ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων - Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία
92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992
(L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L 335)»
Προς τη Βουλή των Ελλήνων
Α. Με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ καθορίστηκαν κανόνες
για την παροχή άµεσης και αποτελεσµατικής δικαστικής
προστασίας των ενδιαφεροµένων και υποψηφίων, κατά
το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεων οι οποίες ανατίθενται από φορείς του δηµόσιου τοµέα, όταν
οι συµβάσεις αυτές υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής των
Οδηγιών που αφορούν τις δηµόσιες συµβάσεις έργων,
προµηθειών και υπηρεσιών. Εξάλλου, µε την Οδηγία
92/13/ΕΟΚ καθορίστηκαν παρόµοιοι κανόνες για τη δικαστική προστασία των ενδιαφεροµένων και υποψηφίων
κατά το στάδιο ανάθεσης των συµβάσεων, όταν οι αναθέτοντες δηµόσιοι φορείς δραστηριοποιούνται στους τοµείς ύδατος, ενέργειας, µεταφορών και τηλεπικοινωνιών. Οι Οδηγίες αυτές ενσωµατώθηκαν στο εθνικό δίκαιο µε τους νόµους 2522/1997 και 2854/2000 αντίστοιχα. Κατά το χρονικό διάστηµα εφαρµογής τoυς διαπλάστηκε πολύτιµη νοµολογία, κυρίως από την Επιτροπή Αναστολών του Συµβουλίου της Επικρατείας, η οποία συνέτεινε τα µέγιστα στην αποτελεσµατικότητα της δικαστικής προστασίας των υπαγοµένων στην προστασία
του νόµου και στην παγίωση του αισθήµατος ασφάλειας
δικαίου.
Β. Με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ οι προαναφερθείσες Οδηγίες 89/665/ΕΟΚ και 92/13/ΕΟΚ τροποποιήθηκαν, συµπληρώθηκαν και κωδικοποιήθηκαν, παρασχέθηκε δε
στα κράτη-µέλη προθεσµία ενσωµάτωσης έως τις
20.12.2009. Για την επεξεργασία του κειµένου του σχεδίου νόµου συστήθηκε µε πρωτοβουλία του Υπουργείου
∆ικαιοσύνης επιτροπή, αποτελούµενη από τους Αθανάσιο Ράντο, Αντιπρόεδρο του Συµβουλίου Επικρατείας ως
πρόεδρο, Γεώργιο Σκουλούδη, εφέτη τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, Χρήστο Μητκίδη, Πάρεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, Θεόδωρο Φορτσάκη, καθηγητή ∆ιοικητικού ∆ικαίου του Πανεπιστηµίου Αθηνών
και Κωνσταντίνο Σαµαρτζή, δικηγόρο, η οποία συνέταξε
το προτεινόµενο σχέδιο νόµου. Για τις συζητήσεις στην
Επιτροπή τηρήθηκαν πρακτικά, που περιέχουν χρήσιµες
διευκρινίσεις.
Γ. Με το σχέδιο νόµου επιτυγχάνονται τέσσερις βασικοί στόχοι:
α) Ενσωµατώνεται η νέα Οδηγία, µε αντικατάσταση
των ν. 2522/1997 και 2854/2000, προκειµένου να ισχύει
ένα και µοναδικό νοµοθέτηµα για την παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας, το οποίο θα συµβάλει στην
ποιότητα της νοµοθεσίας και την ασφάλεια δικαίου.
β) Υλοποιούνται οι δύο βασικοί σκοποί της νέας Οδηγίας, όπως αυτοί διατυπώνονται στο Προοίµιο και τις
διατάξεις της, δηλαδή η επιβολή ελάχιστης ανασταλτικής προθεσµίας δέκα ηµερών, η οποία πρέπει αναγκαστικά να µεσολαβήσει από την κοινοποίηση της απόφασης
περί ανάθεσης της σύµβασης στους διαγωνισθέντες υ-

ποψηφίους, µέχρι τη σύναψη της σύµβασης, χρόνος που
κρίθηκε από την Οδηγία απαραίτητος για την προσφυγή
των ενδιαφεροµένων στη διαδικασία παροχής προσωρινής προστασίας και χορηγείται η δυνατότητα προσφυγής στη δικαιοσύνη, για την κήρυξη άκυρης σύµβασης, η
οποία συνάφθηκε χωρίς να έχουν τηρηθεί οι κανόνες δηµοσιότητας της προκήρυξης, όπως λ.χ. όταν η σύµβαση
ανατέθηκε απευθείας, χωρίς να συντρέχουν οι αυστηρές
προϋποθέσεις της Οδηγίας.
γ) Πραγµατοποιούνται πολλές, µικρότερης εµβέλειας,
παρεµβάσεις στις διατάξεις του ν. 2522/1997, οι οποίες
είτε κατέστησαν αναγκαίες λόγω της διαµορφωµένης ή
αντικρουόµενης νοµολογίας των δικαστηρίων, είτε θεωρούνται αναγκαίες, προκειµένου να καταστούν οι διατάξεις αυτές περισσότερο αποτελεσµατικές.
δ) Ενοποιείται, κατ’ εφαρµογή της σχετικής δυνατότητας που παρέχεται από το ισχύον Σύνταγµα (άρθρο 94
παρ. 3), η δικαιοδοσία επίλυσης των διαφορών που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής του νόµου και καθίστανται
αρµόδια κατά κανόνα τα κατά τόπους διοικητικά εφετεία, ανεξαρτήτως της µορφής της αναθέτουσας αρχής,
ως νοµικού προσώπου δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.
Κατ’ εξαίρεση, παραµένουν στην αρµοδιότητα του Συµβουλίου Επικρατείας, λόγω αυξηµένης σπουδαιότητας,
οι περιπτώσεις ανάθεσης συµβάσεων µεγάλης αξίας
(προϋπολογισµού άνω των 15.000.000 ευρώ, περιλαµβανοµένου του ΦΠΑ), συµβάσεων παραχώρησης έργων και
υπηρεσιών και συµβάσεων που αναθέτουν φορείς οι οποίοι υπάγονται στο π.δ. 59/2007, δηλαδή δραστηριοποιούνται στους τοµείς ύδατος, ενέργειας, µεταφορών και
ταχυδροµικών υπηρεσιών. Η ενοποίηση της δικαιοδοσίας
θεωρήθηκε αναγκαία εξ αιτίας της έντονης αµφισβήτησης που εκφράσθηκε κατ’ επανάληψη, από παράγοντες
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την επάρκεια και ποιότητα της δικαστικής προστασίας που παρέχεται από τα Μονοµελή Πρωτοδικεία, στις περιπτώσεις ανάθεσης συµβάσεων από φορείς µε µορφή νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου.
Ε) Σηµειώνεται ότι το σχέδιο νόµου δεν περιέχει διάταξη αντίστοιχη µε το άρθρο 6 του ν. 2522/1997 για την
εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων, διότι η µεν παράγραφος 1 αυτού καλύπτεται εννοιολογικά από το άρθρο
1 του εν τω µεταξύ ψηφισθέντος ν. 3068/2002, η δε παρ.
2 από το άρθρο 4 του αυτού νόµου.
∆. Ειδικότερα, επί των άρθρων του σχεδίου νόµου:
Στο άρθρο 1 ορίζεται ότι στο πεδίο εφαρµογής του νόµου υπάγονται οι διαφορές που αναφύονται πριν τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών, όταν η σύµβαση διέπεται από τις διατάξεις των
Οδηγιών 2004/18 και 2004/17, ή τις διατάξεις µε τις οποίες µεταφέρθηκαν οι εν λόγω Οδηγίες στην εσωτερική έννοµη τάξη (παρ. 1). Η Επιτροπή έκρινε ότι δεν είναι
αναγκαίο να µεταφερθεί η ρήτρα του πρώτου εδαφίου
της παρ. 1 του άρθρου 1 της Οδηγίας 2007/66/ΕΚ για τις
εξαιρούµενες συµβάσεις, δεδοµένου ότι οι συµβάσεις
αυτές, εξαιρούµενες µε την ίδια Οδηγία από το πεδίο εφαρµογής της, δεν εµπίπτουν σε αυτό, και εποµένως
δεν εµπίπτουν ούτε στο γράµµα του άρθρου 1 του Σχεδίου.
Προς άρση κάθε αµφιβολίας ορίζεται επίσης, στην
παρ. 2, ότι στο νόµο υπάγονται και οι διαφορές από την
ανάθεση συµφωνιών πλαισίων, συµβάσεων παραχώρησης δηµοσίων έργων και δυναµικών συστηµάτων αγορών.
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Στο άρθρο 2 ορίζεται ότι µε τις διατάξεις του νόµου
προστατεύεται κάθε ενδιαφερόµενος, δηλαδή κάθε πρόσωπο που έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί συγκεκριµένη σύµβαση εκ των υπαγοµένων στο άρθρο 1, εφόσον υπέστη ή ενδέχεται να υποστεί ζηµιά λόγω παράβασης της νοµοθεσίας της ευρωπαϊκής ή εθνικής νοµοθεσίας. Η προσωρινή δικαστική προστασία παρέχεται µε τη
µορφή ακύρωσης είτε της παράνοµης πράξης της αναθέτουσας αρχής είτε και της υπογραφείσας σύµβασης, ενώ
µπορεί επίσης να επιδικασθεί και αποζηµίωση.
Στο άρθρο 3 ορίζονται τα αρµόδια για την επίλυση των
διαφορών του νόµου αυτού δικαστήρια.
Η παρ. 1 ορίζει, κατά τροποποίηση των αντίστοιχων
διατάξεων των ν. 2522/1997 και 2854/2000, ως αρµόδιο
δικαστήριο, το διοικητικό εφετείο του τόπου όπου εδρεύει η αναθέτουσα αρχή, ανεξάρτητα αν έχει µορφή
νοµικού προσώπου δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Η τροποποίηση αυτή, ως προς τα µέχρι τούδε ισχύοντα, εισάγεται, κατ’ εφαρµογή της πρόβλεψης του άρθρου 94
παρ. 3 του ισχύοντος Συντάγµατος, προκειµένου να επιτευχθεί η ερµηνεία των διατάξεων για την ανάθεση των
δηµοσίων συµβάσεων µε ενιαίο τρόπο, δεδοµένου ότι
κατά τη µέχρι τώρα ερµηνεία και εφαρµογή των ίδιων
διατάξεων παρατηρήθηκαν αρκετές και σηµαντικές διαφορές µεταξύ της νοµολογίας του Συµβουλίου της Επικρατείας και των πολιτικών δικαστηρίων (Μονοµελών
Πρωτοδικείων). Κατά δεύτερο λόγο, η αφαίρεση µεγάλου όγκου υποθέσεων από το Συµβούλιο της Επικρατείας και µάλιστα ήσσονος σηµασίας, θα αποσυµφορήσει
το ανώτατο δικαστήριο και θα συµβάλει στην έγκαιρη απονοµή δικαιοσύνης, δεδοµένου µάλιστα ότι έχει πλέον
διαµορφωθεί πλούσια νοµολογία για όλα σχεδόν τα θέµατα των δηµοσίων συµβάσεων, που διευκολύνει την παροχή αποτελεσµατικής προσωρινής προστασίας. Το διοικητικό εφετείο δικάζει τις (τακτικές) υποθέσεις µε τριµελή σύνθεση, εφαρµόζοντας τις διατάξεις του π.δ.
18/1989, µε την επιφύλαξη των ειδικότερων διατάξεων
του νόµου αυτού.
Η παρ. 2 ορίζει ότι η προσωρινή προστασία στους ενδιαφερόµενους παρέχεται από τον Πρόεδρο Εφετών
του οικείου διοικητικού εφετείου ή εφέτη που αυτός ορίζει, ενώ όταν κρίνεται ότι η εισαγόµενη υπόθεση ενέχει
ιδιαίτερη σπουδαιότητα, µπορεί να εισάγεται σε τριµελές συµβούλιο του δικαστηρίου.
Η παρ. 3 υπάγει, εξαιρετικά, στην αρµοδιότητα του
Συµβουλίου της Επικρατείας, υποθέσεις ιδιαίτερης νοµικής και οικονοµικής σπουδαιότητας, οι οποίες αφορούν:
α) συµβάσεις παραχώρησης δηµοσίων έργων ή υπηρεσιών, παρόλο που οι συµβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών δεν υπάγονται στις Οδηγίες 2004/17 και 2004/18, β)
συµβάσεις που εµπίπτουν στην Οδηγία 2004/17 και γ)
συµβάσεις µε προϋπολογισµό ανώτερο των 15.000.000
ευρώ, περιλαµβανοµένου του ΦΠΑ.
Με την παρ. 4 διευκρινίζεται ότι οι αγωγές αποζηµίωσης σε διαφορές του νόµου αυτού εξακολουθούν να υπάγονται στα µέχρι τώρα αρµόδια δικαστήρια.
Στο άρθρο 4 προβλέπεται, όπως και στις διατάξεις του
ν. 2522/1997, η υποχρεωτική άσκηση προδικαστικής προσφυγής ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, πριν από την
άσκηση αίτησης ασφαλιστικών µέτρων. Στην προσφυγή
πρέπει να προσδιορίζονται µε ειδικό τρόπο οι νοµικές και
πραγµατικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτηµα.
Με την παρ. 1, η προθεσµία άσκησης της προσφυγής
ορίζεται σε δέκα ηµέρες, αφότου ο ενδιαφερόµενος έ-

λαβε πλήρη γνώση της πράξης που βλάπτει τα συµφέροντά του. Η προθεσµία αυτή τηρείται σε κάθε περίπτωση
πριν από τη σύναψη της σύµβασης και έτσι υλοποιείται η
επιταγή της παρ. 2 του άρθρου 2α της Οδηγίας 2007/66,
περί υποχρέωσης της αναθέτουσας αρχής να αναµείνει
για χρονικό διάστηµα (standstill) 10 ηµερών, από την κοινοποίηση της απόφασης για την ανάθεση της σύµβασης
στους ενδιαφερόµενους, µέχρι τη σύναψη της σύµβασης. Ως «πλήρης γνώση» νοείται η γνώση τόσο της πράξης όσο και της αιτιολογίας της, εφόσον βεβαίως αυτή
φέρει εκ του νόµου αιτιολογία (δοθέντος λ.χ. ότι η προκήρυξη της διαδικασίας, ως κανονιστική πράξη, δεν φέρει αιτιολογία), ενώ ειδικά η απόφαση ανάθεσης πρέπει
να περιλαµβάνει οπωσδήποτε τα στοιχεία της παρ. 2 του
άρθρου 40 του π.δ. 59/2007 ή της παρ. 2 του άρθρου 35
του π.δ. 60/2007 και επιπλέον να αναφέρει τις προθεσµίες αναστολής της σύναψης, όπως ορίζονται στην
παρ. 2 του άρθρου 5 του σχεδίου νόµου. Η προδικαστική
προσφυγή κατατίθεται στην αναθέτουσα αρχή και κοινοποιείται, κατά την παρ. 2, µε φροντίδα του προσφεύγοντος σε κάθε θιγόµενο από την ολική ή µερική αποδοχή
της, αν όµως απορριφθεί ρητά ή σιωπηρά η τυχόν παράλειψη κοινοποίησης δεν επιφέρει το απαράδεκτο της αίτησης ασφαλιστικών µέτρων.
Η παρ. 3 ορίζει ότι η απόφαση επί της προδικαστικής
προσφυγής, εφόσον θίγει τα συµφέροντα άλλων ενδιαφεροµένων, δεν προσβάλλεται µε νέα προδικαστική
προσφυγή, αλλά κατευθείαν µε αίτηση ασφαλιστικών
µέτρων.
Η παρ. 4 ορίζει ότι η προθεσµία έκδοσης απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπενθήµερη.
Η πάροδος της προθεσµίας τεκµαίρεται µεν ως απόρριψή της, άρχεται συνεπώς η προθεσµία άσκησης ασφαλιστικών µέτρων της παρ. 1 του άρθρου 5, µπορεί όµως η
αναθέτουσα αρχή, να εκδώσει απόφαση επί της προσφυγής µέχρι και την προτεραία της πρώτης δικασίµου της
εν τω µεταξύ ασκηθείσας αίτησης ασφαλιστικών µέτρων
και στην περίπτωση αυτή η σχετική δίκη αντίστοιχα καταργείται. Εξάλλου, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παραθέσει, µε το έγγραφο των απόψεών της προς το δικαστήριο, συµπληρωµατική αιτιολογία στην πράξη, η οποία
βάλλεται µε την αίτηση ασφαλιστικών µέτρων. Η προθεσµία της συµπλήρωσης ορίζεται σε έξι µέρες πριν την
αρχική ή µετ’ αναβολή δικάσιµο της αίτησης. Εφόσον το
σχετικό έγγραφο περιέλθει στο δικαστήριο µετά τη λήξη
της προθεσµίας, τούτο δεν υποχρεούται σε αναβολή και
στην περίπτωση συζήτησης η συµπληρωµατική αιτιολογία δεν λαµβάνεται υπόψη.
Το δικαστήριο, κατά την εκδίκαση της αίτησης και µετ’
εκτίµηση των περιστάσεων, µπορεί να επιβάλλει χρηµατική κύρωση στην αναθέτουσα αρχή, αν κρίνει ότι η παράλειψη αιτιολόγησης της προβαλλόµενης πράξης, ή η
καθυστερηµένη συµπλήρωσή της καθιστά ιδιαιτέρως δυσχερή την ουσιαστική παροχή δικαστικής προστασίας.
Το ποσό της κύρωσης µπορεί να κυµανθεί µεταξύ 500 και
10.000 ευρώ, µπορεί να επιβάλλεται για κάθε στάδιο του
διαγωνισµού και περιέχεται στον πρώτο αιτούντα του οποίου θα γίνει δεκτή η αίτηση.
Η παρ. 5 ορίζει ότι στις διαφορές που διέπονται από
τον παρόντα νόµο δεν εφαρµόζονται διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας ή και κανονισµών αναθετουσών αρχών που προβλέπουν την άσκηση διοικητικών προσφυγών κατά εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της διαδικασίας διεξαγωγής διαγωνισµών που υπάγονται στο
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πεδίο εφαρµογής του νόµου. Στις µη εφαρµοζόµενες
διατάξεις περιλαµβάνονται και αυτές που αφορούν την
άσκηση προσφυγών κατά πράξεων των ΟΤΑ, α΄ και β΄
βαθµού, ενώπιον των Επιτροπών που λειτουργούν στα
πλαίσια των Περιφερειών. ∆ιευκρινίζεται ότι οι λοιπές διοικητικές προσφυγές της οικείας διαδικασίας δεν καταργούνται εν γένει αλλά απλώς δεν εφαρµόζονται επί διαδικασιών διεποµένων από τον παρόντα νόµο, στις οποίες ασκείται µόνον η προδικαστική προσφυγή.
Στο άρθρο 5 ρυθµίζεται η άσκηση αίτησης ασφαλιστικών µέτρων, κατά της ρητής ή σιωπηρής απόρριψης της
προδικαστικής προσφυγής.
Κατά την παρ. 1, η αίτηση ασκείται εντός προθεσµίας
δέκα ηµερών και δεν επιτρέπεται να περιέχει αιτιάσεις
διαφορετικές από της προδικαστικής προσφυγής.
Η παρ. 2 ορίζει ότι οι προθεσµίες της άσκησης προδικαστικής προσφυγής, η άσκησή της καθώς και οι προθεσµίες άσκησης αίτησης ασφαλιστικών µέτρων κατά της
ρητής ή σιωπηρής απόρριψής της, καθώς και η άσκηση
της αίτησης, κωλύουν τη σύναψη της σύµβασης, µε την
επιφύλαξη έκδοσης προσωρινής διαταγής µε τυχόν αντίθετο περιεχόµενο, όπως ορίζει η παρ. 4. Εφόσον ασκήσει αίτηση ασφαλιστικών µέτρων, ο αιτών ενηµερώνει
την αναθέτουσα αρχή µε κάθε πρόσφορο µέσο µέσα σε
δέκα ηµέρες από την κατάθεσή της. Κατά τα λοιπά, εκτός της απαγόρευσης της σύναψης της σύµβασης, δεν
κωλύεται η πρόοδος της διαδικασίας ανάθεσης, µπορεί
όµως µε προσωρινή του διαταγή ο αρµόδιος δικαστής να
διατάξει τα µέτρα που θεωρεί σκόπιµα.
Η παρ. 3 ορίζει ότι για την εκδίκαση της αίτησης εκδίδεται πράξη του δικαστηρίου, περί καθορισµού σύντοµης
δικασίµου. Η πράξη κοινοποιείται, µε την αίτηση ασφαλιστικών µέτρων, στην αρµόδια για την παραλαβή των
προσφορών υπηρεσία και προς τρίτους ενδιαφερόµενους, οι οποίοι µπορούν να ασκήσουν παρέµβαση.
Η παρ. 4 ρυθµίζει την έκδοση προσωρινής διαταγής,
είτε για τον καθορισµό των µέτρων µε τα οποία θα προστατευθεί το δικαίωµα παροχής δικαστικής προστασίας
του αιτούντος, είτε και για την άρση της απαγόρευσης
σύναψης της σύµβασης, που επιβάλλει η παρ. 2. Για την
έκδοση προσωρινής διαταγής, καλείται η αναθέτουσα
αρχή να εκθέσει τις απόψεις της προ τριών τουλάχιστον
ηµερών. Η προσωρινή διαταγή εκδίδεται είτε κατόπιν υποβολής αιτήσεως είτε και αυτεπαγγέλτως. Λόγοι για
την άρση της απαγόρευσης σύναψης της σύµβασης είναι
το προδήλως απαράδεκτο ή και προδήλως αβάσιµο της
αίτησης. Η εκδοθείσα προσωρινή διαταγή µπορεί να ανακληθεί, κατόπιν αιτήσεως της αναθέτουσας αρχής, είτε
από το δικαστή που τη χορήγησε, είτε από το δικαστήριο, κατά την εκδίκαση της αίτησης ασφαλιστικών µέτρων.
Η παρ. 5 ορίζει ότι η αίτηση γίνεται δεκτή, αν πιθανολογείται σοβαρά η παράβαση κανόνα τόσο του δικαίου
της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και του εθνικού δικαίου και
παράλληλα αν το διατασσόµενο µέτρο κρίνεται αναγκαίο για την προστασία των συµφερόντων του αιτούντος. Ακόµα όµως και σε αυτές τις περιπτώσεις µπορεί η
αίτηση να απορριφθεί αν, µετά από στάθµιση των συµφερόντων της αναθέτουσας αρχής ή και τρίτων, προκύπτει
βλάβη σηµαντικότερου γενικού δηµοσίου συµφέροντος.
Η παρ. 6 ορίζει ότι το δικαστήριο διατάσσει τα κατάλληλα κατά την κρίση του µέτρα, χωρίς να δεσµεύεται από τις προτάσεις των διαδίκων και αναφέρονται ενδεικτικά τα µέτρα αυτά.

Η παρ. 7 ορίζει ότι για την άσκηση αίτησης ασφαλιστικών µέτρων δεν απαιτείται η προηγούµενη άσκηση του
κύριου ένδικου βοηθήµατος, ο αιτών όµως υποχρεούται,
σε περίπτωση αποδοχής της αίτησής του, να ασκήσει το
κύριο ένδικο βοήθηµα εντός 30 ηµερών από την επίδοση
της απόφασης, άλλως η ισχύς του διαταχθέντος ασφαλιστικού µέτρου αίρεται. Η προθεσµία άσκησης και η άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών µέτρων διακόπτει την προθεσµία άσκησης του κύριου ενδίκου βοηθήµατος.
Η παρ. 8 ορίζει ότι η αναθέτουσα αρχή έχει δικαίωµα
να συµµορφωθεί µε το διατακτικό και το εν γένει περιεχόµενο της απόφασης που δέχεται την αίτηση ασφαλιστικών µέτρων, οπότε καταργείται η δίκη για το τυχόν ασκηθέν κύριο ένδικο βοήθηµα.
Στο άρθρο 6 ορίζεται ότι η κατά παράβαση των άρθρων
4 και 5 σύναψη της σύµβασης από την αναθέτουσα αρχή,
δεν κωλύει την παροχή έννοµης προστασίας.
Στο άρθρο 7 ορίζεται ότι µπορεί να ακυρωθεί, µετά από
αίτηση οποιουδήποτε ενδιαφερόµενου, κάθε πράξη ή
παράλειψη της αναθέτουσας αρχής που παραβιάζει κανόνα του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του εσωτερικού δικαίου που σχετίζεται µε τη διαδικασία η οποία
προηγείται της σύναψης δηµόσιας σύµβασης, αναφέρονται δε ορισµένες ενδεικτικές περιπτώσεις πράξεων
(παρ. 1). Στην παρ. 2 ορίζεται ότι, επιφυλασσοµένων των
διατάξεων του εποµένου άρθρου 8, αν η πράξη ή η παράλειψη ακυρωθούν µετά τη σύναψη της σύµβασης, αυτή δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψή της είχε ανασταλεί η σύναψη, µε αίτηση ασφαλιστικών µέτρων ή
προσωρινή διαταγή. Στην περίπτωση αυτή, ο ενδιαφερόµενος µπορεί να αξιώσει αποζηµίωση, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 9. Στην παρ. 3 ορίζεται ότι αν ο ενδιαφερόµενος δεν άσκησε ή άσκησε µεν αλλά ανεπιτυχώς την αίτηση ασφαλιστικών µέτρων και η σύµβαση αφενός υπογράφηκε και αφετέρου ολοκληρώθηκε το αντικείµενό της, πριν τη συζήτηση του ένδικου βοηθήµατος, εφαρµόζεται ανάλογα το άρθρο 32 παρ. 2 του π.δ.
18/1989, δηλαδή η δίκη καταργείται ως άνευ αντικειµένου, εκτός αν ο αιτών αποδείξει ιδιαίτερο έννοµο συµφέρον που δικαιολογεί τη συνέχιση της δίκης.
Στο άρθρο 8 ρυθµίζονται οι περιπτώσεις, η διαδικασία
και οι συνέπειες της κήρυξης ως άκυρης, συναφθείσας
σύµβασης.
Στην παρ. 1 ορίζεται ότι µπορούν οι ενδιαφερόµενοι
να ζητήσουν την κήρυξη συναφθείσας σύµβασης ως άκυρης, σε συγκεκριµένες, ρητώς αναφερόµενες περιπτώσεις, ήτοι όταν: α) 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.δ. 60/2007, δ) εφαρµόσθηκε δυναµικό σύστηµα αγορών και παραβιάσθηκαν οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 27 του ίδιου προεδρικού διατάγµατος.
Στην παρ. 2 ορίζεται ότι η κήρυξη της σύµβασης ως άκυρης, συνεπάγεται κατά κανόνα (επιφυλασσοµένης της
διάταξης της επόµενης παραγράφου 3) την αναδροµική
της ακυρότητα (ex tunc), ενώ περαιτέρω οι εκατέρωθεν
υποχρεώσεις αντιµετωπίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισµού. Κατά την εφαρµογή των διατάξεων αυτών, µπορεί το δικαστήριο να επιδι-
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κάσει µειωµένο το οφειλόµενο ποσό, ή και να µην επιδικάσει κανένα ποσό, αφού συνεκτιµήσει το ότι ο ανάδοχος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την ακυρότητα της υπογραφείσας σύµβασης.
Στην παρ. 3 ορίζεται ότι, κατ’ εξαίρεση του κανόνα της
παρ. 2, το δικαστήριο µπορεί είτε να κηρύξει τη σύµβαση
άκυρη κατά το ανεκτέλεστο µόνο µέρος της (ex nunc), εκτιµώντας τις ιδιαίτερες περιστάσεις, όπως, ενδεικτικά,
το προχωρηµένο ή µη στάδιο εκτέλεσης, τη σοβαρότητα
της παράβασης και τη συµπεριφορά της αναθέτουσας
αρχής. Μπορεί επίσης, εναλλακτικά να συντάµει τη διάρκεια της σύµβασης.
Στην παρ. 4 ορίζεται ότι µπορεί το δικαστήριο, παρόλο
που διαπίστωσε την σύναψη τη σύµβασης κατά παράβαση της παρ. 1, να µην την κηρύξει άκυρη, αν διαπιστώσει
τη συνδροµή επιτακτικών λόγων δηµοσίου συµφέροντος, που επιβάλλουν τη διατήρηση των αποτελεσµάτων
της και την ολοκλήρωσή της. Περαιτέρω, ορίζεται ότι η
ύπαρξη οικονοµικών συµφερόντων και µόνο δεν συνιστά
επιτακτικό λόγο δηµοσίου συµφέροντος, εκτός αν κριθεί
ότι οι συνέπειες της ακύρωσης είναι δυσανάλογες, ενώ
ορίζονται και συγκεκριµένες περιπτώσεις που δεν µπορούν να θεωρηθούν ως επιτακτικοί λόγοι δηµοσίου συµφέροντος.
Στην παρ. 5 ορίζεται ότι, στις περιπτώσεις των παρ. 3
και 4, το δικαστήριο οφείλει να επιβάλει, µε την ίδια απόφαση, στην αναθέτουσα αρχή και πρόστιµο, το οποίο περιέρχεται στον αιτούντα.
Στην παρ. 6 ορίζονται οι προθεσµίες εντός των οποίων
πρέπει να ασκηθεί η προσφυγή για την ακύρωση της
σύµβασης. Η προθεσµία είναι κατά κανόνα 30ήµερη και
αρχίζει είτε α) από την εποµένη της δηµοσίευσης της απόφασης, κατά την παρ. 4 του άρθρου 29 και τα άρθρα
30 και 31 του π.δ. 60/2007, εφόσον στη δηµοσίευση περιέχεται η αιτιολογία για την σύναψη της σύµβασης χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης, είτε β) της ενηµέρωσης
των ενδιαφεροµένων µε άλλο τρόπο, εφόσον στην ενηµέρωση περιλαµβάνονται οι πληροφορίες που ορίζονται
στην παρ. 2 του άρθρου 35 του π.δ. 60/2007. Ορίζεται, επίσης, απώτατη προθεσµία έξι (6) µηνών από την εποµένη της σύναψης της σύµβασης. Αντίστοιχα ορίζονται εξάλλου προθεσµίες (30ήµερη και 6µηνη) για τις συµβάσεις που υπάγονται στο π.δ. 59/2007 (όταν δηλαδή η αναθέτουσα αρχή υπάγεται στους εξαιρούµενους τοµείς
της Οδηγίας 2004/17).
Στην παρ. 7 ορίζεται ότι δεν µπορεί να ζητηθεί η ακυρότητα της σύµβασης, όταν συντρέχουν σωρευτικά συγκεκριµένοι λόγοι, ήτοι αν η αναθέτουσα αρχή τήρησε
µε συγκεκριµένο τρόπο τη δηµοσιότητα που αναφέρεται
αναλυτικά στο νόµο και επιπλέον εφάρµοσε δεκαήµερη
προθεσµία αναστολής της σύναψης της σύµβασης.
Στην παρ. 8 ορίζεται ότι στις υποθέσεις του άρθρου
αυτού µπορεί, εκτός της προσφυγής ακύρωσης, να ασκηθεί και αίτηση ασφαλιστικών µέτρων, κατά τις ρυθµίσεις του άρθρου 5, οι οποίες έχουν αναλογική εφαρµογή, επιφυλασσοµένων των ειδικών ρυθµίσεων της παραγράφου.
Στο άρθρο 9 ρυθµίζεται το ζήτηµα της καταβολής αποζηµίωσης σε περιπτώσεις που κηρύσσεται, συνεπεία αίτησης του ενδιαφεροµένου, η ακυρότητα πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, κατά το άρθρο 7 του
νόµου. Σύµφωνα µε την παρ. 1 ο ενδιαφερόµενος που αποκλείσθηκε παράνοµα από διαγωνισµό δικαιούται αποζηµίωση κατά τις διατάξεις των άρθρων 197 και 198 ΑΚ,

ενώ αν αποδείξει ότι θα του ανετίθετο η σύµβαση, στην
περίπτωση που δεν εµφιλοχωρούσε η παράνοµη πράξη ή
παράλειψη, δικαιούται αποζηµίωση κατά τις γενικές διατάξεις. Στην παρ. 2 ορίζεται ότι για την επιδίκαση της αποζηµίωσης απαιτείται η προηγούµενη ακύρωση της παράνοµης πράξης ή παράλειψης, επιτρέπεται πάντως η
σώρευση, στο ίδιο δικόγραφο, αιτήµατος περί αναγνώρισης της ακυρότητας και περί επιδίκασης αποζηµίωσης.
Αν πάντως δεν είναι εφικτή η αναγνώριση της ακυρότητας, για λόγους που δεν οφείλονται στον αιτούντα, µπορεί να επιδικασθεί αποζηµίωση και άνευ κηρύξεως της ακυρότητας.
Στο άρθρο 10 ρυθµίζονται θέµατα συνεργασίας των
Ελληνικών Αρχών µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις περιπτώσεις που η Επιτροπή θεωρεί ότι έχει διαπραχθεί
σοβαρή παράβαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ορίζονται συγκεκριµένες προθεσµίες απάντησης των
Ελληνικών Αρχών στα αιτήµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λεπτοµέρειες ενηµέρωσης και χορήγησης πληροφοριών, η διαβίβαση, σε τακτά χρονικά διαστήµατα, στατιστικών στοιχείων που αφορούν θέµατα εφαρµογής
των διατάξεων παροχής προσωρινής προστασίας και
τέλος ορίζονται τα αρµόδια υπουργεία για τη χορήγηση
των πληροφοριών αυτών.
Στο άρθρο 11 περιέχονται οι µεταβατικές και στο άρθρο 12 οι καταργούµενες διατάξεις, ενώ στο άρθρο 13
καθορίζεται η έναρξη ισχύς του νόµου.
Αθήνα, 25 Αυγούστου 2010
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ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΥ

∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων - Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την
Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου
1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου
της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007
(L 335)
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρµογής
1. Οι διαφορές που αναφύονται κατά τη διαδικασία
που προηγείται της σύναψης συµβάσεων δηµοσίων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόµου, εφόσον η σύµβαση εµπίπτει
στο πεδίο εφαρµογής των Οδηγιών 2004/17/ΕΚ (L 134)
και 2004/18/ΕΚ (L 134) ή στις διατάξεις, µε τις οποίες οι
εν λόγω Οδηγίες µεταφέρονται στην εσωτερική έννοµη
τάξη.
2. Στον παρόντα νόµο υπάγονται και οι διαφορές που
προκύπτουν από τις διαδικασίες ανάθεσης συµφωνιώνπλαισίων, συµβάσεων παραχώρησης δηµοσίων έργων
και δυναµικών συστηµάτων αγορών.

Άρθρο 2
Είδη δικαστικής προστασίας
Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον
να του ανατεθεί συγκεκριµένη σύµβαση του νόµου αυτού και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζηµία από
παράβαση της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
της εσωτερικής νοµοθεσίας, δικαιούται να ζητήσει, κατά
τα οριζόµενα ειδικότερα στα επόµενα άρθρα, προσωρινή
δικαστική προστασία, ακύρωση της παράνοµης πράξης
της αναθέτουσας αρχής ή της υπογραφείσας σύµβασης
και επιδίκαση αποζηµίωσης.
Άρθρο 3
Αρµόδιο δικαστήριο
1. Αρµόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση όλων των διαφορών του νόµου αυτού είναι το ∆ιοικητικό Εφετείο της
έδρας της αναθέτουσας αρχής, µε τριµελή σύνθεση, το
οποίο αποφαίνεται αµετακλήτως. Με την επιφύλαξη των
διατάξεων του παρόντος νόµου, για την εκδίκαση των
διαφορών αυτών εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις
του π.δ. 18/1989 (ΦΕΚ 8 Α΄).
2. Αιτήσεις προσωρινής προστασίας του νόµου αυτού
εκδικάζονται από τον Πρόεδρο Εφετών του οικείου ∆ιοικητικού Εφετείου ή από τον Εφέτη που αυτός ορίζει. Σε
περίπτωση ιδιαίτερης σπουδαιότητας της υπόθεσης, ο ανωτέρω Πρόεδρος ή Εφέτης µπορεί να εισάγουν την αίτηση σε τριµελές συµβούλιο του δικαστηρίου, στο οποίο
προεδρεύει ο Πρόεδρος Εφετών και µετέχει ο Εφέτης
Εισηγητής.
3. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούµενων παραγράφων, διαφορές του νόµου αυτού που αφο-

ρούν συµβάσεις παραχώρησης δηµοσίων έργων ή υπηρεσιών, συµβάσεις που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής
της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ ή συµβάσεις µε προϋπολογισµό
µεγαλύτερο των δεκαπέντε εκατοµµυρίων (15.000.000)
ευρώ, περιλαµβανοµένου του ΦΠΑ, εκδικάζονται από το
Συµβούλιο της Επικρατείας.
4. Οι διαφορές του άρθρου 9 εξακολουθούν να εκδικάζονται από τα δικαστήρια που είναι αρµόδια κατά τις γενικές διατάξεις.
Άρθρο 4
Προδικαστική προσφυγή
1. Πριν υποβάλει την αίτηση ασφαλιστικών µέτρων, ο
ενδιαφερόµενος οφείλει, µέσα σε προθεσµία δέκα (10)
ηµερών αφότου έλαβε πλήρη γνώση της παράνοµης
πράξης ή παράλειψης, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές και πραγµατικές αιτιάσεις που
δικαιολογούν το αίτηµά του. Ως πλήρης νοείται η γνώση
της πράξης που βλάπτει τα συµφέροντά του και της αιτιολογίας της. Η πράξη, καθώς και κάθε στοιχείο της αιτιολογίας της, µπορεί να αποστέλλεται στον ενδιαφερόµενο µε τηλεοµοιοτυπία ή ηλεκτρονικό µέσο. Ειδικώς η
απόφαση ανάθεσης της σύµβασης περιλαµβάνει τα στοιχεία της παρ. 2 του άρθρου 40 του π.δ. 59/2007 (ΦΕΚ 63
Α΄) ή, κατά περίπτωση, της παρ. 2 του άρθρου 35 του
π.δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α΄) και αναφέρει τις προθεσµίες αναστολής σύναψης της σύµβασης, όπως προκύπτουν από την παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.
2. Η προδικαστική προσφυγή κοινοποιείται µε φροντίδα του προσφεύγοντος στον εκπρόσωπο ή τον αντίκλητο κάθε θιγόµενου από τυχόν ολική ή µερική παραδοχή
της προδικαστικής προσφυγής. Η παράλειψη της κοινοποίησης αυτής δεν επάγεται απαράδεκτο της αίτησης ασφαλιστικών µέτρων σε περίπτωση απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής.
3. ∆εν επιτρέπεται η άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά πράξης, η οποία δέχεται εν όλω ή εν µέρει προσφυγή άλλου προσώπου.
4. Η αναθέτουσα αρχή οφείλει να αποφανθεί αιτιολογηµένα, µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από
την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και, αν την
κρίνει βάσιµη, λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία, τεκµαίρεται η απόρριψη της
προδικαστικής προσφυγής. Η αναθέτουσα αρχή πάντως,
δύναται να δεχθεί εν όλω ή εν µέρει την προδικαστική
προσφυγή και µετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσµίας, έως την προτεραία της πρώτης ορισθείσας δικασίµου της αίτησης ασφαλιστικών µέτρων, στην περίπτωση
δε αυτή καταργείται αντιστοίχως η δίκη επί της εν λόγω
αίτησης. H αρχή δύναται επίσης να παραθέσει αρχική ή
συµπληρωµατική αιτιολογία για την απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής, η οποία πρέπει να περιέλθει στο
δικαστήριο το αργότερο έξι (6) ηµέρες πριν από την, αρχική ή µετ’ αναβολή, δικάσιµο της αίτησης ασφαλιστικών
µέτρων. Η καθυστερηµένη περιέλευση του σχετικού εγγράφου δεν υποχρεώνει το δικαστήριο σε αναβολή.
5. Το δικαστήριο, σταθµίζοντας τις συντρέχουσες σε
κάθε περίπτωση συνθήκες και εφόσον κρίνει ότι η παράλειψη αιτιολόγησης ή η καθυστερηµένη αιτιολόγηση της
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απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής καθιστά ιδιαιτέρως δυσχερή την ουσιαστική παροχή έννοµης προστασίας, µπορεί, µε την απόφαση επί της αιτήσεως ασφαλιστικών µέτρων, να επιβάλλει αυτεπαγγέλτως χρηµατική
κύρωση στην αρχή. Το ποσό της κύρωσης αυτής δεν
µπορεί να είναι µικρότερο από πεντακόσια (500) ευρώ
ούτε µεγαλύτερο από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ και
καταβάλλεται µία φορά για κάθε στάδιο του διαγωνισµού στον αιτούντα, του οποίου η αίτηση εκδικάζεται
πρώτη.
6. Σε διαφορές διεπόµενες από τον παρόντα νόµο δεν
εφαρµόζονται οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας ή εσωτερικών κανονισµών που προβλέπουν την άσκηση διοικητικών προσφυγών κατά εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της διαδικασίας διεξαγωγής δηµόσιων διαγωνισµών.
Άρθρο 5
Αίτηση ασφαλιστικών µέτρων
1. Η αίτηση ασφαλιστικών µέτρων κατατίθεται στο αρµόδιο δικαστήριο µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών
από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής
προσφυγής και δεν επιτρέπεται να περιέχει αιτιάσεις
διαφορετικές από τις αιτιάσεις της προδικαστικής προσφυγής.
2. Η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής
προσφυγής, η άσκηση αυτής, καθώς και η προθεσµία και
η άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών µέτρων κωλύουν τη
σύναψη της σύµβασης, εκτός εάν µε την προσωρινή διαταγή ο αρµόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Εφόσον ασκηθεί αίτηση ασφαλιστικών µέτρων, ο αιτών ειδοποιεί σχετικά την αναθέτουσα αρχή µε κάθε πρόσφορο
µέσο, όπως τα ηλεκτρονικά και η τηλεοµοιοτυπία, µέσα
σε δέκα (10) ηµέρες από την άσκηση της αιτήσεως. Κατά
τα λοιπά, η άσκηση αιτήσεως ασφαλιστικών µέτρων δεν
κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός
αν ορίζεται άλλως µε την προσωρινή διαταγή που εκδίδεται κατά την παράγραφο 4.
3. Ο αρµόδιος δικαστής ορίζει µε πράξη του την ηµέρα
και ώρα εκδίκασης της αιτήσεως, καθώς και την προθεσµία κλήτευσης. Η ηµεροµηνία εκδίκασης δεν πρέπει να
απέχει πέραν των τριάντα (30) ηµερών από την κατάθεση της αιτήσεως, η δε προθεσµία κλήτευσης δεν µπορεί
να είναι µικρότερη από δεκαπέντε (15) ηµέρες. Αντίγραφο της αιτήσεως µε κλήση κοινοποιείται µε τη φροντίδα
του αιτούντος προς την υπηρεσία που είναι αρµόδια για
την παραλαβή των προσφορών, η οποία οφείλει να ενηµερώνει σχετικά και την αναθέτουσα αρχή, εάν υπηρεσία και αρχή δεν συµπίπτουν, και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόµενο του οποίου την κλήτευση θεωρεί αναγκαία ο
δικαστής. Κάθε ενδιαφερόµενος, του οποίου επηρεάζονται τα συµφέροντα, δικαιούται να ασκήσει παρέµβαση.
Οι διάδικοι οφείλουν να προσκοµίσουν κατά την εκδίκαση της υπόθεσης όλα τα κρίσιµα έγγραφα και τα λοιπά αποδεικτικά µέσα που έχουν στη διάθεσή τους.
4. Ο αρµόδιος δικαστής µπορεί, µε την κατάθεση της
αιτήσεως και µετά κλήση της αναθέτουσας αρχής προ
τριών (3) ηµερών, να εκδώσει, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν
αιτήσεως, προσωρινή διαταγή, που καταχωρίζεται κάτω

από την αίτηση και περιέχει τα µέτρα, τα οποία πρέπει να
ληφθούν ως την έκδοση της απόφασης. Στα µέτρα αυτά
περιλαµβάνεται και η άρση της απαγόρευσης σύναψης
της σύµβασης. Λόγο άρσης της απαγόρευσης αυτής συνιστά το προδήλως απαράδεκτο ή το προδήλως αβάσιµο
της αιτήσεως ασφαλιστικών µέτρων, περί του οποίου αρκεί απλή µνεία. Η προσωρινή διαταγή µπορεί να ανακληθεί είτε από το δικαστή που τη χορήγησε, ύστερα από αίτηση της αναθέτουσας αρχής και αφού κληθεί προς ακρόαση ο αιτών προ τριών (3) ηµερών, είτε από το δικαστήριο που θα δικάσει την αίτηση ασφαλιστικών µέτρων.
5. Η αίτηση ασφαλιστικών µέτρων γίνεται δεκτή, εφόσον πιθανολογείται σοβαρά η παράβαση κανόνα του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του εσωτερικού δικαίου και η λήψη του µέτρου είναι αναγκαία για να αρθούν
τα δυσµενή από την παράβαση αποτελέσµατα ή να αποτραπεί η ζηµία των συµφερόντων του αιτούντος. Η αίτηση όµως µπορεί να απορριφθεί αν, από τη στάθµιση της
βλάβης του αιτούντος, των συµφερόντων τρίτων και επιτακτικών λόγων γενικού δηµοσίου συµφέροντος, κρίνεται ότι οι αρνητικές συνέπειες από την παραδοχή θα είναι σοβαρότερες από την ωφέλεια του αιτούντος. Η απόρριψη της αίτησης για οποιονδήποτε λόγο δεν θίγει
άλλα δικαιώµατα του αιτούντος.
6. Το δικαστήριο διατάζει τα κατάλληλα ασφαλιστικά
µέτρα, χωρίς να δεσµεύεται από τις προτάσεις των διαδίκων. ∆ιατάζει ιδίως την αναστολή ισχύος όρων της διακήρυξης, των τευχών δηµοπράτησης και οποιουδήποτε
άλλου εγγράφου σχετικού µε την διεξαγωγή του διαγωνισµού, την αναστολή εκτέλεσης οποιασδήποτε πράξης
της αναθέτουσας αρχής, την απαγόρευση νοµικών ή υλικών ενεργειών, την εκτέλεση των απαραίτητων θετικών
πράξεων, όπως η διατήρηση εγγράφων και άλλων στοιχείων, καθώς και την αναστολή σύναψης της σύµβασης.
Η απόφαση επί της αιτήσεως ασφαλιστικών µέτρων εκδίδεται µέσα σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την
εκδίκαση της αίτησης.
7. Η άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών µέτρων δεν εξαρτάται από την προηγούµενη άσκηση του κύριου ένδικου βοηθήµατος. Η προθεσµία άσκησης των ένδικων
βοηθηµάτων διακόπτεται µε την κατάθεση της αιτήσεως
ασφαλιστικών µέτρων και αρχίζει από την επίδοση της
σχετικής απόφασης. Ο διάδικος που πέτυχε υπέρ αυτού
τη λήψη ενός ασφαλιστικού µέτρου, οφείλει µέσα σε
προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την επίδοση της απόφασης αυτής, να ασκήσει το κύριο ένδικο βοήθηµα,
διαφορετικά αίρεται αυτοδικαίως η ισχύς του ασφαλιστικού µέτρου. Η δικάσιµος για την εκδίκασή του δεν πρέπει να απέχει πέραν του τριµήνου από την κατάθεση του
δικογράφου.
8. Εφόσον η αίτηση ασφαλιστικών µέτρων γίνει δεκτή,
η αναθέτουσα αρχή µπορεί να συµµορφωθεί προς το διατακτικό ή και το εν γένει περιεχόµενο της απόφασης και
να ανακαλέσει ή να τροποποιήσει κατάλληλα τη διοικητική πράξη που προκάλεσε τη διαφορά ή, επί παράλειψης,
να εκδώσει την οφειλόµενη ρητή πράξη. Στην περίπτωση
αυτή, για το κύριο ένδικο βοήθηµα που ασκήθηκε, εφαρµόζεται αναλόγως η παρ. 2 του άρθρου 32 του π.δ.
18/1989.
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Άρθρο 6
Παράνοµη υπογραφή σύµβασης
Η κατά παράβαση των διατάξεων των δύο προηγουµένων άρθρων υπογραφή της σύµβασης από την αναθέτουσα αρχή δεν αντιτάσσεται στον ενδιαφερόµενο ούτε
κωλύει την παροχή της προσήκουσας έννοµης προστασίας.
Άρθρο 7
Ακύρωση πράξης ή παράλειψης
1. Ο ενδιαφερόµενος δικαιούται να ζητήσει την ακύρωση κάθε πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής που παραβιάζει κανόνα του δικαίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή εσωτερικού δικαίου σχετικού µε τη διαδικασία
που προηγείται της σύναψης της σύµβασης. Ιδίως δικαιούται να ζητήσει την ακύρωση όρου που περιέχεται στη
διακήρυξη, στα τεύχη δηµοπράτησης ή σε άλλο έγγραφο σχετικό µε τη διαδικασία του διαγωνισµού και αναφέρεται σε τεχνικές, οικονοµικές και χρηµατοδοτικές προδιαγραφές, καθώς και των πράξεων αποκλεισµού από τη
συµµετοχή στο διαγωνισµό, αξιολόγησης προσφορών
και κατακύρωσης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού.
2. Με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 5 και του
επόµενου άρθρου, αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή
παράλειψη της αναθέτουσας αρχής µετά τη σύναψη της
σχετικής σύµβασης, η τελευταία δεν θίγεται, εκτός αν
πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί η διαδικασία
κατακύρωσης του διαγωνισµού µε απόφαση ασφαλιστικών µέτρων ή προσωρινή διαταγή. Στην περίπτωση αυτή,
ο ενδιαφερόµενος δικαιούται να αξιώσει αποζηµίωση
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 9.
3. Αν ο ενδιαφερόµενος δεν άσκησε ή άσκησε ανεπιτυχώς την αίτηση ασφαλιστικών µέτρων και η σύµβαση
υπογράφηκε και ολοκληρώθηκε η εκτέλεσή της πριν από
την συζήτηση του κύριου ένδικου βοηθήµατος, εφαρµόζεται αναλόγως η παρ. 2 του άρθρου 32 του π.δ.
18/1989.
Άρθρο 8
Κήρυξη της σύµβασης ως άκυρης
1. Ο ενδιαφερόµενος µπορεί να ζητήσει την κήρυξη
της ακυρότητας σύµβασης που υπογράφηκε, εφόσον ανατέθηκε χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση προκήρυξης
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή δεν
τηρήθηκε η υποχρέωση αναστολής της σύναψης, κατ’ εφαρµογή της παρ. 2 του άρθρου 5 ή, σε περίπτωση σύναψης συµφωνίας-πλαισίου και εφαρµογής δυναµικού
συστήµατος αγορών, όταν παραβιάζονται οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη δεύτερη περίπτωση του
δευτέρου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 26 και τις παρ.
5 και 6 του άρθρου 27 του π.δ. 60/2007.
2. Η κήρυξη της σύµβασης ως άκυρης έχει ως αποτέλεσµα την αναδροµική ακυρότητά της και οι αξιώσεις
των µερών διέπονται από τις διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισµού. Οι σχετικές διαφορές εκδικάζονται
από το κατά τις γενικές διατάξεις αρµόδιο δικαστήριο.
Αν ο ανάδοχος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την ακυρότητα της σύµβασης, δεν γεννάται έναντι της ∆ιοίκησης

αξίωσή του, κατά τις διατάξεις περί αδικαιολόγητου
πλουτισµού, ή η εν λόγω αξίωσή του ικανοποιείται µόνο
εν µέρει.
3. Το δικαστήριο εκτιµώντας τις περιστάσεις και, ιδίως,
το στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης, τη σοβαρότητα της
παράβασης και τη συµπεριφορά της αναθέτουσας αρχής, µπορεί να κηρύξει την ακυρότητα µόνο του ανεκτέλεστου µέρους της σύµβασης ή να συντάµει τη διάρκειά
της.
4. Εφόσον επιτακτικοί λόγοι δηµοσίου συµφέροντος επιβάλλουν τη διατήρηση των αποτελεσµάτων της σύµβασης, παρόλο που αυτή είχε συναφθεί κατά παράβαση
της παραγράφου 1, µπορεί το δικαστήριο να µην την κηρύξει άκυρη. ∆εν θεωρείται επιτακτικός λόγος δηµοσίου
συµφέροντος η ύπαρξη οικονοµικών συµφερόντων για
τη διατήρηση των αποτελεσµάτων της σύµβασης, παρά
µόνον αν η ακύρωσή της θα οδηγούσε σε δυσανάλογες
συνέπειες. Σε κάθε περίπτωση, δεν αποτελεί τέτοιο λόγο η επιβάρυνση της αναθέτουσας αρχής µε έξοδα λόγω
καθυστέρησης στην εκτέλεση της σύµβασης, για τη διεξαγωγή νέας διαδικασίας ανάθεσης, για την αλλαγή του
οικονοµικού φορέα που εκτελεί τη σύµβαση ή για τις νοµικές υποχρεώσεις που συνεπάγεται η ακύρωση της
σύµβασης.
5. Στις περιπτώσεις των δύο προηγουµένων παραγράφων το δικαστήριο, µε την ίδια απόφαση, επιβάλει στην
αναθέτουσα αρχή πρόστιµο, το ύψος του οποίου δεν
µπορεί να υπερβαίνει το 10% του χρηµατικού αντικειµένου της σύµβασης. Το πρόστιµο περιέρχεται στον αιτούντα. Το δικαστήριο στις περιπτώσεις αυτές δε δεσµεύεται από τα αιτήµατα των διαδίκων, αλλά εκτιµά ελευθέρως τις συνθήκες.
6. Η προσφυγή ασκείται µέσα σε προθεσµία τριάντα
(30) ηµερών, από την εποµένη της δηµοσίευσης της απόφασης κατά την παρ. 4 του άρθρου 29 και τα άρθρα 30
και 31 του π.δ. 60/2007, εφόσον στη δηµοσίευση περιλαµβάνεται αιτιολογία για τη σύναψη της σύµβασης χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης ή από την εποµένη της ενηµέρωσης των ενδιαφεροµένων µε άλλο τρόπο. Στην ενηµέρωση αυτή πρέπει να εκτίθενται οι πληροφορίες που
περιλαµβάνονται στην παρ. 2 του άρθρου 40 του π.δ.
59/2007 και της παρ. 2 του άρθρου 35 του π.δ. 60/2007.
Η προσφυγή δεν µπορεί σε καµιά περίπτωση να ασκηθεί
µετά την πάροδο έξι (6) µηνών από την εποµένη της σύναψης της σύµβασης. Εφόσον η σύµβαση υπάγεται στις
διατάξεις του π.δ. 59/2007, οι προθεσµίες του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής αρχίζουν από την εποµένη της δηµοσίευσης της απόφασης κατά την παρ. 5 του
άρθρου 15 και τα άρθρα 33 και 35. Στην ενηµέρωση του
δευτέρου εδαφίου της παραγράφου πρέπει, στην περίπτωση αυτή, να εκτίθενται οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στην παρ. 2 του άρθρου 40 του π.δ. 59/2007.
7. Η διαδικασία προσφυγής της παραγράφου 1 δεν εφαρµόζεται, αν η αναθέτουσα αρχή δηµοσίευσε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκήρυξη,
σύµφωνα µε το άρθρο 31 του π.δ. 60/2007 ή την παρ. 8
του άρθρου 33 του π.δ. 59/2007, κατά περίπτωση, µε την
οποία γνωστοποιεί την πρόθεσή της να αναθέσει τη σύµβαση και εφάρµοσε δεκαήµερη τουλάχιστον προθεσµία
αναστολής της σύναψης, από την εποµένη της δηµοσίευσης της προκήρυξης, εφόσον η προκήρυξη αυτή συ-
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ντάχθηκε σύµφωνα µε το παράρτηµα XIV του Κανονισµού 1564/2005 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως τροποποιήθηκε µε τον Κανονισµό
1150/2009 της ίδιας Επιτροπής, όπως εκάστοτε ισχύει.
Επίσης, δεν επιτρέπεται προσφυγή σε περίπτωση σύναψης συµφωνίας πλαισίου και εφαρµογής δυναµικού συστήµατος αγορών, όταν παραβιάζονται οι υποχρεώσεις
που προκύπτουν από τη δεύτερη περίπτωση του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 26 και τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 27 του π.δ. 60/2007, αν η αναθέτουσα αρχή έχει αποστείλει την απόφαση ανάθεσης
µαζί µε συνοπτική έκθεση των λόγων της παρ. 2 του άρθρου 35 του π.δ. 60/2007 στους ενδιαφερόµενους προσφέροντες, αναφέροντας τις προθεσµίες αναστολής σύναψης της σύµβασης και εφαρµόσει δεκαήµερη τουλάχιστον προθεσµία αναστολής της σύναψης, από την εποµένη της αποδεδειγµένης παραλαβής της απόφασης από τους ενδιαφερόµενους προσφέροντες.
8. Στις υποθέσεις του άρθρου αυτού εφαρµόζονται αναλογικά οι ρυθµίσεις του άρθρου 5. Η προθεσµία και η
κατάθεση της αίτησης ασφαλιστικών µέτρων δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσµα. Η διαδικασία προσωρινής διαταγής εφαρµόζεται και στην περίπτωση αυτή. Αν η αίτηση γίνει δεκτή, το δικαστήριο µπορεί να διατάξει την αναστολή της περαιτέρω εκτέλεσης της σύµβασης.
Άρθρο 9
Αξίωση αποζηµίωσης
1. Ο ενδιαφερόµενος, ο οποίος αποκλείσθηκε από τη
συµµετοχή σε διαγωνισµό ή την ανάθεση σύµβασης του
νόµου αυτού, κατά παράβαση κανόνα του δικαίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του εσωτερικού δικαίου, δικαιούται να αξιώσει από την αναθέτουσα αρχή αποζηµίωση,
κατ’ εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 197 και 198
Α.Κ.. Αν ο ενδιαφερόµενος αποδείξει ότι θα του ανετίθετο η σύµβαση, αν δεν είχε εµφιλοχωρήσει η παράβαση,
τότε δικαιούται αποζηµίωση κατά τις γενικές διατάξεις.
Κάθε διάταξη που αποκλείει ή περιορίζει την αξίωση αυτή δεν εφαρµόζεται.
2. Για την επιδίκαση της αποζηµίωσης απαιτείται η
προηγούµενη ακύρωση της παράνοµης πράξης ή παράλειψης από το αρµόδιο δικαστήριο. Η προϋπόθεση αυτή
δεν απαιτείται στην περίπτωση της παρ. 3 του άρθρου 7
και των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 8 του παρόντος
ή όταν, εν γένει, δεν καθίσταται εφικτή η δικαστική κήρυξη της ακυρότητας για λόγους µη συνδεόµενους µε
παραλείψεις του ενδιαφεροµένου.
Άρθρο 10
Συνεργασία των ελληνικών αρχών
µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
1. Όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θεωρώντας ότι έχει
διαπραχθεί σοβαρή παράβαση των διατάξεων του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες ρυθµίζουν τη διαδικασία σύναψης συµβάσεων του νόµου αυτού, ζητεί την
άρση αυτής, η υπηρεσία του αρµόδιου Υπουργείου που
παρέλαβε τη γνωστοποίηση διαβιβάζει µέσα σε είκοσι
µία (21) ηµέρες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα ακόλουθα
στοιχεία :
α) βεβαίωση ότι η παράβαση διορθώθηκε ή
β) αιτιολογηµένη απάντηση µε την οποία εξηγεί για
ποιο λόγο δεν έγινε καµιά διορθωτική ενέργεια, ή

γ) γνωστοποίηση ότι η διαδικασία σύναψης της υπόψη
σύµβασης έχει ανασταλεί είτε µε πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής είτε ύστερα από αίτηση ασφαλιστικών
µέτρων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5.
2. Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται µέσα σε δέκα (10)
ηµέρες από τότε που θα της ζητηθεί από την υπηρεσία
του Υπουργείου που είναι αρµόδια να παράσχει τις πληροφορίες της προηγούµενης παραγράφου να αποστείλει
σε αυτή κάθε σχετικό µε την πιθανολογούµενη παράβαση στοιχείο.
3. Αν σύµφωνα µε την παράγραφο 1β γνωστοποιηθεί
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν έγινε καµία διορθωτική ενέργεια λόγω εκκρεµούς δικαστικής προσφυγής, η
υπηρεσία του αρµόδιου Υπουργείου ενηµερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το αποτέλεσµα της δίκης, όταν
αυτό γίνει γνωστό.
4. Αν σύµφωνα µε την παράγραφο 1γ γνωστοποιηθεί
ότι έχει χορηγηθεί αναστολή, η υπηρεσία του αρµόδιου
Υπουργείου γνωστοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την
ανάκληση της αναστολής ή την έναρξη νέας διαδικασίας
σύναψης σύµβασης που συνδέεται στο σύνολό της ή κατά ένα µέρος µε την προηγούµενη διαδικασία. Η νέα αυτή γνωστοποίηση πρέπει να βεβαιώνει ότι η πιθανολογούµενη παράβαση έχει διορθωθεί ή να περιέχει αιτιολογηµένη απάντηση και να εξηγεί για ποιο λόγο δεν έγινε
καµία διορθωτική ενέργεια.
5. Οι υπηρεσίες των αρµόδιων Υπουργείων διαβιβάζουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την 1η Μαΐου κάθε έτους πληροφοριακά στοιχεία σχετικά µε τα ένδικα βοηθήµατα παροχής δικαστικής προστασίας κατά τον παρόντα νόµο. Οι αναθέτουσες αρχές οφείλουν να διαβιβάζουν στο αρµόδιο Υπουργείο τα απαιτούµενα για την ενηµέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στοιχεία, τα οποία καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεννόηση µε τη Συµβουλευτική Επιτροπή για τις συµβάσεις του ∆ηµοσίου.
6. Ως αρµόδιο Υπουργείο, κατά την έννοια του παρόντος άρθρου, νοείται το Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων για τις συµβάσεις δηµοσίων έργων, το
Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για τις συµβάσεις κρατικών προµηθειών και το Υπουργείο Οικονοµικών για τις συµβάσεις υπηρεσιών. Με
απόφαση των παραπάνω Υπουργών, µπορεί να ανατίθεται η κατά το παρόν άρθρο αρµοδιότητα συνεργασίας µε
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για τους τρεις τοµείς σε µία
υπάρχουσα ή συνιστώµενη αρχή.
Άρθρο 11
Μεταβατικές διατάξεις
1. Οι διατάξεις για τη δικαιοδοσία και την καθ’ ύλη αρµοδιότητα των δικαστηρίων αρχίζουν να εφαρµόζονται
από την 16η Σεπτεµβρίου 2010.
2. Οι διατάξεις του παρόντος διέπουν τις διαφορές
που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες
εκδίδονται ή συντελούνται µετά την έναρξη ισχύος του.
Άρθρο 12
Καταργούµενες διατάξεις
Με την επιφύλαξη των άρθρων 11 και 13, από τη θέση
σε ισχύ του παρόντος καταργούνται:
α) ο ν. 2522/1997 (ΦΕΚ 178 Α΄), και
β) ο ν. 2854/2000 (ΦΕΚ 243 Α΄), µε εξαίρεση το άρθρο 6.
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Άρθρο 13
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός και αν προβλέπεται διαφορετικά σε άλλες διατάξεις του.
Αθήνα, 25 Αυγούστου 2010
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Γ. Παπακωνσταντίνου

Λ. Κατσέλη

ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ

∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

∆. Ρέππας

Χ. Καστανίδης

Αριθ. 126/15/2010
ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ.1 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων - Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και
την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L 335)»
Α. Με τις διατάξεις του υπόψη νοµοσχεδίου, επανακαθορίζεται το πλαίσιο παροχής δικαστικής προστασίας,
κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων και συγκεκριµένα: α) µεταφέρεται στο εσωτερικό δίκαιο η οδηγία
2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 µε την οποία τροποποιήθηκαν προηγούµενες και β) εναρµονίζεται, αντίστοιχα, η υφιστάµενη εθνική νοµοθεσία. Ειδικότερα:
1.α. Καθορίζεται το πεδίο εφαρµογής του υπό ψήφιση
νόµου, στον οποίο υπάγονται και οι διαφορές που ανακύπτουν από τις διαδικασίες ανάθεσης συµφωνιών –
πλαισίων, συµβάσεων παραχώρησης δηµοσίων έργων
και δυναµικών συστηµάτων αγορών.
β. Επανακαθορίζονται τα είδη δικαστικής προστασίας,
που παρέχονται κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του υπό ψήφιση νόµου.
(άρθρα 1 και 2)
2.α. Ορίζεται, εφεξής, ως αρµόδιο για την εκδίκαση ό-

λων των διαφορών του υπό ψήφιση νόµου, το διοικητικό
εφετείο της έδρας της αναθέτουσας αρχής, µε τριµελή
σύνθεση, το οποίο δικάζει κατά τα ειδικότερα οριζόµενα
και αποφαίνεται αµετακλήτως.
β. Κατ’ εξαίρεση, εκδικάζονται από το Συµβούλιο της
Επικρατείας διαφορές που αφορούν συµβάσεις παραχώρησης δηµοσίων έργων ή υπηρεσιών, συµβάσεις που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ
ή συµβάσεις µε προϋπολογισµό µεγαλύτερο των
15.000.000 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.
(άρθρο 3)
3. Ρυθµίζονται εκ νέου τα θέµατα σχετικά µε τη δυνατότητα των ενδιαφεροµένων να ασκήσουν προδικαστική
προσφυγή ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. Ειδικότερα
προβλέπονται τα εξής:
α. Για την άσκηση της προαναφερόµενης προσφυγής
παρέχεται προθεσµία δέκα (10) ηµερών, αντί πέντε (5) ηµερών που ισχύει, αφότου έλαβε πλήρη γνώση ο ενδιαφερόµενος της πράξης που βλάπτει τα συµφέροντά του,
κατά τα ειδικότερα οριζόµενα.
β. Ορίζεται προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών, αντί δέκα (10) ηµερών που ισχύει, από την άσκηση προδικαστικής προσφυγής, εντός της οποίας οφείλει να αποφανθεί
η αναθέτουσα αρχή και καθορίζονται αναλυτικά οι ενέργειες της αρχής σε περίπτωση αποδοχής ή απόρριψης
της προδικαστικής προσφυγής.
γ.i) Παρέχεται στο δικαστήριο η δυνατότητα, µε την απόφαση επί των ασφαλιστικών µέτρων, να επιβάλλει αυτεπαγγέλτως, στην αναθέτουσα αρχή, χρηµατική κύρωση, που κυµαίνεται από 500 έως 5.000 ευρώ, εφόσον κρίνει ότι η παράλειψη αιτιολόγησης ή η καθυστερηµένη αιτιολόγηση της απόρριψης, καθιστά ιδιαιτέρως δυσχερή
την ουσιαστική παροχή έννοµης προστασίας.
ii) Το σχετικό ποσό καταβάλλεται µία φορά για κάθε
στάδιο του διαγωνισµού και περιέρχεται στον αιτούντα
του οποίου η αίτηση εκδικάζεται πρώτη.
δ. Στις εν λόγω διαφορές δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας ή εσωτερικών κανονισµών,
που προβλέπουν την άσκηση διοικητικών προσφυγών
κατά εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της διαδικασίας διεξαγωγής δηµοσίων διαγωνισµών.
(άρθρο 4)
4. Επανακαθορίζονται τα θέµατα που αφορούν στην άσκηση αίτησης ασφαλιστικών µέτρων κατά της ρητής ή
σιωπηρής απόρριψης προδικαστικής προσφυγής. Ειδικότερα:
α.i)
Η κλήση της αναθέτουσας αρχής από τον αρµόδιο δικαστή γίνεται προ τριών ηµερών (αντί εικοσιτεσσάρων ωρών που ισχύει), από την έκδοση της προσωρινής
διαταγής, η οποία περιέχει τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν έως την έκδοση της απόφασης.
ii)
Στα εν λόγω µέτρα περιλαµβάνεται και η άρση
απαγόρευσης σύναψης της σύµβασης.
iii)
Ορίζονται οι λόγοι άρσης της προαναφερόµενης απαγόρευσης και προβλέπεται ο τρόπος ανάκλησης
της προσωρινής διαταγής.
β. Στην περίπτωση που η αίτηση ασφαλιστικών µέτρων
γίνει δεκτή, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να συµµορφωθεί
προς το διατακτικό ή και το εν γένει περιεχόµενο της απόφασης και να ανακαλέσει ή να τροποποιήσει κατάλληλα τη διοικητική πράξη που προκάλεσε τη διαφορά ή, επί
παράλειψης, να εκδώσει την οφειλόµενη ρητή πράξη.
(άρθρο 5)
5. Ορίζεται ότι, η υπογραφή σύµβασης από την αναθέ-
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τουσα αρχή, κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων
4 και 5 του υπό ψήφιση νόµου, δεν αντιτάσσεται στον
ενδιαφερόµενο ούτε κωλύει την παροχή της προσήκουσας έννοµης προστασίας.
(άρθρο 6)
6. Προβλέπεται ότι, αν ο ενδιαφερόµενος δεν άσκησε
ή άσκησε ανεπιτυχώς την αίτηση ασφαλιστικών µέτρων
και η σύµβαση υπογράφηκε και ολοκληρώθηκε η εκτέλεσή της πριν από τη συζήτηση του κύριου ένδικου βοηθήµατος, η δίκη καταργείται ως άνευ αντικειµένου, εκτός
αν ο αιτών αποδείξει ιδιαίτερο έννοµο συµφέρον που δικαιολογεί τη συνέχιση της δίκης.
(άρθρο 7)
7.Περιλαµβάνονται αναλυτικές ρυθµίσεις για την κήρυξη της ακυρότητας υπογραφείσας σύµβασης και καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η σχετική διαδικασία και οι συνέπειες. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται τα εξής:
α. Η κήρυξη της σύµβασης ως άκυρης έχει αποτέλεσµα την αναδροµική ακυρότητά της, οι δε αξιώσεις των
µερών διέπονται από τις διατάξεις περί αδικαιολόγητου
πλουτισµού. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος γνώριζε ή
όφειλε να γνωρίζει την ακυρότητα της σύµβασης, δεν
γεννάται αξίωση έναντι της ∆ιοίκησης ή η αξίωσή του ικανοποιείται µόνο εν µέρει.
β. Σε συγκεκριµένες περιπτώσεις το δικαστήριο µπορεί να κηρύξει την ακυρότητα µόνο του ανεκτέλεστου
µέρους της σύµβασης ή να περιορίσει τη διάρκειά της.
γ. Το δικαστήριο µπορεί να µην κηρύξει άκυρη τη σύµβαση όταν επιτακτικοί λόγοι δηµοσίου συµφέροντος επιβάλλουν τη διατήρηση των αποτελεσµάτων της σύµβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα.
δ. Ορίζονται οι περιπτώσεις, όπου το δικαστήριο µπορεί να επιβάλλει στην αναθέτουσα αρχή, πρόστιµο το οποίο περιέρχεται στον αιτούντα και δεν µπορεί να υπερβαίνει το 10% του χρηµατικού αντικειµένου της σύµβασης.
ε. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την άσκηση προσφυγής για την ακύρωση της σύµβασης.
(άρθρο 8)
8.α. Παρέχεται το δικαίωµα αξίωσης αποζηµίωσης, κατά τις γενικές διατάξεις, από την αναθέτουσα αρχή, αν ο
ενδιαφερόµενος αποδείξει ότι, θα του ανατίθετο η σύµβαση, εάν δεν είχε εµφιλοχωρήσει παράβαση κανόνα δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του εσωτερικού δικαίου.
β. Προβλέπεται ότι, µπορεί να επιδικασθεί αποζηµίωση και χωρίς την προηγούµενη ακύρωση παράνοµης
πράξης ή παράλειψης από το αρµόδιο δικαστήριο, στην
περίπτωση που δεν είναι δυνατή η αναγνώριση ακυρότητας για λόγους που δεν οφείλονται στον αιτούντα.
(άρθρο 9)
9.α. Ρυθµίζονται εκ νέου τα θέµατα συνεργασίας των
ελληνικών αρχών µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για ζητήµατα που αφορούν στον υπό ψήφιση νόµο.
β. Ορίζεται, ως αρµόδιο Υπουργείο, κατά την έννοια
του υπό ψήφιση νόµου, το Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων για τις συµβάσεις δηµοσίων έργων,
το Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για τις συµβάσεις κρατικών προµηθειών και το Υπουργείο Οικονοµικών για τις συµβάσεις υπηρεσιών.
(άρθρο 10)
Β. Από τις προτεινόµενες διατάξεις προκαλείται σε
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού και του προϋπολογισµού των φορέων του δηµόσιου τοµέα εν γένει, ενδεχόµενη δαπάνη από τυχόν:
α) Επιβολή, από το αρµόδιο δικαστήριο, χρηµατικής
κύρωσης, σε βάρος της αναθέτουσας αρχής, που κυµαίνεται από 500 έως 5.000 ευρώ
(άρθρο 4 παρ. 5).

β) Επιβολή, από το αρµόδιο δικαστήριο, προστίµου, σε
βάρος της αναθέτουσας αρχής, το ύψος του οποίου δεν
µπορεί να υπερβαίνει το 10% του χρηµατικού αντικειµένου της σύµβασης
(άρθρο 8 παρ. 5).
γ) Καταβολή αποζηµίωσης, κατά τις γενικές διατάξεις, στον ενδιαφερόµενο εφόσον αποδείξει ότι, θα του
ανατίθετο η σύµβαση αν δεν είχε εµφιλοχωρήσει παράβαση κανόνα δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του εσωτερικού δικαίου σχετικά µε τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων.
(άρθρο 9 παρ. 1)
Οι ανωτέρω δαπάνες εξαρτώνται από πραγµατικά γεγονότα.
Αθήνα, 5 Αυγούστου 2010
Η Γενική ∆ιευθύντρια
Βιολέττα Καρακατσάνη – Κονίδα

ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων - Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία
92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992
(L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L 335)»
Από τις διατάξεις του προτεινόµενου νοµοσχεδίου
προκαλείται, σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού
και του προϋπολογισµού των φορέων του δηµόσιου τοµέα εν γένει, ενδεχόµενη δαπάνη από τυχόν:
α) Επιβολή, από το αρµόδιο δικαστήριο, χρηµατικής
κύρωσης, σε βάρος της αναθέτουσας αρχής, που κυµαίνεται από 500 έως 5.000 ευρώ
(άρθρο 4 παρ. 5).
β) Επιβολή, από το αρµόδιο δικαστήριο, προστίµου, σε
βάρος της αναθέτουσας αρχής, το ύψος του οποίου δεν
µπορεί να υπερβαίνει το 10% του χρηµατικού αντικειµένου της σύµβασης
(άρθρο 8 παρ. 5).
γ) Καταβολή αποζηµίωσης, κατά τις γενικές διατάξεις, στον ενδιαφερόµενο εφόσον αποδείξει ότι, θα του
ανατίθετο η σύµβαση αν δεν είχε εµφιλοχωρήσει παράβαση κανόνα δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του εσωτερικού δικαίου σχετικά µε τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων.
(άρθρο 9 παρ. 1)
Οι ανωτέρω δαπάνες, οι οποίες εξαρτώνται από πραγµατικά γεγονότα, εφόσον πραγµατοποιούνται, θα καλύπτονται από τις πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισµού ή του προϋπολογισµού των οικείων φορέων του
δηµοσίου τοµέα, κατά περίπτωση.
Αθήνα 5 Αυγούστου 2010
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

∆ΙΚΑΙΟΣΎΝΗΣ,
∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Γ. Παπακωνσταντίνου

Χ. Καστανίδης
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