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Πεπίληψη
Οη δεκφζηεο ζπκβάζεηο είλαη εθείλεο νη ζπκθσλίεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα νη νπνίεο
έρνπλ σο αληηθείκελφ ηνπο είηε έξγα, είηε πξνκήζεηεο, είηε ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη
πξνο απηφλ θαη απνηεινχλ έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο κεραληζκνχο γηα ηελ
νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ θξαηψλ κειψλ. Πξσηαξρηθφ ξφιν, φκσο, ζηε ζηξαηεγηθή
ηεο ΔΔ δηαδξακαηίδεη θαη ν ηνκέαο ηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο. Η δηαδηθαζία γηα ηε
ζχλαςε κηαο δεκφζηαο ζχκβαζεο ζε έλαλ εξεπλεηηθφ θνξέα απαηηεί πνιιέο
γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο, νξγαλσηηθή επάξθεηα ηνπ θνξέα θαη εμεηδηθεπκέλν
πξνζσπηθφ, ηα νπνία ζπλεπάγνληαη ζηέξεζε πνιχηηκνπ εξεπλεηηθνχ ρξφλνπ.
Κξίλεηαη, ινηπφλ, αλαγθαία ε αλαζεψξεζε ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ ησλ δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ κε ζηφρν ηε βειηηζηνπνίεζε θαη απινχζηεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ
απαηηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο, αλαδεηθλχνληαο πεξηζζφηεξν ηε ζεκαληηθφηεηα
απηνχ ηνπ έλλνκνπ αγαζνχ, ψζηε λα κελ θσιχεηαη ε εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα απφ
θαλέλαλ λνκηθφ, ηερληθφ ή ηδενινγηθφ θξαγκφ, αιιά αληηζέησο λα επηηπγράλεηαη ε
πξναγσγή ηεο κε θάζε πξφζθνξν κέζν.
Λέξειρ κλειδιά: Αξρή ηεο ηαρύηεηαο ή ηεο επηηάρπλζεο,δεκόζηεο ζπκβάζεηο, επηζηήκε,
έξεπλα, ζηξαηεγηθέο ζπκβάζεηο

Διζαγωγή
Γεκφζηεο ζπκβάζεηο είλαη εθείλεο νη ζπκθσλίεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα νη νπνίεο έρνπλ
σο αληηθείκελφ ηνπο είηε έξγα είηε πξνκήζεηεο είηε ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη πξνο
απηφλ. Απνηεινχλ έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ηνκείο

θάζε θξαηηθνχ

κεραληζκνχ δηαδξακαηίδνληαο ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο νηθνλνκίεο ησλ θξαηψλ κειψλ
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (EE), θαζψο εθηηκάηαη φηη παξάγνπλ πεξηζζφηεξν απφ ην
16% ηνπ ΑΔΠ ηεο Έλσζεο1. Θεκειηψδεο, άιισζηε, ζηφρνο ζηνλ ηνκέα ησλ δεκνζίσλ
1

Αλαθνίλσζε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, δηαζέζηκε ζην
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/el/sheet/34/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%
http://e-jst.teiath.gr
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ζπκβάζεσλ είλαη «ε δεκηνπξγία ησλ απαξαίηεησλ ζπλζεθώλ αληαγσληζκνύ, ώζηε νη
δεκόζηεο ζπκβάζεηο λα αλαηίζεληαη ρσξίο δηαθξίζεηο, ν ζηόρνο ηεο νξζνινγηθήο ρξήζεο
ηνπ δεκνζίνπ ρξήκαηνο λα επηηπγράλεηαη κε ηελ επηινγή ηεο θαιύηεξεο δηαζέζηκεο
πξνζθνξάο, νη πξνκεζεπηέο λα έρνπλ πξόζβαζε ζε κηα εληαία αγνξά πνπ ζα πξνζθέξεη
ζεκαληηθέο δπλαηόηεηεο θαη ε αληαγσληζηηθόηεηα ησλ επξσπατθώλ επηρεηξήζεσλ λα
εληζρύεηαη κε απηόλ ηνλ ηξόπν»2. Η νξζή θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ηνκέα
ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ απνηειεί δειαδή έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο δείθηεο
δηαθάλεηαο, ρξεζηήο δηαρείξηζεο θαη αμηνπνίεζεο ηνπ δεκφζηνπ ρξήκαηνο.
Δμάιινπ, ε έξεπλα γηα ηελ θαηάθηεζε θαη ηελ απνθάιπςε ηεο γλψζεο απνηειεί έλα
δήηεκα ηδηαίηεξα επίθαηξν ζηελ ηξέρνπζα επνρή ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο θαη
ηεο γλψζεο. Θα ήηαλ ζπλεπψο ζεκαληηθφ λα πξνζεγγηζηνχλ νη δεκφζηεο ζπκβάζεηο
κε βάζε ηελ έξεπλα.

Η θεζμική εγγύηζη ηηρ έπεςναρ
Πξσηαξρηθφ ξφιν ζηε ζηξαηεγηθή ηεο ΔΔ δηαδξακαηίδεη ν ηνκέαο ηεο έξεπλαο θαη
αλάπηπμεο αθνχ ζηελ Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο «Δπξψπε 2020 - ηξαηεγηθή γηα
έμππλε, δηαηεξήζηκε θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο αλάπηπμε» νξίδεηαη ε έξεπλα θαη
αλάπηπμε σο έλα απφ ηα κέζα επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ κηαο έμππλεο, βηψζηκεο θαη
ρσξίο απνθιεηζκνχο αλάπηπμε. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ε Δπηηξνπή πξναλαγγέιιεη ηελ
επέλδπζε ηνπ 3% ηνπ αθαζάξηζηνπ εγρψξηνπ πξντφληνο («ΑΔΠ») ηεο Έλσζεο ζηελ
έξεπλα θαη ηελ αλάπηπμε έσο ην 2020. Δμάιινπ κία απφ ηηο επηά εκβιεκαηηθέο
πξσηνβνπιίεο πνπ πξνηείλεη πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε πξφνδνο ζηνλ ηνκέα ηεο
έξεπλαο, ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο θαηλνηνκίαο, είλαη ε πξσηνβνπιία «Έλσζε
θαηλνηνκίαο» πνπ ζηνρεχεη ζηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ-πιαηζίνπ θαη ηεο πξφζβαζεο
ζηε ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ έξεπλα θαη ηελ θαηλνηνκία, πξνθεηκέλνπ λα
εμαζθαιηζηεί ε δπλαηφηεηα κεηαηξνπήο ησλ θαηλνηφκσλ ηδεψλ ζε πξντφληα θαη
ππεξεζίεο πνπ κπνξνχλ λα πξνσζήζνπλ ηελ αλάπηπμε θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ζέζεηο
εξγαζίαο.3

83%CE%B9%CE%B5%CF%82%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82.
2
Πξάζηλε Βίβινο γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο ζηελ ΔΔ, COM (96) 583, Ννέκβξηνο 1996, δηαζέζηκε ζην
http://europa.eu/documents/comm/green_papers/pdf/com-96-583_el.pdf
3
Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο «Δπξψπε 2020 - ηξαηεγηθή γηα έμππλε, δηαηεξήζηκε θαη ρσξίο
απνθιεηζκνχο αλάπηπμε», COM(2010) 2020 ηειηθφ, 3.3.2010.
15(4), 2020
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Η πξνψζεζε ηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο θαη ηεο θαηλνηνκίαο απνηειεί ζεκαληηθφ
ζηφρν ηεο Έλσζεο πξνβιεπφκελν παξάιιεια θαη ζην άξζξν 179 ηεο πλζήθεο γηα ηε
Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ην νπνίν νξίδεη φηη:
«Η Έλσζε έρεη σο ζηόρν λα εληζρύζεη ηηο επηζηεκνληθέο θαη ηερλνινγηθέο ηεο βάζεηο,
κε ηε δεκηνπξγία επξσπατθνύ ρώξνπ έξεπλαο ζηνλ νπνίν νη εξεπλεηέο, νη επηζηεκνληθέο
γλώζεηο θαη νη ηερλνινγίεο θπθινθνξνύλ ειεύζεξα, λα δηεπθνιύλεη ηελ αλάπηπμε ηεο
αληαγσληζηηθόηεηάο

ηεο,

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο

ηεο

αληαγσληζηηθόηεηαο

ηεο

βηνκεραλίαο ηεο, θαζώο θαη λα πξνσζήζεη ηηο εξεπλεηηθέο δξάζεηο πνπ θξίλνληαη
αλαγθαίεο βάζεη άιισλ θεθαιαίσλ ησλ Σπλζεθώλ.
Γηα ηνλ ζθνπό απηό, ε Έλσζε ελζαξξύλεη ζην ζύλνιό ηεο ηηο επηρεηξήζεηο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, ηα εξεπλεηηθά θέληξα θαη ηα
παλεπηζηήκηα ζηηο πξνζπάζεηέο ηνπο ζηνπο ηνκείο ηεο έξεπλαο θαη ηερλνινγηθήο
αλάπηπμεο πςειήο πνηόηεηαο, εληζρύεη ηηο πξνζπάζεηεο γηα ζπλεξγαζία, επηδηώθνληαο,
ηδηαίηεξα, λα δίλεηαη ζηνπο εξεπλεηέο ε επθαηξία λα ζπλεξγάδνληαη ειεύζεξα πέξαλ ησλ
ζπλόξσλ θαη ζηηο επηρεηξήζεηο ε επθαηξία λα εθκεηαιιεύνληαη ηηο δπλαηόηεηεο πνπ
παξέρεη ε εζσηεξηθή αγνξά, ηδίσο κέζσ ηνπ αλνίγκαηνο ησλ εζληθώλ δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ, ηνπ θαζνξηζκνύ θνηλώλ πξνηύπσλ θαη ηεο εμάιεηςεο ησλ λνκηθώλ θαη
θνξνινγηθώλ εκπνδίσλ ζηε ζπλεξγαζία απηή».
Σε ζεκαληηθφηεηα ηεο έξεπλαο εληζρχεη θαη ε πξνζηαζία απηνχ ηνπ ζεζκνχ ζην
ειιεληθφ χληαγκα. Η ειεπζεξία ηεο έξεπλαο απνηειεί έλα έλλνκν αγαζφ πνπ
θαηνρπξψλεηαη ζπληαγκαηηθά γηα πξψηε θνξά ζην χληαγκα ηνπ 1975, θαη δε
απηνηειψο ζε ζρέζε κε ηα ζχζηνηρα αγαζά ηεο ηέρλεο (θαιιηηερλίαο), ηεο επηζηήκεο
θαη ηεο δηδαζθαιίαο4. Δηδηθφηεξα, ην άξζξν 16 παξ. 1 νξίδεη φηη «H ηέρλε θαη ε
επηζηήκε, ε έξεπλα θαη ε δηδαζθαιία είλαη ειεύζεξεο, ε αλάπηπμε θαη ε πξναγσγή ηνπο
απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ Kξάηνπο». ην άξζξν απηφ είλαη θαζηεξσκέλε θαηαξρήλ κηα
αηνκηθή ειεπζεξία πνπ ζρεηίδεηαη θπξίσο κε ην πεξηερφκελν θαη ηε κέζνδν ηεο
έξεπλαο (ηδίσο φζνλ αθνξά ην πεδίν ηεο επηζηήκεο) ελψ ππνρξεψλεηαη ε θξαηηθή
εμνπζία λα κεξηκλά ψζηε λα κελ θσιχεηαη ε εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα απφ θαλέλα
λνκηθφ, ηερληθφ ή ηδενινγηθφ θξαγκφ αιιά θαη λα ζπκβάιιεη ζηελ πξναγσγή ηεο κε
θάζε πξφζθνξν κέζν.
Αθφκε, ηδξχεηαη κηα ζεζκηθή εγγχεζε πνπ πξνζηαηεχεη ιεηηνπξγηθά ηελ ειεπζεξία
ηεο έξεπλαο θαη δηδαζθαιίαο. Η αλψηαηε εθπαίδεπζε απνηειεί δεκφζηα ππεξεζία ε
4

Α. Μαληάηεο, Αξραηνινγηθή έξεπλα πεδίνπ θαη κνπζεία, Δθδφζεηο Αλη. Ν. άθθνπια Αζήλα –
Κνκνηελή 2010, ζ. 160.
http://e-jst.teiath.gr
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νπνία πξνζθέξεηαη απφ λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ ηα νπνία ηεινχλ ππφ ηελ
επνπηεία ηνπ θξάηνπο θαη εληζρχνληαη νηθνλνκηθά απφ απηφ. Ο ζεζκφο ηεο
απηνδηνίθεζεο ησλ ΑΔΙ πξνζηαηεχεηαη, κε απνηέιεζκα ηε κε δπλαηφηεηα
θαηάξγεζήο ηνπο

αιιά θαη ηελ ππνρξέσζε λα νξγαλψλνληαη κε ηξφπν πνπ λα

πξνάγεηαη ε επηζηεκνληθή έξεπλα θαη δηδαζθαιία. Σα αλσηέξσ θαηνρπξψλνληαη θαη
ζην Ν. 4485/2017 «Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, ξπζκίζεηο
γηα ηελ έξεπλα θαη άιιεο δηαηάμεηο» φπνπ ζην άξζξν 3 νξίδεηαη φηη «Σηα Αλώηαηα
Εθπαηδεπηηθά Ιδξύκαηα (Α.Ε.Ι.) θαηνρπξώλεηαη θαη πξνζηαηεύεηαη ε αθαδεκατθή
ειεπζεξία ζηελ έξεπλα θαη ηε δηδαζθαιία, ε νπνία απνηειεί ζεζκηθή εγγύεζε ηεο
αδέζκεπηεο θαη απαξαβίαζηεο επηζηεκνληθήο ζθέςεο, έξεπλαο θαη δηδαζθαιίαο».
Με ιίγα ιφγηα, ν ηνκέαο ηεο έξεπλαο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο γηα
ηελ αλάπηπμε, ηφζν ζε εζληθφ επίπεδν φζν θαη ζε παγθφζκην.
Δίλαη αμηνζεκείσην φηη ε έξεπλα απνηειεί κία πξφθιεζε, ηδίσο γηα ηα πλεπκαηηθνχ
ραξαθηήξα επαγγέικαηα, φπσο είλαη απηφ ηνπ μελαγνχ ην νπνίν έρεη απειεπζεξσζεί
λνκηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα, ζε δηάθνξεο πεξηνρέο. Όζνλ αθνξά ηελ Ιζπαλία, ζηελ
Απηφλνκε Κνηλφηεηα ηεο Λα Ρηφρα θαη κε ην Ν. 8/2009 θπξίσο ζε εθείλε ηεο
Μαδξίηεο έρεη θαηαξγεζεί ε απαίηεζε ηεο πηζηνπνίεζεο γηα ηνπο μελαγνχο5. Η
θαζηέξσζε ηεο ειεπζεξίαο θάζε αηφκνπ λα αζθεί ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ μελαγνχ,
ρσξίο πξναπαηηνχκελα ζπνπδψλ θαη δηνηθεηηθήο άδεηαο, είλαη κία επαλάζηαζε ε
νπνία επηηείλεη ηνλ αληαγσληζκφ ζε απηφ ην επάγγεικα, πνπ απφ ηε θχζε ηνπ είλαη
δχζθνιν θαη ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθφ. Αλ ν ειιεληθφο Ν. 710/1977 απνθαιεί ηνλ
μελαγφ φρη κφλνλ μελαγφ αιιά θαη εμεγεηή, ζχκθσλα κε ην ζσκαηείν
‘’CuéntameToledo’’, ην νπνίν

παξέρεη ππεξεζίεο μελάγεζεο ζην Σνιέδν

απνθιεηζηηθά κε επίζεκνπο (πηζηνπνηεκέλνπο) μελαγνχο – ππαιιήινπο ηνπ, ν
μελαγφο πξέπεη λα έρεη ηελ επηζπκία λα ζπλερίδεη λα γλσξίδεη: είλαη έλαο εξεπλεηήο6.
Δμάιινπ, ζηνλ ηνκέα ηνπ πνιηηηζκνχ, πξνέρνπζα ζέζε θαίλεηαη λα έρεη ε
αξραηνινγηθή έξεπλα πεδίνπ, γηα ηελ νπνία γίλεηαη ξεηά ιφγνο ζηνλ ηζρχνληα βαζηθφ
πνιηηηζηηθφ Ν. 3028/20027. Απηφ ην δεδνκέλν απνηειεί κία αθφκε έλδεημε ηεο

5

A. Maniatis, Eu-En. Cortés-Ramírez, El Derecho a la Información Turística. La Inversión del Papel
del Guía, Editorial Académica Española, 2020, pág. 80.
6
Anónimo, Free Tours: turismo de calidad, libre y accesible, ABC, Actualizado 12/06/2017,
https://www.abc.es/espana/castilla-la-mancha/toledo/ciudad/abci-free-tours-turismo-calidad-libre-yaccesible-201706121054_noticia.html.
7
Α. Μαληάηεο, Εηζαγσγή ζην Πνιηηηζηηθό Δίθαην, Δθδφζεηο Αλη. Ν. άθθνπια Αζήλα - Κνκνηελή
2008, ζ. 101.
15(4), 2020
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θιηκαθνχκελεο, ζχγρξνλεο ηάζεο ηνπ Έιιελα λνκνζέηε λα αλαγλσξίζεη θαη λα
ξπζκίζεη ιεπηνκεξψο ην θαηλφκελν ηεο έξεπλαο.
ην πιαίζην ηεο ειιεληθήο Πνιηηείαο, ελψ κέρξη ην 2019 ε Γεληθή Γξακκαηεία
Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο, ε νπνία απνηειεί κηα ζχγρξνλε δεκφζηα ππεξεζία κε
απνζηνιή ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηνλ ζπληνληζκφ ηεο πινπνίεζεο ηεο πνιηηηθήο Έξεπλαο,
Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο θαη Καηλνηνκίαο, ηεινχζε ππφ ηελ επνπηεία ηνπ
Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ κεηαθέξζεθε ζην Τπνπξγείν
Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ κε ην Π.Γ. 81/20198.
Ιζηοπική αναζκόπηζη ηος εςπωπαϊκού Γικαίος Γημοζίων ςμβάζεων
Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1960, αθνινπζψληαο ηνπο θαλφλεο ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ ησλ
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, εγθξίζεθαλ αξθεηέο θαλνληζηηθέο πξάμεηο ζρεηηθέο κε ηηο
δεκφζηεο ζπκβάζεηο ζηελ θνηλνηηθή έλλνκε ηάμε. Αξγφηεξα, ε Δπξσπατθή
Οηθνλνκηθή Κνηλφηεηα απνθάζηζε λα απινπνηήζεη θαη λα ζπληνλίζεη ηε λνκνζεζία
πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ εγθξίλνληαο ηέζζεξηο νδεγίεο (Οδεγίεο 92/50/ΔΟΚ,
93/36/ΔΟΚ, 93/37/ΔΟΚ θαη 93/38/ΔΟΚ) πνπ ζηφρν είραλ ην άλνηγκα ησλ δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ ζηνλ επξσπατθφ αληαγσληζκφ. Σν 2004 πξαγκαηνπνηείηαη ζπγρψλεπζε
ησλ σο άλσ νδεγηψλ ζηελ Οδεγία 2004/18/ΔΚ θαη ζηελ Οδεγία 2004/17/ΔΚ, νη
νπνίεο κεηαμχ ησλ άιισλ ζεζπίδνπλ δηαηάμεηο επξσπατθνχ ζπληνληζκνχ ησλ εζληθψλ
δηαδηθαζηψλ γηα ηε ζχλαςε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη εγγπψληαη ην άλνηγκα
απηψλ ζηνλ αληαγσληζκφ.
Σν 2011 ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή κέζσ ζρεηηθνχ δειηίνπ ηχπνπ9

επηζεκαίλεη ηε

ζεκαληηθφηεηα ηεο πνιηηηθήο ζηνλ ηνκέα ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ε νπνία νθείιεη
λα εμαζθαιίζεη βέιηηζηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ θνλδπιίσλ, ψζηε λα ζηεξίμεη
ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρφιεζεο, θαη λα ζπκβάιεη
κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηεο ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020».
Πξνο εθπιήξσζε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ πξνρσξά ζε κεηαξξχζκηζε ηεο λνκνζεζίαο
ζρεηηθά κε ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο πξνθεηκέλνπ λα δηαηίζεληαη επέιηθηα θαη απιά
κέζα, ηα νπνία λα επηηξέπνπλ ζηηο δεκφζηεο αξρέο θαη ζηνπο πξνκεζεπηέο ησλ αξρψλ
απηψλ λα ζπλάπηνπλ δηαθαλείο θαη αληαγσληζηηθέο ζπκβάζεηο θαηά ην δπλαηφλ
επθνιφηεξα, ψζηε νη αγνξέο λα πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ θαιχηεξε ζρέζε πνηφηεηαο
πξνο ηηκή ("value for money").
8

ΦΔΚ 119/Α/9-7-2019.
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_11_1580.

9

http://e-jst.teiath.gr
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Απνηέιεζκα ηεο δξάζεο ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ ηεο ΔΔ (ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ, ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, θαζψο θαη ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο ΔΔ) φζνλ
αθνξά ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο ήηαλ ε έθδνζε ησλ εμήο πεγψλ ηνπ παξάγσγνπ
επξσπατθνχ δηθαίνπ:
- Οδεγία 2014/23/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο
Φεβξνπαξίνπ 2014 ζρεηηθά κε ηελ αλάζεζε ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο,
- Οδεγία 2014/24/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο
Φεβξνπαξίνπ 2014 ζρεηηθά κε ηηο δεκφζηεο πξνκεζεηψλ θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο
νδεγίαο 2004/18/ΔΚ θαη
- Οδεγία 2014/25/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο
Φεβξνπαξίνπ 2014 ζρεηηθά κε ηηο πξνκήζεηεο θνξέσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη
ζηνπο ηνκείο ηνπ χδαηνο, ηεο ελέξγεηαο, ησλ κεηαθνξψλ θαη ησλ ηαρπδξνκηθψλ
ππεξεζηψλ θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 2004/17/ΔΚ.
Πξφθεηηαη γηα ηελ ηξέρνπζα, ηέηαξηε γελεά θαλφλσλ ηεο ΔΔ γηα ηηο δεκφζηεο
ζπκβάζεηο, ε νπνία έρεη κεηαηξέςεη ηε δεκφζηα ζχκβαζε ζε εξγαιείν άζθεζεο
πνιηηηθήο γηα κηα νξηζκέλε ζηξαηεγηθή, ζρεηηθή κε ην λενινγηζκφ «ζηξαηεγηθέο
ζπκβάζεηο» («strategiccontracting»)10. Γηα παξάδεηγκα, ζην πξναλαθεξζέλ έγγξαθν
«Δπξψπε 2020 - ηξαηεγηθή γηα έμππλε, δηαηεξήζηκε θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο
αλάπηπμε» πξνβιέθζεθαλ γηα ηελ Δπξψπε ην 2020 ηξεηο

πξνηεξαηφηεηεο, ηεο

έμππλεο αλάπηπμεο, ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο θαη ηεο ρσξίο απνθιεηζκνχο (θνηλσληθά
ζπλεθηηθήο) αλάπηπμεο.
Η πξψηε Οδεγία ελζσκαηψζεθε ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε κε ην Ν. 4413/2016 ελψ
νη άιιεο δχν κε ηνλ «αδειθφ» Ν. 4412/2016 γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ,
πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ.
Γιαδικαζία ζύναψηρ δημόζιαρ ζύμβαζηρ και πποβλήμαηα ζηην έπεςνα
Με ην Ν. 4412/2016 ξπζκίδεηαη ην πιαίζην δεκνπξάηεζεο, αλάζεζεο θαη εθηέιεζεο
ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, νη νπνίεο νξίδνληαη σο νη ζπκβάζεηο εμ επαρζνχο αηηίαο
πνπ ζπλάπηνληαη γξαπηψο κεηαμχ ελφο ή πεξηζζφηεξσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη
κηαο ή ελφο ή πεξηζζφηεξσλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ/ αλαζεηφλησλ θνξέσλ, αληίζηνηρα,

10

Α. Μαληάηεο, Ο εμεπξσπατζκόο ηεο Ιζπαλίαο ζην Δίθαην Δεκνζίσλ Σπκβάζεσλ, ProJustitia, 2020, ζ.
2, https://ejournals.lib.auth.gr/projustitia/article/view/7722/7488.
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θαη έρνπλ σο αληηθείκελν ηελ εθηέιεζε έξγσλ, ηελ πξνκήζεηα αγαζψλ ή ηελ παξνρή
ππεξεζηψλ.
Η δηαδηθαζία γηα ηε ζχλαςε κηαο δεκφζηαο ζχκβαζεο ζε έλαλ εξεπλεηηθφ θνξέα
απαηηεί ζεκαληηθφ ρξφλν, πςειφ δηνηθεηηθφ βάξνο, θαηάιιειε ζηξαηεγηθή ζχλαςεο
ηεο εθάζηνηε δεκφζηαο ζχκβαζεο, νξγαλσηηθή επάξθεηα ηνπ θνξέα θαη εμεηδηθεπκέλν
πξνζσπηθφ. ηε ζπλέρεηα επηρεηξείηαη κηα πξνζπάζεηα απνηχπσζεο ησλ ζηαδίσλ πνπ
απαηηνχληαη απφ ηε ζηηγκή ηεο έληαμεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ελφο εξεπλεηηθνχ έξγνπ
ζε έλαλ εξεπλεηηθφ θνξέα έσο ηε ζχλαςε ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο πξνθεηκέλνπ έλαο
εξεπλεηήο λα πξνκεζεπηεί ηα είδε ή ηελ ππεξεζία πνπ απαηηείηαη γηα ηελ
νινθιήξσζε ηνπ επηζηεκνληθνχ ηνπ έξγνπ.
Πξψην βήκα γηα ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο, φπσο πξναλαθέξζεθε, είλαη ε έληαμε
ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ θνξέα, θαηφπηλ έγθξηζήο
ηνπ απφ ην απνθαηλφκελν φξγαλν, πξνθεηκέλνπ λα είλαη εθηθηή ε πινπνίεζε ησλ
δαπαλψλ ηνπ. Αθνινπζεί ε ζπλεξγαζία ηνπ εξεπλεηή κε ηνπο αξκφδηνπο δηνηθεηηθνχο
ππαιιήινπο γηα ηνλ νξζφ ζρεδηαζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο ησλ πξνκεζεηψλ ηνπ
έξγνπ ηνπ έηζη ψζηε λα απνθεπρζνχλ ζηξαηεγηθέο θαηάηκεζεο νη νπνίεο ζα
νδεγήζνπλ ζε κε λφκηκεο δαπάλεο. H θαηεγνξηνπνίεζε ησλ πξνκεζεηψλ βέβαηα ζε
νκάδεο νκνεηδψλ εηδψλ/ππεξεζηψλ θαη ε επηινγή ηεο δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο δελ
ζεσξείηαη απιή δηαδηθαζία θαζψο ζα πξέπεη λα γίλεη κε γλψκνλα ηηο ζπλνιηθέο
αλάγθεο ηνπ έξγνπ γηα πξνκήζεηα αγαζψλ ή ππεξεζηψλ θαη δελ ππάξρεη αζθαιήο
νξηζκφο γηα ην πνηα πξντφληα θξίλνληαη νκνεηδή.
Η πξφηαζε ησλ αξκφδησλ δηαρεηξηζηηθψλ αξρψλ θαη ηεο Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ. (Δληαία
Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ πκβάζεσλ) είλαη λα ιακβάλνληαη ππ’ φςηλ νξηζκέλα
θξηηήξηα/ελδείμεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ λνκνινγία (δηθαζηηθέο απνθάζεηο θαη
απνθάζεηο Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ) θαη βνεζνχλ ζηελ θαηαλφεζε απηήο. Δηδηθφηεξα:
1. Πξψην θξηηήξην/έλδεημε απνηειεί ε αληηζηνίρηζε αλά θσδηθφ CPV (Common
ProcurementVocabulary). Ωζηφζν, ε θαηάηαμε πξντφλησλ ζηελ ίδηα νκάδα CPV δελ
ζπλεπάγεηαη αλαγθαία θαη ηελ απφιπηε ηαχηηζή ηνπο, νχηε ππνρξέσζε ίδηαο
αληηκεηψπηζήο ηνπο εμ απφςεσο δηθαίνπ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. Καη αληίζηξνθα, δελ
απνθιείεηαη πξντφληα κε ρσξηζηή νκαδνπνίεζε αλά CPV, ελ φςεη ησλ πξαγκαηηθψλ
ζπλζεθψλ, λα θξηζνχλ ηειηθψο νκνεηδή. πλεπψο, ην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην δελ είλαη
απνιχησο δεζκεπηηθφ· ζπληζηά, σζηφζν, κία έλδεημε.
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2. Έλα δεχηεξν θξηηήξην/έλδεημε είλαη ε πξνκήζεηα απφ ηνλ ίδην πξνκεζεπηή
παξφκνησλ θαηά ηελ ζπλαιιαθηηθή αληίιεςε αγαζψλ. Γηα παξάδεηγκα, ζε πεξίπησζε
πνπ ν ίδηνο πξνκεζεπηήο πξνκεζεχεη ην θνξέα, κε απ’ επζείαο αλαζέζεηο, εληφο ηνπ
ίδηνπ ρξνληθνχ πιαηζίνπ, κε πξντφληα παξφκνησλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ηα νπνία ζε αμία
ππεξβαίλνπλ ην πνζφ ησλ 20.000,00 €, ηφηε πθίζηαηαη εμαηξεηηθά ηζρπξή έλδεημε
θαηάηκεζεο.
3. Έλα άιιν θξηηήξην/έλδεημε πνπ πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππ’ φςηλ είλαη ε ππαγσγή
ελδερνκέλσο νκνεηδψλ πξντφλησλ ζηελ ίδηα αγνξά, ππφ ηελ έλλνηα φηη γηα απηά ε ίδηα
θαηεγνξία ππνςεθίσλ πξνκεζεπηψλ ελδηαθέξεηαη λα δηεμαρζεί εληαία δηαδηθαζία.
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο ησλ πξνκεζεηψλ
ηνπ έξγνπ απαηηείηαη ε αλάξηεζε ηνπ πξσηνγελνχο αηηήκαηνο, φπσο νξίδεηαη ην
αίηεκα απνδνρήο δηαρείξηζεο έξγνπ/πξνγξάκκαηνο, ζπλνδεπφκελν απφ ηνλ εηήζην
αλαιπηηθφ πξνυπνινγηζκφ αλά θαηεγνξία δαπάλεο, ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ
Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Κ.Η.Μ.ΓΗ..) θαζψο θαη
ε αλάξηεζε ηεο έγθξηζεο απηνχ, δειαδή ε απφθαζε έγθξηζεο ή αλακφξθσζεο ηνπ
εηήζηνπ αλαιπηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ/πξνγξάκκαηνο11.
ηε ζπλέρεηα, πινπνηνχληαη νη δηαδηθαζίεο αλάζεζεο ιακβάλνληαο ππφςηλ ηνλ
ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο θάζε θαηεγνξίαο νκνεηδψλ εηδψλ νη νπνίεο αλά έξγν
δχλαληαη λα είλαη δχν ή ηξεηο δηαθνξεηηθέο. πγθεθξηκέλα, γηα δαπάλεο κε ζπλνιηθφ
πξνυπνινγηζκφ έσο 20.000,00€ αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο
(άξζξν 118 ηνπ Ν. 4412/2016), γηα δαπάλεο κε ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ ίζν ή
θαηψηεξν ησλ 60.000,00€ πξαγκαηνπνηείηαη ζπλνπηηθφο δηαγσληζκφο (άξζξν 117 ηνπ
Ν. 4412/2016), γηα δαπάλεο κε ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ αλψηεξν ησλ 60.000,00€
πξαγκαηνπνηείηαη ειεθηξνληθφο δηαγσληζκφο κέζσ ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο
Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΗΓΗ) (άξζξν 36 ηνπ Ν. 4412/2016), ελψ
γηα δαπάλεο κε ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ αλψηεξν ησλ θαηψηαησλ νξίσλ πνπ νξίδεη
ην άξζξν 5 ηνπ Ν. 4412/2016 πξαγκαηνπνηείηαη δηεζλήο δηαγσληζκφο κέζσ ηνπ
ΔΗΓΗ θαη ηεο Τπεξεζίαο Δθδφζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
Η δηαδηθαζία αλάζεζεο κηαο πξνκήζεηαο μεθηλά κε ηε ζχληαμε ηνπ ηεχρνπο ηεο
δηαθήξπμεο γηα ηελ νπνία εξεπλεηέο θαη δηνηθεηηθνί ππάιιεινη θαινχληαη λα
ζπλεξγαζηνχλ ζε κηα πξνζπάζεηα ζπγθεξαζκνχ ησλ δπζλφεησλ, θάπνηεο θνξέο,
11

Ν. 4485/2017 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, ξπζκίζεηο γηα ηελ έξεπλα θαη
άιιεο δηαηάμεηο, άξζξν 66.
15(4), 2020
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λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ κε ηελ εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα πξνο επίηεπμε ηεο
ειεχζεξεο έθθξαζεο ζηελ έξεπλα θαη ζηελ επηζηήκε θαη θαη’ επέθηαζε πξναγσγήο
απηψλ, κέζα απφ έλα νξηνζεηεκέλν φκσο θαη άθξσο γξαθεηνθξαηηθφ πιαίζην.
Καηά ηε ζχληαμε ηνπ ηεχρνπο δηαθήξπμεο νη αλαζέηνπζεο αξρέο πξέπεη λα ηεξνχλ
ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο θαη λα αληηκεησπίδνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο
ηζφηηκα θαη ρσξίο δηαθξίζεηο. Παξάιιεια, ππνρξενχληαη λα ελεξγνχλ κε δηαθάλεηα,
ηεξψληαο ηηο αξρέο ηεο ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο,

ηεο πξνζηαζίαο ηνπ δεκφζηνπ

ζπκθέξνληνο, ηεο πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ησλ ηδησηψλ, ηεο ειεπζεξίαο ηνπ
αληαγσληζκνχ θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο βηψζηκεο θαη αεηθφξνπ
αλάπηπμεο.12
Βαζηθφ ζηνηρείν θαη πξσηαξρηθφ κέιεκα απνηειεί ε ζχληαμε ησλ ηερληθψλ
πξνδηαγξαθψλ νη νπνίεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 54 παξ. 2 ηνπ Ν. 4412/2016 πξέπεη λα
εμαζθαιίδνπλ ηζφηηκε πξφζβαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο
ζχκβαζεο θαη λα κελ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία αδηθαηνιφγεησλ εκπνδίσλ
ζην άλνηγκα ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ζηνλ αληαγσληζκφ. Γηα ηελ δηεμαγσγή φκσο
ιφγνπ ράξε εξγαζηεξηαθνχ πεηξάκαηνο έρεη πξνεγεζεί καθξνρξφληα δνθηκή
ζπγθεθξηκέλσλ εηδψλ ηα νπνία έρνπλ θξηζεί σο απνδεθηά γηα ηελ επηηπρή δηεμαγσγή
ηνπ πεηξάκαηνο θαη ε αιιαγή απηψλ κπνξεί λα θαλεί επηδήκηα. Αλ απφ ηε δηεμαγσγή
ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο κηαο δεκφζηαο ζχκβαζεο πξνθχςεη φηη ηα είδε απηά δελ
είλαη ηα ζπκθεξφηεξα θαη πξέπεη λα αληηθαηαζηαζνχλ, ηφηε απηφ ζπλεπάγεηαη πηζαλά
θαζπζηεξήζεηο ζην ρξφλν πινπνίεζεο ησλ παξαδνηέσλ ελφο έξγνπ ιφγσ
επαλαιακβαλφκελσλ λέσλ δνθηκψλ αιιά θαη ηπρφλ κε επηηπρή έθβαζε ησλ
πεηξακάησλ θαζψο θάπνηα απφ ηα είδε είλαη δπλαηφ λα είλαη αθαηάιιεια σο πξνο ην
ρεηξηζκφ ηνπο.
Δπηπιένλ, γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο ζχληαμεο κηαο δηαθήξπμεο ζα πξέπεη λα
πεξηγξαθεί φιε ε δηαδηθαζία πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο γηα
ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο ελψ πξέπεη λα ηεζνχλ ηφζν νη ππνρξεσηηθνί ιφγνη
απνθιεηζκνχ βάζεη ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016 φζν θαη ηα θαηάιιεια θξηηήξηα
επηινγήο ηα νπνία ζα ζπλδξάκνπλ ζηελ νξζφηεξε επηινγή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα.
Αθνινπζεί ε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο, ε νπνία αλάινγα κε ηε δηαδηθαζία
αλάζεζεο κπνξεί λα απαηηεί απφ 10 έσο θαη 35 εκεξνινγηαθέο εκέξεο ηνπιάρηζηνλ
πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνχλ νη πξνζθνξέο ησλ ππνςήθησλ αλαδφρσλ.
12

Ν. 4412/2016 Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο
2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ), άξζξν 18 παξ. 1.
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Έπεηαη ε αμηνιφγεζε φισλ ησλ εγγξάθσλ πνπ έρνπλ πξνζθνκηζηεί απφ ηνπο
νηθνλνκηθνχο θνξείο, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ην ΣΔΤΓ/ΔΔΔ ην νπνίν ζπληζηά
ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ ζρεηηθνχ Ν. 1599/1986, γηα ηε κε ζπλδξνκή
ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ απφ ηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία θαη ηελ πιήξσζε ησλ
θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο, εγγχεζε ζπκκεηνρήο, ηερληθή θαη νηθνλνκηθή
πξνζθνξά. Η αμηνιφγεζε φισλ ησλ αλσηέξσ εγγξάθσλ βάζεη ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ Ν.
4412/2016 απνηειεί επζχλε ησλ αξκφδησλ επηηξνπψλ πνπ έρνπλ νξηζηεί θαη κπνξεί
λα δηαξθέζεη αξθεηφ ρξνληθφ δηάζηεκα έσο ηελ ζχληαμε ησλ απαξαίηεησλ πξαθηηθψλ
αμηνιφγεζεο. Σα ελ ιφγσ πξαθηηθά πξέπεη λα εγθξηζνχλ απφ ην απνθαηλφκελν
φξγαλν θαη ε απφθαζε απηνχ θνηλνπνηείηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο καδί κε αληίγξαθν
ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. Όπσο
είλαη αληηιεπηφ, ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο εξεπλεηηθψλ αλαισζίκσλ/εμνπιηζκνχ
δηελεξγείηαη απφ εξεπλεηέο, νη νπνίνη ζα πξέπεη λα αθηεξψζνπλ πνιχηηκν ρξφλν απφ
ηελ απνζηνιή ηνπο, δειαδή απφ ηελ εξεπλεηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα, πξνθεηκέλνπ λα
ζπγθξίλνπλ, ηερληθά θαη νηθνλνκηθά, ηα πξνζθεξφκελα είδε ηα νπνία ζε πάκπνιιεο
πεξηπηψζεηο απαξηζκνχληαη ζε εθαηνληάδεο. Παξάιιεια, ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο ζηηο
νπνίεο ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα κηαο δηαθήξπμεο δχλαηαη λα θεξπρζνχλ άγνλα, θαζψο
είηε δελ ππνβιήζεθε θακία πξνζθνξά είηε θακία απφ ηηο ππνβιεζείζεο πξνζθνξέο
δελ είλαη θαηάιιειε. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ζα πξέπεη, αλ θξηζεί φηη απαηηείηαη
αιιαγή ησλ νπζησδψλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο, λα εθθηλήζεη ε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία
απφ ηελ αξρή ή λα απνθαζηζηεί ε αλάζεζε ησλ άγνλσλ ηκεκάησλ κε ηε δηαδηθαζία
ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Ν. 4412/2016. ‘Όκσο, γηα δηαγσληζκνχο
άλσ ησλ πξνβιεπφκελσλ νξίσλ ζα πξέπεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή κε εηδηθφ αίηεκά ηεο
λα ιάβεη ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ., δηαδηθαζία ε νπνία κπνξεί λα
δηαξθέζεη αξθεηφ ρξνληθφ δηάζηεκα.
Η απφθηεζε ησλ πξνκεζεηψλ δελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί αθφκε θαζψο
αθνινπζεί, ζχκθσλα κε ην άξζξν 103 ηνπ Ν. 4412/2016, ε πξφζθιεζε ησλ
ππνςήθησλ αλαδφρσλ γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, έγγξαθα
απαξαίηεηα γηα ηελ επαιήζεπζε ησλ δεισζέλησλ ζην ΣΔΤΓ/ΔΔΔ, εληφο 10
εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ. Αθνινπζεί θαη πάιη δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ε νπνία
εγθξίλεηαη κέζσ ηνπ ζρεηηθνχ πξαθηηθνχ απφ ην απνθαηλφκελν φξγαλν γηα λα
πξνθχςεη ε «απφθαζε θαηαθχξσζεο», ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ησλ
αλαδφρσλ πνπ ζα εθηειέζνπλ ηειηθά ηελ πξνκήζεηα θαη ε νπνία θνηλνπνηείηαη, καδί
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κε ηα πξαθηηθά φισλ ησλ ζηαδίσλ, ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο πνπ δελ έρνπλ
απνθιεηζηεί νξηζηηθά. Όκσο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 105, ε ζχλαςε ζχκβαζεο δελ
επηηξέπεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν 10 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ,
ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ άζθεζε ελζηάζεσλ/πξνδηθαζηηθψλ
πξνζθπγψλ απφ ηνπο έρνληεο έλλνκα δηθαηψκαηα.
Δθηφο απφ ηελ νκαιή θαη «εηξεληθή» (ρσξίο δηαθνξέο) έθβαζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο
δηαδηθαζίαο, ππάξρνπλ θαη δχν άιια ελδερφκελα. Σν πξψην αθνξά ηε κε ππνβνιή
φισλ ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ ή θαη ηε κε ππνβνιή θαλελφο απφ
απεξηζθεςία ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ην δεχηεξν ζπλίζηαηαη ζηελ άζθεζε
ελζηάζεσλ/πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ. Η πξψηε πεξίπησζε κπνξεί λα νδεγήζεη ελ
ηέιεη ζε θήξπμε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηκεκάησλ ηεο δηαθήξπμεο σο άγνλσλ θαζψο
κπνξεί λα κελ ππήξρε δεχηεξνο ζε ζεηξά ππνςήθηνο αλάδνρνο. Απηφ ζπλεπάγεηαη
εθθίλεζε ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο απφ ηελ αξρή θαη πεξαηηέξσ θαζπζηέξεζε
ζηελ πξνκήζεηα ησλ εηδψλ. ηε δεχηεξε πεξίπησζε ζα ζεκεησζεί επίζεο
θαζπζηέξεζε θαζψο ζα πξέπεη λα αμηνινγεζεί ε έλζηαζε, αλάινγα κε ηε δηαδηθαζία
αλάζεζεο, απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ή ηελ Αξρή Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ
Πξνζθπγψλ (ΑΔΠΠ) θαη λα εθδνζεί ε απφθαζε ζηηο πξνζεζκίεο πνπ νξίδεη ν Ν.
4412/2016 ζηα άξζξα 127 θαη 367.
Σν επφκελν βήκα είλαη ελ ηέιεη ε ζχλαςε ζχκβαζεο ε νπνία, αθνχ ζπληαρζεί,
απνζηέιιεηαη ζηνλ αλάδνρν γηα ππνγξαθή εληφο πξνζεζκίαο 20 εκεξνινγηαθψλ
εκεξψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 105 ηνπ Ν. 4412/2016. Δάλ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη
φκσο λα ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή
πξφθιεζε,

θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε

εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 103 (ππνβνιή
θαη αμηνιφγεζε δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο) γηα ηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε
ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Αλ
θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ,
ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ
1 ηνπ άξζξνπ 106, θαη μαλαξρίδεη ε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία.
Δμάιινπ, θαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εγθπκνλνχλ θίλδπλνη θαζψο κπνξεί ν
αλάδνρνο, ζε πεξίπησζε δεκφζηαο ζχκβαζεο πξνκεζεηψλ, λα κε θνξηψζεη,
παξαδψζεη ή

αληηθαηαζηήζεη ηα ζπκβαηηθά πιηθά ή λα κελ επηζθεπάζεη ή

ζπληεξήζεη απηά κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ
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δφζεθε, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 206 θαη ζηελ πεξίπησζε δεκφζηαο
ζχκβαζεο ππεξεζηψλ λα κελ εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή λα κε
ζπκκνξθσζεί κε ηηο γξαπηέο εληνιέο ηεο ππεξεζίαο, πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηελ
ζχκβαζε ή ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαζψο θαη λα ππεξβεί ππαίηηα ηε ζπλνιηθή
πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ παξαηάζεσλ.13 Η
αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ζηνλ αλάδνρν εηδηθή

φριεζε κε ζπγθεθξηκέλε

πξνζεζκία γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ ελεξγεηψλ, ε νπνία αλ παξέιζεη ρσξίο ν
αλάδνρνο λα ζπκκνξθσζεί, θεξχζζεηαη έθπησηνο κέζα ζε πξνζεζκία 30 εκεξψλ
απφ ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο, κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Δίλαη
δπλαηφ λα επαθνινπζήζνπλ δηνηθεηηθέο πξνζθπγέο βάζεη ηνπ άξζξνπ 205 ελψ φια ηα
παξαπάλσ ζπληεινχλ ζε πεξαηηέξσ θαζπζηέξεζε ηεο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο.
πλεπψο, ε δηαδηθαζία απφ ηελ έληαμε ηνπ πξνππνινγηζκνχ ελφο έξγνπ ζηνλ
πξνυπνινγηζκφ

ελφο

εξεπλεηηθνχ

θνξέα

έσο

ηελ

απφθηεζε

ησλ

πξνκεζεηψλ/ππεξεζηψλ πνπ απαηηνχληαη είλαη πηζαλφ λα εθηπιίζζεηαη ζε αξθεηνχο
κήλεο θαη ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη απφ ηνπο εξεπλεηέο ζηα δηάθνξα ζηάδηα αθαηξεί
ζεκαληηθέο εξγαηνψξεο απφ ην εξεπλεηηθφ ηνπο έξγν. Η εθπξφζεζκε παξαιαβή ησλ
απαξαίηεησλ πξνκεζεηψλ/ππεξεζηψλ ζπλεπάγεηαη θαζπζηεξεκέλε θαη θάπνηεο θνξέο
αλεπηηπρή νινθιήξσζε ησλ παξαδνηέσλ ελφο εξεπλεηηθνχ έξγνπ. Παξάιιεια, ζηελ
πεξίπησζε ηεο θαζπζηεξεκέλεο πξνκήζεηαο εμνπιηζκνχ κπνξεί λα ππάξμνπλ
πεξαηηέξσ πξνβιήκαηα ζηελ απφζβεζε ηνπ θφζηνπο ηνπ θαη λα επσκηζηεί ελ ηέιεη ν
εκπιεθφκελνο θνξέαο ην επηπιένλ θφζηνο.
Ππόηαζη αναθεώπηζηρ ηηρ διαδικαζίαρ δημοζίων ζςμβάζεων με γνώμονα ηην
έπεςνα
Απφ ηελ ηζηνξηθή αλαζθφπεζε πξνθχπηεη φηη έρνπλ γίλεη πνιιά ζπνπδαία βήκαηα
ζηνλ ηνκέα ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, ε λνκνζεζία ηνπ νπνίνπ έρεη απνθηήζεη ηα
ηειεπηαία ρξφληα κία ζηξαηεγηθή απνζηνιή. Με ηελ ζηξαηεγηθή «Δπξψπε 2020»
δηακνξθψζεθε ην πιαίζην πνιηηηθήο γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε κε ζηφρν ηελ
εμαζθάιηζε ελφο πςεινχ θαη δηαηεξήζηκνπ επηπέδνπ αλάπηπμεο, παξαγσγηθφηεηαο,
απαζρφιεζεο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο. Η βειηηζηνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, κηαο αγνξάο πνπ ππνινγίδεηαη φηη αληηπξνζσπεχεη πνζνζηφ

13

Ν.4412/2016 Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο
2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ), άξζξν 203.
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κεγαιχηεξν ηνπ 16% ηνπ επξσπατθνχ ΑΔΠ14, κπνξεί λα ζπκβάιεη ζεκαληηθά πξνο
απηήλ ηελ θαηεχζπλζε. Η ηέηαξηε γελεά νδεγηψλ εηζάγεη ζεζκνχο θαη εξγαιεία πνπ
κπνξνχλ λα επηηξέςνπλ

ηελ πξνψζεζε πνιηηηθψλ βηψζηκεο αλάπηπμεο θαη

θνηλσληθήο ζπλνρήο (κέζσ ηεο ζπλεθηίκεζεο πεξηβαιινληηθψλ θαη θνηλσληθψλ
παξακέηξσλ), ηελ ελίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ θαζψο
θαη ηελ πξνψζεζε ηεο θαηλνηφκνπ επηρεηξεκαηηθφηεηαο ππφ ζπλζήθεο πγηνχο
αληαγσληζκνχ15.
Δληνχηνηο, ε εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ζπκβάιιεη άκεζα ζηελ αηνκηθή θαη
ζπιινγηθή επεκεξία θαη πνηφηεηα δσήο. Η πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο εληζρχεη ηε
δξάζε ηεο ΔΔ ζε απηφλ ηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία ελφο
Δπξσπατθνχ Υψξνπ Έξεπλαο. Άιισζηε, ην πξφγξακκα «Οξίδνληαο 2020», κε
πξνυπνινγηζκφ 80 δηζεθαηνκκχξηα επξψ, είλαη ην πξφγξακκα ηεο ΔΔ γηα ηελ έξεπλα
θαη ηελ θαηλνηνκία γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020 ην νπνίν έρεη σο ζηφρν λα εδξαηψζεη
ηελ ΔΔ σο κηα εγεηηθή νηθνλνκία ηεο γλψζεο, πνπ λα παξάγεη επηζηεκνληθή γλψζε
θαη θαηλνηνκία ψζηε λα δηαζθαιίδεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο Δπξψπεο ζε
παγθφζκην επίπεδν16.
Πέξαλ ησλ αλσηέξσ, φκσο, ην εξεπλεηηθφ έξγν θάζε ρψξαο ζπκβάιιεη
αδηακθηζβήηεηα ζηελ πξναγσγή ελφο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ηνκείο, φπσο είλαη ε
δεκφζηα πγεία. Η θπξίαξρε αξρή πνπ πξέπεη λα ηεξείηαη, ζχκθσλα θαη κε ην άξζξν
168 ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, είλαη φηη ε αλζξψπηλε
πγεία πξνζηαηεχεηαη θαη ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ηελ εθπφλεζε φισλ ησλ πνιηηηθψλ
θαη δξαζηεξηνηήησλ ηεο ΔΔ. Μάιηζηα, θαηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν ηεο παλδεκίαο ηνπ
θνξσλντνχ, ε αλάγθε γηα πξνάζπηζε ηεο δεκφζηαο πγείαο απνβαίλεη επηηαθηηθή.
Κξίλεηαη ινηπφλ αλαγθαία ε ελίζρπζε ηεο έξεπλαο, φρη κφλν νηθνλνκηθά αιιά θαη απφ
πιεπξάο δηαδηθαζηψλ. Καηαξρήλ, ελδείθλπηαη λα ιεθζνχλ κέηξα γηα ηελ ειάηησζε
ηεο γξαθεηνθξαηίαο ζηνπο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ηδίσο ζε φζνπο αζρνινχληαη
κε ηελ πξναγσγή ηεο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, κέζσ ηξνπνπνίεζεο ησλ
λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ πνπ νξίδνπλ ηελ νξγάλσζε θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο,
14

Αλαθνίλσζε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, δηαζέζηκε ζην
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/el/sheet/34/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%
83%CE%B9%CE%B5%CF%82%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B5
%CE%B9%CF%82
15
Γ. Ράηθνο, Γίθαην Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, Αληί Πξνιφγνπ, Δθδφζεηο Αλη. Ν. άθθνπια Δ.Δ., Β’
έθδνζε, 2017.
16
Αλαθνίλσζε γηα ηελ ‘Δξεπλα θαη Καηλνηνκία δηαζέζηκε ζην
https://eurlex.europa.eu/summary/chapter/research_innovation.html?root_default=SUM_1_CODED%3
D27&locale=el.
http://e-jst.teiath.gr
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γηα λα είλαη δπλαηή ε εθηέιεζε ησλ εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ ζε κηθξφηεξν ρξνληθφ
δηάζηεκα (αξρή ηεο ηαρχηεηαο ή ηεο επηηάρπλζεο). εκαληηθφ κέξνο ηνπ ρξφλνπ πνπ
απαηηείηαη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο

αθνξά εζσηεξηθέο

δηαδηθαζίεο γηα ηελ έγθξηζε ησλ δηαθφξσλ εγγξάθσλ πνπ απαηηνχληαη.
Δπηπιένλ, ηα πξνβιήκαηα θαη νη δπζιεηηνπξγίεο ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο ηνπ
ζπζηήκαηνο ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ είλαη πνιππαξαγνληηθά θαη ζπλδένληαη θαη κε
ηελ έιιεηςε πξνγξακκαηηζκνχ θαη νξγαλσηηθήο επάξθεηαο ησλ θνξέσλ. Οη
δηαδηθαζίεο ζχλαςεο απαηηνχλ ζρεδηαζκφ θαη παξαθνινχζεζε κε επηκέιεηα θαη
ηερλνγλσζία απφ θαιά νξγαλσκέλεο κνλάδεο/ηκήκαηα γηα λα παξάγνπλ ην κέγηζην
επηδησθφκελν απνηέιεζκα. Απαξαίηεηε ζεσξείηαη θαη ε εμεηδηθεπκέλε θαηάξηηζε ηνπ
πξνζσπηθνχ πνπ αζρνιείηαη κε ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο, ην νπνίν ζα πξέπεη λα
πεξηιακβάλεη επηζηήκνλεο δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ, φπσο λνκηθνί, νηθνλνκνιφγνη,
αιιά θαη άηνκα πνπ έρνπλ γλψζεηο ζην αληηθείκελν ηεο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο.
Οη εκπιεθφκελνη απηψλ ησλ θαηεγνξηψλ ζα κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ ηφζν ζηνλ
επαξθή πξνγξακκαηηζκφ ησλ αλαγθψλ φζν θαη

ζηε ρξήζε ζχγρξνλσλ θαη

απνηειεζκαηηθψλ εξγαιείσλ ζρεδηαζκνχ, πξνθήξπμεο, αλάζεζεο θαη εθηέιεζεο ησλ
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ17.
Παξάιιεια, απαηηείηαη ε αλαβάζκηζε ηνπ ΔΗΓΗ πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ λα
ζπκκεηάζρνπλ ζε κηα δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία θαη νηθνλνκηθνί θνξείο απφ άιια
θξάηε κέιε ηεο ΔΔ, κηαο θαη κέρξη ηνπ παξφληνο απηή ε δπλαηφηεηα δπζρεξαίλεηαη
ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην εκπφδην ηεο γιψζζαο. Με ιίγα ιφγηα, ζα πξέπεη ην ΔΗΓΗ
ηεο θάζε ρψξαο λα κπνξεί λα αλαπαξάγεη ηηο δηαθεξχμεηο ζε φιεο ηηο επίζεκεο
γιψζζεο ηεο ΔΔ έηζη ψζηε λα είλαη εχθνια θαηαλνεηή ζε θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα ηεο
ΔΔ αιιά θαη ε δηαδηθαζία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ λα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη
ζε θάζε γιψζζα, δειαδή ην ζχζηεκα λα έρεη ηε δπλαηφηεηα πεξηγξαθήο ησλ
δηαδηθαζηψλ ζε φιεο ηηο γιψζζεο. Δθηηκάηαη φηη απηή ε εμέιημε ζα ζπλέβαιε ζηε
δηεχξπλζε ηεο αγνξάο, ζηελ νπνία απεπζχλεηαη θάζε αλαζέηνπζα αξρή, θαη ζηελ
ππνβνιή πεξηζζφηεξν αληαγσληζηηθψλ πξνζθνξψλ.
Η αιιαγή ησλ θαηψηαησλ νξίσλ ζα κπνξνχζε επίζεο λα νδεγήζεη ζηελ απινπνίεζε
ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ζηελ ειάηησζε ηνπ ρξφλνπ πεξάησζεο απηψλ αθνχ ζα ππήξρε
ε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν νη δηαδηθαζίεο αλάζεζεο ησλ
άξζξσλ 117 θαη 118 ηνπ Ν. 4412/2016, νη νπνίεο ζπλίζηαληαη ζηελ απεπζείαο
17

Πξφηαζε γηα ηελ πηνζέηεζε εζληθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο 2016-2020,
Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ., 2016.
15(4), 2020
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αλάζεζε θαη ζην ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ. Η ζεκειηψδεο αξρή ηεο δηαθάλεηαο είλαη
εθαξκνζηέα ζε κέγηζην βαζκφ θαη ζε απηέο ηηο δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο ιφγσ ηεο πην
απιήο κνξθήο ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ζα ζπληεινχζαλ ζεκαληηθά ζηελ
ειάθξπλζε ηνπ δηνηθεηηθνχ βάξνπο θαη ζηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ
ζηαδίνπ ζε πην ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα.
Πεξαηηέξσ, ε ζχληκεζε ησλ πξνζεζκηψλ ηφζν ησλ θαηαιεθηηθψλ εκεξνκεληψλ
ππνβνιήο πξνζθνξψλ φζν θαη ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο απηψλ ζα ζπλεηζέθεξε
ζηελ απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ. Δηδηθφηεξα, ζα κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηείηαη ε
αμηνιφγεζε φισλ ησλ ππνθαθέισλ, δειαδή δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ηερληθψλ
θαη νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ηνπ κεηνδφηε, θαη ην
απνθαηλφκελν φξγαλν λα εγθξίλεη φια ηα πξαθηηθά κε κία απφθαζε θαηαθχξσζεο,
θαηά ηεο νπνίαο ζα ρσξνχζε άζθεζε ελζηάζεσλ/πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ. Με
απηφλ ηνλ ηξφπν ζα ειαηησλφηαλ ν ρξφλνο πεξάησζεο ηεο δηαδηθαζίαο ζεκαληηθά
θαζψο ζα απαηηνχληαλ κφλν κία ζπλεδξίαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ θαη νη
νηθνλνκηθνί θνξείο ζα είραλ ηε δπλαηφηεηα άζθεζεο ελζηάζεσλ/πξνδηθαζηηθψλ
πξνζθπγψλ κία θνξά θαηά φισλ ησλ πξαθηηθψλ αμηνιφγεζεο.
Παξάιιεια, ε απινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ελφο άγνλνπ ηκήκαηνο κε ηε
δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Ν. 4412/2016 ζα ήηαλ
ζεκαληηθφ κέζν έηζη ψζηε λα απνθεχγεηαη νπζηαζηηθά ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο
δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο απφ ηελ αξρή. Απφ ηε ζηηγκή πνπ έλα ηκήκα έρεη θεξπρζεί
σο άγνλν κεηά απφ δεκνζίεπζε δηαθήξπμεο κε φιεο ηηο λφκηκεο πξάμεηο ζα κπνξνχζε
λα κελ απαηηνχληαλ ε δηαδηθαζία λα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ηνπ ΔΗΓΗ θαη ε
πξνκήζεηα ησλ άγνλσλ ηκεκάησλ λα εθηεινχληαλ κέζσ κηαο πην απινπνηεκέλεο
δηαδηθαζίαο, ζαλ ηελ απεπζείαο αλάζεζεο, ηεξψληαο ηηο αξρέο ηεο δηαθάλεηαο θαη ηνπ
γλήζηνπ θαη πγηνχο αληαγσληζκνχ.
Σέινο, ελδείθλπηαη ε δεκηνπξγία ελφο κεηξψνπ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζε θάζε
αλαζέηνπζα αξρή γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπο έσο έλα ζπγθεθξηκέλν θαηψηαην
φξην, θαζψο ηα ππφ πξνκήζεηα είδε ησλ εξεπλεηηθψλ θνξέσλ είλαη θάζε θνξά
παξφκνηα. Μεηά απφ πξφζθιεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε νπνία λα πεξηιακβάλεη,
απαξαηηήησο, πεξηγξαθή ησλ εηδψλ/ππεξεζηψλ πνπ είλαη δπλαηφ λα απνηειέζνπλ
ζπκβαηηθφ αληηθείκελν, ηηο ζρεηηθέο ειάρηζηεο ηερληθέο απαηηήζεηο, ην εχξνο ησλ
απνδεθηψλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, ηα αληηθεηκεληθά θξηηήξηα γηα ηελ εγγξαθή ζην
κεηξψν

θαη

http://e-jst.teiath.gr
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πξνεπηιεγκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ – δπλεηηθψλ αλαδφρσλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν
ζα κπνξνχζε λα απνθεπρζεί ε ζπλερήο αμηνιφγεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ σο πξνο ηε
κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ θαη ηελ πιήξσζε ησλ πνηνηηθψλ θξηηεξίσλ
επηινγήο ελψ ν αλάδνρνο γηα ζπγθεθξηκέλεο ζπκβάζεηο ζα πξνέθππηε θάζε θνξά πνπ
ζα ππήξρε ε αλάγθε πξνκήζεηαο κέζσ ειεθηξνληθήο θιήξσζεο, ε νπνία ζα
αλαδείθλπε ηξεηο ζπκκεηέρνληεο γηα ηελ ππνβνιή ηεο ηειηθήο ηνπο πξνζθνξάο έηζη
ψζηε λα επηιεγεί ν ζπκθεξφηεξνο.
Δπίλογορ
Απηφ πνπ ζπλάγεηαη απφ ηελ παξνχζα κειέηε είλαη φηη είλαη δήηεκα κείδνλνο
ζεκαζίαο ε αλαζεψξεζε ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, ηδηαίηεξα
δπλάκεη ηεο κνληέξλαο αξρήο ηεο ηαρχηεηαο. Απφ ηε κηα πιεπξά, ζε εζληθφ επίπεδν,
απηή ε κεηαβνιή ζπληζηάηαη λα γίλεη πξνο έλα πεξηζζφηεξν θηιηθφ θαη απιφ
πεξηβάιινλ γηα ηελ απφθηεζε ησλ κέζσλ εθείλσλ πνπ ζπληεινχλ ζηελ πξνάζπηζε
ζεκαληηθψλ πηπρψλ ηεο θνηλσλίαο φπσο είλαη ε δεκφζηα πγεία αιιά θαη ε δηαθχιαμε
ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, θαζψο ζηελ Διιάδα πξαγκαηνπνηείηαη ζεκαληηθή
εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ πνιηηηθή, νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή
ηζηνξία ηνπ ειιεληθνχ ρψξνπ πνπ απνζθνπεί ζηελ ηζηνξηθή ηεθκεξίσζε θαη
εξκελεία, ζηε δηάρπζε λέαο γλψζεο ζπκβάιινληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζηελ εζληθή
απηνγλσζία. πλαθψο επηζεκαίλεηαη φηη έρεη πξνηαζεί απφ ηε ζεσξία λα
αλαζεσξεζεί ην πξναλαθεξζέλ άξζξν 16 παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο έηζη ψζηε λα
πξνβιεθζεί φηη ε ηέρλε θαη ε επηζηήκε, ε έξεπλα θαη ε δηδαζθαιία είλαη ειεχζεξεο κε
θαηαιχηε ηελ εξκελεία18.
Απφ ηελ άιιε, ελδείθλπηαη ε ΔΔ λα ρξεζηκνπνηήζεη θάζε πξφζθνξν κέζν γηα ηελ
βειηηζηνπνίεζε θαη απινχζηεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ζηνλ
ηνκέα

ηεο

έξεπλαο

θαη

ηεο

επηζηήκεο,

αλαδεηθλχνληαο

πεξηζζφηεξν

ηε

ζεκαληηθφηεηα απηψλ ησλ έλλνκσλ αγαζψλ. Ίζσο ηφηε επηηξαπεί ζηνπο εξεπλεηέο
ηεο θάζε ρψξαο λα εζηηάζνπλ αθφκε πεξηζζφηεξν ζε απηφ ην νπνίν ηάρζεθαλ θαη λα
ζπλεηζθέξνπλ ζην έπαθξνλ ζε θάζε πηπρή ηεο θνηλσλίαο, κέζσ ησλ επηηεπγκάησλ
ηνπο.
***

18

Α. Μαληάηεο, Θεκειηώδε Δηθαηώκαηα & Αξρηηεθηνληθή Κιεξνλνκηά. Σπκβνιή ζην Δηνηθεηηθό Δίθαην,
Δθδφζεηο Αλη. Ν. άθθνπια Αζήλα – Κνκνηελή, 2010, ζ. 329.
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Abstract
Public procurement or public contracting consists νf a public sector contract which
deals with either works, supplies or services provided to the public sector, and is one
of the most important mechanisms for the economic development of the Member
States. However, the research and development sector also plays a key role in the EU
strategy. The process of awarding a public contract to a research institution requires a
lot of bureaucratic procedures, organizational competence of the institution, and
specialized staff, which result in deprivation of valuable research time. It is therefore
necessary to review the legal framework of public procurement in order to optimize
and simplify the procedures required in research, highlighting the importance of this
legal good, so that research is not hindered by any legal, technical or ideological
barrier, but instead promoted by any appropriate means.
Keywords: Principle of speed or acceleration, public procurement (/public
contracting), science, research, strategic contracting
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