου έχει τελειώσει η  διαδικασία της έκδοσης ή τουλάχιστον 

κατάρτισης και όχι οι απλές σηµειώσεις ή άλλα παρόµοια. Ως διοικητικά νοούνται 

και τα έγγραφα που δεν συντάχθηκαν από τα όργανα της ∆ιοίκησης αλλά βρίσκονται 

στα αρχεία δηµόσιας υπηρεσίας υποβληθέντα από ιδιώτες επειδή απαιτούνται κατά 

νόµο ως διαδικαστικά ή ως προϋποθέσεις για την έκδοση µιας διοικητικής πράξης, 

οπότε έχουν αποτελέσει στοιχεία της διοικητικής δράσεως. Φορείς του δικαιώµατος 

γνώσης και πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα είναι όλα τα φυσικά πρόσωπα, 

Έλληνες και αλλοδαποί, καθώς και τα νοµικά πρόσωπα είτε ιδιωτικού είτε δηµοσίου 

δικαίου. Η αίτηση περί χορηγήσεως αντιγράφων δηµοσίων εγγράφων πρέπει να είναι 

σαφής και να αναφέρεται σε συγκεκριµένα έγγραφα και όχι αόριστη, δίχως 

εξειδίκευση των στοιχείων τους, ώστε να καθίσταται δυνατή η ικανοποίηση του 

αιτήµατος µε λελογισµένη απασχόληση των αρµοδίων διοικητικών αρχών. Η 

πρόσβαση στα δηµόσια έγγραφα υπόκειται στον περιορισµό της καταχρηστικής 

άσκησης που προβλέπεται στο άρθρο 25 παρ.3 του Συντάγµατος. Επιπλέον 

περιορισµός προβλέπεται στον Κ.∆.∆. καθόσον δεν επιτρέπεται η πρόσβαση και η 

γνώση των διοικητικών εγγράφων στις περιπτώσεις που αυτά αφορούν στην ιδιωτική 

ή οικογενειακή ζωή τρίτου προσώπου ή παραβλάπτεται απόρρητο που προβλέπεται 

σε ειδικές διατάξεις. 
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  Το ως άνω δικαίωµα έχει σκοπό το άνοιγµα της διοικήσεως στους πολίτες, την 

υπεράσπιση των ατοµικών και συλλογικών συµφερόντων των πολιτών και εν τέλει τη 

διαφάνεια στη λήψη των αποφάσεων µε την παγίωση της αρχής της νοµιµότητας. 

 

2. ∆ιαφάνεια και δικαίωµα αναφοράς 

 

   «Η Αναφορά χρησιµεύει ως νοµικό όχηµα µεταφοράς των καταγγελιών και των 

παραπόνων των πολιτών προς τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση για τον τρόπο λειτουργίας της» 3 

και παρά το γεγονός ότι στη σηµερινή σύγχρονη εποχή έχουν δηµιουργηθεί πιο 

ισχυροί µηχανισµοί πίεσης των κρατικών λειτουργιών όπως ο τύπος και η τηλεόραση, 

η αναφορά εξακολουθεί να έχει πρακτική ισχύ και αξία  για τους πολίτες. 

   Το δικαίωµα της αναφοράς όπως προβλέπεται και κατοχυρώνεται από το άρθρο 10 

του ισχύοντος Συντάγµατος, το άρθρο 27 του Κ.∆.∆. και  το Ν.∆. 796/1971, έχει 

διπλό περιεχόµενο. Αφενός την άτυπη πρόσβαση στην Αρχή χωρίς δυσµενείς 

συνέπειες για τον ενδιαφερόµενο και αφετέρου την αξίωση ταχείας ενέργειας και 

αιτιολογηµένης απάντησης της Αρχής. Το άρθρο 10 εγγυάται την πρόσβαση του 

ατόµου στις διοικητικές Αρχές. Η άσκηση του δικαιώµατος της Αναφοράς είναι 

ιδιαίτερα σηµαντική στις περιπτώσεις που δεν προβλέπονται ή είναι πλέον 

απαράδεκτες οι τυπικές προσφυγές. Η αναφορά µπορεί να στρέφεται µόνο κατά 

ατοµικής διοικητικής πράξης και όχι κατά κανονιστικής διότι η τελευταία συνιστά 

ουσιαστικό νόµο. 

   Ειδικότερα, αναφορά κατά το άρθρο 10  του Συντάγµατος είναι κάθε γραπτή 

αίτηση  προς τις διοικητικές Αρχές προκειµένου να προβούν σε ορισµένη ενέργεια ή 

                                                 
3 Ράικος ∆., (2006), ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και ∆ιαφθορά. Από τη σκοπιά του ∆ιοικητικού ∆ικαίου, Αθήνα-
Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Σάκκουλα, σ.377. 
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παράλειψη. Το Ν.∆. 796/1971 στο άρθρο 2 ορίζει ως αναφορές µόνο τα έγγραφα που 

περιέχουν «αιτιάσεις» κατά ενεργειών ή παραλείψεων των δηµοσίων αρχών ή 

οργάνων, µε την εξαίρεση των κυβερνητικών πράξεων  και περιέχουν αίτηση για 

επανόρθωση ή αποτροπή ηθικής ή υλικής βλάβης. Η παρ.2 του ίδιου άρθρου 

διευκρινίζει ό,τι δε συνιστούν αναφορά οι αιτήσεις παροχής πληροφοριών, τα ένδικα 

µέσα ή διαδικαστικές πράξεις σε κάθε δικαστήριο και οι προβλεπόµενες από το Νόµο 

ενδικοφανείς προσφυγές.4 Ως κυβερνητικές πράξεις αναφέρονται ορισµένες πράξεις 

του Αρχηγού του Κράτους ή κυβερνητικών οργάνων οι οποίες ανάγονται σε θέµατα 

σχετικά µε την άσκηση της αποκαλούµενης «πολιτικής εξουσίας», οι οποίες αν έχουν 

όλα τα στοιχεία της διοικητικής πράξης διαφεύγουν το δικαστικό έλεγχο  είτε βάσει 

ρητής νοµοθετικής ρύθµισης είτε µε τη διάπλαση σχετικού νοµολογιακού κανόνα. 

Επίσης δε θεωρείται ως αναφορά ένδικο µέσο ή διαδικαστική πράξη ενώπιον παντός 

∆ικαστηρίου. Στο µέτρο όµως που οι δικαστικές υπηρεσίες ασκούν και διοικητικές 

λειτουργίες  οι αναφορές προς αυτές καλύπτονται από την προστασία του άρθρου 10 

του Συντάγµατος. Επιπροσθέτως και η ενδικοφανής προσφυγή µε ρητή διάταξη του 

άρθρου2 παρ.2 του Ν.∆. 796/1971  δεν αποτελεί αναφορά. Πρόκειται για προσφυγή 

που ο νόµος έχει ρυθµίσει µε παρόµοιο τρόπο όπως ένα ένδικο βοήθηµα  µε τη 

διαφορά όµως ό,τι εγείρεται όχι ενώπιον κάποιου ∆ικαστηρίου αλλά ενώπιον 

διοικητικού οργάνου.5  Το άρθρο 3 παρ.1 του Ν.∆. 796/1971 προσθέτει ότι η 

αναφορά πρέπει να απευθύνεται στην αρµόδια αρχή ή σ’ εκείνη η οποία προΐσταται ή 

την εποπτεύει. 

                                                 
4  Χρυσόγονος Κ., ό.π., σ.389. 
5 Η προσφυγή θεωρείται ενδικοφανής µόνο αν προβλέπεται ρητά από ειδικό νόµο που καθορίζει 
ηµεροµηνία άσκησής της και προβλέπει τη δυνατότητα όχι µόνο απλού ελέγχου νοµιµότητας αλλά της 
κατ΄ουσίαν επανεξέτασης της διοικητικής πράξης. Βλ. γενικά, Ράικος ∆., ό.π.  
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    Από τα παραπάνω το µόνο που βρίσκει έρεισµα στο Σύναγµα είναι ότι η αναφορά 

πρέπει να περιέχει αίτηµα για συγκεκριµένη ενέργεια των δηµοσίων Αρχών. 6 Άλλο 

είναι το αίτηµα που προβλέπει το άρθρο 10 του Σ. και άλλο η αιτίαση κατά το Ν.∆. 

796/1971 το οποίο επίσης αυθαίρετα απαιτεί να πρόκειται για αρµόδια αρχή. Πρέπει 

όµως να θεωρηθεί κατά την αληθή έννοια του άρθρου 10 του Σ. ότι αναφορά είναι 

και το έγγραφο το οποίο απευθύνεται σε αναρµόδια αρχή η οποία υποχρεούται να το 

διαβιβάσει στην κατά τη γνώµη της αρµόδια. Αντισυνταγµατική ακόµη πρέπει να 

θεωρηθεί και η πληθώρα των εξαιρέσεων από την έννοια της αναφοράς όπως αυτή 

της ενδικοφανούς προσφυγής η οποία συγκεντρώνει όλα τα απαιτούµενα στοιχεία της 

έννοιας της αναφοράς κατά άρθρο 10 του Συντάγµατος. Τέλος το αίτηµα της 

αναφοράς δεν απαιτείται να κατευθύνεται αποκλειστικά στην επανόρθωση της ηθικής 

ή υλικής βλάβης του αναφέροντος και στην ύπαρξη ή µη και την έκταση της βλάβης. 

Γενικότερα, σύµφωνα µε το Σύνταγµα ως αναφορά πρέπει να θεωρείται κάθε γραπτό 

αίτηµα που υποβάλλεται στις δηµόσιες αρχές και δεν περιορίζεται σε απλή παροχή 

πληροφοριών. Το Σύνταγµα δεν  απαιτεί άλλα στοιχεία ως προς τον τύπο της 

Αναφοράς πέρα από το ό,τι αυτή οφείλει να είναι έγγραφη και περιέχει επιφύλαξη 

υπέρ του Νόµου για τη ρύθµιση των σχετικών ζητηµάτων. Έτσι οι  προϋποθέσεις που 

τάσσει το άρθρο 3 του Ν.∆. 796/1971 δηλαδή να είναι συντεταγµένη στην ελληνική 

γλώσσα και υπογεγραµµένη, να περιέχει τα στοιχεία του αναφερόµενου είναι 

σύµφωνες µε το περιεχόµενο της συνταγµατικής διάταξης. ∆εν προβλέπεται στη 

συνταγµατική διάταξη και ούτε είναι δυνατό να θεσπισθεί δίχως παραβίαση της, 

περιορισµός ως προς τους λόγους της αναφοράς οι οποίοι µπορούν να αφορούν 

οποιοδήποτε θέµα ατοµικού ή γενικού ενδιαφέροντος, νοµικής ή ηθικής φύσης. 

Ακόµη δεν προβλέπεται περιορισµός ως προς τον τρόπο υποβολής της αναφοράς και 

                                                 
6 Χρυσόγονος Κ., ό.π., σ.388. 
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άρα αυτή µπορεί να γίνει όχι µόνο αυτοπροσώπως αλλά µε οποιοδήποτε πρόσφορο 

µέσο όπως π.χ. µε το ταχυδροµείο. Οι δηµόσιες Αρχές ενέχουν την υποχρέωση µετά 

την υποβολή της αναφοράς προς αυτές να ενεργήσουν σύντοµα και να απαντήσουν 

αιτιολογηµένα. Προς αυτή την κατεύθυνση το άρθρο 4 παρ.1 του Ν.∆. 796/1971 

συγκεκριµενοποιεί θεµιτά την υποχρέωση αυτή µέσα στο χρονικό διάστηµα που δεν 

µπορεί να υπερβεί τις τριάντα ηµέρες από την  περιέλευση της αναφοράς στην 

δηµόσια αρχή. Οι υπάλληλοι της Αρχής που είναι υποχρεωµένοι να απαντήσουν στον 

αναφερόµενο, αν παραλείψουν να συµµορφωθούν µε τις υποχρεώσεις τους που 

προβλέπονται από το άρθρο 10 του Συντάγµατος και το Ν.∆. 796/1971 υπέχουν 

σύµφωνα µε το άρθρο 5 του παραπάνω Ν.∆. και πειθαρχική ευθύνη ανεξάρτητη από 

την ποινική και αστική ευθύνη, που µπορεί να επισύρει ακόµη και την ποινή της 

οριστικής παύσης. Τα  άρθρα 6 και 7 του Ν.∆. προβλέπουν την ποινική δίωξη του 

αναφεροµένου για τη διάπραξη τυχόν αξιόποινων πράξεων που τελέστηκαν µε την 

αναφορά, η οποία όµως κατά το άρθρο 10 παρ. 2 του Συντάγµατος επιτρέπεται µόνο 

µετά την τελική απόφαση της Αρχής και δεν µπορεί να γίνει χωρίς άδεια της Αρχής 

προς την οποία απευθύνεται η αναφορά. Φορέας  του δικαιώµατος αναφοράς είναι 

όπως προκύπτει µε σαφήνεια από το άρθρο 10 παρ.1 του Συντάγµατος αλλά και από 

το άρθρο 1 του Ν.∆. 796/1971 κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ανεξαρτήτως 

ιθαγένειας. Έτσι το δικαίωµα αναφοράς κατοχυρώνεται υπέρ όλων των ανθρώπων 

και όχι µόνο υπέρ των Ελλήνων πολιτών.7 

   Η υποβολή αναφοράς επιτελεί ένα πολύ σηµαντικό ρόλο σε ότι αφορά στην 

ενεργοποίηση του αµυντικού οπλοστασίου της Πολιτείας δικαίου απέναντι στο 

φαινόµενο της διαφθοράς και της κακοδιαχείρισης της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Αφενός 

                                                 
7 Το δικαίωµα αναφοράς γίνεται δεκτό και νοµολογιακά  πως ανήκει και στους δηµοσίους υπαλλήλους 
οι οποίοι καλύπτονται και από την προστασία του άρθρου 10 παρ.2 και συνεπώς δεν µπορεί να 
ασκηθεί πειθαρχική δίωξη εναντίον τους για παραβάσεις που τελέσθηκαν µε την αναφορά αν δεν 
συντρέχουν οι όροι του άρθρου. 
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ο διοικούµενος πολίτης επιδιώκει την εξαφάνιση της βλαπτικής για τη νοµική του 

κατάσταση διοικητικής απόφασης στην οποία προφανώς έχουν εµφιλοχωρήσει 

στοιχεία διαφθοράς, κάνοντας χρήση του συγκεκριµένου δικαιώµατος για την 

προστασία των θιγόµενων δικαιωµάτων του. Αφετέρου η αναφορά ως δηµόσιο 

δικαίωµα αφυπνίζει τα αντανακλαστικά της κρατικής εξουσίας και ενεργοποιεί τους 

προληπτικούς και κατασταλτικούς µηχανισµούς της τελευταίας µε σκοπό την 

αποκατάσταση της θιγείσας αρχής της νοµιµότητας της διοικητικής δράσης και την 

προστασία ή επανόρθωση του δηµοσίου συµφέροντος το οποίο έχει δεχτεί πλήγµα ή 

πρόκειται να υποστεί σηµαντική ζηµιά στο µέλλον από την παράνοµη διοικητική 

δράση. 

     Όπως ήδη αναφέρθηκε η υποβολή αναφοράς δηµιουργεί υποχρέωση της ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης να ενεργήσει και να απαντήσει αιτιολογηµένα µέσα σε διάστηµα τριάντα 

ηµερών από την περιέλευση της αναφοράς στην Αρχή  προς την οποία απευθύνεται. 

Αυτό το στοιχείο κάνει το δικαίωµα της αναφοράς βαρυσήµαντο καθώς 

δηµιουργείται υποχρέωση των οργάνων της ∆ιοίκησης να θέσουν σε λειτουργία το 

διοικητικό µηχανισµό ελέγχου για να διαπιστωθεί η τυχόν ακρίβεια της 

καταγγελλόµενης κακοδιοίκησης ή διαφθοράς στους κόλπους της µε τελικό 

αποτέλεσµα τη διαφανή δράση της δηµόσιας διοίκησης. 

 

3. ∆ιαφάνεια και δικαίωµα προηγούµενης ακρόασης 

   Το άρθρο 20 παρ.2  του Σ. κατοχυρώνει το δικαίωµα προηγούµενης ακρόασης, όχι 

ενώπιον της δικαιοσύνης (20 παρ.1) αλλά ενώπιον των διοικητικών αρχών του 

Κράτους και ρυθµίζεται λεπτοµερέστερα στο άρθρο 6 του Κώδικα ∆ιοικητικής 

∆ιαδικασίας (Ν.2690/1999). Πρόκειται για ένα δικαίωµα διαδικασίας το οποίο 

ανιχνεύεται στη νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας ήδη από τα  
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προδικτατορικά χρόνια. Το δικαίωµα αυτό είχε αρχικά καθιερωθεί ως γενική αρχή 

του διοικητικού δικαίου ενώ ήδη προβλέπεται από το 20 παρ.2 του Συντάγµατος και 

πρέπει να παρέχεται στο διοικούµενο σε όλα τα στάδια της διοικητικής διαδικασίας 

ακόµη και όταν ο νόµος δεν προβλέπει ρητά την τήρηση του τύπου αυτού. 

    «Η συνταγµατική κατοχύρωση του δικαιώµατος συνεπάγεται ότι η προηγούµενη 

ακρόαση συνιστά ουσιώδη τύπο για τη διοικητική πράξη, όχι µόνο εκεί όπου ο Νόµος 

σιωπά αλλά ακόµη και παρά τον τυχόν ρητό νοµοθετικό αποκλεισµό της. Η διάταξη 

λοιπόν του 20 παρ.2 είναι άµεσης εφαρµογής και ιδρύει ευθεία υποχρέωση της 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, ανεξάρτητη από τη νοµοθετική διαµεσολάβηση»8. Η παράλειψη 

της προηγούµενης ακρόασης καθιστά συνεπώς αυτόµατα άκυρη τη διοικητική 

ενέργεια ή µέτρο.  

   Με το Κ.∆.∆. (Ν.2690/1999) ρυθµίζεται η άσκηση του συνταγµατικώς 

κατοχυρωµένου δικαιώµατος ακρόασης από τις διοικητικές αρχές, ενώ πριν από τη 

διάταξη αυτή δεν υπήρχε γενική νοµοθετική ρύθµιση για το δικαίωµα αυτό. Υπήρχαν 

και υπάρχουν ειδικές διατάξεις όπως τα άρθρα 235, 236 του Υπαλληλικού Κώδικα 

σχετικά µε την απολογία του υπαλλήλου που διώκεται πειθαρχικά, το άρθρο 34 του 

π.δ. 34/1996 περί προµηθειών του ∆ηµοσίου για την επιβολή κυρώσεων σε βάρος του 

έκπτωτου προµηθευτή, καθώς και το άρθρο 46 του Ν. 2676/1999 σχετικά µε την 

απόρριψη αιτήσεως ασφαλισµένου  για απονοµή σύνταξης. 

   Το άρθρο  20 παρ.2 αναφέρεται σε κάθε διοικητική ενέργεια ή µέτρο, υπονοώντας 

πράξεις όχι µόνο κατά τον τύπο δηλαδή το όργανο και τη διαδικασία έκδοσης αλλά 

και τις κατά την ουσία διοικητικές, δηλαδή µε χαρακτήρα ατοµικό ή ειδικό και 

συγκεκριµένο. Αποκλείονται συνεπώς από το πεδίο εφαρµογής του όχι µόνο οι 

τυπικοί νόµοι αλλά και οι κανονιστικές πράξεις της ∆ιοίκησης, των οποίων το 

                                                 
8 Χρυσόγονος Κ., ό.π., σ. 370. 
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χαρακτηριστικό γνώρισµα είναι όπως και του ουσιαστικού νόµου η «αφηρηµένη 

γενικότητα», που συνίσταται στο ότι το νοµικό περιεχόµενο της πράξεως απευθύνεται 

σε αόριστο αριθµό προσώπων και δεν εξαντλείται µε µια µόνο εφαρµογή και 

εποµένως η ∆ιοίκηση δεν θα ήξερε ποιόν να καλέσει. 

   Γίνεται δεκτό ότι το άρθρο 20 παρ.2 έχει εφαρµογή (µόνο) σε διοικητικές ενέργειες 

ή µέτρα µε τα οποία επέρχεται θετική βλάβη στα δικαιώµατα ή έννοµα συµφέροντα 

συγκεκριµένου προσώπου  και όχι όταν η διοίκηση απλώς παραλείπει ή αρνείται τη 

χορήγηση δικαιώµατος ή τη δηµιουργία νέας νοµικής κατάστασης υπέρ του 

παραπάνω προσώπου. Οπωσδήποτε δεν υπάρχει βλάβη των συµφερόντων του 

διοικούµενου και εποµένως δεν µπορεί να αξιώσει προηγούµενη ακρόαση αν δεν έχει 

µε τη µέλλουσα προς έκδοση πράξη άµεσο νοµικό δεσµό έτσι ώστε να 

στοιχειοθετείται έννοµο συµφέρον του για την προσβολή του µε ένδικο βοήθηµα.  

Ακόµη γίνεται πάγια δεκτό ότι δεν απαιτείται προηγούµενη ακρόαση του 

ενδιαφερόµενου πολίτη όταν η ενέργεια της δηµόσιας αρχής δεν σχετίζεται µε την 

υποκειµενική συµπεριφορά αυτού του προσώπου αλλά στηρίζεται σε αντικειµενικά 

δεδοµένα και κριτήρια αποτελώντας έτσι άσκηση δέσµιας αρµοδιότητας. 

     Η ακρόαση δε χρειάζεται να λάβει πράγµατι  χώρα, αλλά έγκειται στην παροχή 

ευκαιρίας στον ενδιαφερόµενο να αναπτύξει γραπτώς ή προφορικώς τις απόψεις του 

για τα δικαιώµατα ή τα συµφέροντά του ενώπιον του οργάνου που ασκεί την 

αποφασιστική αρµοδιότητα. Αν αρνηθεί ρητώς ή αφήσει την προθεσµία να περάσει 

άπρακτη, η επιταγή του άρθρου 20 παρ. 2 θεωρείται ότι έχει εκπληρωθεί. ∆εν 

υφίσταται δε παράβαση του υπό του άρθρου 20 παρ. 2 του Συντάγµατος 

επιβαλλόµενου τύπου της προηγούµενης ακροάσεως του ενδιαφεροµένου, του οποίου 

η κατοικία ήταν άγνωστη κατά το χρόνο εκδόσεως της προσβαλλόµενης πράξεως. 
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    Συνεπώς το πεδίο εφαρµογής του άρθρου 20 παρ.2 του Συντάγµατος περιορίζεται 

στις τυπικά και ουσιαστικά διοικητικές και µάλιστα εκτελεστές πράξεις (όχι 

παραλείψεις ή αρνήσεις), οι οποίες εκδίδονται ύστερα από πρωτοβουλία της 

∆ιοίκησης και κατά διακριτική της ευχέρεια, στηριζόµενες σε υποκειµενική 

συµπεριφορά του διοικούµενου ο οποίος έχει έννοµο συµφέρον να τις προσβάλλει. 

Φορέας του δικαιώµατος προηγούµενης ακρόασης  είναι κάθε φυσικό πρόσωπο 

ανεξάρτητα από την εθνικότητά του, καθώς και τα νοµικά πρόσωπα.  Αποδέκτης της 

ισχύος του είναι οι διοικητικές αρχές. 

    Σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 6 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας οι 

διοικητικές αρχές πριν από κάθε ενέργεια ή µέτρο σε βάρος των δικαιωµάτων ή 

συµφερόντων συγκεκριµένου προσώπου, οφείλουν να καλούν τον ενδιαφερόµενο να 

εκφράσει τις απόψεις του εγγράφως ή προφορικώς ως προς τα σχετικά ζητήµατα. Ο 

ενδιαφερόµενος καλείται να εκφράσει-διατυπώσει  τις απόψεις του.  Η κλήση σε 

ακρόαση σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου είναι έγγραφη και αναφέρει τον τόπο, 

την ηµέρα και την ώρα, προσδιορίζοντας ταυτόχρονα το µέτρο ή την ενέργεια. Ο 

ενδιαφερόµενος έχει το δικαίωµα αφενός να λάβει γνώση του συνόλου των στοιχείων 

του φακέλου  και αφετέρου να προβεί σε ανταπόδειξη.  Από την αιτιολογία της 

διοικητικής πράξης πρέπει να προκύπτει η τήρηση της διαδικασίας, καθώς και η 

λήψη υπόψη των ισχυρισµών του διοικουµένου, χωρίς να είναι αναγκαία η 

διατύπωση κρίσης γι’ αυτούς. Επίσης καθιερώνεται η αρχή του επίκαιρου του τύπου 

αυτού της διαδικασίας. 

    Στην παρ.3 προβλέπεται για πρώτη φορά η κατ’ εξαίρεση δυνατότητα παράλειψης 

της κλήσης του διοικουµένου σε περίπτωση ανάγκης λήψης δυσµενούς µέτρου για 

την αποτροπή επικείµενου κινδύνου ή λόγω επιτακτικού δηµοσίου συµφέροντος. Αν 

η κατάσταση που ρυθµίστηκε είναι δυνατόν να µεταβληθεί, επιβάλλεται η κλήση του 
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διοικουµένου σε ακρόαση µέσα σε δεκαπέντε ηµέρες από τη λήψη του µέτρου. Αν 

µετά την ακρόαση αυτή αλλάξουν οι απόψεις της διοικητικής αρχής για τη 

σκοπιµότητα ή τη νοµιµότητα του µέτρου, η διοίκηση οφείλει δίχως καθυστέρηση να 

προβεί σε νέα ρύθµιση µε την ανάκληση ή τροποποίηση του µέτρου που είχε 

επιβληθεί. Αν το προαναφερόµενο διάστηµα των δεκαπέντε ηµερών παρέλθει 

άπρακτο, το µέτρο παύει αυτοδικαίως χωρίς να υπάρχει ανάγκη έκδοσης σχετικής 

πράξης.  

   «Στην παρ. 4 ορίζεται ότι η άσκηση του δικαιώµατος εξακολουθεί να είναι 

υποχρεωτική για τη ∆ιοίκηση όταν προβλέπεται διοικητική προσφυγή. Η διάταξη αυτή 

είναι αντίθετη µε τη νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας, οδηγεί όµως σε 

πληρέστερη εφαρµογή της σχετικής συνταγµατικής επιταγής και σε πληρέστερη 

προστασία του διοικουµένου»9.  

    Το δικαίωµα προηγούµενης ακρόασης θέτει µία ακόµη ασπίδα προστασίας του 

διοικουµένου απέναντι στην αυθαίρετη σε πολλές περιπτώσεις δράση της ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης. Η διάταξη του 20 παρ.2 του Συντάγµατος επιβάλλει ως ουσιώδη τύπο της 

διαδικασίας, στις αναφερόµενες σε αυτήν περιπτώσεις, την προηγούµενη ακρόαση 

του ενδιαφεροµένου, θεσπίζοντας την υποχρέωση της ∆ιοικήσεως να απευθύνει πριν 

τη σχετική ενέργεια ή λήψης του σχετικού µέτρου, πρόσκληση προς τον 

ενδιαφερόµενο προκειµένου εκείνος να εκθέσει τις απόψεις του και να θέσει υπόψη 

της ∆ιοικήσεως τα σχετικά στοιχεία που έχει στη διάθεσή του. Η µη τήρηση αυτού 

του τύπου έχει ως αποτέλεσµα την ακυρότητα της διοικητικής πράξεως που εκδίδεται 

ή του διοικητικού µέτρου που λαµβάνεται. Το δικαίωµα αυτό περιβάλλει την έννοια 

της χρηστής διοικήσεως η οποία δρα µε γνώµονα τις αρχές του Κράτους ∆ικαίου και 

ενισχύει την αρχή της διαφάνειας όσον αφορά στη δράση των διοικητικών οργάνων. 

                                                 
9 Σολδάτος ∆., (2000), Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Μ.∆ηµοπούλου, σ. 
79. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ 

ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ ΤΗ 

∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

 

 

1. ∆ιαφάνεια και αρχή της δηµοσιότητας 

 

   Η αρχή της διαφάνειας συνδέεται άµεσα µε την αρχή της δηµοσιότητας της δράσης 

των διοικητικών οργάνων. Η δηµοσιότητα επιτυγχάνεται µέσω της δηµοσίευσης των 

διοικητικών πράξεων, ατοµικών και κανονιστικών. Επιπλέον,  σύµφωνα µε ρητές 

διατάξεις του Συντάγµατος οι νόµοι που έχουν ψηφιστεί από τη Βουλή,10 οι πράξεις 

του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας,11 και των αναθεωρηµένων διατάξεων του 

Συντάγµατος12 δηµοσιεύονται ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες όχι µόνο 

να γνωρίζουν τις ως άνω πράξεις  αλλά  και να ελέγχουν τη νοµιµότητα των πράξεων 

των διοικητικών-κρατικών  οργάνων και συνάµα να κρίνουν τη δράση τους. Η 

δηµοσιότητα του νόµου τον καθιστά φανερό, ενώ σε αντίθετη περίπτωση θα 

µιλούσαµε για νόµο µυστικό, στοιχείο που δεν ταιριάζει στην δηµοκρατική έννοµη 

τάξη και στην αρχή της λαϊκής κυριαρχίας. Η ανάγκη της δηµοσιότητας των κανόνων 

δικαίου συνδέεται µε την αρχή της νοµιµότητας, διότι µόνο µε αυτόν τον τρόπο είναι 

δυνατόν να ασκηθεί δικαστικός έλεγχος της νοµιµότητας των διοικητικών πράξεων 

και ιδιαίτερα των κανονιστικών διοικητικών πράξεων, εφόσον µόνο µε τη 

                                                 
10 Βλ. άρθρο 42 παρ.1 εδ.α, το οποίο ορίζει ότι ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας εκδίδει και δηµοσιεύει 
τους νόµους που έχουν ψηφιστεί από τη Βουλή µέσα σε ένα µήνα από την ψήφισή τους. 
11 Βλ. άρθρο 55 παρ.1, το οποίο ορίζει ότι καµία πράξη του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας δεν ισχύει, ούτε 
εκτελείται χωρίς την προσυπογραφή του αρµόδιου Υπουργού, ο οποίος µε µόνη την υπογραφή του γίνεται 
υπεύθυνος και χωρίς τη δηµοσίευσή της στην εφηµερίδα της Κυβέρνησης. 
12 Βλ. άρθρο 110 παρ.5, το οποίο ορίζει ότι κάθε ψηφιζόµενη αναθεώρηση διατάξεων  του 
Συντάγµατος  δηµοσιεύεται στην εφηµερίδα της Κυβερνήσεως µέσα σε δέκα ηµέρες αφότου 
επιψηφιστεί από τη Βουλή και τίθεται σε ισχύ σε ειδικό ψήφισµά της. 
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δηµοσιότητα γίνονται γνωστές στους διοικούµενους και στα δικαστήρια κατά τρόπο 

έγκυρο και αντικειµενικό. 

   Ο Κ.∆.∆. στο άρθρο 18 παρ.1 ορίζει ότι η ατοµική διοικητική πράξη τελειούται µε 

την υπογραφή και τη χρονολόγησή της, ή τη δηµοσίευσή της αν είναι δηµοσιευτέα κατά 

νόµο. Η κανονιστική διοικητική πράξη τελειούται µε τη δηµοσίευσή της στην 

Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν προβλέπεται ειδικός τρόπος δηµοσιότητας.13 Η 

δηµοσίευση στην Ε.τ.Κ. εφόσον αυτό επιβάλλεται από το νόµο αποτελεί συστατικό 

στοιχείο της διοικητικής πράξεως µε συνέπεια οι διοικητικές πράξεις οι οποίες πρέπει 

να δηµοσιευθούν να αποκτούν νοµική ύπαρξη από τη δηµοσίευσή τους στην Ε.τ.Κ. 

Προκειµένου για ατοµικές διοικητικές πράξεις επιβάλλεται η δηµοσίευση µόνο όταν 

τη δηµοσίευσή τους απαιτούν ειδικές διατάξεις. Για δε τις κανονιστικές πράξεις από 

το Σύνταγµα επιβάλλεται η δηµοσιότητα των κανονιστικών πράξεων όλων των 

οργάνων της διοικήσεως.14 Συνέπεια της δηµοσιεύσεως, ήτοι όταν ο νόµος επιβάλλει 

την δηµοσίευση των ατοµικών διοικητικών πράξεων όπως διορισµού, µετατάξεως, 

απολύσεως κ.λπ. των δηµοσίων υπαλλήλων, αποτελεί το γεγονός ότι οι πράξεις αυτές 

αποκτούν νόµιµη ύπαρξη µόνο από της δηµοσιεύσεως τους. Για τις κανονιστικές 

διοικητικές πράξεις15 η δηµοσίευσή τους αποτελεί και αφετηρία της 60νθήµερης 

προθεσµίας προς άσκηση, κατά της κανονιστικής πράξεως, αιτήσεως ακυρώσεως.16 

                                                 
13 Βλ. ΣΤΕ 3195/2000. 
14 Ατοµική διοικητική πράξη είναι η δήλωση βούλησης του διοικητικού οργάνου που καθορίζει 
κυριαρχικά τί πρέπει να ισχύσει σε ατοµική περίπτωση (Α.Π 314/76, ΝοΒ 24,854). Κανονιστική 
διοικητική πράξη είναι εκείνη που θεσπίζει κανόνα δικαίου ο οποίος θα ισχύει ως δίκαιο για τον καθένα 
για τον οποίο υφίσταται πραγµατική κατάσταση που συγκεντρώνει χαρακτηριστικά γνωρίσµατα γενικά. 
Χαρακτηριστικό στοιχείο είναι η γενικότητα της ρυθµίσεως η οποία δεν εξαντλείται σε µία µόνο 
εφαρµογή αλλά µπορεί να εφαρµοστεί σε αόριστες και µέλλουσες περιπτώσεις και αναφέρεται σε γενική 
κατηγορία προσώπων.(ΣΤΕ 1707/66 ΝοΒ 14,167). Κριτήριο για τη διάκριση των διοικητικών πράξεων 
σε ατοµικές και κανονιστικές είναι ο χαρακτήρας του κανόνα που θεσπίζουν ως ατοµικού (προσωπικού) 
ή γενικού αντίστοιχα.(Α.Π 1295/54 Ε∆ΚΑ 26, 169, ∆.Εφ.Θεσ. 505/95 Ε. Σπηλιωτόπουλος Εγχειρίδιο 
∆ιοικ. ∆ικαίου εκδ. 7η σελ. 106). 
15 Ο Ν.301/1976 καθιέρωσε τα ακόλουθα: Στην Ε.τ.Κ α) δηµοσιεύονται µεταξύ άλλων:1. οι τυπικοί 
νόµοι, 2. τα Π.∆. γενικά, 3. οι κανονιστικού χαρακτήρα πράξεις των οργάνων της δηµόσιας διοίκησης 
και της Ελληνικής Αστυνοµίας, επιφυλλασσοµένων ορισµένων εξαιρέσεων, 4. οι ατοµικού χαρακτήρα 
διοικητικές πράξεις, όταν προβλέπεται από ειδική διάταξη νόµου(λ.χ. η δηµοσίευση της απόφασης για 
απαλλοτρίωση κατ΄άρθρο 5 του Ν.∆. 797/1971), 5. οι πράξεις διορισµού, µετάταξης, υποβιβασµού, 
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   Ο πρόσφατος νόµος 3861/2010, ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ σταδιακά τιτλοφορείται  

«Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο, 

«Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις», εισάγει την υποχρέωση ανάρτησης 

νόµων, κανονιστικών πράξεων και εν γένει των πράξεων των κυβερνητικών και 

διοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο.  Με τον ως άνω νόµο επιδιώκεται η επίτευξη της 

µέγιστης δυνατής δηµοσιότητας της κυβερνητικής πολιτικής και της διοικητικής 

δράσης. Και τούτο επειδή η ευρεία δηµοσιότητα και η πρόσβαση στην πληροφορία 

που εξασφαλίζουν τα σύγχρονα µέσα διαδικτυακής επικοινωνίας διασφαλίζουν τη 

διαφάνεια της κρατικής δράσης µε συνέπεια την υπευθυνότητα, την ευθύνη και τη 

λογοδοσία από την πλευρά των φορέων άσκησης της δηµόσιας εξουσίας και 

εποµένως την τήρηση της νοµιµότητας και την επίτευξη της Χρηστής ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης. Παράλληλα η ευρεία διαδικτυακή δηµοσιότητα ενισχύει τις δυνατότητες 

των πολιτών να απολαύσουν και να ασκήσουν τα συνταγµατικά κατοχυρωµένα 

δικαιώµατά τους και συγκεκριµένα: πρωτίστως το δικαίωµα πληροφόρησης όπως 

αυτό κατοχυρώνεται στο άρθρο 5Α του Σ. και συνακόλουθα τα συνταγµατικά 

κατοχυρωµένα δικαιώµατα που συναρτώνται ή και εξαρτώνται από την πληροφόρηση 

αυτή, όπως το δικαίωµα ανάπτυξης της προσωπικότητας, της συµµετοχής στην 

κοινωνική, οικονοµική και πολιτική ζωή (άρθρο 5 παρ.1 Σ.) αλλά και το δικαίωµα 

συµµετοχής στην κοινωνία της Πληροφορίας (άρθρο 5Α παρ.2 Σ.).17 

                                                                                                                                            
αποδοχής, παραίτησης και απόλυσης των δηµοσίων υπαλλήλων ή υπαλλήλων ΝΠ∆∆, β) δεν 
δηµοσιεύονται, µεταξύ άλλων στην Ε.τ.Κ. : 1. οι κανονιστικού χαρακτήρα πράξεις των Νοµαρχών, 2. 
οι κανονιστικές πράξεις των οργάνων της διοίκησης , για τις οποίες ο νόµος προβλέπει δηµόσια 
γνωστοποίηση µε άλλο πρόσφορο τρόπο, 3. οι διακηρύξεις δηµοπρασιών, 4. οι απόρρητες 
κανονιστικές πράξεις του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας. 
16 Βλ. ΣΤΕ 2440/83: η προθεσµία προσβολής π.δ. περί καθορισµού περιορισµών δοµήσεως αρχίζει, ως 
εκ της χαρακτήρος του ως κανονιστικού, από της δηµοσιεύσεως του στην Ε.τ.Κ. για κάθε 
ενδιαφερόµενο. 
17 Σύµφωνα µε τον νέο Ν.3861/2010 η υποχρέωση ανάρτησης των πράξεων και αποφάσεων στο 
διαδίκτυο σε καµία περίπτωση δεν υποκαθιστά το σύστηµα δηµοσίευσης στην Εφηµερίδα της 
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2. ∆ιαφάνεια και αρχή της αµεροληψίας των διοικητικών οργάνων 

 

  « Βασική αρχή του ∆ιοικητικού δικαίου αποτελεί η αρχή της χρηστής διοίκησης ή των 

χρηστών διοικητικών ηθών, δηλαδή της χρηστότητας της συµπεριφοράς των 

διοικητικών οργάνων προς τους διοικούµενους. Η αρχή αυτή εµφανίζεται ως εκδήλωση 

της αµεροληψίας της δηµόσιας διοίκησης»18. Η αµεροληψία συνιστά και εφαρµογή 

της αρχής της ισότητας των πολιτών ενώπιον του νόµου (άρθρο 4 παρ. 1 του Σ.), υπό 

την έννοια ότι η ισότητα καλύπτει τους πολίτες έναντι των εφαρµοστών του νόµου. 

Στο άρθρο 7 του Κ.∆.∆. κατοχυρώνεται η αµεροληψία των διοικητικών οργάνων, 

όπου ειδικότερα προβλέπεται, ότι τα διοικητικά όργανα, µονοµελή ή συλλογικά, πρέπει 

να παρέχουν εγγυήσεις αµερόληπτης κρίσης κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους. 

Τα µονοµελή όργανα καθώς και τα µέλη των συλλογικών οργάνων, οφείλουν να 

απέχουν από κάθε ενέργεια ή διαδικασία που συνιστά συµµετοχή σε λήψη απόφασης ή 

διατύπωσης γνώµης ή πρότασης  εφόσον: α) η ικανοποίηση προσωπικού συµφέροντος 

τους συνδέεται µε την έκβαση της υπόθεσης ή β) είναι σύζυγοι ή συγγενείς εξ’ αίµατος ή 

εξ’ αγχιστείας, κατ’ ευθεία µεν γραµµή απεριορίστως, εκ  πλαγίου δε έως και τετάρτου 

βαθµού, µε κάποιον από τους ενδιαφερόµενους ή γ )έχουν ιδιαίτερο δεσµό ή ιδιάζουσα 

σχέση ή εχθρότητα µε τους ενδιαφερόµενους. Σύµφωνα µε την εισηγητική έκθεση του 

Κ.∆.∆. επί του άρθρου 7, περιλαµβάνονται ισχύουσες γενικές αρχές του διοικητικού 

δικαίου και νοµολογιακές λύσεις σχετικώς µε την αµεροληψία των διοικητικών 

οργάνων. Ειδικότερα στην παρ.1 καθιερώνεται νοµοθετικά η γενική αρχή σύµφωνα 

µε την οποία, όλα τα διοικητικά όργανα πρέπει να παρέχουν εγγυήσεις αµερόληπτης 

κρίσης κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Στην παρ.2 καθορίζονται οι λόγοι για 

τους οποίους όλα τα διοικητικά όργανα οφείλουν να απέχουν από ενέργειες ή 
                                                                                                                                            
Κυβερνήσεως ή άλλες µορφές δηµοσιότητας  που προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία( όπως 
π.χ. δηµοσίευση στον τύπο ή ανάρτηση σε νοµαρχιακό κατάστηµα). 
18 Τάχος Α.Ι., (1996), Ελληνικό ∆ιοικητικό ∆ίκαιο, Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Σάκκουλα, σ.327. 
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διαδικασίες που συνιστούν συµµετοχή σε λήψη απόφασης ή διατύπωσης γνώµης ή 

πρότασης. Στην παρ.3 προβλέπεται η διαδικασία της αυτοεξαίρεσης, ενώ στην παρ.4 

η εξαίρεση ύστερα από αίτηση του ενδιαφεροµένου, η οποία µπορεί να υποβληθεί σε 

κάθε στάδιο της διαδικασίας. Στην παρ.5 προβλέπεται ότι η εξαίρεση µπορεί να 

διατάσσεται και αυτεπαγγέλτως, στην περίπτωση µεν των µονοµελών οργάνων µε 

πράξη της προϊσταµένης αρχής, στην περίπτωση δε µελών συλλογικών οργάνων µε 

απόφαση του οργάνου. Τέλος στην παρ.6 διατυπώνεται ο κανόνας που έχει 

διαµορφωθεί από τη νοµολογία, σύµφωνα µε τον οποίο τα της εξαίρεσης ή 

αυτοεξαίρεσης, δεν εφαρµόζονται στην περίπτωση των συλλογικών οργάνων όταν 

αυτά δεν σχηµατίζουν απαρτία. 

   Κατά τη γενική αρχή της αµεροληψίας που κάµπτεται µόνο σε περίπτωση αντίθετης 

ειδικής ρυθµίσεως, τα όργανα της διοικήσεως πρέπει να παρέχουν τα εχέγγυα 

αµερόληπτης κρίσεως, πράγµα που µπορεί να τεθεί σε αµφισβήτηση, όχι µόνο όταν 

υπάρχει είτε προσωπικό συµφέρον για την έκβαση της υπόθεσης, είτε ιδιαίτερος 

δεσµός ή ιδιάζουσα σχέση ή οξεία αντίθεση από έχθρα προς τα πρόσωπα που αφορά 

η ενέργεια, αλλά και γενικότερα σε περιπτώσεις που είναι δυνατόν να δηµιουργηθεί  

ευλόγως η υπόνοια ότι το διοικητικό όργανο, έχει ήδη σχηµατισµένη και, άρα 

προκατειληµµένη γνώµη για την υπόθεση για την οποία καλείται να αποφανθεί- να 

κρίνει. Συνεπώς, άσχετα από την ύπαρξη διατάξεως που να προβλέπει για ειδικούς 

λόγους την εξαίρεση του συγκεκριµένου διοικητικού οργάνου, η ενέργειά του που 

έγινε παρά τη συνδροµή τέτοιων λόγων είναι ελαττωµατική και συνεπάγεται την 

ακυρότητα της διοικητικής πράξεως λόγω του τεκµηρίου επηρεασµού του που 

δηµιουργείται έτσι, αν και δεν αποδεικνύεται ότι η πράξη αυτή υπήρξε πραγµατικά 
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µεροληπτική.19 Πρέπει όµως να προκύπτει σαφώς, η συνδροµή µίας από τις 

παραπάνω προϋποθέσεις στο πρόσωπο µέλους του συλλογικού οργάνου, προκειµένου 

να κριθεί η κακή σύνθεσή του.20 Η πληµµέλεια αυτή καθιστά την πράξη, ανεξάρτητα 

από άλλες νόµιµες συνέπειες, ακυρωτέα, αν είναι η ίδια εκτελεστή ή καθιστά 

ακυρωτέα την τελικά εκδιδόµενη εκτελεστή πράξη.21 

   Σύµφωνα µε τη νοµολογία δηµιουργείται τεκµήριο επηρεασµού του συλλογικού 

οργάνου όταν ως µέλος αυτού µετέχει πρόσωπο το οποίο είχε εκδώσει µε την 

ιδιότητα του µονοµελούς οργάνου την πράξη που ελέγχει το συλλογικό όργανο ή 

συνέπραξε στην έκδοσή της ή γενικά απέρρευσε η πράξη απ’αυτό22 ή αν εξετάστηκε 

προηγουµένως ως µάρτυρας και κατέθεσε επιβαρυντικά για τον κρινόµενο, στοιχεία ή 

διατύπωσε δυσµενή γι’αυτόν γνώµη εκτός αν είχε γνωµοδοτήσει ατοµικά επειδή η 

έκφραση της γνώµης του ζητήθηκε από την προϊσταµένη αρχή ή προβλέπεται από τις 

σχετικές διατάξεις, όχι όµως και όταν επί της κρινόµενης υποθέσεως είχε ασκήσει 

ατοµικά αποφασιστική αρµοδιότητα.23 

 

 

 

3. ∆ιαφάνεια και αρχή της αιτιολογίας των διοικητικών πράξεων. 

 

   Η αρχή της αιτιολογίας των διοικητικών πράξεων ορίζεται στο άρθρο 17 του Κ.∆.∆. 

σύµφωνα µε την οποία, η ατοµική διοικητική πράξη πρέπει να περιέχει αιτιολογία η 

οποία  να περιλαµβάνει την διαπίστωση της συνδροµής των κατά νόµο προϋποθέσεων 

                                                 
19 ΣΤΕ 573,574/1985 ΝοΒ 36, 201, ΣΤΕ 305,1286, 1623/57, ΣΤΕ 681/82 ΝοΒ 32, ΣΤΕ 689/87 ΝοΒ 
1989, 510. 
20 ΣΤΕ 3578/1982 ΝοΒ 32,1638. 
21 ΣΤΕ 325, 758/82, ΝοΒ 32,1638. 
22 ΣΤΕ 4496/87, 4497/87, ΝοΒ 1990, 746. 
23 ΣΤΕ 1001/92 Ε∆.∆∆ 1993, 406, ΣΤΕ 3897/88. 
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για την έκδοσή της. Η αιτιολογία πρέπει να είναι σαφής, ειδική, επαρκής και να 

προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, εκτός αν προβλέπεται ρητώς στο νόµο ότι 

πρέπει να περιέχεται στο σώµα της πράξης. «Αιτιολογία είναι γενικά η αναφορά των 

κανόνων δικαίου που ρυθµίζουν την έκδοση της διοικητικής πράξης και της ερµηνείας 

τους, της διαπίστωσης ότι συντρέχουν οι πραγµατικές και νοµικές καταστάσεις ενόψει 

των οποίων επιβάλλεται ή επιτρέπεται η έκδοση της πράξης κατ΄.εφαρµογή των 

κανόνων αυτών, της εκτίµησης των σχετικών πραγµατικών περιστατικών, καθώς και 

των σκέψεων του διοικητικού οργάνου που το οδήγησαν στην έκδοση ή την παράλειψη 

της έκδοσης της διοικητικής πράξης».24 

   Η αιτιολογία είναι ειδική και όχι γενική και αόριστη όταν όλα τα στοιχεία της 

αναφέρονται στη συγκεκριµένη περίπτωση που ρυθµίζεται µε την πράξη. Πλήρης και 

επαρκής είναι η αιτιολογία όταν περιέχει µε σαφήνεια όλα τα στοιχεία της κατά 

τέτοιο τρόπο ο οποίος δεν αφήνει κενά ή αµφιβολίες για την ορθότητα της κρίσεως 

του διοικητικού οργάνου και όχι γενική και αόριστη που µπορεί να εφαρµοστεί σε 

κάθε περίπτωση. Έτσι αιτιολογία που αποτελεί πιστή επανάληψη της διατάξεως του 

νόµου και η οποία δεν περιέχει τον αναγκαίο σύνδεσµο µε τη συγκεκριµένη 

περίπτωση είναι γενική και αόριστη. Αιτιολογία που να αρκείται µόνο στη διατύπωση 

του συµπεράσµατος χωρίς να παραθέτει τα πραγµατικά περιστατικά της υποθέσεως 

ούτε την ισχύουσα διάταξη νόµου που εφαρµόστηκε είναι πληµµελής.25 

Επιπροσθέτως η αιτιολογία πρέπει να προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου. Η 

έλλειψη αιτιολογίας συνιστά παράβαση ουσιώδους τύπου της διοικητικής πράξης που 

οδηγεί σε ακυρότητά της. Μετά την ακύρωση διοικητικής πράξεως για έλλειψη ή 

ανεπάρκεια αιτιολογίας, η ∆ιοίκηση επανερχόµενη επί της υποθέσεως, µπορεί να 

εµείνει στη δοθείσα λύση, αιτιολογώντας όµως επαρκώς τη λύση αυτή. 

                                                 
24 Σπηλιωτόπουλος. Ε., (1997), Αθήνα, Εγχειρίδιο ∆ιοικητικού ∆ικαίου, σελ.171. 
25 ΣΤΕ 2789/2009, ΝΟΜΟΣ. 



 29

   Κατά τα παγίως νοµολογηθέντα από το Σ.τ.Ε, εφόσον ο νόµος ορίζει ότι η 

διοικητική πράξη πρέπει να είναι αιτιολογηµένη, η αιτιολογία πρέπει να περιέχεται 

στο σώµα της προσβαλλοµένης πράξεως, διότι στην περίπτωση αυτή η αιτιολογία 

αποτελεί τυπικό στοιχείο του κύρους της πράξεως και πρέπει να περιέχει τα νοµίµως 

δυνάµενα να ληφθούν υπόψη πραγµατικά περιστατικά, τα οποία εκτίµησε το 

διοικητικό όργανο, η αιτιολογία δε αυτή να µπορεί να συµπληρωθεί από τα στοιχεία 

του φακέλου. 

   Η αιτιολογία των ατοµικών διοικητικών πράξεων 26 εξασφαλίζει την ενηµέρωση 

του πολίτη όσον αφορά στο περιεχόµενο της διοικητικής πράξης και ως εκ τούτου 

τον έλεγχο του διοικητικού µηχανισµού παραγωγής ατοµικών διοικητικών πράξεων 

και την ενίσχυση και εδραίωση της αρχής της δηµοσιότητας και της φανερής δράσης 

της διοίκησης, η υποχρέωση δε υπάρξεως αιτιολογίας καθίσταται επιτακτικότερη επί 

δυσµενών διοικητικών πράξεων καθώς κατά γενική αρχή του ∆ιοικητικού ∆ικαίου τα 

όργανα της ∆ιοικήσεως οφείλουν να αιτιολογούν τις εκτελεστές αυτών διοικητικές 

πράξεις που δηµιουργούν νέα δυσµενή για το διοικούµενο κατάσταση.27  Με αυτόν 

τον τρόπο οδηγούµαστε στη µέγιστη εφαρµογή της αρχής της διαφάνειας καθώς ο 

κάθε διοικούµενος πολίτης είναι σε θέση να παρακολουθεί, να γνωρίζει και να 

ελέγχει τη δράση της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. 

 

 

 

 

                                                 
26 Κατά  µεν τους κανόνες του ∆ιοικητικού ∆ικαίου οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις δεν χρήζουν 
αιτιολογίας. Σύµφωνα δε µε την µε αριθµό 230/2002 απόφαση του ΣΤΕ, τα στοιχεία που εκτίµησε η 
∆ιοίκηση και συνηγορούν για την έκδοση κανονιστικών διοικητικών πράξεων πρέπει να 
περιλαµβάνονται στον οικείο φάκελο. Επίσης σύµφωνα µε το άρθρο 74 παρ.1 του Σ. «κάθε νοµοσχέδιο 
και κάθε πρόταση νόµου συνοδεύεται υποχρεωτικά από αιτιολογική έκθεση». 
27  ΣΤΕ 3387/2009, ΝΟΜΟΣ, 3006/1972, 470/1970,  ∆.Εφ.Θεσ. 11/88, Αρµ. 1988, 723. 
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∆ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ 

(ΕΙ∆ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ) 

 

Η ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

 

 

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

Η ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ-ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

    

 

1. Ο εννοιολογικός προσδιορισµός της ∆ηµόσιας Σύµβασης 

 

   Ο όρος δηµόσια σύµβαση ως έννοια αµιγώς νοµική έλκει την καταγωγή του από το 

∆ιεθνές Οικονοµικό δίκαιο και ενσωµατώνεται στα εθνικά δίκαια µέσω της 

επικύρωσης των διεθνών συµφωνιών του Παγκόσµιου οργανισµού Εµπορίου και 

ολοκληρώνεται στο µέτρο που αφορά στις χώρες µέλη της ΕΕ µέσα από τις ρυθµίσεις 

του κοινοτικού δικαίου. Η παγκοσµιοποίηση της οικονοµικής ζωής είχε ως 

αποτέλεσµα την ανάγκη θέσπισης κανόνων κοινώς αποδεκτών για το διεθνές εµπόριο 

και την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων µέσω διεθνών συµφωνιών. Μέσω της 

δηµιουργίας ενός διεθνούς δικαίου δηµοσίων συµβάσεων επιχειρήθηκε να 

περιορισθεί η αυθαιρεσία των κρατών κατά τη σύναψη συµφωνιών προς όφελος του 

ελεύθερου εµπορίου και του ελεύθερου ανταγωνισµού. Το δίκαιο των δηµοσίων 

συµβάσεων όπως αυτό έχει σήµερα διαµορφωθεί σε διεθνές, κοινοτικό ή εθνικό 
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επίπεδο δεν πρέπει να συνδέεται αποκλειστικά µε το δηµόσιο δίκαιο ή να εµπλέκεται 

στη διάκριση ιδιωτικού και δηµοσίου δικαίου. Το εφαρµοστέο δίκαιο για κάθε 

κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τόσο αυτό της Ένωσης όσο και αυτό µε 

το οποίο δεσµεύεται δυνάµει διεθνών συµφωνιών αλλά και ειδικότερων κανόνων που 

υπάρχουν στο εθνικό δίκαιο ιδιωτικό ή δηµόσιο.28 

    Η δηµόσια σύµβαση όπως και κάθε άλλη σύµβαση είναι σαφώς µία σύµπτωση 

βουλήσεων ήτοι µία συµφωνία µεταξύ δύο µερών. Κρίσιµο στοιχείο του αντικειµένου 

των δηµοσίων συµβάσεων είναι ο επαχθής τους χαρακτήρας. Το δίκαιο των δηµοσίων 

συµβάσεων ρυθµίζει την ανάθεση συµβάσεων που συνάπτουν τα κράτη ή κρατικοί 

φορείς ανεξάρτητα του ειδικού τους νοµικού πλαισίου. Ο ένας συµβαλλόµενος µιας 

δηµόσια σύµβασης οφείλει να είναι το κράτος ή φορέας κρατικός, ή νοµικό πρόσωπο 

µε κρατική επιρροή όπως αυτό εκάστοτε ορίζεται στα διάφορα νοµοθετήµατα. Τόσο 

σε διεθνές όσο και σε κοινοτικό επίπεδο υιοθετούνται διάφοροι ορισµοί της δηµόσιας 

σύµβασης.29 Κύριο αντικείµενο των δηµοσίων συµβάσεων είναι τα έργα, οι 

προµήθειες και οι υπηρεσίες δίχως να αποκλείεται ο µικτός τους χαρακτήρας ή  οι 

ειδικότερες κατηγορίες. Οι δηµόσιες συµβάσεις αφορούν κατηγορίες οικονοµικής 

δραστηριότητας νοµικά ρυθµιζόµενες από συγκεκριµένα συστήµατα κανόνων 

χαρακτηριστικό των οποίων είναι το υποκείµενο που συµβάλλεται αλλά και το 

αντικείµενο στο οποίο αφορούν. Αρκεί δηλαδή η µία πλευρά να έχει κρατικό άρωµα 

όπως αυτό προσδιορίζεται από κάθε ορισµό που δίνει έκαστο νοµικό σύστηµα.  

                                                 
28 Βλ. σχετικά σε Τροβά Ε., Σκουρή Π.,(2009), Το Κοινοτικό ∆ίκαιο των ∆ηµοσίων Συµβάσεων, 
Αθήνα-Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Σάκκουλα. 
29 Κατά τον ορισµό του Π.Ο.Ε ως δηµόσια σύµβαση νοείται κάθε σύµβαση που συνάπτεται από τις 
αρχές του Παραρτήµατος Ι και αφορά διαδικασίες που αναφέρονται σε κάθε τύπο σύµβασης αγοράς, 
µίσθωσης, µίσθωσης µε δικαίωµα αγοράς, καθώς και κάθε είδους συνδυασµό αυτών. Κατά την οδηγία 
2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 περί 
συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών «οι 
δηµόσιες συµβάσεις είναι συµβάσεις εξ επαχθούς αιτίας οι οποίες συνάπτονται γραπτώς µεταξύ ενός ή 
περισσοτέρων οικονοµικών φορέων και µίας ή περισσοτέρων αναθετουσών αρχών και έχουν ως 
αντικείµενο την εκτέλεση έργων, την προµήθεια προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών κατά την έννοα 
της παρούσας οδηγίας» άρθρο 1 οδηγία 2004/18. 
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    Παρά το γεγονός ότι το µε το  δίκαιο των δηµοσίων συµβάσεων αρχικά 

επιδιώχθηκε να περιοριστεί η αυθαιρεσία των κρατών σε ότι αφορά στο διεθνές 

εµπόριο όπως ειπώθηκε παραπάνω, εξακολουθεί να επικρατεί προβληµατισµός γύρω 

από την έννοια της δηµόσιας σύµβασης κυρίως λόγω της ανισότητας των 

συµβαλλοµένων µερών και κυρίως διότι το ένα συµβαλλόµενο µέρος είναι 

οπωσδήποτε το δηµόσιο και εποµένως επικρατεί µια ανισότητα δυνάµεων.  

Πρωταρχικής σηµασίας στόχος της κοινοτικής νοµοθετικής παραγωγής αναφορικά µε 

τη θέσπιση κανόνων για τις δηµόσιες συµβάσεις αποτέλεσε και αποτελεί η 

εξασφάλιση και η κατοχύρωση της διαφάνειας30 των διαδικασιών στο χώρο των 

δηµοσίων συµβάσεων και το άνοιγµα των αγορών αυτών στον ελεύθερο 

ανταγωνισµό. Είναι γεγονός ότι σε κάθε αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει 

οποιαδήποτε σχετική µε το ζήτηµα αυτό νοµοθετική πρωτοβουλία προτάσσεται η 

ικανοποίηση του αιτήµατος της διαφάνειας, επί τω τέλει όπως επιτευχθεί η 

εγκαθίδρυση µιας ενιαίας εσωτερικής αγοράς και η καταπολέµηση κάθε είδους 

«προτιµησιακής» πολιτικής από τα κράτη µέλη. 

    Ο τοµέας των δηµοσίων συµβάσεων είναι ιδιαίτερα «ευάλωτος» στην άνθιση της 

διαφθοράς και της απάτης κυρίως λόγω των οικονοµικών συµφερόντων που 

εµπλέκονται σε αυτόν. Είναι έτσι εύλογο η Ε.Ε. να επιδιώκει την παροχή εγγυήσεων 

προς τους συµµετέχοντες αναφορικά µε την ανάθεση των δηµοσίων συµβάσεων ώστε 

να διασφαλίζεται η φερεγγυότητα των διαδικασιών και ευρύτερα να κατοχυρώνεται η 

διαφάνεια. Σήµερα ένα σύνολο διατάξεων που αναφέρονται τόσο στην εξάλειψη της 

διαφθοράς όσο και στην ανάδειξη της διαφάνειας αποτελούν ρυθµίσεις του 

κοινοτικού δικαίου.  

                                                 
30 Βλ. www.europa.eu.int/comm./internal market/fr/publproc/general/2k 461.htm. 
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    «Για το δίκαιο των δηµοσίων συµβάσεων η διαφάνεια έχει εκτεταµένη χρήση και 

αφορά τη διεξαγωγή της διαδικασίας που οδηγεί στην ανάθεση των δηµοσίων 

συµβάσεων από τις αναθέτουσες αρχές. Ρυθµίζει συνεπώς τις σχέσεις των υποψηφίων 

µε τις αναθέτουσες αρχές, χωρίς απαραίτητα αυτό να σχετίζεται µε την καταπολέµηση 

της διαφθοράς και της απάτης.» 31 Η νοµολογία του ∆.Ε.Κ. αναγνωρίζει πλέον ρητά 

τη διαφάνεια ως αρχή που διέπει το δίκαιο των δηµοσίων συµβάσεων και καθορίζει 

τον τρόπο ερµηνείας του δικαίου των δηµοσίων συµβάσεων. 

    Το δίκαιο των δηµοσίων συµβάσεων πηγάζει τόσο από την ίδια τη Συνθήκη της 

Ε.Ε. και τις αρχές τις οποίες εµπεριέχει ή έχει αναγνωρίσει η νοµολογία του ∆.Ε.Κ.  

όσο και από το παράγωγο δίκαιο δηλαδή αυτό των  εξειδικευµένων οδηγιών που 

θεσπίστηκαν στην εξέλιξη του κοινοτικού δικαίου. 

 

 

2. Η διαφάνεια βάσει της Συνθήκης της Ε.Ε. και οι αρχές που την κατοχυρώνουν 

 

    Η διαφάνεια θεωρείται ότι αποτελεί σκοπό του δικαίου των δηµοσίων συµβάσεων 

και στόχο στον οποίο αυτό αποβλέπει. Η αρχή της διαφάνειας καθίσταται εξαιρετικά 

σηµαντική λόγω της επέκτασης της διαφθοράς στις κρατικές υπηρεσίες, διασφαλίζει 

τον ελεύθερο ανταγωνισµό και την τήρηση της ίσης µεταχείρισης. Η Ε.Ε. δεν 

ξεκίνησε να δοµεί τη νοµοθεσία της µε βάση την αποφυγή της διαφθοράς αυτής  καθ’ 

εαυτής  αλλά θεώρησε ότι η διαφάνεια και ο ανταγωνισµός επιτυγχάνονται µε τη 

διασφάλιση της ελεύθερης οικονοµίας. Είναι άλλωστε γνωστό ότι η Συνθήκη 

περιλαµβάνει ειδικές ρυθµίσεις για την εξάλειψη της απάτης Το άρθρο 280 της 

Συνθ.ΕΚ. αποσκοπεί µέσω της καταπολέµησης της απάτης στην προστασία των 

                                                 
31 Τροβά Ε., Σκουρής Π., ό.π., σ. 142. 
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οικονοµικών συµφερόντων της Κοινότητας. Ειδικότερα σε αυτό ορίζεται: «Η 

Κοινότητα και τα κράτη µέλη καταπολεµούν την απάτη ή οιανδήποτε άλλη παράνοµη 

δραστηριότητα κατά των οικονοµικών συµφερόντων της Κοινότητας, λαµβάνοντας 

σύµφωνα µε το παρόν άρθρο µέτρα τα οποία θα έχουν αποτρεπτικό χαρακτήρα κα θα 

προσφέρουν αποτελεσµατική προστασία στα κράτη µέλη» 32. 

 

 

2.1 Η αρχή της ίσης µεταχείρισης και η διαφάνεια 

 

   Η αρχή της ίσης µεταχείρισης απορρέει από τα άρθρα 12, 43(πρώην 52) και 49 

(πρώην 59) της Συνθήκης και απαγορεύει καταρχάς την πρόδηλη διάκριση λόγω 

ιθαγένειας. Από τις παραπάνω διατάξεις το ∆.Ε.Κ. οδηγήθηκε στο συµπέρασµα ότι η 

γενική αρχή της ίσης µεταχείρισης αποτελεί µία εκ των θεµελιακών αρχών του 

κοινοτικού δικαίου. Σύµφωνα µε την αρχή αυτή «...ανάλογες καταστάσεις δεν πρέπει 

να αντιµετωπίζονται µε διαφορετικό τρόπο, εκτός αν η διαφορετική αντιµετώπιση 

δικαιολογείται από αντικειµενικούς λόγους»33. Με αφορµή τη νοµολογία που ανέπτυξε 

το ∆.Ε.Κ. για τις δηµόσιες συµβάσεις κατέληξε στο ότι η αρχή αυτή απαγορεύει όχι 

µόνο την πρόδηλη διάκριση λόγω ιθαγένειας αλλά και οποιαδήποτε συγκεκαλυµµένη 

µορφή διακρίσεως, η οποία µέσω της εφαρµογής άλλων κριτηρίων διακρίσεως, 

καταλήγει στην πραγµατικότητα στο ίδιο αποτέλεσµα.  Η παραπάνω αρχή δεν 

περιορίζεται µόνο στον καθορισµό όρων πρόσβασης σε µια οικονοµική 

δραστηριότητα που να µην εισάγουν καθ’ εαυτοί διακρίσεις. Επιβάλλει να 

                                                 
32 Στην παρ. 4 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: «Το Συµβούλιο αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη 
διαδικασία του άρθρου 251 και µετά από διαβούλευση µε το Ελεγκτικό Συνέδριο, λαµβάνει τα 
απαραίτητα µέτρα στους τοµείς της πρόληψης και της καταπολέµησης της απάτης εις βάρος των 
οικονοµικών συµφερόντων της Κοινότητας µε σκοπό την παροχή αποτελεσµατικής και ισοδύναµης 
προστασίας στα κράτη µέλη. Τα µέτρα αυτά δεν αφορούν την εφαρµογή  του  εθνικού ποινικού 
δικαίου ούτε την απονοµή της δικαιοσύνης στα Κράτη µέλη».  
33 ∆.Ε.Κ απόφαση της 3ης Μαρτίου 2005, C-21 και C-34/2003, Fabricom SA, σκ.27. 
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λαµβάνεται µέριµνα από την αναθέτουσα αρχή ώστε όλοι οι υποβάλλοντες 

προσφορές, να διαθέτουν τις ίδιες ευκαιρίες κατά το στάδιο της ανάθεσης µιας 

σύµβασης όπως και η διασφάλιση της δυνατότητας αντικειµενικής σύγκρισης των 

υποβληθεισών προσφορών. Σύµφωνα µε τα ως άνω εκτεθέντα καθίσταται φανερό ότι 

η αρχή της ίσης µεταχείρισης είναι µία έννοια πολύ ευρύτερη από αυτήν που 

περιορίζεται στη διάκριση λόγω ιθαγένειας. 

    Η αρχή της διαφάνειας και η αρχή της ίσης µεταχείρισης γίνεται εύκολα κατανοητό 

ότι είναι δύο έννοιες οι οποίες συνδέονται στενά. Η ίση µεταχείριση προκειµένου να 

πραγµατωθεί σε επίπεδο σύναψης µιας δηµόσιας σύµβασης προϋποθέτει την τήρηση 

της διαφάνειας έτσι ώστε να εξακριβωθεί ότι πράγµατι υπάρχει ίση µεταχείριση των 

συµµετεχόντων. Ειδικότερα οι αναθέτοντες φορείς δεσµεύονται να τηρούν τους 

κανόνες που διέπουν τις διαδικασίες σύναψης των δηµοσίων συµβάσεων µέχρι την 

οριστική κατακύρωση, οι οποίοι κανόνες πρέπει να είναι γνωστοί σε όλους τους 

υποψηφίους, να είναι κατανοητοί και σαφείς. ∆εσµεύονται να τηρούν τους κανόνες 

της διαφάνειας έτσι ώστε να καθίσταται δυνατός ο έλεγχος της αρχής της ισότητας.34 

Η διαφάνεια θεωρείται γενική αρχή του δικαίου των δηµοσίων συµβάσεων. Η 

νοµολογία έχει εξειδικεύσει τη συγκεκριµένη αρχή στο µέτρο που αφορά στις 

δηµόσιες συµβάσεις ως ειδική έκφανση της αρχής της ίσης µεταχείρισης που 

επιβάλλει να έχουν όλοι οι υποψήφιοι σε όλα τα στάδια του διαγωνισµού ίσες 

ευκαιρίες όταν υποβάλλουν τις προσφορές τους. 

 

2.1.1 Νοµολογία  

Α.  ∆.Ε.Κ. Απόφαση της 7ης ∆εκεµβρίου 2000, C-324/1998, Telaustria, σκ.60 επ., 

σύµφωνα µε την οποία: «…Πρέπει να παρατηρηθεί συναφώς ότι αν και τέτοιες 

                                                 
34 Βλ. την απόφαση ∆.Ε.Κ. 25 Μαρτίου 1996, Επιτροπή κατά Βελγίου, υπόθεση C-87, Συλλογή 1996, 
σελ Ι-2043. 
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συµβάσεις στο παρόν στάδιο εξελίξεως του κοινοτικού δικαίου, αποκλείονται του 

πεδίου εφαρµογής της οδηγίας 93/38, οι αναθέτοντες φορείς όταν τις συνάπτουν 

υποχρεούνται εντούτοις να τηρούν τους θεµελιώδεις κανόνες της Συνθήκης εν γένει  και 

την αρχή της απαγορεύσεως των διακρίσεων λόγω ιθαγένειας ειδικότερα.» 

 

Β. Υπόθεση C-19/2000, Siac Construction Ltd και Country Council of the country of 

Mayo. 

 Επί της αποφάσεως στην οποία κατέληξε το ∆.Ε.Κ. εξάγοντας εξαιρετικής σηµασίας 

συµπεράσµατα για το δίκαιο των δηµοσίων συµβάσεων. Ειδικότερα: 1.Οι 

προσφέροντες πρέπει να τυγχάνουν ίσης µεταχείρισης τόσο κατά το χρόνο που 

ετοιµάζουν τις προσφορές τους όσο και κατά το χρόνο που αυτές αποτιµώνται από την 

αναθέτουσα αρχή, 2. Η αρχή της ίσης µεταχείρισης συνεπάγεται την υποχρέωση 

διαφάνειας προκειµένου να καθίσταται δυνατή η εξακρίβωση της τηρήσεως της αρχής 

αυτής, 3. Τα κριτήρια αναθέσεως πρέπει να διατυπώνονται στην συγγραφή των 

υποχρεώσεων ή στην προκήρυξη του διαγωνισµού, κατά τρόπο που να επιτρέπει σε 

όλους τους προσφέροντες, οι οποίοι είναι καλώς πληροφορηµένοι και επιµελείς, να τα 

ερµηνεύουν κατά τον ίδιο τρόπο, 4. κατά την αξιολόγηση των προσφορών τα κριτήρια 

ανάθεσης  πρέπει να εφαρµόζονται κατά τρόπο αντικειµενικό και ενιαίο για όλους τους 

προσφέροντες. 

 

 

 

Γ. ∆.Ε.Κ απόφαση της 19ης Μαίου 2009, C-538/2007: 

   Η υπόθεση C-538/07 έχει  αντικείµενο την αίτηση εκδόσεως προδικαστικής 

αποφάσεως δυνάµει του άρθρου 234 ΕΚ, που υπέβαλε το Tribunale Amministrativo 
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Regionale per la Lombardia (Ιταλία) µε απόφαση της 14ης Νοεµβρίου 2007, στο 

πλαίσιο της δίκης Assitur Srl κατάCamera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura di Milano. 

   Η αίτηση έκδοσης προδικαστικής απόφασης αφορά την ερµηνεία του άρθρου 29, 

πρώτο εδάφιο, της οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 18ης Ιουνίου 1992, για 

τον συντονισµό των διαδικασιών σύναψης δηµόσιων συµβάσεων υπηρεσιών (ΕΕ 

L 209, σ. 1), καθώς και των γενικών αρχών του κοινοτικού δικαίου που διέπουν τις 

δηµόσιες συµβάσεις.  

    Η αίτηση αυτή υποβλήθηκε στο πλαίσιο ένδικης διαφοράς µεταξύ της εταιρίας 

Assitur Srl (στο εξής: Assitur) και του Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura di Milano (Εµπορικού, Βιοµηχανικού, Βιοτεχνικού και Γεωργικού 

Επιµελητηρίου του Μιλάνου) σχετικά µε το ζήτηµα αν συµβιβάζεται µε τις 

παραπάνω διατάξεις και αρχές η εθνική νοµοθεσία που απαγορεύει στις επιχειρήσεις 

µεταξύ των οποίων υπάρχει σχέση ελέγχου ή από τις οποίες η µία ασκεί σηµαντική 

επιρροή επί των λοιπών να συµµετέχουν αυτοτελώς και ως ανταγωνιστές στην ίδια 

διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης. Το ∆ικαστήριο κατέληξε στην απόφαση 

ότι:το άρθρο 29, πρώτο εδάφιο, της οδηγίας 92/50 έχει την έννοια ότι δεν απαγορεύει 

στα κράτη µέλη να προβλέπουν, πέρα από τους λόγους αποκλεισµού που απαριθµεί η 

διάταξη αυτή, και άλλους λόγους αποκλεισµού, µε σκοπό τη διασφάλιση της τήρησης 

των αρχών της ίσης µεταχείρισης και της διαφάνειας, υπό την προϋπόθεση ότι τα 

σχετικά µέτρα δεν βαίνουν πέραν αυτού που είναι αναγκαίο για την επίτευξη του 

σκοπού αυτού, και  το κοινοτικό δίκαιο απαγορεύει τη θέσπιση ή διατήρηση σε ισχύ 

διάταξης του εθνικού δικαίου η οποία, µολονότι επιδιώκει την επίτευξη των θεµιτών 

σκοπών της ίσης µεταχείρισης των υποβαλλόντων προσφορά και της διαφάνειας κατά 

τις διαδικασίες σύναψης δηµόσιων συµβάσεων, απαγορεύει απόλυτα στις 
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επιχειρήσεις µεταξύ των οποίων υπάρχει σχέση ελέγχου ή οι οποίες είναι 

συνδεδεµένες µεταξύ τους να συµµετέχουν ταυτόχρονα και ως ανταγωνιστές στην 

ίδια διαδικασία διαγωνισµού και δεν τους παρέχει τη δυνατότητα να αποδείξουν ότι η 

σχέση αυτή δεν επηρέασε τη συµπεριφορά τους στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής.  

 

 

2.2 Το δικαίωµα εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών  και η διαφάνεια 

 

    Το δικαίωµα εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών των υπηκόων ενός κράτους 

µέλους κατοχυρώνεται στο άρθρο 43 της Συνθήκης. Σύµφωνα µε το ως άνω δικαίωµα 

«οι περιορισµοί της ελευθερίας εγκαταστάσεως των υπηκόων ενός κράτους µέλους στην 

επικράτεια ενός άλλου κράτους µέλους απαγορεύονται. Η απαγόρευση αυτή εκτείνεται 

επίσης στους περιορισµούς για την ίδρυση πρακτορείων, υποκαταστηµάτων ή 

θυγατρικών εταιρειών από τους υπηκόους ενός κράτους µέλους που είναι 

εγκατεστηµένοι στην επικράτεια άλλου κράτους µέλους. Η ελευθερία εγκαταστάσεως 

περιλαµβάνει την ανάληψη και την άσκηση µη µισθωτών δραστηριοτήτων, καθώς και 

τη σύσταση και τη διαχείριση επιχειρήσεων και ιδίως εταιρειών κατά την έννοια του 

άρθρου 48 παρ. 2, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τη νοµοθεσία της 

χώρας εγκαταστάσεως για τους δικούς της υπηκόους, µε την επιφύλαξη των διατάξεων 

του κεφαλαίου της παρούσας Συνθήκης που αναφέρονται στην κυκλοφορία 

κεφαλαίων.» 

     Η ελευθερία εγκαταστάσεως και παροχής υπηρεσιών αναφορικά µε τις δηµόσιες 

συµβάσεις συνίσταται στο δικαίωµα συµµετοχής στις διαδικασίες ανάθεσης και εν 

συνεχεία στο δικαίωµα ανάληψης επαγγελµατικής δραστηριότητας ή και παροχής 

υπηρεσιών σε άλλο κράτος µέλος. Τα εν λόγω δικαιώµατα συσχετίζονται άµεσα µε 
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την αρχή της ίσης µεταχείρισης διότι αποτελούν ειδικότερη έκφρασή της. ∆ιατάξεις 

σε εθνική νοµοθεσία και όροι σε προκηρύξεις δηµοσίων συµβάσεων που 

παραβιάζουν το δικαίωµα εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών θίγουν κατ’ 

επέκταση και την αρχή της ίσης µεταχείρισης σύµφωνα µε την οποία απαγορεύεται 

όχι µόνο η διάκριση λόγω ιθαγένειας αλλά και οποιαδήποτε συγκεκαλυµµένη µορφή 

διακρίσεως η οποία καταλήγει στο ίδιο αποτέλεσµα. Είναι άρα αυτονόητο ότι τα εν 

λόγω δικαιώµατα συνδέονται µε την αρχή της διαφάνειας καθώς δε νοείται κράτος 

µέλος να επιφυλάσσει αποκλειστικώς στις εταιρείες που ελέγχονται κατά πλειοψηφία 

ή πλήρως, άµεσα ή έµµεσα από αυτό, τη δυνατότητα να συνάπτουν συµβάσεις, 

ενδεχοµένως η διαδικασία ανάθεσης να χαρακτηρίζεται από παρατυπίες και 

αυθαίρετες ενέργειες της αναθέτουσας αρχής. Ωστόσο πρέπει να υπογραµµιστεί ότι 

υπάρχουν και περιπτώσεις ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων κατά τις οποίες αν και 

τηρούνται πιστά οι κανόνες της διαφάνειας, παραβιάζεται το δικαίωµα εγκατάστασης 

και παροχής υπηρεσιών. Αυτό συµβαίνει διότι η τήρηση της αρχής της διαφάνειας δε 

σηµαίνει ότι παύει να υφίσταται το φαινόµενο της διαπλοκής συµφερόντων. 

 

2.2.1 Νοµολογία 

 

Α. ∆.Ε.Κ.  Απόφαση της 21ης Φεβρουαρίου 2008, C-412/2004, Επιτροπή κατά Ιταλίας : 

Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, προσφεύγουσα, κατά της Ιταλικής 

∆ηµοκρατίας, Σύµφωνα µε την Επιτροπή η Ιταλική ∆ηµοκρατία παρέβη τις 

υποχρεώσεις που υπέχει από την οδηγία 92/50/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 18ης 

Ιουνίου 1992, για τον συντονισµό των διαδικασιών σύναψης δηµόσιων συµβάσεων 

υπηρεσιών (EE L 209, σ. 1), την οδηγία 93/36/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 14ης 

Ιουνίου 1993, περί συντονισµού των διαδικασιών για τη σύναψη συµβάσεων 
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δηµοσίων προµηθειών (EE L 199, σ. 1), την οδηγία 93/37/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 

14ης Ιουνίου 1993, περί συντονισµού των διαδικασιών για τη σύναψη συµβάσεων 

δηµοσίων έργων (ΕΕ L 199, σ. 54), όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 1997 (ΕΕ L 

328, σ. 1, στο εξής: οδηγία 93/37), την οδηγία 93/38/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 14ης 

Ιουνίου 1993, περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης συµβάσεων στους τοµείς 

του ύδατος, της ενέργειας, των µεταφορών και των τηλεπικοινωνιών (ΕΕ L 199, σ. 

84), καθώς και από τα άρθρα 43 ΕΚ και 49 ΕΚ και τις αρχές της διαφάνειας και της 

ίσης µεταχειρίσεως που αποτελούν το επιστέγασµά τους. …….Η δεύτερη αιτίαση 

αφορά την απευθείας ανάθεση των έργων στον κάτοχο οικοδοµικής αδείας ή 

εγκεκριµένου οικιστικού σχεδίου αν τα έργα αυτά έχουν µικρότερη αξία από το 

κατώτατο όριο εφαρµογής της οδηγίας 93/37.  

   Σύµφωνα µε την απόφαση του ως άνω ∆ικαστηρίου, όταν καταδεικνύεται ότι µια 

σύµβαση έχει όντως διασυνοριακό ενδιαφέρον, η σύναψη, χωρίς καµία διαφάνεια της 

συµβάσεως αυτής µε επιχείρηση εγκατεστηµένη στο κράτος µέλος της αναθέτουσας 

αρχής, συνιστά διαφορετική µεταχείριση εις βάρος των επιχειρήσεων που πιθανώς 

ενδιαφέρονται για τη σύµβαση αυτή και είναι εγκατεστηµένες σε άλλο κράτος µέλος. 

Μια τέτοια διαφορετική µεταχείριση η οποία, αποκλείοντας όλες τις επιχειρήσεις που 

είναι εγκατεστηµένες σε άλλο κράτος µέλος, επηρεάζει δυσµενώς κυρίως τις 

επιχειρήσεις αυτές, αν δεν δικαιολογείται από αντικειµενικές περιστάσεις, συνιστά 

έµµεση δυσµενή διάκριση λόγω ιθαγενείας, η οποία απαγορεύεται από τα άρθρα 43 

Ε.Κ και 49 Ε.Κ.  
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Β . ∆.Ε.Κ. Απόφαση της 18ης ∆εκεµβρίου 2007, C-357/2006, Frigerio Luigi & Snc.: 

   Η αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως αφορά την ερµηνεία του 

άρθρου 26 της οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 18ης Ιουνίου 1992, για τον 

συντονισµό των διαδικασιών συνάψεως δηµόσιων συµβάσεων υπηρεσιών (Ε.Ε 

L 209, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2001/78/ΕΚ της Επιτροπής, της 

13ης Σεπτεµβρίου 2001 (ΕΕ L 285, σ. 1, στο εξής: οδηγία 92/50), του άρθρου 4, 

παράγραφος 1, της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισµού των διαδικασιών συνάψεως 

δηµόσιων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών (ΕΕ L 134, σ. 114), των 

άρθρων 39 ΕΚ, 43 ΕΚ, 48 ΕΚ και 81 ΕΚ, του άρθρου 9 της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ του 

Συµβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1975, περί των στερεών αποβλήτων (ΕΕ ειδ. έκδ. 

15/001, σ. 86), όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 91/156/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 

18ης Μαρτίου 1991 (ΕΕ L 78, σ. 32, στο εξής: οδηγία 75/442), καθώς και του άρθρου 

7 της οδηγίας 2006/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 

5ης Απριλίου 2006, περί των στερεών αποβλήτων (ΕΕ L 114, σ. 9). 

     Η αίτηση αυτή υποβλήθηκε στο πλαίσιο διαφοράς µεταξύ της Frigerio Luigi & C. 

Snc (στο εξής: Frigerio), οµόρρυθµης εταιρίας ιταλικού δικαίου, και του Comune di 

Triuggio (∆ήµου του Triuggio) σχετικά µε την ανάθεση µιας συµβάσεως για τη 

διαχείριση της υπηρεσίας «καθαρή πόλη». 

     Το αιτούν δικαστήριο ερωτά, κυρίως, αν το άρθρο 26, παράγραφος 2, της οδηγίας 

92/50 αποκλείει την εφαρµογή εθνικών διατάξεων, όπως οι επίµαχες στην κύρια δίκη, 

οι οποίες ορίζουν ότι σε µια διαδικασία συνάψεως δηµόσιας συµβάσεως υπηρεσιών, 

προσφορά µπορούν να υποβάλουν µόνον οι ενδιαφερόµενοι που έχουν τη νοµική 

µορφή κεφαλαιουχικής εταιρίας. Επικουρικώς, το πιο πάνω δικαστήριο ερωτά ποιες 
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συνέπειες θα έχει για την ερµηνεία και την εφαρµογή του εθνικού δικαίου τυχόν 

καταφατική απάντηση. 

    Κατά το άρθρο 26, παράγραφος 2, της οδηγίας 92/50, οι υποψήφιοι ή οι 

υποβαλόντες προσφορά οι οποίοι, βάσει της νοµοθεσίας του κράτους µέλους όπου 

είναι εγκατεστηµένοι, έχουν δικαίωµα να παρέχουν συγκεκριµένη υπηρεσία δεν 

µπορούν να απορριφθούν από τις αναθέτουσες αρχές απλώς και µόνο για τον λόγο 

ότι, βάσει της νοµοθεσίας του κράτους µέλους όπου ανατέθηκε η σύµβαση, θα 

έπρεπε να είναι είτε φυσικά είτε νοµικά πρόσωπα. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει 

ότι οι υποψήφιοι ή οι υποβάλλοντες προσφορά που βάσει της νοµοθεσίας του 

σχετικού κράτους µέλους έχουν δικαίωµα να παρέχουν τη σχετική υπηρεσία δεν 

µπορούν να αποκλειστούν, από τις αναθέτουσες αρχές, από µια διαδικασία 

προσκλήσεως για την υποβολή προσφορών ούτε και για τον λόγο ότι η νοµική µορφή 

τους δεν αντιστοιχεί σε συγκεκριµένη κατηγορία νοµικών προσώπων. Εντεύθεν 

προκύπτει ότι η εν λόγω διάταξη δεν επιτρέπει την εφαρµογή κάθε εθνικής 

ρυθµίσεως η οποία αποκλείει υποψηφίους ή υποβάλλοντες προσφορά, που βάσει της 

νοµοθεσίας του σχετικού κράτους µέλους έχουν δικαίωµα να παρέχουν τη σχετική 

υπηρεσία, από την ανάθεση των δηµόσιων συµβάσεων υπηρεσιών των οποίων η αξία 

υπερβαίνει το κατώτατο όριο εφαρµογής της οδηγίας 92/50, απλώς και µόνο για τον 

λόγο ότι οι υποψήφιοι ή οι υποβάλλοντες προσφορά δεν έχουν τη νοµική µορφή που 

αντιστοιχεί σε συγκεκριµένη κατηγορία νοµικών προσώπων. 

      Κατά συνέπεια, το ∆ικαστήριο έκρινε ότι εθνικές διατάξεις όπως οι επίµαχες στην 

κύρια δίκη, οι οποίες ορίζουν ότι οι τοπικές δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών 

οικονοµικού ενδιαφέροντος των οποίων η αξία υπερβαίνει το κατώτατο όριο 

εφαρµογής της οδηγίας 92/50 µπορούν να ανατεθούν µόνο σε κεφαλαιουχικές 

εταιρίες, δεν είναι συµβατές µε το άρθρο 26, παράγραφος 2, της οδηγίας αυτής. 
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2.3 Η αρχή της αναλογικότητας και η διαφάνεια 

 

    Η αρχή της αναλογικότητας35 αποτελεί  ιδιαίτερη έκφραση της αρχής της ίσης 

µεταχείρισης και συνιστά γενική αρχή του κοινοτικού δικαίου που εφαρµόζεται και 

στις δηµόσιες συµβάσεις και διέπει όχι µόνο τη συνολική δράση αλλά ακόµη και τη 

διακριτική ευχέρεια των αναθετουσών αρχών.36 Σύµφωνα µε την αρχή αυτή ανάλογες 

καταστάσεις δεν πρέπει να αντιµετωπίζονται µε διαφορετικό τρόπο εκτός αν η 

διαφορετική αντιµετώπιση δικαιολογείται από αντικειµενικούς λόγους. Κατά την 

αρχή αυτή κάθε επιλεγµένο µέτρο πρέπει να είναι συγχρόνως αναγκαίο και πρόσφορο 

για την επίτευξη του επιδιωκόµενου σκοπού. Προβλέπεται  και στο άρθρο 5 παρ.3 

της Συνθήκης όπου ορίζεται «Η δράση της κοινότητας δεν υπερβαίνει τα αναγκαία 

όρια για την επίτευξη των όρων της παρούσας Συνθήκης». 

   «Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας η Επιτροπή διατύπωσε στην ερµηνευτική 

της  Ανακοίνωση τη θέση ότι ένα κράτος µέλος δεν έχει δικαίωµα να απαιτήσει, κατά 

την επιλογή των υποψηφίων, τεχνικές, επαγγελµατικές ή χρηµατοοικονοµικές 

ικανότητες δυσανάλογες και υπερβολικές σε σχέση µε το αντικείµενο της σύµβασης 

παραχώρησης ή µιας ανάλογης µορφής σύµπραξης µεταξύ του δηµοσίου και του 

ιδιωτικού τοµέα»37. Είναι σαφές ότι η αρχή της αναλογικότητας έρχεται να προσθέσει 

το δικό της λιθαράκι σε αυτό που ονοµάζουµε διαφάνεια στο δίκαιο των δηµοσίων 

συµβάσεων και να συµβάλει στην ύπαρξη µιας αµερόληπτης διαδικασίας κατά τη 

σύναψη µιας δηµόσιας σύµβασης έτσι ώστε να επιτυγχάνεται πάντα η εξασφάλιση 

συνθηκών ανταγωνισµού χωρίς στρεβλώσεις. 

                                                 
35 Βλ. άρθρο 22 παρ.1 του Συντ. 
36 Βλ. Σκουρής Β., Η συνταγµατική αρχή της αναλογικότητας, Ελλ ∆νη 1987, σ.773 επ. 
37 Τροβά Ε., Σκουρής Π., ό.π., σ. 233. 
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2.3.1 Νοµολογία 

 

Α. Υπόθεση C-213/2007 Μηχανική ΑΕ, ∆.Ε.Κ. απόφαση  της 16ης ∆εκεµβρίου 2008: 

Στην υπόθεση αυτή προσφεύγει ενώπιον του ∆ικαστηρίου η Μηχανική ΑΕ κατά 

Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και Υπουργού Επικρατείας.  Η αίτηση για την 

έκδοση προδικαστικής απόφασης αφορά την ερµηνεία της οδηγίας 93/37/ΕΟΚ του 

Συµβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1993, περί συντονισµού των διαδικασιών για τη 

σύναψη συµβάσεων δηµοσίων έργων (ΕΕ L 199, σ. 54), όπως τροποποιήθηκε µε την 

οδηγία 97/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 13ης 

Οκτωβρίου 1997 (ΕΕ L 328, σ. 1, στο εξής: οδηγία 93/37).  

    Η αίτηση αυτή υποβλήθηκε στο πλαίσιο διαφοράς µεταξύ, αφενός, της Μηχανικής 

ΑΕ εταιρίας ελληνικού δικαίου, και, αφετέρου, του Εθνικού Συµβουλίου 

Ραδιοτηλεόρασης  και του Υπουργού Επικρατείας, σχετικά µε την απόφαση µε την 

οποία το Ε.Σ.Ρ. χορήγησε στην Παντεχνική Α.Ε. (στο εξής: Παντεχνική), επίσης 

εταιρία ελληνικού δικαίου, πιστοποιητικό περί µη συνδροµής ασυµβίβαστης 

ιδιότητας στο πλαίσιο διαδικασίας σύναψης σύµβασης δηµοσίων έργων.  

      Με το πρώτο ερώτηµά του, το αιτούν δικαστήριο ερωτά, κατ’ ουσίαν, αν η 

απαρίθµηση των λόγων αποκλεισµού από τη συµµετοχή σε διαγωνισµό ανάθεσης 

σύµβασης δηµοσίων έργων, τους οποίους προβλέπει το άρθρο 24, πρώτο εδάφιο, της 

οδηγίας 93/37, είναι ή όχι περιοριστική.  Το άρθρο 24 της οδηγίας 93/37, το οποίο 

ανήκει στον τίτλο της οδηγίας που είναι αφιερωµένος στους «κοινούς» κανόνες 

συµµετοχής, εντάσσεται σε ένα σύνολο διατάξεων που αφορούν τις προϋποθέσεις 

επιλογής των εργοληπτών που έχουν δικαίωµα να υποβάλουν προσφορά και τις 

προϋποθέσεις ανάθεσης της σύµβασης (βλ., κατ’ αναλογία, απόφαση της 7ης 

∆εκεµβρίου 2000, C-94/99, ARGE, Συλλογή 2000, σ. I-11037, σκέψη 27).  
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   Σύµφωνα µε τις αιτιολογικές σκέψεις της αποφάσεως,  πρέπει να θεωρηθεί ότι το 

άρθρο 24, πρώτο εδάφιο, της οδηγίας 93/37 απαριθµεί κατά τρόπο εξαντλητικό τις 

αιτίες που µπορούν να δικαιολογήσουν αποκλεισµό ενός εργολήπτη από τη 

συµµετοχή σε διαγωνισµό για λόγους στηριζόµενους σε αντικειµενικά στοιχεία και 

απτόµενους των επαγγελµατικών του ιδιοτήτων. Κατά συνέπεια, το άρθρο αυτό 

εµποδίζει τα κράτη µέλη ή τις αναθέτουσες αρχές να συµπληρώνουν τον κατάλογο 

τον οποίο περιέχει µε άλλους λόγους αποκλεισµού στηριζόµενους σε κριτήρια 

σχετικά µε την επαγγελµατική ιδιότητα. Η εξαντλητική απαρίθµηση του άρθρου 24, 

πρώτο εδάφιο, της οδηγίας 93/37 δεν αποκλείει, ωστόσο, την ευχέρεια των κρατών 

µελών να διατηρούν σε ισχύ ή να θεσπίζουν ουσιαστικούς κανόνες αποσκοπούντες, 

µεταξύ άλλων, στη διασφάλιση, στον τοµέα των δηµοσίων συµβάσεων, της τήρησης 

της αρχής της ίσης µεταχείρισης, καθώς και της συνακόλουθης αρχής της διαφάνειας, 

τις οποίες οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να τηρούν σε κάθε διαδικασία 

ανάθεσης µιας τέτοιας σύµβασης.    Εποµένως, ένα κράτος µέλος έχει δικαίωµα να 

προβλέψει, επιπλέον των λόγων αποκλεισµού που στηρίζονται σε αντικειµενικές 

σκέψεις απτόµενες της επαγγελµατικής ιδιότητας, οι οποίοι απαριθµούνται 

περιοριστικώς στο άρθρο 24, πρώτο εδάφιο, της οδηγίας 93/37, µέτρα αποκλεισµού 

αποσκοπούντα στη διασφάλιση της τήρησης της αρχής της ίσης µεταχείρισης όλων 

των υποβαλλόντων προσφορά, καθώς και της αρχής της διαφάνειας, στο πλαίσιο των 

διαδικασιών σύναψης των δηµοσίων συµβάσεων.  

    Ωστόσο, σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, που αποτελεί γενική αρχή του 

κοινοτικού δικαίου (βλ., µεταξύ άλλων, απόφαση της 14ης ∆εκεµβρίου 2004, C-

210/03, Swedish Match, Συλλογή 2004, σ. I-11893, σκέψη 47), τα µέτρα αυτά δεν 

πρέπει να βαίνουν πέραν του αναγκαίου για την επίτευξη του στόχου αυτού µέτρου.  
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     Βάσει των ανωτέρω σκέψεων το ∆ικαστήριο κατέληξε στην απάντηση ότι το 

άρθρο 24, πρώτο εδάφιο, της οδηγίας 93/37 έχει την έννοια ότι απαριθµεί κατά τρόπο 

εξαντλητικό τους στηριζόµενους σε αντικειµενικές σκέψεις απτόµενες της 

επαγγελµατικής ιδιότητας λόγους που µπορούν να δικαιολογήσουν τον αποκλεισµό 

εργολήπτη από τη συµµετοχή σε διαγωνισµό για την ανάθεση σύµβασης δηµοσίων 

έργων. Ωστόσο, η οδηγία αυτή δεν κωλύει ένα κράτος µέλος να προβλέψει άλλα 

µέτρα αποκλεισµού αποσκοπούντα στη διασφάλιση της τήρησης των αρχών της ίσης 

µεταχείρισης των υποβαλλόντων προσφορά και της διαφάνειας, υπό τον όρον ότι τα 

µέτρα αυτά δεν βαίνουν πέραν του αναγκαίου για την επίτευξη του στόχου αυτού 

µέτρου.  

 

 

2.4  Η αρχή του ελεύθερου ανταγωνισµού και η διαφάνεια 

 

     Σκοπός του δικαίου των δηµοσίων συµβάσεων είναι το άνοιγµα των αγορών στον 

ανταγωνισµό.  Η προστασία του ελεύθερου ανταγωνισµού αποτελεί γενική αρχή του 

κοινοτικού δικαίου και θεµελιώνεται στο άρθρο 3  παρ.1 εδάφιο ζ της Συνθ.ΕΚ. 

Σύµφωνα µε τη διάταξη αυτή, η οποία εντάσσεται στο πρώτο µέρος της Συνθήκης  

ορίζεται ότι η δράση της κοινότητας περιλαµβάνει µεταξύ άλλων και ένα καθεστώς 

που εξασφαλίζει ανόθευτο ανταγωνισµό µέσα στην εσωτερική αγορά. Το ευρωπαϊκό 

δίκαιο ανταγωνισµού ρυθµίζεται στα άρθρα 81 έως 86 και αποβλέπει στη δηµιουργία 

µιας ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς. Ειδικότερα στο άρθρο 86 ορίζεται ότι το κάθε 

κράτος µέλος θα πρέπει να απέχει απ’ όλες εκείνες τις ενέργειες οι οποίες 

περιορίζουν τον ελεύθερο ανταγωνισµό. Αυτό µε άλλα λόγια σηµαίνει ότι κάθε 

ευρωπαίος εταίρος οφείλει να λαµβάνει µέριµνα σε σχέση µε τα µονοπώλια και την 
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κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης. «Επιδιώκεται η εγκαθίδρυση ενός ιδιότυπου 

ανταγωνισµού µε συµµετοχή του συνόλου των κοινοτικών εταίρων οι οποίοι σε 

διαφορετική περίπτωση θα µπορούσαν να τυγχάνουν δυσµενούς µεταχείρισης από τα 

κράτη µέλη»38.  Στο άρθρο 98 (πρώην 102) της Συνθήκης εξαγγέλλεται η οικονοµία 

της ανοιχτής αγοράς. Ειδικότερα σε αυτό ορίζεται «τα κράτη µέλη ασκούν την 

οικονοµική τους πολιτική µε σκοπό να συµβάλουν στην υλοποίηση των στόχων της 

Κοινότητας, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2, και στα πλαίσια των γενικών 

προσανατολισµών που αναφέρονται στο άρθρο 99 παρ.2. Τα κράτη µέλη και η 

Κοινότητα  δρουν σύµφωνα µε την αρχή της οικονοµίας της ανοιχτής αγοράς µε 

ελεύθερο ανταγωνισµό, που ευνοεί την αποτελεσµατική κατανοµή των πόρων, και 

σύµφωνα µε τις αρχές του άρθρου 4». 

    Σύµφωνα µε την αρχή του ελεύθερου ανταγωνισµού απαγορεύεται η θέσπιση όρων 

που περιορίζουν υπέρµετρα το δικαίωµα συµµετοχής των ενδιαφεροµένων στο 

διαγωνισµό.39 Επιβάλλεται έτσι, η προσέλευση όσο το δυνατόν περισσότερων 

υποψηφίων, οι οποίοι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα στη συγκεκριµένη 

διαδικασία διαγωνισµού. Είναι αυτονόητο ότι ο ελεύθερος ανταγωνισµός έρχεται να 

συµπληρώσει την έννοια της διαφάνειας  και να ενισχύσει την αρχή της ίσης 

µεταχείρισης η οποία καλύπτει το σύνολο της διαδικασίας σύναψης µιας δηµόσιας 

σύµβασης λαµβάνοντας υπόψη ότι κατά την έννοια του ελεύθερου ανταγωνισµού τα 

κριτήρια συµµετοχής στο διαγωνισµό πρέπει οπωσδήποτε να διαθέτουν ορισµένα 

χαρακτηριστικά δηλαδή να είναι αµερόληπτα και ίσα για όλους του συµµετέχοντες, 

να είναι σαφή, πλήρη και εφικτά.40 

 

                                                 
38 Τροβά Ε., Σκουρής Π., ό.π., σ. 195. 
39 Βλ. Γέροντας Α., (2000), ∆ίκαιο ∆ηµοσίων έργων, Η διοικητική σύµβαση δηµοσίου έργου, Αθήνα, 
Εκδόσεις Σάκκουλα. 
40 Βλ. Τάχος Α., (2003), Ελληνικό ∆ιοικητικό ∆ίκαιο, Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Σάκκουλα, σ. 467 επ. 
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2.4.1 Νοµολογία 

 

Α. ∆.Ε.Κ Απόφαση της 7ης Οκτωβρίου 2004, C-247/2002 Sintesi.: 

 Αντικείµενο της παρούσας υποθέσεως η αίτηση εκδόσεως προδικαστικής 

αποφάσεως δυνάµει του άρθρου 234 ΕΚ, την οποία υπέβαλε το Tribunale 

amministrativo regionale per la Lombardia (Ιταλία), στο πλαίσιο της δίκης Sintesi 

SpA κατά Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici. 

   Η αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως αφορά την ερµηνεία του άρθρου 30, 

παράγραφος 1, της οδηγίας 93/37/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1993, περί 

συντονισµού των διαδικασιών για τη σύναψη συµβάσεων δηµοσίων έργων (ΕΕ L 

199, σ. 54, στο εξής: οδηγία). Η αίτηση υποβλήθηκε στο πλαίσιο ένδικης διαφοράς 

µεταξύ της εταιρίας Sintesi SpA (στο εξής: Sintesi) και της Autorità per la Vigilanza 

sui Lavori Pubblici (υπηρεσίας εποπτείας των δηµοσίων έργων, στο εξής: υπηρεσία), 

για τη σύναψη συµβάσεως κατασκευής δηµοσίου έργου κατόπιν κλειστής 

διαδικασίας υποβολής προσφορών. 

   Με τα υποβαλλόµενα ερωτήµατα, το αιτούν δικαστήριο ερωτά κατ’ ουσίαν αν το 

άρθρο 30, παράγραφος 1, της οδηγίας πρέπει να ερµηνευθεί υπό την έννοια ότι 

αντίκειται σε εθνική κανονιστική ρύθµιση, η οποία, για τη σύναψη συµβάσεων 

κατασκευής δηµοσίων έργων µε κλειστή ή ανοιχτή διαδικασία υποβολής προσφορών, 

επιβάλλει στις αναθέτουσες αρχές να χρησιµοποιούν αποκλειστικά το κριτήριο της 

χαµηλότερης τιµής. Ερωτά, ειδικότερα, αν ο σκοπός της διατάξεως αυτής, ο οποίος 

συνίσταται στην καθιέρωση αποτελεσµατικού ανταγωνισµού στον τοµέα των 

δηµοσίων έργων, επιβάλλει οπωσδήποτε να δοθεί καταφατική απάντηση στο 

ερώτηµα αυτό. 
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   Σύµφωνα µε την απάντηση  του ∆ικαστηρίου κατά τη δέκατη αιτιολογική σκέψη 

της οδηγίας, σκοπός της είναι η ανάπτυξη πραγµατικού ανταγωνισµού στον τοµέα 

των δηµοσίων συµβάσεων (βλ. αποφάσεις της 16ης Σεπτεµβρίου 1999, C-27/98, 

Fracasso και Leitschutz, Συλλογή σ. I-5697, σκέψη 26, της 27ης Νοεµβρίου 2001, C-

285/99 και C-286/99, Lombardini και Mantovani, Συλλογή 2001, σ. I-9233, σκέψη 

34, και της 12ης ∆εκεµβρίου 2002, Universale-Bau κ.λπ., C-470/99, Συλλογή σ. 

I-11617, σκέψη 89). Επιπλέον, ο σκοπός αυτός αναφέρεται ρητώς στο άρθρο 22, 

παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο, της οδηγίας, το οποίο ορίζει ότι, όταν οι αναθέτουσες 

αρχές προσφεύγουν στην κλειστή διαδικασία για τη σύναψη µιας συµβάσεως, ο 

αριθµός των υποψηφίων για υποβολή προσφορών πρέπει οπωσδήποτε να είναι ικανός 

για τη διασφάλιση πραγµατικού ανταγωνισµού. Προς επίτευξη του σκοπού της 

αναπτύξεως πραγµατικού ανταγωνισµού, η οδηγία επιδιώκει να οργανώσει τη 

σύναψη των συµβάσεων κατά τρόπον ώστε η αναθέτουσα αρχή να είναι σε θέση να 

συγκρίνει διάφορες προσφορές και να επιλέξει την πλέον συµφέρουσα βάσει 

αντικειµενικών κριτηρίων (προπαρατεθείσα απόφαση Fracasso και Leitschutz, σκέψη 

31).Στο πλαίσιο αυτό, η παράγραφος 1 του άρθρου 30 της οδηγίας ορίζει ότι τα 

κριτήρια βάσει των οποίων η αναθέτουσα αρχή συνάπτει συµβάσεις είναι είτε 

αποκλειστικά η χαµηλότερη τιµή είτε, όταν η σύµβαση συνάπτεται βάσει της πλέον 

συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς, διάφορα κριτήρια, ανάλογα µε τη 

συγκεκριµένη σύµβαση, όπως η τιµή, η προθεσµία εκτελέσεως, το κόστος χρήσεως, η 

απόδοση, η τεχνική αξία.  Εθνική κανονιστική ρύθµιση, όπως η επίδικη στο πλαίσιο 

της κύριας δίκης, δυνάµει της οποίας η ευχέρεια επιλογής της αναθέτουσας αρχής 

κατά τη σύναψη συµβάσεων µε κλειστή ή ανοιχτή διαδικασία υποβολής προσφορών 

περιορίζεται µε την επιβολή της χαµηλότερης τιµής ως µοναδικού κριτηρίου για τη 

σύναψη συµβάσεων δεν εµποδίζει την αναθέτουσα αρχή να συγκρίνει τις διάφορες 
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προσφορές και να επιλέξει την καλύτερη, βάσει κριτηρίου που έχει εκ των προτέρων 

καθοριστεί και το οποίο καταλέγεται ρητώς µεταξύ αυτών που απαριθµούνται στο 

άρθρο 30, παράγραφος 1, της οδηγίας. Ωστόσο, ο καθορισµός από το εθνικό 

νοµοθέτη, κατά τρόπον αφηρηµένο και γενικό, ενός µοναδικού κριτηρίου συνάψεως 

δηµοσίων συµβάσεων δεν επιτρέπει στην αναθέτουσα αρχή να λάβει υπόψη της τη 

φύση και τις ιδιαιτερότητες τέτοιων συµβάσεων, εξετάζοντας την κάθε µία ξεχωριστά 

και επιλέγοντας για κάθε µία από αυτές το πλέον κατάλληλο κριτήριο, ώστε να 

διασφαλιστεί ο ελεύθερος ανταγωνισµός και η επιλογή της καλύτερης προσφοράς. 

     Το ∆ικαστήριο κατέληξε στο συµπέρασµα ότι στα υποβληθέντα ερωτήµατα 

αρµόζει η απάντηση ότι το άρθρο 30, παράγραφος 1, της οδηγίας πρέπει να 

ερµηνευθεί υπό την έννοια ότι απαγορεύει εθνική κανονιστική ρύθµιση, η οποία, 

κατά τη σύναψη συµβάσεων κατασκευής δηµοσίων έργων κατόπιν ανοικτής ή 

κλειστής διαδικασίας υποβολής προσφορών, υποχρεώνει κατά τρόπο γενικό και 

αφηρηµένο την αναθέτουσα αρχή να χρησιµοποιεί αποκλειστικά το κριτήριο της 

χαµηλότερης τιµής. 

 

Β. ∆.Ε.Κ. απόφαση της 16ης Σεπτεµβρίου 2008, C-468/2003: 

∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (τµήµα µείζονος συνθέσεως) Απόφαση της 

16ης Σεπτεµβρίου 2008, συνεκδικαζόµενες υποθέσεις C-468/06 έως C-478/06.  

  Σύµφωνα µε τις ως άνω υποθέσεις, στο πλαίσιο της εφαρµογής του αρ. 85 της 

Συνθήκης Ε.Ο.Κ. (το οποίο µετονοµάστηκε σε αρ. 85 της Συνθήκης ΕΚ και, στη 

συνέχεια, σε αρ. 81 ΕΚ), το ∆ικαστήριο έχει κρίνει ότι µία συµφωνία µεταξύ 

παραγωγού και διανοµέα, η οποία τείνει να ανασυστήσει τα στεγανά σε εθνικό 

επίπεδο, όσον αφορά το εµπόριο µεταξύ κρατών - µελών, ενδέχεται να αντίκειται 

προς τον σκοπό της Συνθήκης που συνίσταται στην ολοκλήρωση των εθνικών 
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αγορών µε την εγκαθίδρυση µιας κοινής αγοράς. Το ∆ικαστήριο έχει επανειληµµένως 

χαρακτηρίσει συµφωνίες που αποσκοπούν στη στεγανοποίηση των εθνικών αγορών 

σύµφωνα µε τα εθνικά σύνορα ή παρακωλύουν την οικονοµική αλληλοδιείσδυση των 

εθνικών αγορών, και ιδίως εκείνες που έχουν σκοπό την απαγόρευση ή τον 

περιορισµό των παράλληλων εξαγωγών, ως συµφωνίες που έχουν ως αντικείµενο τον 

περιορισµό του ανταγωνισµού κατά την έννοια του εν λόγω άρθρου της Συνθήκης 

(βλ., µεταξύ άλλων, αποφάσεις της 8ης Νοεµβρίου 1983, 96/82 έως 102/82, 104/82, 

105/82, 108/82 και 110/82, ΙΑΖ International Belgium κ.λπ. κατά Επιτροπής, 

Συλλογή 1983, σ. 3369, σκέψεις 23 έως 27, της 28ης Απριλίου 1998, C-306/96, 

Javico, Συλλογή 1998, σ. 1-1983, σκέψεις 13 και 14, και της 6ης Απριλίου 2006, C-

551/03 Ρ, General Motors κατά Επιτροπής, Συλλογή 2006, σ. 1-3173, σκέψεις 67 έως 

69). 

   Εποµένως, υπό το πρίσµα του ως άνω σκοπού της Συνθήκης, καθώς και του σκοπού 

της διασφαλίσεως ανόθευτου ανταγωνισµού στην εσωτερική αγορά, δεν µπορούν να 

εξαιρεθούν από την απαγόρευση του αρ. 82 ΕΚ οι πρακτικές µιας επιχειρήσεως µε 

δεσπόζουσα θέση που αποσκοπούν στην αποτροπή όλων των παράλληλων εξαγωγών 

ενός κράτους - µέλους προς άλλα κράτη - µέλη, πρακτικές οι οποίες, 

στεγανοποιώντας τις εθνικές αγορές, εξουδετερώνουν τα οφέλη του πραγµατικού 

ανταγωνισµού όσον αφορά τον εφοδιασµό και τις τιµές που οι εξαγωγές αυτές θα 

προσέφεραν στους τελικούς καταναλωτές στα άλλα αυτά κράτη. 

Το ∆ικαστήριο κατέληξε στην απάντηση ότι το αρ. 82 ΕΚ έχει την έννοια ότι 

επιχείρηση µε δεσπόζουσα θέση στη σχετική αγορά φαρµάκων, η οποία, προκειµένου 

να εµποδίσει τις παράλληλες εξαγωγές που πραγµατοποιούν ορισµένοι χονδρέµποροι 

από ένα κράτος - µέλος προς άλλα κράτη - µέλη, αρνείται να ικανοποιήσει συνήθεις 
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παραγγελίες των χονδρεµπόρων αυτών, εκµεταλλεύεται καταχρηστικά τη 

δεσπόζουσα θέση της. 

 

 

 

 3. Οι κοινοτικές οδηγίες των δηµοσίων συµβάσεων και η αρχή της  διαφάνειας. 

 

    Σήµερα ισχύουν δύο βασικές κοινοτικές οδηγίες  για τις δηµόσιες συµβάσεις οι 

οποίες ήρθαν να αντικαταστήσουν τις  τέσσερις προϋφιστάµενες.41 Ειδικότερα η 

πρώτη οδηγία είναι η 2004/18 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 

της 31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων 

συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών και η δεύτερη, η  οδηγία  2004/17/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 περί 

συντονισµού των διαδικασιών σύναψης συµβάσεων στους τοµείς του ύδατος, της 

ενέργειας, των µεταφορών και των ταχυδροµικών υπηρεσιών. Βασικός σκοπός της 

τροποποίησης των προηγούµενων οδηγιών ήταν να εξασφαλιστεί το άνοιγµα στον 

ανταγωνισµό. Οι ως άνω οδηγίες είναι δοµηµένες συστηµατικά µε τέτοιο τρόπο που 

να ενοποιούν τα αντικείµενα των προηγούµενων οδηγιών αλλά και να επιτρέπουν στο 

µακροσκελές κείµενό τους να είναι λειτουργικό. 

    Οι νέες αυτές οδηγίες ρυθµίζουν αναλυτικά τη διαφάνεια στην οποία ρητώς 

αναφέρονται ήδη από το προοίµιο. Κατά την οδηγία 2004/18, στο προοίµιο 

παράγραφος 2 αναφέρονται οι αρχές που εδράζονται στη Συνθήκη και απορρέουν 

από την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των εµπορευµάτων, την αρχή της 

                                                 
41 92/50 ΕΟΚ περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης  δηµοσίων συµβάσεων υπηρεσιών, 
93/37/ΕΟΚ περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων δηµοσίων έργων, 
93/36/ΕΟΚ  περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών και 
93/38/ΕΟΚ. 
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ελευθερίας της εγκατάστασης και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, µεταξύ των 

οποίων και η αρχή της διαφάνειας. Με τη θέση σε ισχύ των νέων οδηγιών η 

διαφάνεια αποτελεί τον αντίποδα της διαφθοράς και καθίσταται βασική και 

θεµελιακή αρχή του κοινοτικού δικαίου των δηµοσίων συµβάσεων. Στο παράγωγο 

δίκαιο της ΕΕ δηλαδή αυτό των οδηγιών στην προκειµένη περίπτωση, 

περιλαµβάνονται µια σειρά ρυθµίσεων οι οποίες έρχονται να κάνουν πράξη την 

έννοια της διαφάνειας. 

 

 

 

3.1 Κανόνες δηµοσιότητας και διαφάνεια. 

 

    Καθοριστικής σηµασίας παράγοντας για την ανάπτυξη ενός υγιούς ανταγωνισµού 

στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και το άνοιγµα της αγοράς των δηµοσίων συµβάσεων 

αποτελεί η διαφάνεια των διαδικασιών κατάρτισης των συµβάσεων.  «Έτσι οι 

δηµόσιες συµβάσεις των οποίων τα ποσά υπερβαίνουν τα κατώτατα όρια της οδηγίας 

2004/18 υπόκεινται και σε υποχρέωση πληροφόρησης και διαφάνειας καθ’ όλη τη 

διάρκεια της διαδικασίας. Η υποχρέωση αυτή ικανοποιείται µε την δηµοσίευση 

προκηρύξεων οι οποίες συντάσσονται µε βάση τυποποιηµένα έντυπα της Επιτροπής.»42 

Με αυτόν τον τρόπο δύναται να εξασφαλιστεί  όσο το δυνατόν µεγαλύτερος αριθµός 

ενδιαφεροµένων. Η ως άνω δηµοσιότητα οδηγεί στο γεγονός ότι οι περισσότεροι 

ενδιαφερόµενοι - διαγωνιζόµενοι από την Κοινότητα θα λάβουν γνώση σχετικά µε τη 

διαδικασία και το περιεχόµενο της υπό ανάθεση σύµβασης έργων, προµηθειών ή 

υπηρεσιών. Περαιτέρω αυτό διευκολύνει τον κάθε ενδιαφερόµενο στο να λάβει 

                                                 
42 Τροβά Ε., Σκουρής Π., ό.π., σ.333. 
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γνώση πρώτα αν έχει τη δυνατότητα να λάβει µέρος στη σχετική διαδικασία και 

φυσικά αν τον ενδιαφέρει λαµβάνοντας υπόψη τις ειδικότερες συνθήκες της υπό 

ανάθεσης σύµβασης. 

    Με σκοπό την κατοχύρωση της διαφάνειας η Ε.Ε. καθιέρωσε τη δηµοσιότητα των 

προκηρύξεων στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στη 

Τράπεζα ∆εδοµένων (Tenders Electronic Daily), καθώς επίσης θέσπισε κατάλληλα 

µέσα επί τούτου όπως τα τυποποιηµένα έγγραφα προκηρύξεων συµβάσεων, το κοινό 

λεξιλόγιο για τις δηµόσιες συµβάσεις (common procurement vocabulary), το οποίο 

προβλέπει ο µε αριθµ. 2195/2002 Κανονισµός (Ε.Κ.) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συµβουλίου για την ονοµατολογία αναφοράς για τις δηµόσιες συµβάσεις.  

Επί του υφιστάµενου νοµικού καθεστώτος, τα άρθρα 35 και 36 καθώς και το 

Παράρτηµα VIII της Κοινοτικής  οδηγίας 2004/18, προβλέπουν α) την προηγούµενη 

πληροφόρηση- ενηµερωτική ανακοίνωση σχετικά µε τα προγράµµατα των προς 

σύναψη δηµοσίων συµβάσεων, β) τη δηµοσίευση της προκήρυξης των δηµοσίων 

συµβάσεων και γ) την µεταγενέστερη παροχή πληροφοριών για κάθε σύµβαση. 

    Οι σχετικές διατάξεις των οδηγιών ( άρθρο 35 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και άρθρο  

41 παρ. 1της οδηγίας 2004/17/ΕΚ) ορίζουν  ότι όταν γνωστοποιείται προκαταρκτική 

προκήρυξη η δηµοσίευση πρέπει να γίνει στην Επίσηµη Εφηµερίδα και στη βάση 

δεδοµένων TED σε όλες τις επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ∆εσµευτική 

βέβαια είναι µόνο η γλώσσα του κράτους µέλους που αποστέλλει την προκήρυξη και 

το οποίο θα αναθέσει και την κρίσιµη σύµβαση.43 Η υπηρεσία δηµοσιεύσεων είναι 

υποχρεωµένη να δηµοσιεύσει τη γνωστοποίηση εντός 12 ηµερών από την 

ηµεροµηνία αποστολής της αναθέτουσας αρχής. Πριν την ως άνω αποστολή η 

αναθέτουσα αρχή δε µπορεί να τη δηµοσιεύσει σε τοπικά µέσα ενηµέρωσης ενώ αν 

                                                 
43 Άρθρο 36 παρ. 2 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και άρθρο 44 παρ. 4 της οδηγίας 2004/17/Ε.Κ. 
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προβεί σε µία τέτοια ενέργεια µετά την αποστολή θα πρέπει η δηµοσίευση να έχει το 

αυτό περιεχόµενο µε αυτό της  γνωστοποίησης στην Επίσηµη Εφηµερίδα. Η 

ηµεροµηνία αποστολής της γνωστοποίησης αποτελεί κρίσιµο στοιχείο για την έναρξη 

της διαγωνιστικής διαδικασίας   

     Εφόσον µία αναθέτουσα αρχή επιθυµεί να συνάψει σύµβαση µε τη µέθοδο είτε της 

ανοικτής, είτε της κλειστής, είτε της διαδικασίας µε διαπραγµάτευση θα πρέπει να 

προβεί σε δηµοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών 

κοινοτήτων και στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων TED. Το ίδιο ισχύει και για τις 

περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή αποσκοπεί στη διεξαγωγή διαγωνισµού.44 Σε 

αυτή την περίπτωση το περιεχόµενο της γνωστοποίησης πρέπει να είναι εκτενέστερο 

από αυτό που περιγράφτηκε για την προκαταρκτική σύµβαση διότι επί τη βάσει των 

συγκεκριµένων πληροφοριών οι οικονοµικοί φορείς καλούνται να αποφασίσουν εάν 

θα προµηθευτούν τα τεύχη δηµοπράτησης και περαιτέρω θα λάβουν µέρος στη 

διαγωνιστική διαδικασία. Η ως άνω γνωστοποίηση θα πρέπει να περιλαµβάνει και 

όλα τα στοιχεία τα οποία είναι κρίσιµα για την απόφαση κατακύρωσης της σύµβασης. 

Κατά τα λοιπά ως προς τη διαδικασία ισχύουν όσα προαναφέρθηκαν για την 

προκαταρκτική προκήρυξη. Προς διευκόλυνση των αναθετουσών αρχών έχουν 

θεσµοθετηθεί οµοιόµορφα υποδείγµατα για τη δηµοσίευση γνωστοποίησης 

προκήρυξης. Τα όσα η αναθέτουσα αρχή αναφέρει στη γνωστοποίηση, τη δεσµεύουν 

και οποιαδήποτε απόκλιση είναι παράνοµη. Το µόνο που επιτρέπεται µετά τη 

δηµοσίευση είναι διευκρίνηση ή εξειδίκευση στοιχείου που έχει ήδη γνωστοποιηθεί. 

Ένα σηµαντικό θέµα που προκύπτει σε σχέση µε τους οικονοµικούς φορείς και 

φέρνει µεγάλη δυσκολία στη διαδικασία είναι το τι θα πρέπει να πράξει η αναθέτουσα 

αρχή όταν για κάποιους λόγους αποφασίζει να µεταβάλει τον τύπο της υπό ανάθεση 

                                                 
44 Άρθρο 35 παρ. 2 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και 40 παρ. 2 της οδηγίας 2004/17/Ε.Κ. 
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σύµβασης. Τέτοιοι λόγοι θα µπορούσαν να είναι η ανακάλυψη τεχνολογικών 

καινοτοµιών, η αλλαγή νοµοθεσίας κ.α. Γεννάται έτσι το ερώτηµα αν στο πλαίσιο της 

υποχρέωσης συµµόρφωσης µε την αρχή της δηµοσιότητας η αναθέτουσα αρχή 

υποχρεούται να ξεκινήσει µια νέα διαδικασία ανάθεσης της σύµβασης. Ούτε η 

νοµοθεσία αλλά ούτε και η νοµολογία έχον δώσει µια σαφή απάντηση πάνω σε αυτό 

το ζήτηµα. Για να δοθεί µία σωστή απάντηση θα πρέπει σίγουρα να ληφθούν σοβαρά 

υπόψη οι στόχοι των οδηγιών των δηµοσίων συµβάσεων. Θα τολµούσαµε έτσι να 

πούµε ότι η αρχή της ίσης µεταχείρισης επιβάλει τη δηµοσίευση νέας προκήρυξης. 

    Περαιτέρω οι αναθέτουσες αρχές που έχουν συνάψει µία σύµβαση αποστέλλουν 

προκήρυξη µε τα αποτελέσµατα της διαδικασίας σύναψης το αργότερο σαράντα οκτώ 

ώρες µετά τη σύναψη της σύµβασης, ανεξαρτήτως της διαδικασίας που 

ακολουθήθηκε. Στην ανακοίνωση αυτή αναφέρονται οι όροι υπό τους οποίους 

ανατέθηκε η σχετική σύµβαση έτσι ώστε αυτοί να καθίστανται γνωστοί στους 

αποκλεισθέντες υποψηφίους. Οι προκηρύξεις και οι ανακοινώσεις που αποστέλλονται 

από τους αναθέτοντες φορείς στην  Επιτροπή διαβιβάζονται είτε µε ηλεκτρονικά είτε 

µε παραδοσιακά µέσα. 

    Από τα ως άνω εκτεθέντα γίνεται κατανοητό ότι η υποχρέωση γνωστοποίησης 

δηµοσίευσης προκήρυξης για την ανάθεση σύµβασης είναι άµεσα συνδεδεµένη µε 

την αρχή της ισότητας και της διαφάνειας. 

 

 

3.1.1 Ενηµέρωση των υποψηφίων και των προσφερόντων. 

 

    Σύµφωνα µε το άρθρο 41 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ «οι αναθέτουσες αρχές 

ενηµερώνουν το συντοµότερο δυνατό τους υποψηφίους και τους προσφέροντες για 
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τις αποφάσεις που ελήφθησαν σχετικά µε την ανάθεση της σύµβασης, 

συµπεριλαµβανοµένων των λόγων για τους οποίους αποφάσισαν να µην αναθέσουν 

σύµβαση για την οποία υπήρξε διαγωνισµός και να αρχίσουν νέα διαδικασία. Οι 

αναθέτουσες αρχές παρέχουν τις πληροφορίες αυτές γραπτώς, κατόπιν αιτήσεως. 

Κατόπιν αιτήµατος του ενδιαφερόµενου µέρους, οι αναθέτοντες φορείς γνωστοποιούν 

το συντοµότερο δυνατό: α)  σε κάθε απορριφθέντα υποψήφιο τους λόγους απόρριψης 

της υποψηφιότητάς του, β) σε κάθε απορριφθέντα προσφέροντα τους λόγους για την 

απόρριψη της προσφοράς του, στις δε περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 23 

παρ.4 και 5, αιτιολογούν και την απόφαση τους για την µη ισοδυναµία ή την 

απόφασή τους ότι τα έργα, οι προµήθειες ή οι υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται στις 

απαιτήσεις περί απόδοσης ή λειτουργίας, γ) σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλλει 

παραδεκτή προσφορά, τα χαρακτηριστικά και τα σχετικά πλεονεκτήµατα της 

επιλεγείσας προσφοράς και το όνοµα του αναδόχου. Η προθεσµία γνωστοποίησης δεν 

µπορεί σε καµία περίπτωση να υπερβαίνει τις δεκαπέντε ηµέρες από την παραλαβή 

της γραπτής αίτησης. Ωστόσο οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να αποφασίζουν να µην 

γνωστοποιούν ορισµένες πληροφορίες σχετικά µε την ανάθεση των συµβάσεων που 

αναφέρονται στην παρ. 1, εάν η γνωστοποίηση των εν λόγω πληροφοριών µπορεί να 

εµποδίσει την εφαρµογή των νόµων, να είναι αντίθετη προς το δηµόσιο συµφέρον, ή 

να βλάψει τα νόµιµα εµπορικά συµφέροντα δηµοσίων ή ιδιωτικών οικονοµικών 

φορέων ή τις συνθήκες θεµιτού ανταγωνισµού µεταξύ αυτών. Όπως γίνεται 

κατανοητό βασικός σκοπός της παραπάνω διατάξεως είναι η προαγωγή της 

διαφάνειας και η ανάπτυξη ενός υγιούς και ελεύθερου ανταγωνισµού.  
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3.1.2 Αποφάσεις της Επιτροπής της Ε.Ε. και Νοµολογία του ∆.Ε.Κ. 

 

Α. ∆ιαδικασία παράβασης κατά της Ισπανίας για την ανάθεση δηµόσιας σύµβασης 

προµήθειας σχολικών λεωφορείων:  Η Επιτροπή αποφάσισε την 18.3.2010 να 

αποστείλει στην Ισπανία αιτιολογηµένη γνώµη για υπόθεση ανάθεσης δηµόσιας 

σύµβασης προµήθειας σχολικών λεωφορείων. Ειδικότερα η Επιτροπή θεωρεί ότι η 

Ισπανία παραβίασε στην εν λόγω διαγωνιστική διαδικασία κατ’ επανάληψη το 

κοινοτικό δίκαιο περί δηµοσίων συµβάσεων, αφού δεν δηµοσίευσε προκήρυξη στην 

ΕΕΕΕ, ενώ επίσης προέβλεψε οκταήµερη προθεσµία υποβολής προσφορών έναντι 

της προθεσµίας των 52 ηµερών που προβλέπουν οι κοινοτικές οδηγίες. Υπενθυµίζει 

µάλιστα η Επιτροπή ότι η προθεσµία παραλαβής προσφορών δεν µπορεί να είναι 

µικρότερη από 15 ηµέρες. Επίσης στον ίδιο διαγωνισµό προτιµήθηκαν οι υποψήφιοι 

που διέθεταν πιστοποιητικό ποιότητας ISO έναντι των υποψηφίων που θέλησαν να 

αποδείξουν την ποιότητα των προϊόντων τους µε άλλα δικαιολογητικά. Επίσης η 

Ισπανία προτίµησε, κατά παράβαση της αρχής της ίσης µεταχείρισης των υποψηφίων, 

ορισµένους υποψήφιους, οι οποίοι παρείχαν και τακτικές υπηρεσίες µε λεωφορεία. 

 

Β. ∆.Ε.Κ. Απόφαση της 29 Απριλίου 2010, C-160/2008:  

Παράλειψη δηµοσίευσης προκηρύξεων µε τα αποτελέσµατα της σύναψης των 

δηµοσίων συµβάσεων. Η παράλειψη γνωστοποίησης συναφθείσας σύµβασης 

παραβιάζει τις υποχρεώσεις που υπέχει η οδηγία 2004/18/ΕΚ. Η υπόθεση C-160/2008 

έχει  αντικείµενο προσφυγή του άρθρου 226 ΕΚ λόγω παραβάσεως, η οποία 

ασκήθηκε στις 16 Απριλίου 2008 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προσφεύγουσα,κατά 

Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας. Με την προσφυγή της η Επιτροπή των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ζητεί από το ∆ικαστήριο να διαπιστώσει ότι η 
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Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γερµανίας παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από 

τις οδηγίες 92/50/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 18ης Ιουνίου 1992, για τον συντονισµό 

των διαδικασιών συνάψεως δηµοσίων συµβάσεων υπηρεσιών (ΕΕ L 209, σ. 1), και 

την οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 

31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισµού των διαδικασιών συνάψεως δηµοσίων 

συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών, και παραβίασε τις αρχές της 

ελεύθερης εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών (άρθρα 43 ΕΚ και 

49 ΕΚ), καθόσον, αφενός, συνήψε δηµόσιες συµβάσεις στον τοµέα των υπηρεσιών 

επείγουσας µεταφοράς ασθενών και εξειδικευµένης µεταφοράς ασθενών χωρίς 

διαφάνεια και χωρίς προκήρυξη διαγωνισµών, αφετέρου δεν δηµοσίευσε προκηρύξεις 

για τις συναφθείσες δηµόσιες συµβάσεις. 

    Σύµφωνα µε το σκεπτικό της αποφάσεως όσον αφορά τις οδηγίες 92/50 και 

2004/18, επικέντρωσε τις αιτιάσεις της στο γεγονός ότι, ανεξαρτήτως των νοµικών 

κατηγοριοποιήσεων του άρθρου 10 της οδηγίας 92/50 ή του άρθρου 22 της οδηγίας 

2004/18, κατά τη σύναψη των εν λόγω συµβάσεων παραβιάστηκε το άρθρο 16 της 

οδηγίας 92/50 ή το άρθρο 35, παράγραφος 4, της οδηγίας 2004/18, λόγω της 

ελλείψεως δηµοσιότητας όσον αφορά τα αποτελέσµατα συνάψεως των εν λόγω 

συµβάσεων, γεγονός που η Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γερµανίας δεν 

αµφισβήτησε για καµία από τις καταγγελλόµενες συµβάσεις.  

     Σύµφωνα µε την απόφαση του ∆ικαστηρίου: Η Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της 

Γερµανίας παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάµει του άρθρου 10 της οδηγίας 

92/50/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 18ης Ιουνίου 1992, για τον συντονισµό των 

διαδικασιών συνάψεως δηµοσίων συµβάσεων υπηρεσιών, σε συνδυασµό µε το άρθρο 

16 της εν λόγω οδηγίας ή, από την 1η Φεβρουαρίου 2006, δυνάµει του άρθρου 22 της 

οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 31ης 
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Μαρτίου 2004, περί συντονισµού των διαδικασιών συνάψεως δηµοσίων συµβάσεων 

έργων, προµηθειών και υπηρεσιών, σε συνδυασµό µε το άρθρο 35, παράγραφος 4, 

της εν λόγω οδηγίας, στο πλαίσιο των διαδικασιών συνάψεως δηµοσίων συµβάσεων 

για την παροχή υπηρεσιών επείγουσας µεταφοράς ασθενών και εξειδικευµένης 

µεταφοράς ασθενών κατά το πρότυπο της υποβολής προσφοράς στα οµόσπονδα 

κράτη της Σαξονίας-Άνχαλτ, της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, της Κάτω Σαξονίας 

και της Σαξονίας, λόγω του ότι δεν δηµοσίευσε προκηρύξεις µε τα αποτελέσµατα της 

συνάψεως δηµοσίων συµβάσεων. 

 

 

3.2 Η διαδικασία ανάθεσης µιας σύµβασης και η αρχή της διαφάνειας 

 

    Όπως ειπώθηκε και ανωτέρω υπάρχουν διαφορετικές διαδικασίες σύναψης 

δηµοσίων συµβάσεων οι κυριότερες των οποίων είναι: η ανοικτή διαδικασία, η 

κλειστή διαδικασία, η διαδικασία διαπραγµάτευσης και ο ανταγωνιστικός διάλογος. 

Οι διαδικασίες ανάθεσης αποτελούν και τη µεγαλύτερη εγγύηση για την τήρηση του 

δικαίου των δηµοσίων συµβάσεων, βασική αρχή του οποίου αποτελεί η διαφάνεια. 

    Κατά την ανοικτή διαδικασία, κάθε ενδιαφερόµενος οικονοµικός φορέας µπορεί να 

υποβάλει προσφορά. Η διαδικασία αυτή εξασφαλίζει τη µεγαλύτερη συµµετοχή σε 

µια διαγνωστική διαδικασία και σέβεται απόλυτα τις αρχές της διαφάνειας και της 

ίσης µεταχείρισης. Βασικό στοιχείο για το συγκεκριµένο είδος της διαδικασίας από το 

οποίο εξασφαλίζεται και η τήρηση των ανωτέρω αρχών είναι η δηµοσίευση της 

προκήρυξης για την υποβολή προσφορών και για την οποία έγινε λόγος ανωτέρω. 

Είναι προφανές ότι οι λοιπές διαδικασίες ανάθεσης για τις οποίες θα γίνει µνεία 

αµέσως παρακάτω, υστερούν σε σχέση µε την εξυπηρέτηση των βασικών αρχών του 
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Κοινοτικού δικαίου και για το λόγο αυτόν θα ήταν ευκταίο τα κράτη µέλη να 

προτιµούν την ανοικτή διαδικασία. Κατ’ αυτή τη διαδικασία η ελάχιστη προθεσµία 

παραλαβής της προσφοράς είναι 52 ηµέρες, προθεσµία µεγαλύτερη απ’ όλες τις 

άλλες διαδικασίες.45 

     Στην κλειστή διαδικασία ενώ παρέχεται σε όλους τους οικονοµικούς φορείς η 

δυνατότητα να ζητήσουν να συµµετάσχουν στη διαδικασία, εν τέλει µόνο εκείνοι που 

προσκαλούνται µπορούν να υποβάλουν προσφορά. Έτσι σε αυτή τη διαδικασία 

υπάρχει ένα στάδιο επιλογής υποψηφίων, στο πλαίσιο του οποίου διαπιστώνεται η 

καταλληλότητα των ενδιαφεροµένων οικονοµικών φορέων, προκειµένου να 

αποφασιστεί ποιοι θα κληθούν να υποβάλουν την προσφορά τους. Η συγκεκριµένη 

διαδικασία προφανώς δηµιουργεί ορισµένες επιφυλάξεις αναφορικά µε την απόλυτη 

τήρηση της αρχής της διαφάνειας καθώς περιορίζεται ο κύκλος των φορέων ο οποίος 

θα κληθεί τελικά να υποβάλει προσφορά. Σηµειωτέον βέβαια ότι εξακολουθεί να 

ισχύει η υποχρέωση της αναθέτουσας αρχής να γνωστοποιεί κατά τους όρους 

δηµοσιότητας που ήδη αναφέρθηκαν την πρόθεσή της να συνάψει µία σύµβαση. 

Είναι σαφώς ορατός ο κίνδυνος να υπάρξει διακριτική µεταχείριση καθώς δεν 

εξασφαλίζεται το ότι όλοι οι ενδιαφερόµενοι θα έχουν πράγµατι την ευκαιρία να 

υποβάλουν προσφορές. Για να καταστεί δυνατό να απαλειφθεί αυτός ο κίνδυνος, 

πρέπει να αιτιολογείται αυτού του είδους η διακριτική µεταχείριση από αντικειµενικά 

στοιχεία όπως είναι τα κριτήρια τα οποία θα σχετίζονται µε την καταλληλότητα των 

υποψηφίων, τα οποία θα πρέπει να γνωστοποιούνται µαζί µε τη δηµοσίευση της 

προκήρυξης για την ανάθεση της σύµβασης. ∆εν είναι σωστό να ξεχνάµε ότι 

υπάρχουν λόγοι οι οποίοι υπό προϋποθέσεις µπορούν να καταστήσουν προτιµητέα 

την κλειστή διαδικασία. Τέτοιοι λόγοι θα µπορούσαν να αποτελέσουν η αποφυγή των 

                                                 
45 Άρθρο 38  της οδηγίας 2004/18/Ε.Κ και άρθρο 40 της οδηγίας 2004/17/Ε.Κ. 
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καθυστερήσεων που τις περισσότερες φορές χαρακτηρίζουν την ανοικτή διαδικασία, 

ο επείγων ή απόρρητος χαρακτήρας ορισµένων συµβάσεων ή το γεγονός ότι για µια 

σύµβαση έχει ήδη διεξαχθεί διαγωνισµός µε την ανοικτή διαδικασία ο οποίος δεν είχε 

επιτυχία. Καθίσταται σαφές ότι η διαφάνεια σε αυτού του είδους τη διαδικασία είναι 

περιορισµένη σε σχέση µε την ανοιχτή ή οποία και θα πρέπει να προτιµάται. 

     Η διαδικασία διαπραγµάτευσης είναι αυτή στο πλαίσιο της οποίας οι αναθέτουσες 

αρχές διαβουλεύονται µε τους οικονοµικούς φορείς της επιλογής τους και 

διαπραγµατεύονται τους όρους της σύµβασης µε έναν ή περισσότερους απ’ αυτούς. 

Σε µία τέτοια λοιπόν διαδικασία οι αναθέτουσες αρχές συζητούν µε τους 

οικονοµικούς φορείς της επιλογής τους και διαπραγµατεύονται µαζί τους όρους της 

σύµβασης. Σε αντίθεση µε τις προαναφερθείσες διαδικασίες (ανοικτή και κλειστή) η 

διαδικασία διαπραγµάτευσης διακρίνεται ανάλογα µε το αν προηγείται δηµοσίευση 

προκήρυξης η µη. Η δεύτερη περίπτωση είναι γνωστή και ως απευθείας ανάθεση.  

Εφόσον µια αναθέτουσα αρχή επιλέξει τη διαδικασία διαπραγµάτευσης τα κριτήρια 

ανάθεσης δεν καθιερώνονται εκ των προτέρων. Αντιθέτως µπορούν να προκύπτουν 

µέσα από µία διαδικασία διαλόγου µεταξύ της εκάστοτε αναθέτουσας αρχής και των 

ενδιαφερόµενων που καλεί αυτή προς διαβούλευση. Στο µέτρο που µια τέτοια 

διαδικασία εγκυµονεί κινδύνους για το σεβασµό της αρχής της ισότητας και της 

διαφάνειας θα πρέπει να αποτελεί την εξαίρεση και να προτιµάται η ανοικτή 

διαδικασία ως η πιο ασφαλής για τον ανταγωνισµό.  Από τις διατάξεις των οδηγιών 

επιβάλλεται να χρησιµοποιείται η διαδικασία µε διαπραγµάτευση όταν δεν είναι 

σκόπιµο να προσφύγει κανείς στην ανοικτή διαδικασία ή όταν αυτή δεν έχει φέρει 

αποτέλεσµα. Η ευχέρεια πάντως των αναθετουσών αρχών να προτιµούν τη 

διαδικασία της διαπραγµάτευσης πρέπει να τίθεται υπό στενά πλαίσια ερµηνείας. Η 
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παράθεση των λόγων που αιτιολογούν µια τέτοια ενέργεια είναι υποχρεωτική για τα 

κράτη µέλη τα οποία δεν µπορούν να παραθέσουν άλλους λόγους εξαιρέσεων.46 

     Ο ανταγωνιστικός διάλογος προβλέπεται στις περιπτώσεις πολύπλοκων 

συµβάσεων όπου η αναθέτουσα αρχή δεν δύναται να καθορίσει τα τεχνικά µέσα τα 

οποία ικανοποιούν τις ανάγκες της ή δε δύναται να προσδιορίσει τη νοµική ή και τη 

χρηµατοοικονοµική οργάνωση ενός σχεδίου. Χαρακτηριστικό παράδειγµα τέτοιων 

συµβάσεων αποτελούν τα µεγάλα έργα υποδοµών (µεγάλα έργα οδοποιίας, σύνθετα 

δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών κ.ά.). Στην εν λόγω διαδικασία η αναθέτουσα 

αρχή δηµοσιεύει προκήρυξη διαγωνισµού που περιλαµβάνει τα κριτήρια ανάθεσης. Η 

αναθέτουσα αρχή καλεί εγγράφως τους επιλεγέντες υποψηφίους, οι οποίοι πρέπει να 

είναι τουλάχιστον τρεις, σε διάλογο. Οι συζητήσεις που διεξάγονται είναι 

δεσµευτικές και µπορεί να υπάρξουν πολλές φάσεις µέχρι την εξεύρεση λύσεων 

(τεχνικών, οικονοµικών ή και νοµικών). Η αναθέτουσα αρχή είναι υπεύθυνη για την 

ίση αντιµετώπιση των υποψηφίων και την προστασία εµπιστευτικών πληροφοριών. 

Στο τέλος του διαλόγου οι υποψήφιοι υποβάλουν την τελική προσφορά. Η 

αναθέτουσα αρχή αναθέτει τη σύµβαση µε βάση τα ορισθέντα κριτήρια ανάθεσης και 

µε βάση την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Θα µπορούσε να 

πει κανείς ότι ο ανταγωνιστικός διάλογος αποτελεί ένα είδος προκαταρκτικής 

διαδικασίας, µέσα από την οποία προκύπτουν τα κριτήρια ανάθεσης που θα 

καταρτιστούν µε την προκήρυξη και τα υπόλοιπα τεύχη δηµοπράτησης. Εδώ όπως 

και στην κλειστή διαδικασία η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τους διαγωνιζόµενους οι 

οποίοι θα κληθούν να υποβάλουν προσφορά. Η διαφορά έγκειται ότι στον 

ανταγωνιστικό διάλογο µεσολαβεί µια περίοδος διαπραγµατεύσεων. Θα λέγαµε ότι η 

παραπάνω διαδικασία αποτελεί ένα συνδυασµό της κλειστής διαδικασία και της 

                                                 
46 Βλ. άρθρα 30 παρ.1, 31 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ , 40 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ. 
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διαδικασίας µε διαπραγµάτευση µε δηµοσίευση προκήρυξης και ως εκ τούτου 

ισχύουν οι ίδιοι περιορισµοί αναφορικά µε τη χρήση της όπως και στις αναθέσεις 

συµβάσεων µε διαπραγµάτευση. Η αναθέτουσα αρχή για να προσφύγει στην επιλογή 

της συγκεκριµένης διαδικασίας πρέπει να αντιµετωπίζει σοβαρά προβλήµατα σε 

σχέση ε το αντικείµενο, του οποίου η λύση δεν είναι ορατή κατά τη φάση 

προκήρυξης ενός διαγωνισµού να πρόκειται δηλαδή για εξαιρετικά σύνθετα 

αντικείµενα  για τα οποία είναι αδύνατο να προσδιοριστούν , τι προσφέρει η αγορά 

από άποψη τεχνικών, οικονοµικών και νοµικών λύσεων. Και η επιλογή αυτής της 

διαδικασίας θα πρέπει να αιτιολογείται αντικειµενικά ενώ η αναθέτουσα αρχή οφείλει 

να προσφεύγει σε αυτή σε εξαιρετικές περιπτώσεις έτσι ώστε να αποφεύγονται οι 

κίνδυνοι από τη µη τήρηση διαφανών ενεργειών. 

 

 

3.2.1 Αποφάσεις της Επιτροπής της Ε.Ε. και Νοµολογία του ∆.Ε.Κ. 

 

Α. Κάλεσµα της Ελλάδας από την Επιτροπή της Ε.Ε. να επανεξετάσει τη σύναψη 

σύµβασης για συλλογή επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων:  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

αποφάσισε να ζητήσει επισήµως από την Ελλάδα να επανεξετάσει το διαγωνισµό που 

προκηρύχθηκε από την Επιτροπή Προµηθειών Υγείας για τη σύναψη σύµβασης 

δηµοσίων υπηρεσιών σχετικά µε τη διαχείριση επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων 

στην 1η  Περιφερειακή Υγειονοµική Υπηρεσία Αττικής. Σύµφωνα µε την Επιτροπή, η 

σύναψη της εν λόγω σύµβασης πραγµατοποιήθηκε βάσει διαδικασίας 

διαπραγµάτευσης, χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού. Το 

επίσηµο αυτό αίτηµα έχει λάβει τη µορφή αιτιολογηµένης γνώµης, η οποία αποτελεί 

τη δεύτερη φάση της διαδικασίας επί παραβάσει, που προβλέπεται στο άρθρο 258 της 
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Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν δε δοθεί ικανοποιητική 

απάντηση εντός δύο µηνών, η Επιτροπή δύναται να παραπέµψει το θέµα στο 

∆ικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύµφωνα µε την Επιτροπή η προσφυγή στη 

διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση προκήρυξης 

διαγωνισµού συνιστά παράβαση του άρθρο 2 της οδηγίας 2004/18 για τις δηµόσιες 

συµβάσεις. Επίσης η αναθέτουσα αρχή παρέβη  τις υποχρεώσεις που επιβάλλει  το 

άρθρο 28 της εν λόγω οδηγίας, εφόσον δεν τηρήθηκαν οι όροι των σχετικών 

διατάξεων της, οι οποίοι δικαιολογούν την προσφυγή στις διαδικασίες των 

εξαιρετικών  περιπτώσεων. 

 

Β.  ∆.Ε.Κ Απόφαση της 6ης Απριλίου2006, C-410/2004 Anav/ Bari, σκ.21. : 

Η αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως αφορά την ερµηνεία των άρθρων 43 

EΚ, 49 EΚ και 86 EΚ.     Η αίτηση αυτή υποβλήθηκε στο πλαίσιο διαφοράς µεταξύ 

της Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori (στο εξής: ANAV), αφενός, 

και του Comune di Bari (∆ήµου του Bari) και της AMTAB Servizio SpA (στο εξής: 

AMTB Servizio), αφετέρου, σχετικά µε την ανάθεση στην AMTB Servizio της 

υπηρεσίας δηµόσιων µεταφορών εντός του Comune di Bari. 

   Με το ερώτηµά του, το αιτούν δικαστήριο ερωτά κατ’ ουσίαν αν το κοινοτικό 

δίκαιο, ιδίως δε οι επιβαλλόµενες από τα άρθρα 43 EΚ, 49 EΚ και 86 ΕΚ 

υποχρεώσεις διαφάνειας και ελεύθερου ανταγωνισµού, απαγορεύει εθνική 

κανονιστική ρύθµιση, όπως αυτή της υποθέσεως της κύριας δίκης, η οποία δεν θέτει 

κανέναν περιορισµό στην ελευθερία που διαθέτει ένας δηµόσιος οργανισµός ως προς 

την επιλογή µεταξύ των διαφόρων µορφών αναθέσεως της παροχής δηµόσιας 

υπηρεσίας και, ειδικότερα, µεταξύ της αναθέσεως µε διαδικασία δηµόσιου 
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διαγωνισµού και της απευθείας αναθέσεως σε εταιρία της οποίας το κεφάλαιο ανήκει 

εξ ολοκλήρου στον ίδιο. 

    Σύµφωνα µε το σκεπτικό της αποφάσεως,   οι παραχωρήσεις δηµοσίων υπηρεσιών 

εξαιρούνται του πεδίου εφαρµογής της οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 18ης 

Ιουνίου 1992, για τον συντονισµό των διαδικασιών σύναψης δηµόσιων συµβάσεων 

υπηρεσιών (ΕΕ L 209, σ. 1). Η οδηγία αυτή αντικαταστάθηκε µε την οδηγία 

2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 31ης Μαρτίου 

2004, περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµόσιων συµβάσεων έργων, 

προµηθειών και υπηρεσιών (ΕΕ L 134, σ. 114), το άρθρο 17 της οποίας προβλέπει 

ρητώς τη µη εφαρµογή της οδηγίας στις παραχωρήσεις υπηρεσιών.  Μολονότι οι 

συµβάσεις παραχωρήσεως δηµοσίων υπηρεσιών εξαιρούνται του πεδίου εφαρµογής 

της οδηγίας 92/50, η οποία αντικαταστάθηκε µε την οδηγία 2004/18, οι δηµόσιες 

αρχές που τις συνάπτουν υποχρεούνται, εντούτοις, να τηρούν τους θεµελιώδεις 

κανόνες της Συνθήκης ΕΚ, εν γένει, και την αρχή της απαγορεύσεως των διακρίσεων 

λόγω ιθαγένειας.     Οι διατάξεις της Συνθήκης που εφαρµόζονται ειδικώς επί των 

παραχωρήσεων δηµοσίων υπηρεσιών είναι τα άρθρα 43 Ε.Κ και 49 Ε.Κ. Πέραν της 

αρχής της απαγορεύσεως των διακρίσεων λόγω ιθαγένειας, στις παραχωρήσεις 

δηµοσίων υπηρεσιών τυγχάνει οµοίως εφαρµογής η αρχή της ίσης µεταχειρίσεως των 

υποβαλλόντων προσφορές, ακόµη και αν δεν υφίσταται διάκριση λόγω ιθαγένειας 

(προµνηµονευθείσα απόφαση Parking Brixen, σκέψη 48).Οι αρχές της ίσης 

µεταχειρίσεως και της απαγορεύσεως των διακρίσεων λόγω ιθαγένειας επιβάλλουν, 

µεταξύ άλλων, υποχρέωση διαφάνειας καθιστώσα δυνατό στην αναθέτουσα δηµόσια 

αρχή να βεβαιώνεται για την τήρησή τους. Η υποχρέωση αυτή διαφάνειας, η τήρηση 

της οποίας απόκειται στην εν λόγω αρχή, συνίσταται στη διασφάλιση, υπέρ όλων των 

εν δυνάµει αναδόχων, προσήκοντος βαθµού δηµοσιότητας που να καθιστά δυνατό το 
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άνοιγµα της παραχωρήσεως των υπηρεσιών στον ανταγωνισµό, καθώς και τον έλεγχο 

της αµερόληπτης διεξαγωγής των διαδικασιών αναθέσεως.   Καταρχήν, η µη 

προκήρυξη οποιουδήποτε δηµόσιου διαγωνισµού σε περίπτωση αναθέσεως της 

παροχής δηµοσίων υπηρεσιών, όπως αυτή της υποθέσεως της κύριας δίκης, δεν είναι 

σύµφωνη προς τις επιταγές των άρθρων 43 ΕΚ και 49 ΕΚ, ούτε προς τις αρχές της 

ίσης µεταχειρίσεως, της απαγορεύσεως των διακρίσεων και της διαφάνειας 

(προµνηµονευθείσα Parking Brixen, σκέψη 50). 

      Επιπλέον, από το άρθρο 86, παράγραφος 1, EΚ προκύπτει ότι τα κράτη µέλη δεν 

δύνανται να διατηρούν σε ισχύ εθνική κανονιστική ρύθµιση επιτρέπουσα την 

ανάθεση της παροχής δηµόσιας υπηρεσίας χωρίς προηγούµενο διαγωνισµό, καθόσον 

µια τέτοια ανάθεση συνιστά παράβαση των άρθρων 43 ΕΚ ή 49 ΕΚ ή παραβίαση των 

αρχών της ίσης µεταχειρίσεως, της απαγορεύσεως των διακρίσεων και της 

διαφάνειας. Εντούτοις, στον τοµέα των παραχωρήσεων δηµόσιας υπηρεσίας, η 

εφαρµογή των κανόνων των άρθρων 12 ΕΚ, 43 ΕΚ και 49 ΕΚ, καθώς και των 

γενικών αρχών των οποίων οι κανόνες αυτές αποτελούν την ειδικότερη έκφανση 

αποκλείεται, αν ο έλεγχος που η αναθέτουσα δηµόσια αρχή ασκεί επί του 

παραχωρησιούχου είναι ανάλογος προς εκείνον που ασκεί επί των δικών της 

υπηρεσιών και αν, παράλληλα, ο παραχωρησιούχος ασκεί το κύριο µέρος της 

δραστηριότητάς του µε την αρχή που τον ελέγχει. 

 

Γ. ∆.Ε.Κ.  Απόφαση της 12ης ∆εκεµβρίου 2002, C-470/1999, Universalae Bau, σκ. 93 
επ.:  

   Με το τέταρτο ερώτηµα, το αιτούν δικαστήριο ερωτά αν η οδηγία 93/37 

απαγορεύει, στο πλαίσιο κλειστής διαδικασίας, η αναθέτουσα αρχή να επιλέγει τους 

υποψηφίους που θα κληθούν να υποβάλουν προσφορά σύµφωνα µε κριτήρια 
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αξιολογήσεως που δεν γνωστοποιήθηκαν µε την ανακοίνωση της προκηρύξεως ή µε 

άλλα έγγραφα του φακέλου της προκηρύξεως, ενώ έγγραφα µε τα οποία καθορίζονται 

τα εν λόγω κριτήρια έχουν κατατεθεί σε συµβολαιογράφο.  

   Σύµφωνα µε το σκεπτικό της αποφάσεως κατά τη διαδικασία κατακυρώσεως 

δηµοσίου έργου πρέπει να τηρείται, σε όλα τα στάδιά της και ιδίως στο στάδιο της 

επιλογής των υποψηφίων στο πλαίσιο κλειστής διαδικασίας, τόσο η αρχή της ίσης 

µεταχειρίσεως των υποβαλλόντων προσφορά όσο και η αρχή της διαφάνειας, ώστε 

όλοι οι υποβάλλοντες προσφορά να έχουν ίσες ευκαιρίες όταν διατυπώνουν τους 

όρους των αιτήσεών τους συµµετοχής ή των προσφορών τους  Υπό το πρίσµα αυτό, η 

οδηγία 93/37, σύµφωνα µε τη δέκατη και την ενδέκατη αιτιολογική σκέψη της, θέτει 

απαιτήσεις δηµοσιότητας όσον αφορά τόσο τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων 

όσο και τα κριτήρια αναθέσεως των δηµοσίων έργων. Έτσι, προκειµένου, αφενός, για 

τα κριτήρια επιλογής, το άρθρο 7, παράγραφος 2, της οδηγίας 93/37, που αφορά τη 

διαδικασία µε διαπραγµάτευση, ορίζει ότι οι υποψήφιοι επιλέγονται βάσει γνωστών 

ποσοτικών κριτηρίων. Προκειµένου, αφετέρου, για τα κριτήρια αναθέσεως των 

δηµοσίων έργων, το άρθρο 13, παράγραφος 2, στοιχείο ε´, της ίδιας οδηγίας, που 

αφορά τόσο τη διαδικασία µε διαπραγµάτευση όσο και την κλειστή διαδικασία, 

προβλέπει ότι τα κριτήρια αυτά, αν δεν αναφέρονται ήδη στην προκήρυξη, 

συγκαταλέγονται στα ελάχιστα στοιχεία που πρέπει να περιέχει η πρόσκληση 

υποβολής προσφοράς. Οµοίως, για όλα τα είδη διαδικασίας, όταν το έργο ανατίθεται 

στην πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, το άρθρο 30, 

παράγραφος 2, της οδηγίας 93/37, που εφαρµόζεται τόσο στην ανοιχτή διαδικασία 

όσο και στην κλειστή διαδικασία και στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση, επιβάλλει 

στην αναθέτουσα αρχή την υποχρέωση να αναφέρει, στη συγγραφή υποχρεώσεων ή 

στην προκήρυξη, όλα τα κριτήρια για την ανάθεση του έργου τα οποία πρόκειται να 
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χρησιµοποιήσει και, αν είναι δυνατόν, κατά φθίνουσα τάξη σπουδαιότητας. Από το 

άρθρο αυτό προκύπτει, εποµένως, ότι, όταν η αναθέτουσα αρχή έχει κατατάξει, κατά 

σειρά σπουδαιότητας, τα κριτήρια που πρόκειται να χρησιµοποιήσει για την ανάθεση 

του έργου, µπορεί να περιοριστεί σε απλή µνεία των κριτηρίων αυτών στη συγγραφή 

υποχρεώσεων ή στην προκήρυξη, αλλά πρέπει επιπλέον να γνωστοποιήσει στους 

υποβαλόντες προσφορά την κατάταξη στην οποία προέβη. Συγκεκριµένα, όπως 

επισήµανε το ∆ικαστήριο µε αφορµή τη διάταξη του άρθρου 27, παράγραφος 2, της 

οδηγίας 90/531/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 17ης Σεπτεµβρίου 1990, σχετικά µε τις 

διαδικασίες συνάψεως συµβάσεων στους τοµείς του ύδατος, της ενέργειας, των 

µεταφορών και των τηλεπικοινωνιών (ΕΕ 1990, L 297, σ. 1), η διατύπωση της οποίας 

ταυτίζεται, κατ' ουσίαν, µε τη διατύπωση του άρθρου 30, παράγραφος 2, της οδηγίας 

93/37, η σχετική υποχρέωση που επιβάλλεται στους αναθέτοντες φορείς έχει ως 

σκοπό ακριβώς να καταστήσει γνωστό στους προσφέροντες, πριν από την υποβολή 

των προσφορών τους, τα κριτήρια αναθέσεως στα οποία πρέπει να ανταποκρίνονται 

οι προσφορές τους, καθώς και τη σχετική τους σηµασία, διασφαλίζοντας, µε τον 

τρόπο αυτόν, την τήρηση των αρχών της ίσης µεταχειρίσεως των προσφερόντων και 

της διαφάνειας. Συνεπώς, η ερµηνεία σύµφωνα µε την οποία η αναθέτουσα αρχή 

υποχρεούται, οσάκις, στο πλαίσιο κλειστής διαδικασίας, έχει καθορίσει πριν από τη 

δηµοσίευση της προκηρύξεως τους κανόνες σταθµίσεως των κριτηρίων επιλογής που 

πρόκειται να χρησιµοποιήσει, να γνωστοποιήσει εκ των προτέρων τους κανόνες 

αυτούς στους υποψηφίους είναι η µόνη που συνάδει προς τον σκοπό της οδηγίας 

93/37, όπως καθορίσθηκε στις σκέψεις 89 έως 92 της παρούσας αποφάσεως, καθόσον 

είναι η µόνη ικανή να εξασφαλίσει κατάλληλο επίπεδο διαφάνειας και, κατά 

συνέπεια, την τήρηση της αρχής της ίσης µεταχειρίσεως στις διαδικασίες συνάψεως 

δηµοσίων συµβάσεων στις οποίες εφαρµόζεται η εν λόγω οδηγία. 100. Κατά 
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συνέπεια, στο τέταρτο προδικαστικό ερώτηµα πρέπει να δοθεί η απάντηση ότι η οδηγία 

93/37 πρέπει να ερµηνευθεί υπό την έννοια ότι, αν η αναθέτουσα αρχή, στο πλαίσιο 

κλειστής διαδικασίας, έχει καθορίσει πριν από τη δηµοσίευση της προκηρύξεως τους 

κανόνες σταθµίσεως των κριτηρίων επιλογής που πρόκειται να χρησιµοποιήσει, 

υποχρεούται να τους γνωστοποιήσει µε την ανακοίνωση της προκηρύξεως ή µε άλλα 

έγγραφα της προκηρύξεως.  

 

 

3.3 Η καταλληλότητα των υποψηφίων και η αρχή της διαφάνειας 

 

     Η ανάθεση µια δηµόσιας σύµβασης από τον αναθέτοντα φορέα θα πρέπει να 

γίνεται, αφού προηγουµένως οι υποψήφιοι οικονοµικοί φορείς αποδείξουν ότι 

πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις καταλληλότητας που θέτει το κοινοτικό δίκαιο των 

δηµοσίων συµβάσεων. Ένα από  τα πρώτα στοιχεία καταλληλότητας είναι η 

προσωπική κατάσταση του υποψηφίου ή του προσφέροντος. Σύµφωνα µε το άρθρο 

45 της οδηγίας 2004/18 υπάρχει µία σειρά από κριτήρια καταλληλότητας η  µη 

πλήρωση των οποίων από συγκεκριµένο οικονοµικό φορέα οδηγεί υποχρεωτικά στον 

αποκλεισµό του από τη διαδικασία ανάθεσης της σύµβασης. Κατά το πρώτο εδάφιο 

του ως άνω άρθρου αποκλείεται από τη συµµετοχή σε δηµόσια σύµβαση ο 

οικονοµικός φορέας , εις βάρος του οποίου υπάρχει οριστική καταδικαστική απόφαση 

για συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νοµιµοποίηση εσόδων 

από παράνοµες δραστηριότητες.47 Οι οικονοµικοί φορείς αποδεικνύουν ότι δεν 

υπάρχει εις βάρος τους ένας από τους παραπάνω λόγους αποκλεισµού µε την 

προσκόµιση συγκεκριµένων εγγράφων. Η πλέον συνηθισµένη µορφή είναι το 
                                                 
47 Οι λεπτοµέρειες αναφορικά µε την εφαρµογή της συγκεκριµένης διάταξης καθορίζονται από τα 
κράτη µέλη, τα οποία δικαιούνται να προβλέπουν παρέκκλιση από την υποχρέωση αυτή για 
επιτακτικούς λόγους γενικού συµφέροντος. 
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αντίγραφο του ποινικού µητρώου ή ένα αντίστοιχο έγγραφο που εκδίδει η αρµόδια 

δικαστική ή διοικητική αρχή. Οι υπηρεσίες που εκδίδουν τα ανωτέρω έγγραφα σε 

κάθε κράτος µέλος θα πρέπει να γνωστοποιούνται στην Επιτροπή από τα κράτη µέλη. 

Περαιτέρω στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 45 αναφέρονται και κάποιοι άλλοι λόγοι 

αποκλεισµού. Τέτοιοι είναι το να τελεί ένας οικονοµικός φορέας υπό πτώχευση, 

παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό, ή να έχει 

κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε µία από τις ανωτέρω καταστάσεις. 

Επίσης η καταδίκη του βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασµένου, η οποία 

διαπιστώνει αδίκηµα σχετικά µε την επαγγελµατική του διαγωγή και η αποδεδειγµένη 

διάπραξη σοβαρού επαγγελµατικού παραπτώµατος. Επιπροσθέτως λόγους 

αποκλεισµού συνιστούν και η µη εκπλήρωση υποχρεώσεων αναφορικά µε την µη 

καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και την πληρωµή φόρων και τελών. Τέλος 

αποκλείονται και οι οικονοµικοί φορείς οι οποίοι είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για τον έλεγχο όλων 

των ανωτέρω στοιχείων. 

    Παράλληλα κατά το άρθρο 46 είναι δυνατόν οι αναθέτουσες αρχές να ζητούν από 

τους οικονοµικούς φορείς να αποδεικνύουν την εγγραφή τους σε κάποιο 

επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο ή να προσκοµίζει σχετικό πιστοποιητικό ή 

ανάλογη ένορκη βεβαίωση.48 

    Ένα άλλο στοιχείο καταλληλότητας σύµφωνα µε το άρθρο 47 της οδηγίας 

2004/17/ΕΚ  είναι η οικονοµική και η χρηµατοοικονοµική επάρκεια του οικονοµικού 

φορέα η οποία και πάλι αποδεικνύεται από την προσκόµιση µία σειράς 

δικαιολογητικών τα οποία προβλέπονται από την οδηγία και η αναθέτουσα αρχή 

                                                 
48 Οι βεβαιώσεις και τα πιστοποιητικά απαριθµούνται περιοριστικά και τα κράτη µέλη δεν δικαιούνται 
να απαιτήσουν και την προσκόµιση άλλων στοιχείων. 
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οφείλει να γνωστοποιεί στους διαγωνιζόµενους το ποια δικαιολογητικά έχει επιλέξει 

να ζητήσει. 

     Ακόµη στο άρθρο 48 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ οι τεχνικές και επαγγελµατικές 

ιδιότητες τις οποίες οφείλει να διαθέτει ο οικονοµικός φορέας αλλά και ο τρόπος 

απόδειξής τους. Σε σχέση µε τα στοιχεία των οποίων την προσκόµιση θα ζητήσουν 

από τους διαγωνιζόµενους δεν υπάρχει η παραµικρή διακριτική ευχέρεια από την 

πλευρά των αναθετουσών αρχών. Η εκτίµηση της τεχνικής επάρκειας των 

οικονοµικών φορέων γίνεται µε την υποβολή καταλόγων των εκτελεσθεισών 

εργασιών ή παραδόσεων, αναφορά του τεχνικού προσωπικού ή των τεχνικών 

υπηρεσιών και η περιγραφή του τεχνικού εξοπλισµού.  Αποδεικτικό καταλληλότητας 

µπορεί να αποτελέσει και η αναφορά των τίτλων σπουδών και επαγγελµατικών 

προσόντων των υποψηφίων και των διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης. ∆εκτές 

γίνονται  και δηλώσεις σχετικά µε το µέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό ή τα 

µηχανήµατα, τις εγκαταστάσεις και τον τεχνικό εξοπλισµό. Εφόσον επιτρέπονται 

υπεργολαβίες θα πρέπει να γίνεται αναφορά του τµήµατος της σύµβασης που θα 

ανατεθεί σε τρίτους. Έχει ωστόσο κριθεί ότι είναι δυνατός ο περιορισµός των 

υπεργολαβιών  σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η αναθέτουσα αρχή δεν είναι σε θέση 

να ελέγξει την τεχνική ικανότητα  των πιθανών υπεργολάβων. Απ’ όλα τα παραπάνω 

καθίσταται σαφές ότι η επίκληση όλων αυτών των στοιχείων που σχετίζονται µε την 

προσωπική κατάσταση του υποψήφιου οικονοµικού φορέα στοχεύει στη διασφάλιση 

µιας όσο το δυνατόν διαφανούς διαδικασίας µε την κατοχύρωση της ίσης 

µεταχείρισης και την ύπαρξη ανόθευτου ανταγωνισµού. 
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3.3.1 Νοµολογία 

Α. ∆.Ε.Κ.  Απόφαση της 19ης Μαρτίου 2009,  C-419/2006:  

   Το ∆ικαστήριο µε την απόφασή του  απεφάνθη ότι η Ελλάδα παρέβη τις 

υποχρεώσεις που υπέχει δυνάµει των κανόνων της ΕΕ. για τα κοινά πρότυπα 

ασφαλείας των προϊόντων καθώς και για τις δηµόσιες συµβάσεις, απορρίπτοντας 

προσφορές προµηθευτών ιατρικού εξοπλισµού που φέρουν τη σήµανση CE.  

Ειδικότερα σύµφωνα µε το σκεπτικό της απόφασης, στο πλαίσιο των δηµοσίων 

συµβάσεων πολλά δηµόσια νοσοκοµεία στην Ελλάδα απορρίπτουν προσφορές από 

προµηθευτές ιατρικού εξοπλισµού που φέρουν την σήµανση πιστοποίησης CE, όπως 

για ιατρικά γάντια και νήµατα που χρησιµοποιούνται στις εγχειρήσεις. Η σήµανση 

CE  αποτελεί υποχρεωτικό σήµα συµµόρφωσης για πολλά προϊόντα τα οποία 

διατίθενται στην ενιαία αγορά της Ε.Ε. Αυτή η σήµανση πιστοποιεί ότι ένα προϊόν 

πληροί τις απαιτήσεις της Ε.Ε. όσον αφορά στην ασφάλεια και στην προστασία της 

υγείας των ασθενών και των χρηστών του ιατρικού εξοπλισµού καθώς και την 

ελεύθερη κυκλοφορία του σε όλη την Ε.Ε. Τα κράτη µέλη µπορούν να εµποδίσουν τη 

χρησιµοποίηση ή τη διάθεση ιατρικού εξοπλισµού που φέρει την ως άνω σήµανση 

στην εσωτερική τους αγορά µόνο υπό αυστηρές προϋποθέσεις, όπως είναι η 

εικαζόµενη παραποίηση ή τυχόν αµφιβολίες όσον αφορά την προστασία της 

δηµόσιας υγείας κατ’ εφαρµογή της διαδικασίας όπως ακριβώς ορίζεται από τους 

νόµους της Ε.Ε. Τα ελληνικά νοσοκοµεία δεν τήρησαν τις εν λόγω διαδικασίες 

αναφορικά µε την απόρριψη ιατρικών προϊόντων που φέρουν τη σήµανση  CE. 

Ωστόσο η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι τεχνικές προδιαγραφές στην προκήρυξη του 

διαγωνισµού που χρησιµοποιήθηκαν από τα ελληνικά νοσοκοµεία ήταν 

µεροληπτικού χαρακτήρα και δηµιουργούσαν διακρίσεις, εµποδίζοντας ουσιαστικά 

οποιονδήποτε προµηθευτή ιατρικού εξοπλισµού που φέρει τη σήµανση CE  να 
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συµµετέχει σε ανταγωνιστική διαδικασία προσφορών για τις συµβάσεις προµηθειών. 

Αυτό σηµαίνει ότι τα δηµόσια ελληνικά νοσοκοµεία δεν αγοράζουν τον απαραίτητο 

εξοπλισµό σε ανταγωνιστικές τιµές.  Επιπλέον καθότι το ελληνικό ταµείο 

υγειονοµικής ασφάλισης επιστρέφει τα έξοδα από την αγορά του ιατρικού 

εξοπλισµού, οι εν λόγω πρακτικές ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσµα την 

κατασπατάληση των χρηµάτων των φορολογουµένων.  

    Καθότι η Ελλάδα δεν έχει ακόµη συµµορφωθεί µε την απόφαση του ∆ικαστηρίου, 

η Επιτροπή αποφάσισε να προσφύγει ξανά στο ∆ικαστήριο και να ζητήσει την 

επιβολή οικονοµικών κυρώσεων στην Ελλάδα από την ηµέρα της αρχικής απόφασης 

µέχρις ότου η Ελλάδα συµµορφωθεί µε τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 

µέχρι τη δεύτερη απόφαση του ∆ικαστηρίου. 

 

Β. ∆.Ε.Κ.  Απόφαση της  12ης Νοεµβρίου 2009, C-199/2007. 

   Η υπόθεση C-199/07 έχει ως  αντικείµενο προσφυγή του άρθρου 226 ΕΚ λόγω 

παραβάσεως, η οποία ασκήθηκε από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 

προσφεύγουσα, κατά Ελληνικής ∆ηµοκρατίας. Με την προσφυγή της, η Επιτροπή 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ζητεί από το ∆ικαστήριο να διαπιστώσει ότι η 

Ελληνική ∆ηµοκρατία, εισάγοντας εκ των πραγµάτων, εις βάρος των αλλοδαπών 

γραφείων µελετών, ένα πρόσθετο κριτήριο αποκλεισµού πέραν εκείνων που 

προβλέπει ρητώς το άρθρο 31, παράγραφος 2, της οδηγίας 93/38/ΕΟΚ του 

Συµβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1993, περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης 

συµβάσεων στους τοµείς του ύδατος, της ενέργειας, των µεταφορών και των 

τηλεπικοινωνιών (ΕΕ L 199, σ. 84), και παραλείποντας να διακρίνει στον επίµαχο 

διαγωνισµό µεταξύ κριτηρίων ποιοτικής επιλογής και κριτηρίων αναθέσεως, παρέβη 

τις υποχρεώσεις που υπέχει από την κοινοτική νοµοθεσία περί δηµοσίων συµβάσεων.  
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    Σύµφωνα µε το σκεπτικό της αποφάσεως, ο έλεγχος της καταλληλότητας των 

υποψηφίων διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή σύµφωνα µε τα κριτήρια 

οικονοµικής, χρηµατοοικονοµικής και τεχνικής ικανότητας (καλούµενα «κριτήρια 

ποιοτικής επιλογής») των άρθρων 31 και 32 της οδηγίας 93/38. Αντιθέτως, η ανάθεση 

της εκτελέσεως της συµβάσεως στηρίζεται στα κριτήρια που απαριθµούνται στο 

άρθρο 36, παράγραφος 1, της ίδιας αυτής οδηγίας και τα οποία είναι είτε η 

χαµηλότερη τιµή είτε η πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής απόψεως προσφορά.  

      Σύµφωνα έτσι  µε την απόφαση του ∆ικαστηρίου διαπιστώθηκε ότι η Ελληνική 

∆ηµοκρατία, λόγω, αφενός, του αποκλεισµού, βάσει του τµήµατος III, παράγραφος 

2.1.3.β΄, δεύτερο εδάφιο, της επίµαχης προκηρύξεως διαγωνισµού, των αλλοδαπών 

γραφείων µελετών και των αλλοδαπών µελετητών που είχαν εκδηλώσει το 

ενδιαφέρον τους για διαγωνισµούς της ΕΡΓΑ ΟΣΕ κατά το χρονικό διάστηµα των έξι 

µηνών πριν την ηµεροµηνία εκδηλώσεως ενδιαφέροντος για τον διαγωνισµό τον 

οποίο αφορά η εν λόγω προκήρυξη και είχαν δηλώσει προσόντα τα οποία 

αντιστοιχούν σε τάξεις πτυχίων διαφορετικές από τις καλούµενες για τον διαγωνισµό 

αυτό και, αφετέρου, λόγω του ότι, στο τµήµα IV, παράγραφος 2, της εν λόγω 

προκηρύξεως δεν γίνεται διάκριση µεταξύ κριτηρίων ποιοτικής επιλογής και 

κριτηρίων αναθέσεως της εκτελέσεως της επίµαχης συµβάσεως, παρέβη τις 

υποχρεώσεις που υπέχει από τα άρθρα 4, παράγραφος 2, και 34, παράγραφος 1, 

στοιχείο α΄, της οδηγίας 93/38. 

 

3.4 Τα κριτήρια ανάθεσης µιας σύµβασης και η αρχή της διαφάνειας. 

 

    Όπως προαναφέρθηκε ο έλεγχος καταλληλότητας στη διαδικασία ανάθεσης µιας 

δηµόσιας σύµβασης γίνεται σύµφωνα µε κριτήρια οικονοµικής και χρηµατοδοτικής 
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και οικονοµικής ικανότητας ενώ τα κριτήρια ανάθεσης µιας σύµβασης όπως θα 

αναλύσουµε παρακάτω αναφέρονται στον ενδιαφερόµενο που είτε προσφέρει την 

χαµηλότερη τιµή είτε κάνει την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 

προσφορά. Γίνεται κατανοητό ότι η διαδικασία αξιολόγησης της καταλληλότητας των 

υποψηφίων προηγείται από τη διαδικασία των κριτηρίων ανάθεσης ενώ οι ως άνω 

διαδικασίες είναι αυτοτελείς και διέπονται από διαφορετικούς κανόνες. 

    Ειδικότερα, τα κριτήρια ανάθεσης των συµβάσεων είναι ποιοτικής και ποσοτικής 

φύσης και χρησιµοποιούνται από τις αναθέτουσες αρχές προκειµένου να 

αξιολογηθούν οι υποβληθείσες προσφορές. Σύµφωνα µε τις δύο νέες οδηγίες το 

κριτήριο ανάθεσης θα πρέπει να είναι είτε η χαµηλότερη τιµή, άρθρο 53 παρ.1 εδ.β 

της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και άρθρο 55 παρ.1 εδ.β της οδηγίας 2004/17/ΕΚ  είτε η 

πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, άρθρο 53 παρ. 1 εδ.α της 

οδηγίας 2004/18/ΕΚ και άρθρο 55 παρ. 1 εδ.α της οδηγίας 2004/17/ΕΚ 

 

 

3.4.1 Η χαµηλότερη τιµή 

 

    Αναφορικά µε το πρώτο κριτήριο ήτοι αυτό της χαµηλότερης τιµής θα λέγαµε ότι 

αποτελεί ένα ποσοτικό κριτήριο το οποίο προφανώς δεν αφήνει κάποιου είδους 

διακριτική ευχέρεια όταν η σύµβαση βασίζεται σε αυτό. Το ως άνω ποσοτικό 

κριτήριο σύµφωνα και µε τις δύο νέες οδηγίες είναι το µόνο στοιχείο το οποίο 

υποβάλλεται και αποτελεί αντικείµενο σύγκρισης από τις αναθέτουσες αρχές. Έτσι 

όταν για την ανάθεση µιας δηµόσιας σύµβασης χρησιµοποιείται αποκλειστικά το 

κριτήριο αυτό το οποίο αφενός  από µόνο του προσδίδει µια αντικειµενικότητα και 

αυτός είναι άλλωστε ο λόγος για τον οποίο δεν ορίζεται µε ιδιαίτερες λεπτοµέρειες 



 77

από τις οδηγίες και αφετέρου δηµιουργεί κινδύνους να µην υπάρχει η απαραίτητη 

προσοχή στην ποιότητα την οποία θα έπρεπε να «εγγυηθούν» οι ενδιαφερόµενοι. Για 

την αποφυγή του παραπάνω κινδύνου δίνεται η δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή 

να προβλέψει ειδικά ποιοτικά στοιχεία τα οποία να τα περιλάβει στα τεύχη 

δηµοπράτησης. Έτσι ο προσφέρων ο οποίος δεν πληροί τα ποιοτικά στοιχεία δεν έχει 

πιθανότητα να του ανατεθεί η σύµβαση ακόµη και αν έχει κάνει τη χαµηλότερη 

προσφορά. Εφόσον υπάρχουν τέτοια ποιοτικά στοιχεία αυτά θα πρέπει να 

περιγράφονται µε ακρίβεια και σαφήνεια ώστε να καλύπτουν την αρχή της 

διαφάνειας και της ίσης µεταχείρισης.  Στο άρθρο 55 της οδηγίας 2004/28/ΕΚ και 

άρθρο 57 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ προβλέπεται τι γίνεται σε περιπτώσεις όπου 

υποβληθούν προσφορές, οι οποίες φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές. Στην περίπτωση 

αυτή η αναθέτουσα αρχή µπορεί να ζητήσει διευκρινίσεις από τους προσφέροντες 

πριν τις απορρίψει για το λόγο αυτό. Ειδικότερα στο άρθρο 55 της κοινοτικής οδηγίας 

2004/18/ΕΚ προβλέπεται ότι : « εάν για δεδοµένη σύµβαση οι προσφορές φαίνονται 

ασυνήθιστα χαµηλές σε σχέση µε το αντικείµενό της, η αναθέτουσα αρχή πριν 

απορρίψει τις προσφορές αυτές, ζητά γραπτώς τις διευκρινίσεις  για τη σύνθεση της 

προσφοράς τις οποίες τυχόν κρίνει σκόπιµες. Οι διευκρινίσεις αυτές µπορούν να 

αφορούν ιδίως :α) τον οικονοµικό χαρακτήρα της µεθόδου δοµικής κατασκευής, της 

µεθόδου κατασκευής των προϊόντων ή της παροχής των υπηρεσιών, β) τις επιλεγείσες 

τεχνικές λύσεις ή και τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για 

την εκτέλεση του έργου, την προµήθεια των προϊόντων ή των υπηρεσιών, γ) την 

πρωτοτυπία του έργου, των προµηθειών ή των υπηρεσιών που προτείνει ο 

προσφέρων, δ) την τήρηση των διατάξεων περί προστασίας της εργασίας και των 

συνθηκών εργασίας που ισχύουν στον τόπο εκτέλεσης της παροχής και ε) την 

ενδεχόµενη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα. Η αναθέτουσα αρχή 
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ελέγχει, σε συνεννόηση µε τον προσφέροντα τη σύνθεση της προσφοράς βάσει των 

παρασχεθέντων δικαιολογητικών. Εφόσον η αναθέτουσα αρχή διαπιστώνει ότι µία 

προσφοράς είναι ασυνήθιστα χαµηλή λόγω χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον 

προσφέροντα, η προσφορά µπορεί να απορρίπτεται αποκλειστικά για αυτόν τον λόγο 

µόνο  µετά από διαβούλευση µε τον προσφέροντα και εφόσον ο προσφέρων δεν είναι 

σε θέση να αποδείξει, εντός επαρκούς προθεσµίας την οποία τάσσει η αναθέτουσα 

αρχή, ότι η εν λόγω ενίσχυση χορηγήθηκε σε νόµιµα πλαίσια. Όταν η αναθέτουσα 

αρχή απορρίπτει µια προσφορά υπό τις συνθήκες αυτές, ενηµερώνει την Επιτροπή.» 

Η ανωτέρω διαδικασία επαλήθευσης των προσφορών αποσκοπεί στην προστασία των 

προσφερόντων από αυθαιρεσίες των αναθέτοντων φορέων. Ο προσφέρων υπό τις 

ανωτέρω συνθήκες έχει το δικαίωµα να ακουσθεί αλλά και να προσκοµίσει τα 

απαραίτητα στοιχεία της προσφοράς του αφού προηγουµένως του έχει χορηγηθεί 

προθεσµία προς τούτο. Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να ζητήσει διευκρινίσεις 

πριν προχωρήσει στην απόρριψη της σχετικής προσφοράς και λάβει απόφαση για την 

κατακύρωση της σύµβασης.  Αξίζει να ειπωθεί ότι η υποχρέωση της αναθέτουσας 

αρχής να ενηµερώνει την Επιτροπή σε κάθε περίπτωση απόρριψης προσφοράς λόγω 

υπερβολικά χαµηλής τιµής, εξασφαλίζει σε κάποιο βαθµό την τήρηση της διαφάνειας 

στη διαδικασία ανάθεσης της σύµβασης καθώς η Επιτροπή δύναται να προβεί σε 

επαλήθευση-έλεγχο της εκτίµησης της αναθέτουσας αρχής. 

 

 

3.4.2 Νοµολογία 

Α. ∆.Ε.Κ. Απόφαση της 7ης Οκτωβρίου 2002, C-247/2002, Sintesi  (βλ. παραπάνω 

σ.67).  
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3.4.3 Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 

 

    Αναφορικά µε το δεύτερο κριτήριο ήτοι αυτό της πλέον συµφέρουσας από 

οικονοµική άποψη προσφοράς, οι αναθέτοντες φορείς έχουν µια ευρεία διακριτική 

ευχέρεια ως προς την αξιολόγηση των προσφορών η οποία βασίζεται τόσο σε 

ποιοτικά όσο και σε ποσοτικά στοιχεία. Ανάλογα µε το είδος της σύµβασης τα 

κριτήρια ποικίλουν ωστόσο πρέπει πάντα να εξυπηρετούν την εξεύρεση της πλέον 

συµφέρουσας προσφοράς. Και οι δύο κοινοτικές οδηγίες κάνουν λεπτοµερή αναφορά 

στο κριτήριο αυτό. Όταν οι αναθέτουσες αρχές επιλέγουν το κριτήριο της πλέον 

συµφέρουσας από οικονοµικής άποψη  προσφοράς, αξιολογούν τις προσφορές 

προκειµένου να προσδιορίσουν εκείνη που παρουσιάζει την καλύτερη σχέση 

ποιότητας – τιµής. Για το σκοπό αυτό καθορίζουν τα οικονοµικά και ποιοτικά 

στοιχεία τα οποία στο σύνολό τους, πρέπει να επιτρέπουν τον προσδιορισµό την 

πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς για την αναθέτουσα αρχή. 

«Ο καθορισµός αυτών των κριτηρίων είναι συνάρτηση του αντικειµένου της σύµβασης, 

στο µέτρο που τα κριτήρια αυτά πρέπει να επιτρέπουν την αξιολόγηση του επιπέδου 

επίδοσης που παρουσιάζεται από κάθε προσφορά  σε σχέση µε το αντικείµενο της 

σύµβασης, όπως αυτό ορίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και τη µέτρηση της 

σχέσης ποιότητας-τιµής της κάθε προσφοράς»49. Συγκεκριµένα κατά το άρθρο 53 

εδαφ. α της οδηγίας 2004/18/ΕΚ ορίζεται : « όταν η σύµβαση ανατίθεται στην πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής, 

διάφορα κριτήρια που συνδέονται µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης δηµόσιας 

σύµβασης, όπως η ποιότητα, η τιµή, η τεχνική αξία, τα αισθητικά και λειτουργικά 

                                                 
49 Τροβά Ε., Σκουρής Π., ό.π., σ. 386. 
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χαρακτηριστικά, τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, το κόστος λειτουργίας, η 

αποδοτικότητα, η εξυπηρέτηση µετά την πώληση και η τεχνική συνδροµή, η ηµεροµηνία 

παράδοσης ή εκτέλεσης. Στην α’ περίπτωση η αναθέτουσα αρχή υποδεικνύει στην 

προκήρυξη του διαγωνισµού ή στην συγγραφή υποχρεώσεων ή στο περιγραφικό 

έγγραφο τη σχετική στάθµιση που προσδίδει σε καθένα από τα επιλεγέντα κριτήρια για 

τον προσδιορισµό της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψης προσφοράς. Επίσης 

όταν κατά τη γνώµη της αναθέτουσας αρχής, δεν είναι δυνατή η στάθµιση για λόγους 

που µπορούν να αποδειχθούν, η αναθέτουσα αρχή επισηµαίνει στην προκήρυξη του 

διαγωνισµού ή στη συγγραφή υποχρεώσεων ή στο περιγραφικό έγγραφο τη φθίνουσα 

σειράς σπουδαιότητας αυτών των κριτηρίων.» Η ρύθµιση αυτή αποσκοπεί στην 

ανάθεση των δηµοσίων συµβάσεων βάσει αντικειµενικών κριτηρίων που 

εξασφαλίζουν την τήρηση της αρχής της διαφάνειας καθώς επίσης και στην εγγύηση 

της αξιολόγησης των προσφορών υπό συνθήκες πραγµατικού ανταγωνισµού. Η 

ρύθµιση αυτή αποβλέπει στην προστασία των συµµετεχόντων από τυχόν αυθαιρεσία 

των αναθετουσών αρχών καθώς οι συµµετέχοντες έχουν πλέον τη δυνατότητα να 

ενηµερώνονται για τα κριτήρια ανάθεσης µε συνέπεια να υπάρχει διαφάνεια στη 

διαδικασία σύναψης µιας δηµόσιας σύµβασης.  

 

 

3.4.4 Νοµολογία 

 

Α. Απόφαση ∆.Ε.Κ. της 24ης Νοεµβρίου 2005, C-331/2004, Viaggi di Maio : 

 Αντικείµενο της παρούσας υποθέσεως  είναι η αίτηση εκδόσεως προδικαστικής 

αποφάσεως δυνάµει του άρθρου 234 ΕΚ, την οποία υπέβαλε το Consiglio di Stato 
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(Ιταλία), στο πλαίσιο της δίκης ATI EAC Srl e Viaggi di Maio Snc,EAC Srl, κατά 

ACTV Venezia SpA, Provincia di Venezia, Comune di Venezia. 

    Η αίτηση περί εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως αφορά την ερµηνεία των 

άρθρων 36 της οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 18ης Ιουνίου 1992, για τον 

συντονισµό των διαδικασιών συνάψεως δηµόσιων συµβάσεων υπηρεσιών (EE L 209, 

σ. 1), και 34 της οδηγίας 93/38/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1993, περί 

συντονισµού των διαδικασιών συνάψεως συµβάσεων στους τοµείς του ύδατος, της 

ενεργείας, των µεταφορών και των τηλεπικοινωνιών (ΕΕ L 199, σ. 84).      

     Σύµφωνα µε τα άρθρα 36 της οδηγίας 92/50 και 34 της οδηγίας 93/38, όλα τα 

επιλεγέντα κριτήρια πρέπει να µνηµονεύονται ρητώς στη συγγραφή υποχρεώσεων ή 

στην προκήρυξη του διαγωνισµού, ει δυνατόν σε φθίνουσα τάξη ανάλογα µε τη 

σηµασία που τους αποδίδεται, προκειµένου οι επιχειρηµατίες να είναι σε θέση να 

λάβουν γνώση της υπάρξεως και του περιεχοµένου τους. Οµοίως, προκειµένου να 

διασφαλίζεται η τήρηση των αρχών της ίσης µεταχειρίσεως και της διαφάνειας, 

προέχει να καθίστανται γνωστά στους δυνάµει προσφέροντες, κατά τον χρόνο 

προετοιµασίας των προσφορών τους, όλα τα ληφθέντα από την αναθέτουσα αρχή 

στοιχεία προς εντοπισµό της πλέον συµφέρουσας οικονοµικώς προσφοράς και, ει 

δυνατόν, της σχετικής σηµασίας τους (βλ., υπό την έννοια αυτή, αποφάσεις της 25ης 

Απριλίου 1996, C-87/94, Επιτροπή κατά Βελγίου, Συλλογή 1996, σ. I-2043, σκέψη 

88, και της 12ης ∆εκεµβρίου 2002, C-470/99, Universale-Bau κ.λπ., Συλλογή 2002, 

σ. I-11617,). 

 

Β. ∆.Ε.Κ. Απόφαση της 24ης Ιανουαρίου 2008, C-532/2006. 

   H υπόθεση αυτή έχει ως αντικείµενο την αίτηση εκδόσεως προδικαστικής 

αποφάσεως δυνάµει του άρθρου 234 ΕΚ, που υπέβαλε το Συµβούλιο της Επικρατείας 
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(Ελλάδα) µε απόφαση της 28ης Νοεµβρίου 2006, στο πλαίσιο της δίκης Εµµ. Γ. 

Λιανάκης ΑΕ. Η αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως αφορά την ερµηνεία 

των άρθρων 23, παράγραφος 1, 32 και 36 της οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συµβουλίου, 

της 18ης Ιουνίου 1992, για τον συντονισµό των διαδικασιών σύναψης δηµόσιων 

συµβάσεων υπηρεσιών (ΕΕ L 209, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 

97/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 

1997 (ΕΕ L 328, σ. 1, στο εξής: οδηγία 92/50).     

   Με το προδικαστικό του ερώτηµα, το αιτούν δικαστήριο ερωτά κατ’ ουσίαν αν το 

άρθρο 36, παράγραφος 2, της οδηγίας 92/50 απαγορεύει, στο πλαίσιο διαδικασίας 

διαγωνισµού, στην αναθέτουσα αρχή να καθορίζει µεταγενεστέρως συντελεστές 

βαρύτητας και υποκριτήρια για τα περιλαµβανόµενα στη συγγραφή υποχρεώσεων ή 

στη διακήρυξη του διαγωνισµού κριτήρια αναθέσεως.  

     Σύµφωνα µε το σκεπτικό της απόφασης, ο έλεγχος της καταλληλότητας των 

διαγωνιζοµένων γίνεται από την αναθέτουσα αρχή σύµφωνα µε τα κριτήρια 

οικονοµικής, χρηµατοδοτικής και τεχνικής ικανότητας (καλούµενα κριτήρια 

ποιοτικής επιλογής) των άρθρων 31 και 32 της εν λόγω οδηγίας. Αντιθέτως, η 

ανάθεση της εκτελέσεως της συµβάσεως βασίζεται στα κριτήρια που απαριθµούνται 

στο άρθρο 36, παράγραφος 1, της ίδιας αυτής οδηγίας, τα οποία είναι είτε η 

χαµηλότερη τιµή είτε η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. 

Μολονότι είναι αληθές ότι, στην τελευταία αυτή περίπτωση, τα κριτήρια που 

µπορούν να γίνουν δεκτά από τις αναθέτουσες αρχές δεν απαριθµούνται περιοριστικά 

στο άρθρο 36, παράγραφος 1, της οδηγίας 92/50 και ότι, εποµένως, η διάταξη αυτή 

αφήνει στις αναθέτουσες αρχές την επιλογή των κριτηρίων αναθέσεως της 

εκτελέσεως της συµβάσεως που προτίθενται να εφαρµόσουν, γεγονός παραµένει ότι η 

επιλογή αυτή δεν µπορεί να αναφέρεται παρά µόνο στα κριτήρια που αφορούν τον 
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εντοπισµό της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς.   Συνεπώς, 

αποκλείονται ως «κριτήρια αναθέσεως» τα κριτήρια που δεν σκοπούν στον εντοπισµό 

της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς, αλλά συνδέονται κυρίως 

µε την εκτίµηση της καταλληλότητας των διαγωνιζοµένων να εκτελέσουν την εν 

λόγω σύµβαση.  

     Έτσι, το ∆ικαστήριο αποφάνθηκε πως το άρθρο 36, παράγραφος 2, της οδηγίας 

92/50/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 18ης Ιουνίου 1992, για τον συντονισµό των 

διαδικασιών σύναψης δηµόσιων συµβάσεων υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε µε την 

οδηγία 97/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 13ης 

Οκτωβρίου 1997, ερµηνευόµενο υπό το πρίσµα της αρχής της ίσης µεταχειρίσεως 

των επιχειρηµατιών και της εντεύθεν απορρέουσας υποχρεώσεως διαφάνειας, 

απαγορεύει, στο πλαίσιο διαδικασίας διαγωνισµού, στην αναθέτουσα αρχή να 

καθορίζει µεταγενεστέρως συντελεστές βαρύτητας και υποκριτήρια για τα 

περιλαµβανόµενα στη συγγραφή υποχρεώσεων ή στη διακήρυξη του διαγωνισµού 

κριτήρια αναθέσεως. 

 

 

3.5 Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση στις δηµόσιες συµβάσεις και η αρχή της διαφάνειας 

 

    Με τον όρο ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-government) χαρακτηρίζεται γενικά η 

εισαγωγή των τεχνολογιών της πληροφορικής και των υπολογιστών στη δηµόσια 

διοίκηση και οι νέες διοικητικές πρακτικές, τις οποίες οι νέες αυτές τεχνολογίες 

εισήγαγαν.  Η ηλεκτρονική διαπραγµάτευση και η σύναψη των δηµοσίων συµβάσεων 

αποτελεί µία εκ των εφαρµογών της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Οι δύο βασικές 

κοινοτικές οδηγίες των δηµοσίων συµβάσεων ήτοι της 2004/18/ΕΚ και της 
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2004/17/ΕΚ έθεσαν  για πρώτη φορά το πλαίσιο για διαφανείς και χωρίς διακρίσεις  

διαδικασίες ανάθεσης µε ηλεκτρονικά µέσα. Ειδικότερα στην αιτιολογική σκέψη υπ’ 

αριθµ. 35 της κοινοτικής οδηγίας 2004/18/ΕΚ  αναφέρεται: « Λαµβανοµένων υπόψη 

των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών καθώς και των 

απλουστεύσεων που µπορούν να επιφέρουν στο επίπεδο της δηµοσιότητας των 

συµβάσεων και στην αποτελεσµατικότητα και διαφάνεια των διαδικασιών σύναψης, τα 

ηλεκτρονικά µέσα θα πρέπει να εξισώνονται µε τα κλασικά µέσα επικοινωνίας και 

ανταλλαγής πληροφοριών. Στο µέτρο του δυνατού, το µέσο και η τεχνολογία που 

επιλέγονται θα πρέπει να είναι συµβατά µε τις τεχνολογίες που χρησιµοποιούν τα άλλα 

κράτη-µέλη...».  Η νέα αυτή οδηγία θέτει τα παραδοσιακά και τα ηλεκτρονικά µέσα 

σε ισότιµη βάση. Οι αναθέτοντες φορείς έχουν την επιλογή των µέσων επικοινωνίας 

που θα χρησιµοποιήσουν στη διαδικασία σύναψης µιας δηµόσιας σύµβασης. Όταν  ο 

αναθέτων φορέας αποφασίσει να κάνει χρήση των ηλεκτρονικών µέσων µπορεί να 

µειώσει τις προθεσµίες που αναφέρονται στη διαδικασία ανάθεσης των δηµοσίων 

συµβάσεων. Έτσι η ηλεκτρονική δηµοσίευση µια προκαταρκτικής προκήρυξης 

επιτρέπει τη µείωση της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών κατά επτά ηµέρες 

όταν πρόκειται για ανοικτή και κλειστή διαδικασία. Το ίδιο ισχύει και για την 

παραλαβή των αιτήσεων συµµετοχής στις περιπτώσεις των διαδικασιών 

διαπραγµάτευσης και ανταγωνιστικού διαλόγου. 

     Με σκοπό τη διευκόλυνση και απλούστευση των διαδικασιών σύναψης των 

δηµοσίων συµβάσεων και την ουσιαστική εφαρµογή τους η Κοινότητα έχει εκδώσει 

κανόνες για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.50 Για την επίτευξη της λειτουργικότητας 

των ρυθµίσεων των οδηγιών αναφορικά µε την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, 

προβλέφθηκαν µέσα διευκόλυνσης όπως το Κοινό Λεξιλόγιο (CPV)  µε τον 

                                                 
50 http://europa.eu/scadplus/leg/el/lvb/I24226b.htm 
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Κανονισµό της 28ης Νοεµβρίου 2007 που εφαρµόζεται έξι µήνες µετά τη δηµοσίευσή 

του, νέα πρότυπα δηµοσιεύσεων ανακοινώσεων µε τον Κανονισµό της Επιτροπής 

1564/2005 της 7ης Σεπτεµβρίου 2005. Με σκοπό επίσης να διευκολυνθούν οι 

διαδικασίες θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη από τα κράτη µέλη η Οδηγία 

1999/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, σχετικά µε το 

κοινοτικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές υπογραφές και η οδηγία 2000/31/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για ορισµένες νοµικές πτυχές των 

υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εµπορίου στην 

εσωτερική αγορά.  

    Το CPV (Common Procurement Vocabulary) αποτελεί ένα σύστηµα ταξινόµησης 

για τις δηµόσιες συµβάσεις το οποίο αποσκοπεί στην τυποποίηση των αναφορών που 

χρησιµοποιούν οι αναθέτουσες αρχές κατά την περιγραφή του αντικειµένου των 

δηµοσίων συµβάσεων. Το λεξιλόγιο αυτό δηµιουργήθηκε το 1996 µε σκοπό τη 

βελτίωση της διαφάνειας και της αποτελεσµατικότητας στον τοµέα των δηµοσίων 

συµβάσεων. Η χρήση των τυποποιηµένων όρων βάσει του ως άνω λεξιλογίου 

διευκολύνει τους υποψηφίους οι οποίοι δύνανται να ενηµερώνονται για την ύπαρξη 

των δηµοσίων συµβάσεων που άπτεται των ενδιαφερόντων του. Το κοινό λεξιλόγιο 

διευκολύνει επίσης την ταχεία και ακριβή µετάφραση προκηρύξεων δηµοσίων 

συµβάσεων οι οποίες πρόκειται να δηµοσιευθούν στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ε.Ε. 

     Σηµαντικό βήµα για τη διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων φορέων αναφορικά µε 

την τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών στις δηµόσιες συµβάσεις, έγινε µε τη 

δηµιουργία ενός δικτυακού τόπου αποκλειστικά για τις δηµόσιες συµβάσεις 

(SIMAP).51 «Ο ως άνω τόπος προσφέρει στους επαγγελµατίες των προµηθειών του 

δηµοσίου τις απαραίτητες πληροφορίες αναφορικά µε τις δυνατότητες σύναψης 

                                                 
51 http://simap.eu.int 
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συµβάσεων που υπάρχουν σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και σχετικά µε το 

προφίλ των αγοραστών τριάντα περίπου χωρών»52. Μέσα από το συγκεκριµένο 

δικτυακό τόπο παρέχεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόµενους να ενηµερωθούν για 

τα µέσα προσφυγής που υπάρχουν στα κράτη µέλη σε ενδεχόµενη ύπαρξη κάποιας 

παράβασης των κοινοτικών κανόνων που αφορούν τις δηµόσιες συµβάσεις.  

     Επιπρόσθετα, συµβολή προς την ηλεκτρονική σύµβαση των δηµοσίων συµβάσεων 

προσφέρει και η διαδικασία των ηλεκτρονικών πλειστηριασµών.  Στα άρθρα 54 παρ. 

2 της οδηγίας 2004/18 και 56 της οδηγίας 2004/17 αναφέρεται η δυνατότητα των 

αναθετουσών αρχών να προσφεύγουν σε ηλεκτρονικούς πλειστηριασµούς για τη 

σύναψη δηµοσίων συµβάσεων. Ειδικότερα ο ηλεκτρονικός πλειστηριασµός αποτελεί 

µια επαναληπτική διαδικασία η οποία βασίζεται σε ένα ηλεκτρονικό µηχανισµό 

παρουσίασης νέων, µειωµένων τιµών ή και νέων αξιών όσον αφορά ορισµένα 

στοιχεία προσφορών. Η συγκεκριµένη διαδικασία διεξάγεται έπειτα από 

προκαταρκτική πλήρη αξιολόγηση των προσφορών, επιτρέποντας την ταξινόµησή 

τους µε βάση αυτόµατες µεθόδους αξιολόγησης. Πριν την έναρξη της διαδικασίας η 

αναθέτουσα αρχή αποστέλλει στους ενδιαφερόµενους όλα τα κρίσιµα στοιχεία της 

υπό ανάθεσης σύµβασης και έπειτα αξιολογούνται οι υποβληθείσες προσφορές. Οι 

οικονοµικοί φορείς που υπέβαλλαν παραδεκτώς προσφορές καλούνται να 

προσφέρουν βελτιωµένες τιµές. Η πρόσκληση αυτή ορίζει την ηµεροµηνία και την 

ώρα έναρξης του πλειστηριασµού ή ενδεχοµένως και τον αριθµό των φάσεων. 

Αναφέρει επίσης το µαθηµατικό τύπο βάσει του οποίου καθορίζεται η αυτόµατη 

κατάταξη, περιλαµβάνοντας τη στάθµιση των κριτηρίων ανάθεσης. Κατά τη διάρκεια 

του πλειστηριασµού οι αναθέτουσες αρχές είναι υποχρεωµένες να ενηµερώνουν τον 

κάθε συµµετέχοντα σχετικά µε την κατάταξή του τη δεδοµένη στιγµή χωρίς να 

                                                 
52
Τροβά Ε., Σκουρής Π., ό.π., σ. 403. 
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δικαιούται να αποκαλύψει την ταυτότητά του στους υπόλοιπους διαγωνιζόµενους. Ο 

πλειστηριασµός τερµατίζεται µέσα σε συγκεκριµένο χρονικό όριο το οποίο έχει 

εξαρχής οριστεί και παύουν να γίνονται νέες βελτιωµένες προσφορές. Το χρονικό 

αυτό όριο µπορεί να είναι είτε µια συγκεκριµένη ηµεροµηνία είτε η ολοκλήρωση των 

διάφορων φάσεων του πλειστηριασµού.  

    Εν κατακλείδι, θα λέγαµε ότι οι παραδοσιακές διαδικασίες για τις δηµόσιες 

συµβάσεις είναι χρονοβόρες και πολύπλοκες και απαιτούν πολλούς πόρους. Έτσι η 

χρήση της τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις δηµόσιες 

συµβάσεις µπορεί να βελτιώσει την αποτελεσµατικότητα, την ποιότητα και τη σχέση 

κόστους-απόδοσης των δηµοσίων συµβάσεων και εν τέλει να υπάρξει διαφάνεια σε 

όλη τη διαδικασία της υπό ανάθεσης σύµβασης.53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
53 Βλ. http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/e-procurement_en.htm#expli 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ 

Η ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

 

 

1. Η προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας περί δηµοσίων συµβάσεων στο Κοινοτικό 

δίκαιο 

 

  Η ελληνική νοµοθεσία περί δηµοσίων συµβάσεων έχει προσαρµοστεί στο κοινοτικό 

δίκαιο των δηµοσίων συµβάσεων. Ειδικότερα οι οδηγίες 2004/18 και 2004/17  

ενσωµατώθηκαν στο ελληνικό δίκαιο µε τα ν.δ. 59/2007 και 60/2007 αντίστοιχα. Και 

τα δύο αυτά νοµοθετήµατα   των δηµοσίων συµβάσεων διέπονται από τις ακόλουθες 

βασικές αρχές: 

1) Την αρχή της ∆ηµοσιότητας βάσει της οποίας οι διαγωνισµοί που προκηρύσσει το 

∆ηµόσιο για κάθε είδους δηµόσια σύµβαση πρέπει να είναι γνωστοί στους 

ενδιαφερόµενους µέσω του εθνικού τύπου και της Εφηµερίδας των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων. 

2) Την αρχή της ∆ιαφάνειας βάσει της οποίας οι κανόνες που διέπουν όλα τα στάδια 

ανάθεσης και κατάρτισης µιας δηµόσιας σύµβασης πρέπει να είναι γνωστοί εκ των 

προτέρων, να ισχύουν καθολικά καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισµού, να είναι 

κατανοητοί και να διακρίνονται για τη σαφήνειά τους. 

3)Την αρχή της Ίσης Μεταχείρισης βάσει της οποίας οι όροι του διαγωνισµού δεν 

επιτρέπεται να αποκλείουν επιχειρήσεις άλλων χωρών ή κάποια κατηγορία 

επιχειρήσεων της ίδιας χώρας, ασκώντας έτσι πολιτική διακρίσεων. 

Οι παραπάνω αναφερόµενες αρχές συνδέονται άµεσα µεταξύ τους 

αλληλοσχετιζόµενες  καθώς ειδικότερα η αρχή της διαφάνειας από τη µία εµπεριέχει 
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την αρχή της δηµοσιότητας και από την άλλη κατοχυρώνει  και εξασφαλίζει την 

τήρηση της αρχής της ίσης µεταχείρισης. 

 

 

2. Ειδικότερες ρυθµίσεις στο ελληνικό δίκαιο που εξασφαλίζουν την τήρηση της  αρχής 

της διαφάνειας 

 

   Πέραν της προσαρµογής της ελληνικής νοµοθεσίας στο κοινοτικό δίκαιο, ο έλληνας 

νοµοθέτης έχει προβλέψει µια σειρά ρυθµίσεων που έχουν ως βασικό στόχο να 

διασφαλίσουν την τήρηση της διαφάνειας στη δηµόσια διοίκηση και ειδικότερα στον 

πολύπλοκο τοµέα των δηµοσίων συµβάσεων. 

  

 

2.1 Το Ελεγκτικό Συνέδριο και ο έλεγχος των δηµοσίων συµβάσεων µεγάλης 

οικονοµικής αξίας 

 

    Στο άρθρο 98 παρ.1 του Συντάγµατος ορίζεται ότι: « στην αρµοδιότητα του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου ανήκουν ιδίως: β. Ο έλεγχος των συµβάσεων µεγάλης 

οικονοµικής αξίας στις οποίες αντισυµβαλλόµενος είναι το ∆ηµόσιο ή άλλο νοµικό 

πρόσωπο που εξοµοιώνεται µε το ∆ηµόσιο από την άποψη αυτή, όπως νόµος ορίζει.» 

Ο Νόµος 2145/1993 στο άρθρο 15 καθιέρωσε για πρώτη φορά τον προληπτικό έλεγχο 

των δηµοσίων συµβάσεων τροποποιώντας τον Οργανισµό του (π.δ. 774/1980). 

Σήµερα µε το νόµο 3060/2002, άρθρο 2 ορίζεται ότι για τις προµήθειες αγαθών, η 

προϋπολογιζόµενη δαπάνη των οποίων η δαπάνη υπερβαίνει το ποσό των 

500.000.000 εκατοµµυρίων δραχµών ή 1.500.000 ευρώ καθώς και για την εκτέλεση 
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έργων από το ∆ηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και τις δηµόσιες 

επιχειρήσεις ή οργανισµούς, η προϋπολογιζόµενη δαπάνη των οποίων υπερβαίνει το 

ποσό του 1.000.000.00 δραχµών ή 2.900.000 ευρώ, διενεργείται υποχρεωτικά έλεγχος 

νοµιµότητας της δηµόσιας σύµβασης, πριν από τη σύναψή της από Κλιµάκιο του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου. Το ίδιο ισχύει και στις συµβάσεις παροχής υπηρεσιών, όταν 

προϋπολογιζόµενο οικονοµικό αντικείµενό του υπερβαίνει το ποσό των 500.000.000 

δραχµών ή 1.500.000 ευρώ. Εάν δεν διενεργηθεί έλεγχος η σύµβαση που συνάπτεται 

είναι άκυρη. 

    Η διαδικασία που ακολουθείται για τον ως άνω έλεγχο ξεκινά µε την υποβολή από 

τον αρµόδιο Υπουργό ή φορέα, στο Κλιµάκιο του Ε.Σ., φακέλου µε όλα τα 

απαραίτητα έγγραφα και στοιχεία ιδίως δε αυτά η έλλειψη των οποίων επιφέρει τον 

αποκλεισµό των συµµετεχόντων. Τα έγγραφα αυτά δύναται να υποβληθούν και µετά 

την υποβολή των λοιπών δικαιολογητικών συµµετοχής στο διαγωνισµό αλλά πριν την 

αποσφράγιση των  οικονοµικών προσφορών. Ο αρµόδιος Υπουργός η φορέας µπορεί 

να ζητήσει τη διενέργεια ελέγχου νοµιµότητας και για επιµέρους φάσεις της σχετικής 

διαδικασίας που προηγείται της σύναψης της οικείας συµβάσεως. Ο έλεγχος του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου ολοκληρώνεται µέσα σε τριάντα ηµέρες από τη διαβίβαση του 

φακέλου σε αυτό. Σκοπός και της εν λόγω ρύθµισης είναι η διασφάλιση κατά το 

δυνατόν µεγαλύτερης διαφάνειας κατά τη σύναψη των δηµοσίων συµβάσεων 

µεγάλης οικονοµικής αξίας.  

 

 

2.1.1 Νοµολογία. 

Α. ΕΣ-ΚΛ.Ζ-226/2006:  Το Ε.Σ. συνήλθε σε συνεδρίαση προκειµένου να ελέγξει τη 

νοµιµότητα των σχεδίων συµβάσεων και της υποκείµενης διαδικασίας για την 
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ανάδειξη αναδόχων του έργου «Παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής µάθησης σε 7.000 

άνεργες γυναίκες και 500 άτοµα µε ειδικές ανάγκες, κύρια µε κινητικά προβλήµατα», 

που προκηρύχθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων 

Ενεργειών από το Ε.Κ.Τ του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, 

στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Κοινωνία της Πληροφορίας», 

προϋπολογισθείσας δαπάνης 9.000.000 ευρώ, µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α..  

Τα σχέδια των παραπάνω συµβάσεων µε τα στοιχεία της υποκείµενης διαδικασίας 

ανάδειξης των αναδόχων παροχής των σχετικών υπηρεσιών παραδεκτώς εισάγονται 

για έλεγχο νοµιµότητας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 1 του ν. 

2741/1999 (Α΄ 199), όπως τροποποιήθηκαν µε τα άρθρα 2 του ν. 3060/2002 (Α΄ 242), 

9 παρ. 3 του ν. 3090/2002 (Α΄ 329) και 12 παρ. 27 του ν. 3310/2005. Το Κλιµάκιο 

του Ελεγκτικού Συνεδρίου επιλαµβάνεται του ελέγχου νοµιµότητας των σχεδίων 

συµβάσεων παροχής υπηρεσιών του ∆ηµοσίου, των ν.π.δ.δ. και των δηµοσίων 

επιχειρήσεων και οργανισµών, η προϋπολογιζόµενη δαπάνη των οποίων, σύµφωνα µε 

την οικεία διακήρυξη, µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., υπερβαίνει το ποσό του 

1.000.000 ευρώ, χωρίς να υποκαθιστά τα αρµόδια όργανα στην ουσιαστική εκτίµηση 

των πραγµάτων και χωρίς να ελέγχει την ορθότητα των τεχνικών κρίσεων της 

∆ιοίκησης ή τις κρίσεις σκοπιµότητας. Με τις προαναφερόµενες διατάξεις γίνεται 

έντονη υπόµνηση ταχείας διεκπεραίωσης του ελέγχου νοµιµότητας, η δε 

τριακονθήµερη προθεσµία που τάσσεται για την ολοκλήρωσή του δεν έχει 

αποκλειστικό αλλά ενδεικτικό χαρακτήρα και ως εκ τούτου η τυχόν παραβίασή της 

δεν συνεπάγεται ακυρότητα της πράξης του Κλιµακίου (πρβλ Σ.τ.Ε 3385/1990, 

1127/2000, βλ. Πράξεις Ζ΄ Κλ. Ελ. Συν. 98/2006, 163, 132,116/2005, Ε΄ Κλ. Ελ. Συν. 

101, 97, 81/2005 κ.α.). 54 

                                                 
54 Βλ. οµοίως ΕΣ-ΚΛ.Ε-572/2005. 
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Β. Ε.Σ-ΚΛ.Ε-572/2005:  Το Ε.Σ. συνήλθε  στις 15 ∆εκεµβρίου 2005 για να ελέγξει τη 

νοµιµότητα της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου και του σχεδίου σύµβασης του 

έργου «Αντιπληµµυρική προστασία Σίφωνα και γέφυρας Κοµάρων Ν. Έβρου». που 

υποβλήθηκε στο Ελεγκτικό Συνέδριο µε το υπ. αριθ. πρωτ. 6581/5.12.2005 έγγραφο 

του προϊσταµένου της ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων Έργων της Περιφέρειας Ανατολικής 

Μακεδονίας -Θράκης και πρωτοκολλήθηκε σε αυτό στις 8.12.2005 (αριθ. πρωτ. 

38732). Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 19 του Οργανισµού 

του Ελεγκτικού Συνεδρίου (π.δ. 774/1980. Α' 189). που προστέθηκε µε το άρθρο 15 

του ν. 2145/Ί993 (Α' 88) και ισχύει µετά την αντικατάσταση της από το άρθρο 8 παρ. 

1 του ν. 2741/1999 (Α’99) και την τροποποίηση της από τα άρθρα 2 του ν. 3060/2002 

(Α' 242). 9 του ν. 3090/2002 (Α' 329) και 12 παρ. 27 του ν. 3310/2005 (Α'30) για την 

εκτέλεση έργων από το ∆ηµόσιο, τα ν.π.δ.δ. και τις δηµόσιες επιχειρήσεις ή 

οργανισµούς, η προϋπολογιζόµενη δαπάνη των οποίων  χωρίς να λαµβάνεται υπόψη 

ο αναλογών Φ.Π.Α. (βλ. άρθρο 19 του ν. 3193/2003, Α' 266), υπερβαίνει το ποσό του 

ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) ευρώ διενεργείται υποχρεωτικά έλεγχος νοµιµότητας 

της οικείας συµβάσεως, πριν από τη σύναψη της από Κλιµάκια του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου. Εάν δεν διενεργηθεί ο έλεγχος, η σύµβαση που συνάπτεται είναι άκυρη. 

Για το σκοπό του ελέγχου υποβάλλεται στο Κλιµάκιο από τον αρµόδιο Υπουργό ή 

φορέα ο φάκελος µε όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία και ο έλεγχος του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου ολοκληρώνεται µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από τη 

διαβίβαση σε αυτό του σχετικού φακέλου. Σύµφωνα µε την ως άνω απόφαση: Α. Ο 

έλεγχος από Κλιµάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου της νοµιµότητας πράξεων, που 

εκδίδονται στο πλαίσιο της διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου δηµοσίου έργου 

όταν η προϋπολογιζόµενη δαπάνη, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη ο αναλογών Φ.Π.Α., 

υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ, στοχεύει στη διαπίστωση τυχόν νοµικών πληµµελειών 
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σε πράξεις της διαδικασίας που προηγείται της κατάρτισης της σύµβασης. Β. Στο 

πλαίσιο του ελέγχου αυτού το Κλιµάκιο δεν υποκαθιστά τα αρµόδια διοικητικά 

όργανα στην ουσιαστική εκτίµηση των πραγµάτων και δεν ελέγχει την ορθότητα των 

τεχνικών κρίσεων της ∆ιοίκησης ή τις κρίσεις σκοπιµότητας. Γ. Γίνεται µε αυτές 

έντονη υπόδειξη ταχείας διεκπεραίωσης του ελέγχου νοµιµότητας και η 

τριακονθήµερη προθεσµία, που τάσσεται για την ολοκλήρωση του, δεν έχει 

αποκλειστικό αλλά ενδεικτικό χαρακτήρα και. ως εκ τούτου, η τυχόν παραβίαση της 

δεν συνεπάγεται ακυρότητα της πράξης του (πρβλ. Σ.τ.Ε 3385/1990, 1127/2000 κ.α.). 

Γ. ΣΤΕ 3010/2009: ∆ηµόσια έργα. Για την εκτέλεση έργων από το ∆ηµόσιο, τα 

Ν.Π.∆.∆. και τις δηµόσιες επιχειρήσεις ή οργανισµούς διενεργείται, υποχρεωτικά, και 

επί ποινή ακυρότητας της σχετικής συµβάσεως λόγω παραλείψεως ουσιώδους τύπου, 

έλεγχος νοµιµότητας αυτής πριν από τη σύναψή της, από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Για 

το χρονικό διάστηµα πριν από την ηµεροµηνία δηµοσιεύσεως του νόµου 3310/2005, 

ο προληπτικός έλεγχος αφορούσε τις συµβάσεις, των οποίων η προϋπολογιζόµενη 

δαπάνη υπερέβαινε το ποσό των 2.900.000 ευρώ, ενώ, µετά την ηµεροµηνία αυτή, το 

εν λόγω όριο περιορίσθηκε στο ποσό των 1.000.000 ευρώ. Όµως, από τις 7.6.2005 το 

όριο αυτό επανήλθε, µέχρι τις 31.10.2005 αρχικά και τις 4.11.2005 στη συνέχεια, στο 

προηγούµενο ποσό των 2.900.000 ευρώ, λόγω αναστολής, µε τον ν. 3345/2005, της 

ισχύος των σχετικών διατάξεων του ν. 3310/2005. Κρίσιµος χρόνος για την εφαρµογή 

των διατάξεων αυτών είναι η ηµεροµηνία συνάψεως της συµβάσεως έργου. Η επίδικη 

αρχική σύµβαση µεταξύ του καθ` ου δήµου και της αναδόχου εταιρείας, η οποία είχε 

υπογραφεί στις 12.4.2005, λύθηκε στις 10.6.2005 και η νέα, οµοίου περιεχοµένου 

σύµβαση, υπεγράφη, τελικά, στις 16.6.2005, οπότε ο ν. 3310/2005, ο οποίος 

προέβλεπε όριο 1.000.000,00 ευρώ για τον προληπτικό έλεγχο νοµιµότητας από το 
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Ε.Σ., είχε ήδη ανασταλεί. ∆εν ήταν υποχρεωτική η προηγούµενη αποστολή της 

συµβάσεως στο Ε.Σ. προς έλεγχο νοµιµότητας και δεν επήλθε ακυρότητα.  

 

 

   2.2 Το Σώµα Επιθεωρητών - Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 

 

    Το Σώµα Επιθεωρητών-Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (Σ.Ε.Ε.∆.∆.) ιδρύθηκε µε 

το νόµο 2477 του έτους 1997. Αποστολή του Σ.Ε.Ε.∆.∆. είναι η διασφάλιση της 

εύρυθµης και αποτελεσµατικής λειτουργίας της δηµόσιας διοίκησης, µε την 

επισήµανση φαινοµένων κακοδιοίκησης, διαφθοράς, αδιαφανών διαδικασιών, 

αναποτελεσµατικότητας, χαµηλής παραγωγικότητας και κακής ποιότητας 

παρεχόµενων υπηρεσιών. Βασικοί στόχοι του Σ.Ε.Ε.∆.∆. αποτελούν η βελτίωση της 

αποτελεσµατικότητας και η αύξηση της αποδοτικότητας της ∆ιοικητικής δράσης, η 

βελτίωση της ποιότητας και επάρκειας των παρεχόµενων υπηρεσιών από τη ∆ηµόσια 

∆ιοίκηση, η οικονοµικότητα της ∆ιοικητικής λειτουργίας και ο περιορισµός της 

σπατάλης, η προστασία των αρχών της νοµιµότητας και η κατοχύρωση της 

διαφάνειας στις διοικητικές πράξεις. 

    Στην ελεγκτική αρµοδιότητα του Σ.Ε.Ε.∆.∆. υπάγονται οι δηµόσιες υπηρεσίες, 

κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες των υπουργείων, οι αυτοτελείς και 

αποκεντρωµένες δηµόσιες υπηρεσίες, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, οι 

οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθµού, οι επιχειρήσεις των 

οργανισµών τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα κρατικά νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου 

και οι δηµόσιες επιχειρήσεις. Μετά το πέρας της Επιθεώρησης ή του ελέγχου, ο 

αρµόδιος επιθεωρητής συντάσσει έκθεση την οποία υποβάλει στον ειδικό γραµµατέα 

του Σ.Ε.Ε.∆.∆. Στην έκθεση περιλαµβάνονται η αποτύπωση της υφιστάµενης 
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κατάστασης της ελεγχόµενης υπηρεσίας, οι διαπιστώσεις, τα συµπεράσµατα και οι 

προτάσεις. Οι προτάσεις περιλαµβάνουν συγκεκριµένες και εφικτές λύσεις, ο 

επιθεωρητής έχει τη δυνατότητα να προτείνει τη βελτίωση ή και αναµόρφωση του 

ισχύοντος θεσµικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας της υπηρεσίας και τη λήψη 

κάθε πρόσφορου µέτρου για την περιστολή των δαπανών. Οι ελεγχόµενες υπηρεσίες 

υποχρεούνται µετά τη γνωστοποίηση σε αυτές των εκθέσεων των επιθεωρητών, να 

αναφέρουν τις ενέργειες στις οποίες προέβησαν για την εφαρµογή των προτάσεων 

που περιλαµβάνονται στις εκθέσεις. Κάθε έτος συντάσσεται έκθεση πεπραγµένων η 

οποία υποβάλλεται στον Υπουργό Εσωτερικών. Στην έκθεση αυτή παρουσιάζεται το 

ετήσιο πρόγραµµα ελεγκτικής δράσης του Σώµατος, η βασική θεµατολογία ελέγχων, 

οι σηµαντικότερες υποθέσεις και φυσικά διατυπώνονται γενικές προτάσεις για τη 

βελτίωση της αποδοτικότητας των δηµοσίων υπηρεσιών και της ποιότητας των 

παρεχόµενων υπηρεσιών αλλά και τις αναγκαίες νοµοθετικές ρυθµίσεις. 

    Τα θετικά αποτελέσµατα της θεσµικής, οργανωτικής και λειτουργικής 

αναβάθµισης του Σ.Ε.Ε.∆.∆., σε συνδυασµό µε την άοκνη προσφορά του ανθρώπινου 

δυναµικού του Σ.Ε.Ε.∆.∆. και τη βελτίωση της ελεγκτικής διαδικασίας, 

παρουσιάζονται στην έκθεση πεπραγµένων της περιόδου 2006-2009, κατά την οποία 

το έργο του Σώµατος σηµείωσε κατακόρυφη άνοδο, εδραιώνοντας ακόµη 

περισσότερο το ρόλο του ως κεντρικός φορέας καταπολέµησης της διαφθοράς και της 

κακοδιοίκησης αλλά και ουσιαστικής βελτίωσης της λειτουργίας της ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης µε αποτελέσµατα απτά για τον Πολίτη. 

    Όπως γίνεται αντιληπτό, οι έλεγχοι του Σ.Ε.Ε.∆.∆. επεκτείνονται και στις  

διαδικασίες ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων, προκειµένου να αντιµετωπίζονται τα 

φαινόµενα της αδιαφάνειας που πλήττουν τον τοµέα αυτό. Στην έκθεση πεπραγµένων 

του Σ.Ε.Ε.∆.∆.  για τα έτη 2006- 2009  διαπιστώθηκαν πλείονες παραβάσεις της 



 96

αρχής της διαφάνειας αναφορικά µε τις διαδικασίες ανάθεσης των δηµοσίων 

συµβάσεων. Ειδικότερα σύµφωνα µε την έκθεση το µεγαλύτερο ποσοστό (38,61%) 

ελέγχων διενεργήθηκε σε ∆ήµους και Κοινότητες δεδοµένου ότι το µεγαλύτερο µέρος 

των παραγγελιών από τον Γενικό Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, τους Γενικούς 

Γραµµατείς Περιφερειών και των καταγγελιών πολιτών σχετίζεται µε τη λειτουργία 

των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθµού. Ακόµη, λαµβάνοντας υπόψη 

και τον αριθµό των ελέγχων στους Ο.Τ.Α. Β’ βαθµού προκύπτει ότι ποσοστό περίπου 

62% διενεργήθηκε στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Βέβαια η ανωτέρω διαπίστωση δεν 

πρέπει να οδηγήσει στο συµπέρασµα ότι κύρια εστία κακοδιοίκησης είναι οι 

Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ ή Β’ βαθµού, αλλά θα πρέπει να συνδυαστεί 

µε το µεγάλο αριθµό των εν λόγω φορέων και των νοµικών προσώπων που υπάγονται 

σε αυτούς σε συνδυασµό µε την πληθώρα αρµοδιοτήτων που ασκούν και οι οποίες 

ενδιαφέρουν άµεσα τους πολίτες. Σε ένα ποσοστό που αγγίζει το 11% κατά µέσο όρο 

το χρονικό διάστηµα 2006-2009 έρχεται τρίτο ως αντικείµενο ελέγχου του Σ.Ε.Ε.∆.∆.  

ο τοµέας των έργων, προµηθειών και γενικότερα των δηµοσίων συµβάσεων. Επίσης 

στην ίδια έκθεση διαπιστώνεται ότι ο δείκτης παραβατικότητας, δηλαδή το ποσοστό 

των υποθέσεων για τις οποίες διαπιστώθηκαν µη σύννοµες ενέργειες κατόπιν 

σχετικών ελέγχων για το έτος 2008 έχει µέση τιµή 15,13% ενώ µεταξύ των δύο 

τοµέων που εµφανίζουν τιµή δείκτη παραβατικότητας µεγαλύτερη της ως άνω µέσης 

τιµής είναι ο τοµέας των έργων, προµηθειών, συµβάσεων. Επιπροσθέτως 

διαπιστώνεται ότι οι υπηρεσίες µε αντικείµενο την ανάθεση έργων, συµβάσεων, 

προµηθειών πάσχουν κυρίως στους ∆ήµους/Κοινότητες.55 

 

 

                                                 
55 Βλ. www.seedd.gr 
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2.3 Η Υποχρέωση ονοµαστικοποίησης µετοχών των ανωνύµων εταιρειών  επί 

δηµοσίων συµβάσεων 

 

   Η διασφάλιση της διαφάνειας και η αποτροπή καταστρατηγήσεων στα πλαίσια της 

διαδικασίας σύναψης και εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων, καθώς και η κατοχύρωση 

της πολυφωνίας και της αντικειµενικής και µε ίσους όρους ενηµέρωσης για την 

προώθηση και παγίωση του υγιούς ανταγωνισµού απετέλεσαν τους βασικούς στόχους 

που τέθηκαν µε τη θέσπιση και θέση σε ισχύ του π.δ. 82/1996 όπως ισχύει µετά την 

τροποποίησή του µε το άρθρο 8 του Ν. 3310/2005 και µετέπειτα του άρθρου 8 του Ν. 

3414/2005. 

   Στο πλαίσιο αυτό, ένα από τα µέτρα που εισήχθησαν για την επίτευξη των ανωτέρω 

σκοπών συνδέθηκε µε την υποχρέωση της ονοµαστικοποίησης των µετοχών των 

ανωνύµων εταιρειών που συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις. Συγκεκριµένα, σύµφωνα 

µε τη διάταξη του άρθρου 8 παρ. 1 του ανωτέρω νόµου «οι µετοχές των ανωνύµων 

εταιρειών που συµµετέχουν, αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία ή ένωση προσώπων ή σε 

οποιασδήποτε µορφής οντότητα, σε διαγωνιστική διαδικασία ή διαδικασία ανάθεσης 

κατασκευής έργων ή προµήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών και µελετών του 

∆ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, µε οικονοµικό 

αντικείµενο ή αντάλλαγµα άνω του ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) ευρώ, είναι 

υποχρεωτικά ονοµαστικές...». 

    Ο απώτερος σκοπός της προκείµενης ρύθµισης εντοπίζεται στην εξασφάλιση της 

δυνατότητας ελέγχου περί της συνδροµής των λόγων αποκλεισµού από τις 

διαγωνιστικές διαδικασίες ή τις διαδικασίες ανάθεσης, σύµφωνα µε τις Οδηγίες περί 

συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων υπηρεσιών, 
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συµβάσεων δηµοσίων προµηθειών και συµβάσεων δηµοσίων έργων, όπως εκάστοτε 

ισχύουν. 

    Περαιτέρω, ο νόµος φρόντισε να διαλάβει ρητή διάταξη για την περίπτωση κατά 

την οποίαν µέτοχος της συµµετέχουσας ανώνυµης εταιρείας είναι άλλη ανώνυµη 

εταιρεία µε τουλάχιστον 1% ποσοστό συµµετοχής στο µετοχικό κεφάλαιό της 

πρώτης. Και στην περίπτωση αυτή, οι µετοχές της µετόχου εταιρείας απαιτείται να 

είναι ονοµαστικές στο σύνολο τους µέχρι φυσικού προσώπου, το ίδιο δε ισχύει και 

για τις ανώνυµες εταιρείες που συµµετέχουν ή κατέχουν εταιρικά µερίδια µε ποσοστό 

συµµετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον 1% σε εταιρείες άλλης νοµικής 

µορφής (πλην των ανωνύµων), οι οποίες συµµετέχουν στο µετοχικό κεφάλαιο των 

ανωνύµων που µετέχουν στο δηµόσιο διαγωνισµό. 

    Εξάλλου, η ίδια υποχρέωση βαρύνει και τις αλλοδαπές ανώνυµες εταιρείες, 

ανεξαρτήτως της συµµετοχής τους ή µη σε ελληνικές ανώνυµες εταιρείες, υπό την 

προϋπόθεση, ότι το δίκαιο της χώρας, στην οποίαν έχουν την έδρα τους, επιβάλλει για 

το σύνολο της δραστηριότητάς τους, ή και για συγκεκριµένη µόνο δραστηριότητα, 

την ονοµαστικοποίηση των µετοχών τους στο σύνολο τους µέχρι φυσικού προσώπου. 

    Εντούτοις, αν το δίκαιο της χώρας, στην οποία έχουν την έδρα τους οι αλλοδαπές 

εταιρείες δεν επιβάλλει τέτοια υποχρέωση, απαιτείται η προσκόµιση σχετικής 

βεβαίωσης από αρµόδια αρχή της χώρας αυτής, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, 

διαφορετικά προσκοµίζεται υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου. Επιπλέον, στην 

περίπτωση που δεν επιβάλλεται υποχρέωση ονοµαστικοποίησης, η αλλοδαπή 

ανώνυµη εταιρεία υποχρεούται να προσκοµίσει στην Αναθέτουσα Αρχή έγκυρη και 

ενηµερωµένη κατάσταση των µετόχων της, που κατέχουν τουλάχιστον 1% των 

µετοχών ή των δικαιωµάτων ψήφου της ανώνυµης εταιρείας. 
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    Ειδικά σε περίπτωση που η εταιρεία δεν τηρεί ενηµερωµένη κατάσταση µετόχων, 

αυτή υποχρεούται να προσκοµίσει σχετική κατάσταση των µετόχων, που κατέχουν 

τουλάχιστον 1% των µετοχών ή των δικαιωµάτων ψήφου, σύµφωνα µε την τελευταία 

Γενική Συνέλευση, εφόσον οι µέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Σε αντίθετη 

περίπτωση, η εταιρεία οφείλει να αιτιολογήσει τους λόγους για τους οποίους δεν είναι 

γνωστοί οι ως άνω µέτοχοι. Στα πλαίσια αυτά, η Αναθέτουσα Αρχή δεν διαθέτει 

διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής, καθώς εναπόκειται σε 

αυτήν να αποδείξει τη δυνατότητα της εταιρείας να υποβάλει την προαναφερόµενη 

κατάσταση των µετόχων της, διαφορετικά η µη υποβολή της σχετικής κατάστασης 

δεν επιφέρει έννοµες συνέπειες σε βάρος της εταιρείας. 

    Ιδιαίτερα σηµαντική εξάλλου είναι η εξαίρεση που εισάγει η διάταξη της 

παραγράφου 3 του άρθρου 8 του ίδιου ως άνω νόµου, σύµφωνα µε την οποίαν η 

υποχρέωση περαιτέρω ονοµαστικοποίησης µέχρι φυσικού προσώπου δεν ισχύει ως 

προς τις εταιρείες που είναι εισηγµένες είτε στα Χρηµατιστήρια κρατών - µελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 

(Ο.Ο.Σ.Α.), καθώς η διαφάνειά τους τεκµαίρεται από το γεγονός, ότι έχουν ήδη 

διέλθει του ελέγχου που διεξήγαγε η αρµόδια εγχώρια αρχή. 

    Η προσήκουσα τήρηση των ανωτέρω υποχρεώσεων αποτελεί απαραίτητη 

προϋπόθεση για το παραδεκτό της συµµετοχής της εταιρείας ή της κοινοπραξίας ή, 

αντίστοιχα, της ένωσης προσώπων ή οποιασδήποτε άλλης µορφής οντότητας στη 

σχετική διαδικασία. Η Αναθέτουσα Αρχή ελέγχει επίσης, επί ποινή απαραδέκτου της 

υποψηφιότητας, εάν στη διαγωνιστική διαδικασία ή στη διαδικασία ανάθεσης 

δηµόσιας σύµβασης συµµετέχει εξωχώρια (off shore) εταιρεία, καθώς, µε βάση τη 

ρητή διάταξη του άρθρου 4 παρ. του νόµου 3310/2005 όπως αυτός τροποποιήθηκε µε 

το ν. 3414/2005, απαγορεύεται η σύναψη δηµοσίων συµβάσεων µε τέτοιου είδους 
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εταιρείες, όπως αυτές ορίζονται στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης στ της 

παραγράφου 1 του άρθρου 31 του νόµου 2238/1994, όπως ισχύει σήµερα. Η δε 

κήρυξη του απαραδέκτου γίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή αµέσως µετά το άνοιγµα 

του υποφακέλου των δικαιολογητικών που υπέβαλλαν οι εταιρείες που συµµετέχουν 

στη διαδικασία. 

 

 

2.3.1 Νοµολογία 

Α. 2361/2009 ΣΤΕ : 

   Προµήθειες ∆ηµοσίου. Σε διαδικασίες για την ανάληψη έργων, προµηθειών ή 

υπηρεσιών του ∆ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα,  

ύψους µεγαλύτερου του ενός εκατοµµυρίου ευρώ, µπορούν να συµµετέχουν 

ηµεδαπές ανώνυµες εταιρείες, εφόσον οι µετοχές των εταιρειών αυτών είναι 

ονοµαστικές. Η προϋπόθεση αυτή αποδεικνύεται µε το πιστοποιητικό της αρµόδιας 

αρχής, που εποπτεύει την ανώνυµη εταιρεία, ότι οι µετοχές της είναι ονοµαστικές και 

την αναλυτική κατάσταση µε τα στοιχεία των µετόχων της εταιρείας και τον αριθµό 

των µετοχών κάθε µετόχου. Σε περίπτωση κατά την οποία από την κατάσταση των 

µετόχων προκύπτει ότι µέτοχοι της εταιρείας είναι άλλες ανώνυµες εταιρείες, πρέπει 

να προσκοµίζονται περαιτέρω, ώστε να προσδιορισθούν οι µέτοχοι µέχρι φυσικού 

προσώπου, τα στοιχεία για την ονοµαστικοποίηση των µετοχών των άλλων 

εταιρειών. Αν δεν υποβληθούν τα δικαιολογητικά αυτά, καθίσταται απαράδεκτη η 

προσφορά. Εποµένως, ελληνική ανώνυµη εταιρία που συµµετέχει στη διαδικασία 

ανάληψης προµήθειας του ∆ηµοσίου και δεν υποβάλλει µαζί µε την προσφορά της τα 

οριζόµενα στο π.δ. 82/1996 δικαιολογητικά όχι µόνο για την ίδια αλλά και για τις 

ανώνυµες εταιρείες-µετόχους της ή µετόχους µετόχων της κ.λπ. αποκλείεται από το 
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διαγωνισµό. Μη νοµίµως έγινε δεκτή η συµµετοχή εταιρείας στον επίδικο 

διαγωνισµό, δοθέντος ότι η µέτοχος αυτής δεν προσκόµισε πιστοποιητικό της 

εποπτεύουσας αρχής ότι οι µετοχές της είναι ονοµαστικές αλλά απλώς σχετική 

βεβαίωση του Προέδρου και ∆ιευθύνοντος Συµβούλου της.  

Β. 42/2010 ΣΤΕ (ΑΣΦ) : 

   Απόφαση 42/2010 Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ. ∆ιαγωνισµός για την προµήθεια 

Συσκευών Οργάνων Ειδών Ιατρονοσηλευτικών µιας χρήσεως σε νοσοκοµείο. Η 

προσφορά της αιτούσας που είναι ανώνυµη εταιρεία απορρίφθηκε µε την αιτιολογία 

ότι δεν κατατέθηκε βεβαίωση της Νοµαρχίας ότι οι µετοχές της είναι ονοµαστικές. 

Από τη επίµαχη διακήρυξη απαιτείτο, επί ποινή αποκλεισµού της προσφοράς, και η 

υποβολή του επίµαχου πιστοποιητικού, µη αρκούσης της υποβολής άλλων στοιχείων.  

    Ειδικότερα σύµφωνα µε το αιτιολογικό της αποφάσεως το ∆ικαστήριο έκρινε: 

Επειδή, η προσφορά της αιτούσας στο πλαίσιο του ως άνω διαγωνισµού 

απορρίφθηκε, µε απόφαση που έλαβε το ∆.Σ. του καθού στην 28η/22.10.2009 

συνεδρίασή του, µεταξύ άλλων και για τον ακόλουθο λόγο, που µνηµονεύεται στον 

επικυρωθέν µε την απόφαση αυτή από 12.10.2009 πρακτικό της Επιτροπής 

αξιολόγησης των δικαιολογητικών των διαγωνιζόµενων: «Από την διακήρυξη (άρθρο 

6, παρ. 6.1, περ. Ζ`) απαιτούνταν, επί ποινή αποκλεισµού, η κατάθεση 

πιστοποιητικού αρµόδιας αρχής που εποπτεύει σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 

2190/1920 την εταιρία, από το οποίο προκύπτει ότι οι µετοχές της, µε βάση το ισχύον 

καταστατικό της, είναι ονοµαστικές. Η εταιρεία δεν κατέθεσε την παραπάνω 

βεβαίωση της Νοµαρχίας ότι οι µετοχές της είναι ονοµαστικές». Με την από 

4.11.2009 προδικαστική προσφυγή της, η αιτούσα αµφισβήτησε την εν λόγω κρίση 

του καθού, προβάλλοντας τα εξής: «Η εταιρεία µας έχει υποβάλει υπεύθυνη δήλωση 

σχετικά µε το ότι οι µετοχές της εταιρείας είναι ονοµαστικές. Επίσης το ανωτέρω 
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προκύπτει και από το ακριβές αντίγραφο του υποβληθέντος καταστατικού της 

εταιρείας µας. Οµως σχετικά µε το γεγονός ότι οι µετοχές είναι και παραµένουν 

ονοµαστικές, αυτό σαφώς προκύπτει από το απόσπασµα του µετοχολογίου που 

κατατέθηκε σε ακριβές αντίγραφο. ∆ηλαδή για την Αναθέτουσα Αρχή είναι απλό να 

αποδείξει ότι οι µετοχές είναι όσες και τέτοιου είδους (ονοµαστικές) όπως 

περιγράφονται στο κωδικοποιηµένο καταστατικό που συνυποβλήθηκε. Το 

απόσπασµα του βιβλίου µετόχων που κατατέθηκε σε αυτό σε ακριβές αντίγραφο 

αποδεικνύει ότι το σύνολο των µετοχών της εταιρείας που παρουσιάζονται σε αυτό 

είναι ονοµαστικές». Η προδικαστική προσφυγή της αιτούσας απορρίφθηκε µε τη 

δεύτερη προσβαλλόµενη απόφαση του ∆.Σ. του καθού, το οποίο, στην 

32η/12.11.2009 συνεδρίασή του (θέµα 14ο), επικύρωσε το οικείο από 9.11.2009 

πρακτικό της Επιτροπής ενστάσεων-προσφυγών του διαγωνισµού. Από το πρακτικό 

αυτό προκύπτει ότι η ως άνω αιτίαση της προσφυγής της αιτούσας απορρίφθηκε µε 

το σκεπτικό ότι το άρθρο 6, παρ. 6.1., περ. Ζ` της διακήρυξης του διαγωνισµού 

απαιτεί, επί ποινή αποκλεισµού, την κατάθεση πιστοποιητικού της αρµόδιας αρχής 

που εποπτεύει σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 την εταιρεία, από το 

οποίο προκύπτει ότι οι µετοχές της, µε βάση το ισχύον καταστατικό της, είναι 

ονοµαστικές.  6. Επειδή, η απόρριψη της προσφοράς της αιτούσας και, περαιτέρω, 

της από 4.11.2009 προδικαστικής προσφυγής της µε την προαναφερόµενη αιτιολογία 

φαίνεται νόµιµη ενόψει της προεκτεθείσας ρύθµισης του άρθρου 6 των Γενικών 

Ορων της διακήρυξης, που απαιτεί, επί ποινή αποκλεισµού της προσφοράς, µεταξύ 

άλλων, την υποβολή του επίµαχου πιστοποιητικού, (πρβλ. ΕΑ 2361/2009) τα δε περί 

του αντιθέτου προβαλλόµενα από την αιτούσα, η οποία δεν υποστηρίζει ότι υπέβαλε 

το πιστοποιητικό αυτό, δεν πιθανολογούνται σοβαρά ως βάσιµα. Συνεπώς, η 

κρινόµενη αίτηση πρέπει να απορριφθεί.  
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2.4 Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. 

 

     Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης αποτελεί την πρώτη ανεξάρτητη 

∆ιοικητική Αρχή που ιδρύθηκε στην Ελλάδα µε το νόµο 1866/1989. Το Ε.Σ.Ρ. 

κατοχυρώνεται συνταγµατικά στο άρθρο 15 παρ.2 ενώ σύµφωνα µε το άρθρο 4 του 

νόµου 2863/2000 ασκεί τον άµεσο έλεγχο του Κράτους επί των επιχειρήσεων που 

παρέχουν ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές υπηρεσίες.  

     Με το άρθρο 10 του π.δ. 213/1995 (όπως αυτό προστέθηκε µε το άρθρο 1 του π.δ. 

310/1996) συστήθηκε το τµήµα ελέγχου διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. µε στόχο την 

καταχώρηση σε µερίδες στοιχείων και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον 

ευρύτερο χώρο των Μ.Μ.Ε. και την άσκηση εποπτείας επ’ αυτών. Αναφορικά µε την 

τήρηση της διαφάνειας κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων, µεταξύ 

των αρµοδιοτήτων του τµήµατος ελέγχου διαφάνειας, που προβλέπονται από το 

άρθρο 10 του π.δ. 213/1995 και το άρθρο 10 του Ν. 3310/2005 ως έχει µετά τη δια 

του Ν.3414/2005 τροποποίησή του, το Ε.Σ.Ρ. τηρεί Μητρώο Επιχειρήσεων, όπου 

καταχωρίζονται σε ειδικές µερίδες τα στοιχεία των εταιρειών µαζικής ενηµέρωσης, 

καθώς και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο χώρο των 

Μ.Μ.Ε. καθώς και µητρώο επιχειρήσεων που συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις. 

Επιπροσθέτως, το ως άνω Τµήµα επιφορτίστηκε µε την καταχώρηση σε ειδικές 

µερίδες στοιχείων των επιχειρήσεων που συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις µε σκοπό 

την κατά την παρ. 7 του Ν.3310/2005 ως ισχύει, διασταύρωση των στοιχείων των 

επιχειρήσεων αυτών µε τα στοιχεία των επιχειρήσεων µέσων ενηµέρωσης για την 

έκδοση πιστοποιητικού διαφάνειας ή απορριπτικής πράξεις όπως αυτά προβλέπονται 

στις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του ίδιου νόµου. Με την υπ’ αριθµ. 

24014/25.11.05 ΚΥΑ των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας καθορίστηκαν τα 



 104

δικαιολογητικά που κατατίθενται στο τµήµα Ελέγχου και ∆ιαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. από 

τις επιχειρήσεις Μ.Μ.Ε. για τους σκοπούς του Ν.3310/2005 ως ισχύει µε την 

τροποποίηση του από το Ν.3414/2005. Η ως άνω απόφαση καταργήθηκε µε την µε 

αριθµό 20977/13.8.2007 Κ.Υ.Α των Υπουργών Ανάπτυξης και  Επικρατείας η οποία 

ορίζει ότι για την εφαρµογή του άρθρου 5 του Ν.3310/2005 , ενόψει της υπογραφής 

της σχετικής σύµβασης, οι επιχειρήσεις που συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις, αρκεί να 

προσκοµίζουν δια των νοµίµων εκπροσώπων τους, στην Αναθέτουσα Αρχή, πριν την 

υπογραφή της σύµβασης , υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 το Ν.1599/1986 ότι δεν 

έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν.3310/2005 

ως ισχύει µετά την τροποποίησή του. Μετά ταύτα το Ε.Σ.Ρ. εξέδωσε την από 

16.10.2007 και µε αριθµό πρωτ. 14421 απόφαση σύµφωνα µε την οποία το τµήµα 

Ελέγχου ∆ιαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. εκδίδει πιστοποιητικά περί µη συνδροµής 

ασυµβιβάστων ιδιοτήτων εφόσον και εάν εκδοθεί  καταδικαστική απόφαση µε ισχύ 

δεδικασµένου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο  άρθρο 3 του Ν.3310/2005 

(3414/2005). Σύµφωνα µε την έκθεση πεπραγµένων  του Ε.Σ.Ρ. για το έτος 2009 

«...καίτοι η υποχρέωση τήρησης Μητρώου Επιχειρήσεων που συνάπτουν δηµόσιες 

συµβάσεις και η άσκηση  των προβλεπόµενων στο νόµο ελέγχων εξακολουθεί 

υφιστάµενη, οι σχετικές διατάξεις έχουν καταστεί άνευ αντικειµένου αφού εξέλιπε η 

υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών των προβλεπόµενων στην υπ’ αρίθµ. 

24024/25.11.2005 ΚΥΑ των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας». 

    Το Τµήµα Ελέγχου ∆ιαφάνειας ελέγχει την γνησιότητα και την αυθεντικότητα των 

στοιχείων που υποβάλλονται από τις προαναφερόµενες επιχειρήσεις και τους 

µετόχους τους, προχωρά στη διασταύρωση στοιχείων που υποβάλλουν όσες 

επιχειρήσεις συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις µε τα στοιχεία που τηρούνται για τις 

επιχειρήσεις Μ.Μ.Ε. στο Τµήµα Ελέγχου ∆ιαφάνειας. Σύµφωνα µε την έκθεση 
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πεπραγµένων του Ε.Σ.Ρ.56 της 16ης Μαρτίου 2010 για το έτος 2009 « µετά τη θέση σε 

ισχύ του Ν. 3592/2007  και την κατ’ ουσίαν κατάργηση της απαγόρευσης  παράλληλης 

συµµετοχής σε εταιρεία Μ.Μ.Ε και εταιρεία που συνάπτει δηµόσιες συµβάσεις, πρέπει 

να προσδιοριστεί ο σκοπός των ελέγχων διασταύρωσης των στοιχείων των 

επιχειρήσεων». 

 

 

2.5 Η δικαστική προστασία των δηµοσίων συµβάσεων. 

 

    Αυξηµένες εγγυήσεις για την τήρηση της διαφάνειας στον τρόπο ανάθεσης των 

δηµόσιων συµβάσεων εισήγαγε το νοµοσχέδιο του υπουργείου ∆ικαιοσύνης που 

ενσωµατώνει στην εθνική έννοµη τάξη σχετική κοινοτική οδηγία (2007/66). Με 

στόχο να θεραπευθούν βασικές δυσλειτουργίες που παρατηρήθηκαν στο σύστηµα 

ανάθεσης δηµόσιων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών, όπως είναι ο 

αναποτελεσµατικός δικαστικός έλεγχος κατά το προσυµβατικό στάδιο, οι νέες 

νοµοθετικές ρυθµίσεις σύµφωνα µε τον πρόσφατα ψηφισθέντα νόµο, 3886/2010, 

προβλέπουν:  

     Σε περίπτωση προσφυγής ή αίτησης ασφαλιστικών µέτρων κατά της αναθέτουσας 

δηµόσιας αρχής, η τελευταία είναι υποχρεωµένη να µην υπογράψει τη δηµόσια 

σύµβαση µέχρι να ελεγχθεί η νοµιµότητά της από το δικαστήριο.  Μέχρι σήµερα, η 

προσφυγή στη ∆ικαιοσύνη δεν µπορούσε να «ανακόψει» την υπογραφή µιας 

σύµβασης που έχει συναφθεί κατά προφανή παραβίαση των σχετικών διατάξεων.  

     Θεσπίστηκαν έτσι  ανασταλτικές προθεσµίες για να αποτραπεί η δυνατότητα 

πρόωρης υπογραφής των δηµόσιων συµβάσεων, πριν προλάβει να ασκηθεί επίκαιρα ο 

                                                 
56 www.esr.gr 
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δικαστικός έλεγχος. Το δικαστήριο θα έχει τη δυνατότητα να κηρύξει άκυρη ή 

ανεφάρµοστη µια παρανόµως συναφθείσα δηµόσια σύµβαση ή εναλλακτικά, αν η 

δηµόσια αρχή το προκρίνει για λόγους δηµόσιου συµφέροντος, να επιβάλει άλλης 

µορφής κύρωση στη διοίκηση, όπως χρηµατική. Καινοτοµία του νέου νόµου 

αποτελούν οι ρυθµίσεις του άρθρου 8, κατά τις οποίες υπογραφείσα παρανόµως 

σύµβαση µπορεί να ακυρωθεί από το δικαστήριο, κατόπιν προσφυγής κάθε 

ενδιαφεροµένου (υπό την έννοια του άρθρου 2 του νόµου).  

   Τέτοιες περιπτώσεις ακύρωσης είναι όταν: α) η σύµβαση ανατέθηκε χωρίς 

προηγουµένως να έχει δηµοσιευθεί προκήρυξη στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) δεν τηρήθηκε η υποχρέωση αναστολής της σύµβασης, όπως 

ορίζεται στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 5, γ) συνάφθηκε συµφωνία – πλαίσιο 

και παραβιάσθηκαν οι υποχρεώσεις που επιβάλλει η παρ. 4 δεύτερο εδάφιο, περ. β΄ 

του άρθρου 28 του Π.∆. 60/2007. Η κήρυξη της σύµβασης ως άκυρης έχει κατά 

κανόνα ως αποτέλεσµα την αναδροµική ακυρότητα, πράγµα που σηµαίνει ότι οι 

εκατέρωθεν απαιτήσεις εκκαθαρίζονται µε τις διατάξεις περί αδικαιολογήτου 

πλουτισµού, αν δε ο ανάδοχος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την παρανοµία, µπορεί 

το δικαστήριο να µην επιδικάσει καθόλου, ή να επιδικάσει την ωφέλεια µειωµένη. 

Κατ’ εξαίρεση µπορεί το δικαστήριο να ορίσει τη διάλυση της σύµβασης για το 

µέλλον. Οι προθεσµίες εντός των οποίων µπορεί να ασκηθεί αίτηση ακύρωσης 

ορίζονται στην παρ. 6 του άρθρου 8. 

    Ο νέος νόµος εφαρµόζεται ακόµα και στις περιπτώσεις που στην προκήρυξη 

συγκεκριµένης σύµβασης αναφέρεται ως εφαρµοζόµενος ο Ν 2522/1997, σύµφωνα 

µε την πάγια νοµολογία του Σ.τ.Ε, κατά την οποία η παροχή δικαστικής προστασίας 

κρίνεται κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, µη εφαρµοζόµενων τυχόν αντίθετων 

όρων της προκήρυξης. Κατά συνέπεια, παρότι οι αναθέτουσες αρχές οφείλουν να 
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τροποποιήσουν εφεξής τις διατάξεις των προτύπων προκηρύξεων που αναφέρονται 

σε εφαρµογή του Ν 2522/1997 ή αντίστοιχα του Ν 2854/2000, η µη συµµόρφωσή 

τους δεν εµποδίζει την εφαρµογή των διατάξεων του Ν 3886/2010. 

      Από εδώ και στο εξής αναφορικά µε τη δικαιοδοσία των δικαστηρίων, αρµόδια 

για την επίλυση όλων των διαφορών που ανακύπτουν κατά τη σύναψη δηµόσιων 

συµβάσεων θα είναι τα ∆ιοικητικά Εφετεία, ανεξάρτητα από τη µορφή της 

αναθέτουσας αρχής, αν είναι δηλαδή Ν.Π.∆.∆. ή Ν.Π.Ι.∆. Μέχρι σήµερα, οι διαφορές 

αυτές (που µπορεί να γεννώνται σε οποιαδήποτε επαρχιακή πόλη, οι δε διαφορές από 

συµβάσεις δηµόσιων ν.π.ι.δ., πολλές φορές ιδιαίτερα υψηλού χρηµατικού 

αντικειµένου και σπουδαιότητας, δικάζονταν από τα στερούµενα εµπειρίας 

Μονοµελή Πρωτοδικεία.) εκδικάζονταν από το Συµβούλιο της Επικρατείας, το οποίο, 

όµως, πλέον αδυνατεί να τις διεκπεραιώσει σε εύλογο χρόνο, λόγω του µεγάλου 

όγκου των υποθέσεων που το κατακλύζουν. Γι' αυτό και κρίθηκε αναγκαία η 

αποσυµφόρηση του Σ.τ.Ε. µε τη µεταφορά της σχετικής αρµοδιότητας στη ∆ιοικητική 

∆ικαιοσύνη. Κατ' εξαίρεση παραµένουν στην αρµοδιότητα του Σ.τ.Ε, λόγω 

αυξηµένης σπουδαιότητας, οι περιπτώσεις ανάθεσης συµβάσεων µεγάλης αξίας, 

προϋπολογισµού άνω των 15.000.000 εκατ. ευρώ, συµβάσεων παραχώρησης έργων 

και υπηρεσιών αλλά και συµβάσεων που αναθέτουν φορείς που δραστηριοποιούνται 

στους τοµείς ύδατος, ενέργειας, µεταφορών και ταχυδροµικών υπηρεσιών. Για 

λόγους επιτάχυνσης της διαδικασίας, η προσωρινή προστασία θα παρέχεται από 

µονοµελές όργανο, που, κατά κανόνα, είναι ο αυξηµένης εµπειρίας Πρόεδρος Εφετών 

∆.∆.  
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2.8 Η «δηµιουργία» της Ενιαίας Αρχής ∆ηµοσίων συµβάσεων 

 

     Η παρούσα κυβερνητική πολιτική προωθεί µε  σχέδιο νόµου µια νοµοθετική 

ρύθµιση για την ίδρυση της Ενιαίας Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων ώστε να παύσει ο 

κατακερµατισµός της εθνικής νοµοθεσίας για τις δηµόσιες συµβάσεις  και να υπάρξει 

ανάπτυξη της αγοράς µέσω ενός σαφούς πλαισίου κανόνων δικαίου και ενοποίησης 

της διαγνωστικής διαδικασίας των αναθετουσών αρχών. Σύµφωνα µε την εισηγητική 

έκθεση του νόµου για την Ενιαία Αρχή των ∆ηµοσίων Συµβάσεων «χρειάζεται η 

ουσιαστική συνδροµή και συµβολή της Ενιαίας Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, η οποία 

θα επιβλέπει, θα µεριµνά και θα διασφαλίζει ότι τα αρµόδια δηµόσια όργανα και οι 

αναθέτουσες αρχές εφαρµόζουν µια ενιαία προσέγγιση κατά τη διαδικασία ανάθεσης 

και εκτέλεσης των δηµοσίων συµβάσεων, καθώς και κατά τα στάδια του 

προσυµβατικού και µετασυµβατικού ελέγχου σύµφωνα µε τους κανόνες και τις αρχές 

της Ευρωπαϊκής νοµοθεσίας».  

    Σκοπός του σχεδίου νόµου είναι η σύσταση  µια ανεξάρτητης νοµοθετικά 

κατοχυρωµένης διοικητικής Αρχής που θα παρακολουθεί την εθνική στρατηγική 

ανάθεσης και εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων, θα στοχεύει στη βελτίωση και 

ενοποίηση του νοµικού πλαισίου και θα προάγει τη διαφάνεια στο πεδίο της 

ανάθεσης και εκτέλεσης των δηµοσίων συµβάσεων. 

    Κατά την περιγραφή της υφιστάµενης κατάστασης του νοµικού πλαισίου των 

δηµοσίων συµβάσεων  στην εισηγητική έκθεση του νόµου αναφέρεται « αποτελεί 

κοινή διαπίστωση ότι το υφιστάµενο νοµικό πλαίσιο των δηµοσίων συµβάσεων στη 

χώρα µας χαρακτηρίζεται από ένα άκρατο και πολλές φορές αδικαιολόγητο 

κατακερµατισµό κανόνων, οι οποίοι διαφοροποιούνται µε βάση τις επιµέρους 

κατηγορίες δηµοσίων συµβάσεων (έργα,  υπηρεσίες, αγαθά και τεχνικές µελέτες)». Η 
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κατάσταση αυτή προκαλεί αδιαφάνεια και ανασφάλεια δικαίου σε όσους 

συµµετέχουν στους διαγωνισµούς, δηµιουργεί εµπόδια στην ερµηνεία και στην 

εφαρµογή των εν λόγω κανόνων κατά την ανάθεση και εκτέλεση των δηµοσίων 

συµβάσεων, σχετίζεται µε υπέρµετρες πολλές φορές καθυστερήσεις στους 

διαγωνισµούς λόγω των πολλαπλών δικαστικών εµπλοκών µεταξύ των 

συµµετεχόντων και των αναθετουσών αρχών, φαινόµενο που πολλές φορές έχει 

οδηγήσει σε καταγγελία της χώρας µας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή ακόµη και 

την καταδίκη µας από το ∆ικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

    Οι προτεινόµενες αρµοδιότητες της Ενιαίας Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

σύµφωνα µε την εισηγητική έκθεση του νόµου διαρθρώνονται µε γνώµονα τη 

βέλτιστη εξυπηρέτηση του κεντρικού, συντονιστικού και εποπτικού ρόλου της. Το 

πεδίο εφαρµογής των αρµοδιοτήτων της αφορά τις δηµόσιες συµβάσεις ανεξαρτήτως 

οικονοµικής αξίας, οι οποίες έχουν ως αντικείµενο την παροχή υπηρεσιών, την 

προµήθεια αγαθών ή την εκτέλεση έργων σύµφωνα µε τις οδηγίες 2004/17/ΕΚ και 

2004/18/ΕΚ όπως αυτές ισχύουν και έχουν µεταφερθεί και στην ελληνική έννοµη 

τάξη. Ειδικότερα η Ενιαία Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων θα είναι αρµόδια, µεταξύ 

άλλων για: 

-την εναρµόνιση της εθνικής νοµοθεσίας δηµοσίων συµβάσεων µε το δίκαιο της 

Ένωσης και της συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

-το συντονισµό των Υπουργείων και λοιπών δηµοσίων και ιδιωτικών φορέων που 

αναθέτουν δηµόσιες συµβάσεις 

-τον εξορθολογισµό της διαδικασίας  ανάθεσης των δηµοσίων συµβάσεων, την 

ενοποίηση της πρακτικής των αναθετουσών αρχών, καθώς και την πρόταση σχεδίων 

για την απλούστευση, συµπλήρωση, αναµόρφωση, κωδικοποίηση των σχετικών 
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νοµοθετικών και κανονιστικών διατάξεων στους αρµόδιους Υπουργούς που 

διαθέτουν τη σχετική πρωτοβουλία 

-την υποχρεωτική γνωµοδότηση επί σχεδίων διατάξεων που αφορούν το νοµοθετικό 

ή κανονιστικό πλαίσιο των δηµοσίων συµβάσεων 

-την έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών προς τους αρµόδιους δηµόσιους φορείς και τις 

αναθέτουσες αρχές για θέµατα δηµοσίων συµβάσεων και τη διατύπωση προτάσεων 

στους αρµόδιους υπουργούς για την έκδοση σχετικών εγκυκλίων 

-τη διατύπωση προηγούµενης σύµφωνης γνώµης επί των αποφάσεων των 

αναθετουσών αρχών που αφορούν προσφυγή στη διαδικασία διαπραγµάτευσης για 

την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων πάνω από τα κοινοτικά όρια 

-την έκδοση δεσµευτικού ή µη χαρακτήρα πρότυπων τευχών δηµοπράτησης και 

σχεδίων συµβάσεων σε συνεργασία  µε τους κατά περίπτωση αρµόδιους φορείς 

-την αυτεπάγγελτη αναζήτηση πληροφοριών και στοιχείων  σχετικά µε τις εν εξελίξει 

διαδικασίες προκήρυξης, ανάθεσης και εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων από τις 

αναθέτουσες  αρχές  και τους εµπλεκόµενους δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς  και 

την κλήση σε ακρόαση εκπροσώπων τους για την παροχή πληροφοριών και 

στοιχείων 

-τη δυνατότητα παρέµβασης σε δίκες ενώπιον των αρµοδίων δικαστηρίων επί  

διαφορών που γεννώνται κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων 

-την υποστήριξη του έργου των αναθετουσών αρχών για τη νόµιµη διεξαγωγή των 

διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης των δηµοσίων συµβάσεων και την οµοιόµορφη 

εφαρµογή της ευρωπαϊκής και εθνικής νοµοθεσίας 

-τη δηµιουργία και τήρηση εθνικής βάσης δεδοµένων δηµοσίων συµβάσεων η οποία 

προβλέπεται να συλλέγει και να δηµοσιεύει πληροφορίες σχετικά µε το νοµοθετικό 

και κανονιστικό πλαίσιο των δηµοσίων συµβάσεων και τη συναφή νοµολογία των 
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ευρωπαϊκών και εθνικών δικαστηρίων, καθώς και να συντονίζει και να µεριµνά για τη 

συλλογή, επεξεργασία και δηµοσίευση σχετικά µε τις εν εξελίξει διαδικασίες 

προκήρυξης, ανάθεσης και εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων, όπως ιδίως αποφάσεων 

προκηρύξεως, ανακοινώσεων κατακύρωσης, συµπληρωµατικών συµβάσεων, ετήσιων 

απολογιστικών στοιχείων για τις συµβάσεις που προκηρύχθηκαν, ανατέθηκαν και 

εκτελούνται από τις αναθέτουσες αρχές 

-την εκπροσώπηση της χώρας σε ευρωπαϊκούς και διεθνούς οργανισµούς και 

συναντήσεις στον τοµέα των δηµοσίων συµβάσεων και τη συνεργασία µε τα αρµόδια 

ευρωπαϊκά και εθνικά όργανα, για την ανταλλαγή απόψεων, πληροφοριών και 

στοιχείων µε την εθνική στρατηγική, το νοµικό πλαίσιο και τις διαδικασίες 

προκήρυξης , ανάθεσης και εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων 

-τη σύνταξη και υποβολή στον Πρόεδρο της Βουλής, εντός του πρώτου τριµήνου 

κάθε ηµερολογιακού έτους, ετήσιας έκθεσης, η οποία δηµοσιεύεται στο διαδίκτυο και 

περιλαµβάνει αποτίµηση των πεπραγµένων της Αρχής σύµφωνα µε το σκοπό και τις 

αρµοδιότητές της, τις προτάσεις βελτίωσης του νοµοθετικού και κανονιστικού 

πλαισίου και των διαδικασιών προκήρυξης, ανάθεσης και εκτέλεσης των δηµοσίων 

συµβάσεων που έχουν διατυπωθεί προς τους αρµόδιους φορείς και όργανα, καθώς 

και την πρόοδο συµµόρφωσης των αρµοδίων φορέων και οργάνων µε τις εν λόγω 

προτάσεις 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

     Η διαφάνεια είναι µία έννοια η οποία δε συνδέεται οπωσδήποτε µε την έννοια της  

διαφθοράς. Το πρόβληµα της αδιαφάνειας, δηλαδή της µη τήρησης µιας δηµόσιας, 

ανοικτής και αξιοκρατικής διαδικασίας δε σηµαίνει πάντοτε ότι έχει υπεισέλθει ένας 

δόλιος ή παράνοµος παράγοντας. Μπορεί  απλώς  να σηµαίνει ότι δεν έχει τηρηθεί 

κατά γράµµα η πρέπουσα διαδικασία. Είναι κοινός τόπος ότι η αρχή της διαφάνειας 

καταλαµβάνει όλους τους τοµείς του δηµοσίου βίου και αποτελεί ένα πολυσύνθετο 

φαινόµενο πολιτικής, ηθικής και κοινωνικής φύσης. Στην ελληνική δηµόσια διοίκηση 

υπάρχουν ποικίλοι µηχανισµοί που έχουν τεθεί υπέρ της προστασίας της υπέρτατης 

αυτής έννοιας, της διαφάνειας. 

    Ειδικότερα, τα δικαιώµατα των πολιτών όπως περιγράφηκαν στην παρούσα µελέτη 

είναι ικανά να ενισχύσουν τη διαφάνεια στο χώρο της δηµόσιας διοίκησης: Το 

δικαίωµα πρόσβασης των πολιτών στα δηµόσια έγγραφα είναι ένα «όπλο» στα χέρια 

κάθε πολίτη που έρχεται αντιµέτωπος µε τη γραφειοκρατία των ελληνικών δηµόσιων 

υπηρεσιών και καθιστά φανερή τη δράση των διοικητικών οργάνων, τα οποία 

υποχρεούνται να δρουν σύµφωνα µε την αρχή της νοµιµότητας για να γίνεται πράξη 

το Κράτος ∆ικαίου. Επίσης, το δικαίωµα αναφοράς των πολιτών προς όλες τις 

διοικητικές αρχές ενεργοποιεί το διοικητικό µηχανισµό ελέγχου για να διαπιστωθεί η 

τυχόν ακρίβεια της καταγγελλόµενης κακοδιοίκησης ή διαφθοράς στους κόλπους της 

µε τελικό αποτέλεσµα την ύπαρξη αξιοκρατικών, ίσων και εν γένει δηµοκρατικών 

διαδικασιών στον τρόπο δράσης της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Αλλά και το δικαίωµα 

προηγούµενης ακρόασης δίνει το δικαίωµα σε κάθε έλληνα πολίτη να ακουστεί 

ενώπιον της αρµόδιας αρχής προτού αυτή λάβει οποιαδήποτε δράση εναντίον του και 
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έτσι να αποτρέψει οποιαδήποτε προσβολή των εννόµων συµφερόντων του που δεν 

συνάδει µε αυτό που ονοµάζουµε «άνοιγµα» της ∆ιοίκησης προς τους πολίτες µε 

σκοπό τη φανερή άσκηση της δραστηριότητάς της. 

    Εναπόκειται λοιπόν σε κάθε πολίτη να κάνει σωστή χρήση των εν λόγω 

δικαιωµάτων του  αντί να προσθέσει το δικό του  λιθαράκι σε αυτό που κάποιοι 

ονοµάζουν «χρηµατισµό», ή «µέσον» προκειµένου να φτάσει στην εξυπηρέτηση των 

συµφερόντων του. Το κατά πόσο οι έλληνες πολίτες γνωρίζουν τα δικαιώµατά τους 

δεν είναι µόνο θέµα που άπτεται της δηµόσιας παιδείας, αλλά και της προσωπικής 

βούλησης που άπτεται της ελληνικής νοοτροπίας. 

    Οι αρχές του διοικητικού δικαίου, όπως της δηµοσιότητας, της αµεροληψίας και 

της αιτιολογίας των διοικητικών πράξεων, αποτελούν µε τη σειρά τους ένα πολύτιµο 

αρωγό των πολιτών στην προσπάθεια τους να ενισχύσουν τη διαφάνεια στην 

ελληνική δηµόσια διοίκηση. Συγκεκριµένα: Η αρχή της δηµοσιότητας ενισχύει τη 

νοµιµότητα των διοικητικών πράξεων καθώς επιβάλλει τη δηµοσίευση όχι µόνο των 

νόµων αλλά και όλων των πράξεων της διοικήσεως µε σκοπό τόσο  την  ενηµέρωση  

των πολιτών αλλά και  τη διευκόλυνση του ελέγχου των εν λόγω πράξεων. Έτσι η 

αρχή της αµεροληψίας των διοικητικών οργάνων καταδεικνύει κάθε προσπάθεια 

µονοµελούς ή συλλογικού οργάνου να έχει ήδη σχηµατισµένη και άρα 

προκατειληµµένη γνώµη για την υπόθεση για την οποία καλείται να αποφανθεί µε 

αποτέλεσµα να µην υπάρχει αδιαφάνεια. Η αρχή της αιτιολογίας των διοικητικών 

πράξεων επιβάλλει την αναφορά των κανόνων δικαίου που ρυθµίζουν την έκδοση της 

διοικητικής πράξης και της ερµηνείας τους καθώς και της διαπίστωσης ότι 

συντρέχουν οι πραγµατικές και νοµικές καταστάσεις ενόψει των οποίων επιβάλλεται 

ή επιτρέπεται η έκδοση της πράξης κατ΄ εφαρµογή των κανόνων αυτών. 
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     Οι εν λόγω αναφερόµενες αρχές θωρακίζουν την έννοια της διαφάνειας. Είναι δε 

θέµα του νοµοθέτη και γενικότερα της εκάστοτε πολιτικής βούλησης το αν θα 

θωρακίσουν την εφαρµογή των αρχών αυτών ή θα προωθήσουν ρυθµίσεις που 

αφήνουν «περιθώρια»  µη τήρησης τους.  

    Ειδικότερα, στο δίκαιο των δηµοσίων συµβάσεων ο όρος ∆ιαφάνεια είναι µια λέξη 

µε ιδιαίτερη βαρύτητα, η οποία  χρησιµοποιείται εκτεταµένα. Η διαφάνεια αφορά 

σαφώς τη διεξαγωγή της διαδικασίας που οδηγεί στην ανάθεση της δηµόσιας 

σύµβασης από την αναθέτουσα αρχή ρυθµίζοντας έτσι τις σχέσεις των υποψηφίων µε 

τις αναθέτουσες αρχές. Η εν λόγω αρχή, όπως διαπιστώθηκε, είναι άρρηκτα 

συνδεδεµένη µε την αρχή της ίσης µεταχείρισης, αφού αφενός δεν µπορεί να υπάρξει 

δίχως αυτήν και αφετέρου αποσκοπεί στο να εξασφαλίσει την αποτελεσµατικότητά 

της, δηµιουργώντας  πραγµατικές συνθήκες ανταγωνισµού . 

    Τόσο σε κοινοτικό επίπεδο όσο και σε εθνικό υπάρχει ένα πλήθος αρχών και 

νόµων που επιδιώκουν την εξασφάλιση της διαφάνειας στον τοµέα των δηµοσίων 

συµβάσεων. Ειδικότερα, ξεκινώντας από την  βασική αρχή της ίσης µεταχείρισης 

είναι εύκολο να διαπιστώσουµε ότι η εν λόγω αρχή  απαγορεύει όχι µόνο την 

πρόδηλη διάκριση λόγω ιθαγένειας, αλλά και οποιαδήποτε συγκεκαλυµµένη µορφή 

διάκρισης που µέσω της εφαρµογής άλλων κριτηρίων διάκρισης είναι δυνατόν να 

καταλήξει στην πραγµατικότητα στο ίδιο αποτέλεσµα, στοιχεία τα οποία παρέχουν 

προστασία κατά τη σύναψη των δηµοσίων συµβάσεων.  Περαιτέρω, το δικαίωµα 

εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών, το οποίο σε ό,τι αφορά στον ευαίσθητο τοµέα 

των δηµοσίων συµβάσεων συνίσταται στο δικαίωµα συµµετοχής στις διαδικασίες 

ανάθεσης και εν συνεχεία στο δικαίωµα ανάληψης επαγγελµατικής δραστηριότητας ή 

και παροχής υπηρεσιών σε άλλο κράτος µέλος. Επιπλέον, η αρχή της αναλογικότητας 

ως γενική αρχή του κοινοτικού δικαίου διασφαλίζει στην πράξη τη διαφάνεια στις 
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δηµόσιες συµβάσεις, καθώς σύµφωνα µε την ερµηνεία της  ένα κράτος µέλος δεν έχει 

δικαίωµα να απαιτήσει, κατά την επιλογή των υποψηφίων, τεχνικές, επαγγελµατικές 

ή χρηµατοοικονοµικές ικανότητες δυσανάλογες και υπερβολικές σε σχέση µε το 

αντικείµενο της σύµβασης παραχώρησης ή µιας ανάλογης µορφής σύµπραξης µεταξύ 

του δηµοσίου και του ιδιωτικού τοµέα. Τέλος, επισηµάνθηκε η θεµελιακή αρχή του 

ελεύθερου ανταγωνισµού που είναι µια έννοια στενά συνδεδεµένη µε αυτή της 

δηµόσιας σύµβασης, καθώς µε αυτή επιδιώκεται η εξασφάλιση ανόθευτου 

ανταγωνισµού µέσα στην ευρωπαϊκή αγορά και ειδικότερα επιβάλλει την 

απαγόρευση θέσπισης όρων οι οποίοι περιορίζουν υπέρµετρα το δικαίωµα 

συµµετοχής των ενδιαφεροµένων στο διαγωνισµό για την ανάθεση µιας δηµόσιας 

σύµβασης. 

    Οι κοινοτικές οδηγίες, οι αφορώσες τις δηµόσιες συµβάσεις, αποτελούν ρυθµίσεις, 

οι οποίες εµπεριέχουν πολύ σηµαντικές διατάξεις που στοχεύουν στην κατοχύρωση 

και στην τήρηση της αρχής της διαφάνειας στον τοµέα αυτό. Ειδικότερα κατά τη 

µελέτη των δύο κύριων οδηγιών της Ε.Ε. για τις δηµόσιες συµβάσεις ήτοι της οδηγίας 

2004/18  περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, 

προµηθειών και υπηρεσιών και της  οδηγίας  2004/17/ΕΚ  περί συντονισµού των 

διαδικασιών σύναψης συµβάσεων στους τοµείς του ύδατος, της ενέργειας, των 

µεταφορών και των ταχυδροµικών υπηρεσιών  διαπιστώθηκε η ύπαρξη σηµαντικών 

διατάξεων που έχουν τεθεί προς το συµφέρον της διαφάνειας. Συγκεκριµένα: 

• Απαιτείται η δηµοσιότητα των προκηρύξεων που αφορούν στις δηµόσιες συµβάσεις 

η οποία επιτυγχάνεται µε α) την προηγούµενη πληροφόρηση- ενηµερωτική 

ανακοίνωση σχετικά µε τα προγράµµατα των προς σύναψη δηµοσίων συµβάσεων, β)  

τη δηµοσίευση της προκήρυξης των δηµοσίων συµβάσεων και γ) την µεταγενέστερη 

παροχή πληροφοριών για κάθε σύµβαση. 
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• Η ύπαρξη συγκεκριµένων διαδικασιών οι οποίες ακολουθούνται για την ανάθεση 

µιας δηµόσιας σύµβασης µε τον περιορισµό της απευθείας ανάθεσης. Οι διαδικασίες 

ανάθεσης αποτελούν και τη µεγαλύτερη εγγύηση για την τήρηση του δικαίου των 

δηµοσίων συµβάσεων, βασική αρχή του οποίου αποτελεί η διαφάνεια. 

• Η διαδικασία ανάθεσης µιας σύµβασης προχωρά αφού προηγουµένως έχει γίνει ο 

απαιτούµενος έλεγχος καταλληλότητας των υποψηφίων. Καταρχήν υπάρχει µία σειρά 

από κριτήρια καταλληλότητας η  µη πλήρωση των οποίων από συγκεκριµένο 

οικονοµικό φορέα οδηγεί υποχρεωτικά στον αποκλεισµό του από τη διαδικασία 

ανάθεσης της σύµβασης. Επίσης προβλέπονται  και άλλα κριτήρια όπως η οικονοµική 

και η χρηµατοοικονοµική επάρκεια του οικονοµικού φορέα, οι τεχνικές και 

επαγγελµατικές ιδιότητες τις οποίες οφείλει να διαθέτει ο οικονοµικός φορέας αλλά 

και ο τρόπος απόδειξής τους, στοιχεία τα οποία αποσκοπούν στη διασφάλιση µιας  

διαφανούς διαδικασίας µε την κατοχύρωση της ίσης µεταχείρισης και την ύπαρξη 

ανόθευτου ανταγωνισµού. 

• Μετά τον έλεγχο καταλληλότητας των υποψηφίων ακολουθεί ό έλεγχος των 

κριτηρίων ανάθεσης. Τα κριτήρια καταλληλότητας και τα κριτήρια ανάθεσης 

αποτελούν δυο ξεχωριστές και αυτοτελείς διαδικασίες. Τα κριτήρια ανάθεσης είναι 

συγκεκριµένα και αφορούν είτε στη χαµηλότερη τιµή είτε στην πλέον συµφέρουσα 

από οικονοµική άποψη προσφορά δίχως αυτό να σηµαίνει ότι τα κριτήρια αυτά δεν 

µπορούν να συνοδεύονται από άλλα στοιχεία τα οποία στοχεύουν στην εξασφάλιση 

των ως άνω δύο κριτηρίων. Τα στοιχεία δε αυτά πρέπει να περιγράφονται µε ακρίβεια 

και σαφήνεια στους όρους της προκήρυξης. 

• Η αναθέτουσα αρχή δεσµεύεται από τους όρους της προκήρυξης και τα κριτήρια 

ανάθεσης.  
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   Όπως ήδη επισηµάνθηκε, σε εθνικό επίπεδο υπάρχουν ρυθµίσεις που 

κατοχυρώνουν τη διαφάνεια στις δηµόσιες συµβάσεις. Ήδη οι δύο βασικές οδηγίες 

των δηµοσίων συµβάσεων ήτοι η οδηγία 2004/18 και η οδηγία 2004/17 αποτελούν 

εθνικό δίκαιο αφού έχουν µεταφερθεί στην Ελλάδα µε τα µε αριθµό  59/2007 και 

60/2007 π.δ. αντιστοίχως. Από την παράθεση στο τελευταίο τµήµα της παρούσας 

εργασίας των ειδικότερων ρυθµίσεων του ελληνικού δικαίου που ενισχύουν τη 

διαφάνεια στο δηµόσιο βίο έγιναν αντιληπτά τα ακόλουθα: 

•Στο Ελεγκτικό Συνέδριο ασκείται ο έλεγχος των δηµοσίων συµβάσεων µεγάλης 

οικονοµικής αξίας γεγονός που συντελεί στην ύπαρξη µιας διαφανούς διαδικασίας 

ανάθεσης µιας δηµόσιας σύµβασης. 

• Το Σώµα Επιθεωρητών Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης επισηµαίνει φαινόµενα 

διαφθοράς και αδιαφάνειας γεγονός που συµβάλλει στον έλεγχο όλων εκείνων των 

νοµικών προσώπων που επιλέγουν µη διαφανείς διαδικασίες κατά τη σύναψη των 

δηµοσίων συµβάσεων. 

•Η νοµοθετική ρύθµιση που αφορά στην υποχρέωση ονοµαστικοποίησης µετοχών 

ανωνύµων εταιρειών αποσκοπεί στη διαύγεια της εικόνας των συµµετεχόντων στις 

ανώνυµες εταιρείες προκειµένου να διασφαλίζεται η διαφάνεια όταν οι εταιρείες 

αυτές συµµετέχουν σε διαδικασίες ανάληψης δηµοσίων συµβάσεων. 

• Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ασκεί τον άµεσο έλεγχο του Κράτους επί 

των επιχειρήσεων που παρέχουν ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές υπηρεσίες. 

Αναφορικά µε την τήρηση της διαφάνειας κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων 

συµβάσεων, στο Ε.Σ.Ρ. τηρείται Μητρώο Επιχειρήσεων. Η τήρηση αυτού του 

µητρώου εξασφαλίζει και την έκδοση των πιστοποιητικών διαφάνειας που 

προβλέπονται στο νόµο, πριν από τη σύναψη οποιασδήποτε δηµόσιας σύµβασης. 
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• Ο νέος Νόµος 3886/2010 για τη δικαστική προστασία των δηµοσίων συµβάσεων 

στοχεύει στη θεραπεία  βασικών δυσλειτουργιών που παρατηρήθηκαν στο σύστηµα 

ανάθεσης δηµόσιων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών, όπως είναι ο 

αναποτελεσµατικός δικαστικός έλεγχος κατά το προσυµβατικό στάδιο. 

•Σηµαντικό δε βήµα για την εξασφάλιση της διαφάνειας στο χώρο των δηµοσίων 

συµβάσεων αποτελεί η επικείµενη σύσταση µε νόµο της Ενιαίας Αρχής ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων η οποία µεταξύ πολλών άλλων αρµοδιοτήτων θα ελέγχει τη διαδικασία 

ανάθεσης, σύναψης και εκτέλεσης των δηµοσίων συµβάσεων ενώ θα συµβάλλει στην 

ενοποίηση του νοµικού πλαισίου που αφορά στις δηµόσιες συµβάσεις. 

    Για τη δηµιουργία µιας δηµόσιας ∆ιοίκησης απαλλαγµένης από στοιχεία 

διαφθοράς και εναρµονισµένης µε την αρχή της διαφάνειας αφενός απαιτείται 

πολιτική βούληση και αφετέρου ατοµική προσπάθεια κάθε πολίτη. Όπως 

παρουσιάστηκε και στην παρούσα εργασία υπάρχουν πλείστα συστήµατα ελέγχου τα 

οποία όµως πρέπει να αξιολογούνται συνεχώς από άποψη οφέλους και κόστους και 

γιατί όχι να γίνει ανταλλαγή πληροφορίας και κυρίως τεχνογνωσίας µε άλλες 

δηµόσιες ή ιδιωτικές οικονοµίες χωρών που αντιµετώπισαν ή αντιµετωπίζουν 

παρόµοιας φύσεως προβλήµατα. Τέλος, πρέπει να µελετηθεί και να θεσπισθεί το 

κατάλληλο σύστηµα ελέγχου της δηµόσιας διοίκησης που ταιριάζει στα 

χαρακτηριστικά της χώρας µας. Όλα τα παραπάνω δεν πρόκειται να αποδώσουν 

αποτελέσµατα αν δεν υπάρξει η κοινωνική συναίνεση η οποία µπορεί να επιτευχθεί 

µε την κινητοποίηση και ευαισθητοποίηση των πολιτών στο δηµόσιο τοµέα. Με άλλα 

λόγια απαιτείται πρόληψη, καταστολή, αλλά και εκπαίδευση των πολιτών. 
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