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Σελίδα ii

ΠΡΟΛΟΓΟ
Θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και τα Κράτθ-Μζλθ καταβάλλουν κάκε δυνατι προςπάκεια για να αντιμετωπίςουν
τθν κρίςθ και να δθμιουργθκοφν οι προχποκζςεισ για μια πιο ανταγωνιςτικι οικονομία με περιςςότερεσ
κζςεισ εργαςίασ. Ωςτόςο ο ρυκμόσ με τον οποίο το κεςμικό, κανονιςτικό και διοικθτικό πλαίςιο
προςαρμόηεται ςτουσ κοινωνικο-πολιτικοφσ μεταςχθματιςμοφσ είναι πολφ μικρότεροσ από αυτόν τθσ
εξζλιξθσ των κοινωνικο-πολιτικϊν φαινομζνων. Θ παρατθροφμενθ αυτι διαφορά μεταξφ των δφο ρυκμϊν
εξζλιξθσ εντείνεται ιδιαίτερα ςτισ μζρεσ μασ, εξαιτίασ των παγκόςμιων προκλιςεων ςε επίπεδο
διακυβζρνθςθσ, γεωπολιτικισ, ανκρωπίνων δικαιωμάτων αλλά και περιβαλλοντικισ προςταςίασ. Θ
ςυμπίεςθ του απαιτοφμενου χρόνου προκειμζνου να γίνουν αντιλθπτοί οι ανωτζρω μεταςχθματιςμοί
ϊςτε να ςχεδιαςτοφν οι αναγκαίεσ μεταρρυκμίςεισ του κεςμικοφ, κανονιςτικοφ και διοικθτικοφ πλαιςίου
οδθγεί ςε “βίαιθ” αντιμετϊπιςθ των φαινομζνων αυτϊν.
Θ Ελλάδα ςτα τζλθ του 2015, μαςτίηεται από πλθκϊρα προβλθμάτων και καλείται να τα αντιμετωπίςει
άμεςα, μζςω ενόσ ολοκλθρωμζνου μεταρρυκμιςτικοφ προγράμματοσ με μεγάλεσ δθμοςιονομικζσ
εξαρτιςεισ και ςε πλιρθ ευκυγράμμιςθ με τισ ευρωπαϊκζσ πολιτικζσ και το ευρωπαϊκό όραμα για τθν
αντιμετϊπιςθ τθσ χρθματοπιςτωτικισ κρίςθσ, ενίςχυςθσ τθσ οικονομικισ, νομιςματικισ και πολιτικισ
ζνωςθσ.
Μία από τισ δράςεισ του μεταρρυκμιςτικοφ προγράμματοσ τθσ Ελλάδασ είναι ο εκςυγχρονιςμόσ των
δθμοςίων ςυμβάςεων, ζννοιεσ και διαδικαςίεσ γνωςτζσ ςτθν χϊρα μασ από τθν εποχι τθσ αρχαιότθτασ,
με πλζον αξιοςθμείωτθ τθν τεχνικι και οικονομικι διαχείριςθ τουσ να υπάγεται ςτθ δικαιοδοςία τθσ
Βουλισ, θ οποία όριηε προσ το ςκοπό αυτό «Άρχοντεσ» ι «Εφόρουσ».
Θ χάραξθ εκνικισ ςτρατθγικισ ςτον τομζα δθμοςίων ςυμβάςεων αποτελεί μζροσ τθσ ευρφτερθσ εκνικισ
πολιτικισ τθσ χϊρασ και εργαλείο για τθν επίτευξθ πολιτικισ αειφόρου ανάπτυξθσ, κοινωνικισ πολιτικισ,
πολιτικισ κατά τθσ διαφκοράσ με όρουσ χρθςτισ διακυβζρνθςθσ.
Στο πλαίςιο αυτό θ ελλθνικι διοίκθςθ πρoβαίνει, μεταξφ άλλων, ςτθν εκ βάκρων ανακεϊρθςθ των δομϊν
τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ και τθσ εν γζνει φιλοςοφίασ τθσ εφαρμοηόμενθσ κυβερνθτικισ πολιτικισ ςτον
τομζα των δθμοςίων ςυμβάςεων, με ςκοπό τθ χρθςτι δθμοςιονομικι διαχείριςθ, τον εξορκολογιςμό των
κρατικϊν δαπανϊν και διοικθτικϊν πρακτικϊν, τθν ανάδειξθ μιασ διαφανοφσ και ανταγωνιςτικισ αγοράσ
δθμοςίων ςυμβάςεων ωσ μοχλοφ ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ και τθν υλοποίθςθ των αναγκαίων
διαρκρωτικϊν αλλαγϊν.
Θ Ενιαία Ανεξάρτθτθ Αρχι Δθμοςίων Συμβάςεων ςε ςυνεργαςία με φορείσ τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ
προβαίνει ςτθν εκπόνθςθ τθσ παροφςασ πρόταςθσ ςτρατθγικισ ςτον τομζα δθμοςίων ςυμβάςεων και
ςχετικοφ ςχεδίου δράςθσ με γνϊμονα τθν διαμόρφωςθ ενόσ ολοκλθρωμζνου, ςφγχρονου, απλοφ,
ευζλικτου, δίκαιου και αποτελεςματικοφ ςυςτιματοσ που να εξαςφαλίηει κανόνεσ ορκισ διαχείριςθσ ςε
όλο τον κφκλο ηωισ με βζλτιςτθ αξιοποίθςθ των δθμοςίων πόρων και του κοινωνικοφ οφζλουσ.

ΜΕΡΟ Α - ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΣΙ ΔΗΜΟΙΕ ΤΜΒΑΕΙ

ΕΝΛΑΛΑ ΑΝΕΞΑΤΘΤΘ ΑΧΘ ΔΘΜΟΣΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Σελίδα 2

ΜΕΡΟ Α - ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΣΙ ΔΗΜΟΙΕ ΤΜΒΑΕΙ

ΜΕΡΟ Α - ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΣΙ ΔΗΜΟΙΕ ΤΜΒΑΕΙ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΔΙΟΤ ΔΡΑΗ
Για τθν εκπόνθςθ ςχεδίου εκνικισ ςτρατθγικισ ςτον τομζα των δθμοςίων ςυμβάςεων και τθν κατάρτιςθ
του προτεινόμενου ςχεδίου δράςθσ ςυςτικθκε ομάδα εργαςίασ με Απόφαςθ του Ρροζδρου τθσ Ενιαίασ
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων1 με ζργο:







τθν αποτφπωςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ ςτο τομζα των δθμοςίων ςυμβάςεων με ςυλλογι όλου
του απαραίτθτου υλικοφ τεκμθρίωςθσ (π.χ. ςτατιςτικά δεδομζνα),
τον εντοπιςμό των τρεχόντων αξόνων μεταρρφκμιςθσ λοιπϊν εκνικϊν πολιτικϊν που επθρεάηουν το
τομζα των δθμοςίων ςυμβάςεων,
τον προςδιοριςμό των ςτόχων, των προτεραιοτιτων και των βαςικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ εκνικισ
ςτρατθγικισ ςτον τομζα των δθμόςιων ςυμβάςεων με κακοριςμό ςυγκεκριμζνων πυλϊνων
παρζμβαςθσ ςτο ςφςτθμα δθμοςίων ςυμβάςεων,
τθν εκπόνθςθ ςτρατθγικοφ ςχεδίου ςτο τομζα των δθμοςίων ςυμβάςεων και ςχεδίου δράςθσ για τθν
εφαρμογι του παραπάνω ςχεδίου ςτρατθγικισ με κακοριςμό των βραχυπρόκεςμων, μεςοπρόκεςμων
και μακροπρόκεςμων ενεργειϊν και των αρμοδίων προσ ενζργεια φορζων,
τθ διαβοφλευςθ του ςτρατθγικοφ ςχεδίου με τουσ αρμοδίουσ επαγγελματικοφσ και κοινωνικοφσ
φορείσ,
τθν ανάπτυξθ ςχεδίου παρακολοφκθςθσ εφαρμογισ του προτεινόμενου ςτρατθγικοφ ςχεδίου.

Στο πλαίςιο του άνω κακοριςκζντοσ ζργου θ διαμόρφωςθ του ςχεδίου τθσ εκνικισ ςτρατθγικισ και
ςυνακόλουκα του ςχεδίου δράςθσ για τθν υλοποίθςι τθσ ακολοφκθςε τα εξισ ςτάδια:









Συλλογι πλθροφοριϊν
Ανάλυςθ δεδομζνων / αποτφπωςθ προβλθμάτων
Κακοριςμόσ ςτρατθγικϊν κατευκφνςεων και ςτόχων
Διαβοφλευςθ με τουσ ενδιαφερόμενουσ φορείσ
Αποτφπωςθ δράςεων που κα ςυμβάλουν ςτθν επίτευξθ των ςτόχων
Διαβοφλευςθ του ςτρατθγικοφ ςχεδίου με τουσ αρμόδιουσ επαγγελματικοφσ και κοινωνικοφσ φορείσ
Ανάπτυξθ ενόσ ςχεδίου διαχείριςθσ για τθν παρακολοφκθςθ και εφαρμογι του
Υιοκζτθςθ του κειμζνου τθσ ςτρατθγικισ και του ςχεδίου δράςθσ μετά από επεξεργαςία των
ςτοιχείων τθσ διαβοφλευςθσ.

Ειδικότερα θ ςυλλογι πλθροφοριϊν και θ ακόλουκθ ανάλυςθ τθσ τρζχουςασ κατάςταςθσ ςτον ελλθνικό,
ευρωπαϊκό και διεκνι χϊρο αφοροφςε:
α) ςτο κατ' εκείνο το χρόνο ιςχφον νομοκετικό πλαίςιο,
β) ςτθν αποτφπωςθ αδυναμιϊν και προβλθμάτων ςτθν χϊρα και ςε άλλεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ
γ) ςτισ βζλτιςτεσ πρακτικζσ ςε διεκνζσ και ευρωπαϊκό επίπεδο, που αφοροφςαν επί παραδείγματι τισ
ςυγκεντρωτικζσ αγορζσ και το e-procurement,
δ) ςτθν ανάλυςθ των ςτρατθγικϊν ςτόχων που ικανοποιοφνται μζςω των νζων ευρωπαϊκϊν οδθγιϊν
Το ζργο τθσ Ομάδασ υποςτθρίχτθκε από ςτοιχεία και μελζτεσ των υπθρεςιϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ
και του Ο.Ο.Σ.Α. ςτο πλαίςιο ςυνεργαςίασ και παροχισ τεχνογνωςίασ.
Για τθν πλθρότθτα των ςυλλεχκζντων ςτοιχείων οργανϊκθκαν τεχνικζσ ςυναντιςεισ με φορείσ τθσ
κεντρικισ διοίκθςθσ, ανακζτουςεσ αρχζσ, ανακζτοντεσ φορείσ, ςυλλογικοφσ φορείσ & μθ κυβερνθτικζσ
οργανϊςεισ. Επιπρόςκετα ερωτθματολόγια διανεμικθκαν ςε καίριουσ φορείσ πολιτικισ τθσ κεντρικισ
1

Αρ.Απόφ.Ρροζδρου 113/12-12-2014 (ΑΔΑ: 66ΑΦΟΞΤΒ-ΧΤΩ), όπωσ τροποποιικθκε με τισ υπ' αρ.2887/24-6-2015 (ΑΔΑ:
ΩΕ5ΡΟΞΤΒ-ΛΚΓ) & 3870/8-9-2015 (ΑΔΑ: 6722ΟΞΤΒ-ΛΞΤ) αποφάςεισ.
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διοίκθςθσ, αλλά και ςε ανακζτουςεσ αρχζσ και ανακζτοντεσ φορείσ, προκειμζνου να εκτιμθκεί θ ςυνολικι
αντίλθψθ του ςυςτιματοσ δθμοςίων ςυμβάςεων ςτθ χϊρα.
Θ διαβοφλευςθ με τουσ φορείσ τθσ κεντρικισ διοίκθςθσ και τισ ανακζτουςεσ αρχζσ επικεντρϊκθκε ςτα
ακόλουκα:








Στθν αποτίμθςθ του ρόλου που ζχει διαδραματίςει θ ιςχφουςα νομοκεςία περί δθμοςίων
ςυμβάςεων ςτθν εφαρμογι διαδικαςιϊν ςφναψθσ και εκτζλεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
Στθ διαπίςτωςθ του βακμοφ ετοιμότθτασ των Κεντρικϊν Αρχϊν Αγορϊν και των ανακετουςϊν
αρχϊν/ανακετόντων φορζων για τθν υλοποίθςθ ομαλϊν διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων
ςυμβάςεων όςον αφορά ςτθν υποδομι, ςτο ανκρϊπινο δυναμικό και ςτθν εξοικείωςι του με τισ
ςφγχρονεσ Τεχνολογίεσ Ρλθροφορικισ & Επικοινωνιϊν (ΤΡΕ).
Στθ διαπίςτωςθ τθσ επαρκοφσ κατάρτιςθσ του προςωπικοφ που εμπλζκεται ςτισ δθμόςιεσ
ςυμβάςεισ.
Στθν τιρθςθ των κανόνων περί δθμοςιότθτασ και ςτθν πλθρότθτα τθσ παραςχόμενθσ
πλθροφορίασ.
Στον εντοπιςμό προβλθμάτων κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ των δθμοςίων ςυμβάςεων.
Στoν εντοπιςμό προβλθμάτων κατά τθν απονομι τθσ ζννομθσ προςταςίασ.

Οι ςτόχοι τθσ παροφςασ ςτρατθγικισ κακορίςκθκαν μετά από τθν ανάλυςθ των πλθροφοριϊν, που κατά
τον άνω τρόπο ςυλλζχκθκαν, και τθν ανάπτυξθ και αξιολόγθςθ εναλλακτικϊν επιλογϊν.
Το ςχζδιο δράςθσ, που αποτελεί το μζςο επίτευξθσ των ςτόχων τθσ παροφςασ ςτρατθγικισ για τθν
περίοδο 2016-2020 (5ετισ διάρκεια), παρουςιάηει τισ αναγκαίεσ ενζργειεσ που απαιτοφνται για τθν
υλοποίθςθ τθσ ςτρατθγικισ για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, ςυμπεριλαμβάνοντασ δράςεισ που είτε κα
υλοποιθκοφν με ιδία μζςα, είτε κα χρθματοδοτθκοφν από τα προγράμματα τθσ νζασ προγραμματικισ
περιόδου 2014-2020, είτε από εκνικοφσ πόρουσ και κα πρζπει να παρακολουκείται, να αξιολογείται και να
ανακεωρείται ςε τακτά χρονικά διαςτιματα, και να εμπλουτίηεται με τυχόν νζεσ δράςεισ, που κρικοφν
αποτελεςματικζσ.
Στο ςχζδιο δράςθσ ειδικότερα παρουςιάηονται τα εξισ ςτοιχεία:
Α) περιγράφονται οι Δζςμεσ Δράςεων που αντιςτοιχοφν ςτουσ ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ
Β) περιγράφεται θ κάκε δράςθ χωριςτά και προςδιορίηεται ο χρόνοσ εκτζλεςθσ και περαίωςθσ τθσ, ο
τρόποσ υιοκζτθςθσ τθσ (νομοκετικόσ/διαχειριςτικόσ), οι ςτρατθγικοί ςτόχοι που ικανοποιοφνται, οι φορείσ
που ςυμμετζχουν ςτθν υλοποίθςθ και οι φορείσ που επθρεάηονται από τθν εφαρμογι τθσ δράςθσ, οι
δείκτεσ παρακολοφκθςθσ του ςτόχου και οι δείκτεσ μζτρθςθσ το αποτελζςματοσ, ενδεχόμενα προβλιματα
κατά τθν υλοποίθςθσ, ενδεχόμενοι κίνδυνοι ςε βάροσ άλλων ςτόχων και θ αναφορά πθγισ υλοποίθςθσ
(ιδία μζςα, προχπολογιςμόσ από ΡΔΕ ι τακτικόσ προχπολογιςμόσ)
Γ) αναφζρονται οι ςτόχοι που ζχουν τεκεί από τον ΟΟΣΑ (βλ. αναλυτικά Κεφάλαιο ) και ικανοποιοφνται
από τθν κάκε δράςθ.
Με τθν υιοκζτθςθ αυτισ τθσ δυναμικισ δομισ το εκάςτοτε ιςχφον ςχζδιο δράςθσ κα καλφπτει τισ
αυξανόμενεσ και μεταβαλλόμενεσ ανάγκεσ του ςυςτιματοσ των δθμοςίων ςυμβάςεων με ςυνεχείσ
βελτιϊςεισ, κα προςαρμόηεται ςτισ εκάςτοτε διεκνείσ υποχρεϊςεισ τθσ χϊρασ, αποτελϊντασ ζνα
δεςμευτικό εργαλείο ςυμφωνθμζνο από το ςφνολο των εμπλεκόμενων μερϊν με βραχυπρόκεςμο,
μεςοπρόκεςμο και μακροπρόκεςμο ορίηοντα. Το ςφνολο των προτεινόμενων παρεμβάςεων κα οδθγιςει
ςτθν ειςαγωγι και υιοκζτθςθ κομβικϊν μεταρρυκμίςεων ευρείασ κλίμακασ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ
εξοικονόμθςθσ πόρων, προκειμζνου για τθν αποκατάςταςθ και διόρκωςθ εμφανϊν δομικϊν
ςτρεβλϊςεων του ςυςτιματοσ των δθμοςίων ςυμβάςεων.
Καταλθκτικά, θ επιλογι των προτεινόμενων δράςεων ζγινε, μεταξφ άλλων, με γνϊμονα τθν επίτευξθ
αναγνωρίςιμων αποτελεςμάτων ςτο ςυντομότερο δυνατό χρόνο, ζτςι ϊςτε να κινθτοποιθκοφν οι
παραγωγικοί φορείσ, ςυντελϊντασ ςτθν επανεκκίνθςθ τθσ αναπτυξιακισ πορείασ τθσ χϊρασ μασ, χωρίσ
ωςτόςο να παραγνωρίηεται θ ανάγκθ διαςφάλιςθσ όλων των προαπαιτοφμενων εγγυιςεων για τθν ορκι
εκτζλεςθ τουσ.
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ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΤΦΙΣΑΜΕΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ
Α.

ΣΟ ΤΣΗΜΑ ΣΩΝ ΔΗΜΟΙΩΝ
ΕΤΡΩΠΑΪΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΤΜΒΑΕΩΝ

–

ΔΙΕΘΝΗ

ΚΑΙ

1. Διεκνι και Ευρωπαϊκά Δεδομζνα
Ο τομζασ των δθμοςίων ςυμβάςεων είναι ζνασ από τουσ τομείσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ που
επθρεάηει ςθμαντικά τισ δθμόςιεσ δαπάνεσ και τθν οικονομικι ανάπτυξθ κάκε χϊρασ. Θ ορκι και
αποτελεςματικι του λειτουργία αποτελεί ζναν από τουσ ςθμαντικότερουσ δείκτεσ διαφάνειασ, χρθςτισ
διαχείριςθσ και αξιοποίθςθσ του δθμοςίου χριματοσ.
Στισ χϊρεσ μζλθ του Ο.Ο.Σ.Α., οι δαπάνεσ που ςυνδζονται με τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ανζρχονται ςε
υψθλά επίπεδα και φκάνουν ακόμθ και το 20% του Α.Ε.Ρ.
Σε ςχετικι μελζτθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ2 εκτιμάται ότι το 2011 το φψοσ τθσ δαπάνθσ για δθμόςιεσ
ςυμβάςεισ ςτισ χϊρεσ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ανιλκε ςτο 19% του κοινοτικοφ ΑΕΡ, επίπεδο ςτο
οποίο κυμάνκθκε ςε όλθ τθν διάρκεια τθσ τελευταίασ δεκαετίασ. Στθν ίδια μελζτθ, για το 2013 τα
αντίςτοιχα μεγζκθ που αφοροφν ςτθν Ελλάδα εκτιμάται ότι ανιλκαν ςε 16,23 δισ ευρϊ ι ςε ποςοςτό
8,91% του ΑΕΡ.
Σφμφωνα με τθ μελζτθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ3 επιςθμαίνεται ότι θ κφρια αλλαγι για το ζτοσ 2013
ιταν ότι θ ςυνολικι εκτιμϊμενθ αξία των προςφορϊν (total estimated value of tenders) που
δθμοςιεφτθκαν ςτο Συμπλιρωμα Tenders Electronic Daily (TED) τθσ Επίςθμθσ Εφθμερίδασ τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ αυξικθκε από 402 δισ ευρϊ κατά το ζτοσ 2012 ςε 423 δισ ευρϊ το 2013, ιτοι αφξθςθ ςε ποςοςτό
πάνω από 5%.
Στθν Ελλάδα παρουςιάςτθκε ςθμαντικι πτϊςθ (ςε ςχετικοφσ όρουσ) αναφορικά με τθν αξία των
προςφορϊν (value of calls for tenders) που δθμοςιεφτθκαν ςτο TED, θ οποία ανιλκε ςε ποςοςτό 37,1%
για το ζτοσ 2010 και ςε ποςοςτό 14,4% για το ζτοσ 2011.
Επίςθσ κατά το ζτοσ 2011 παρατθρικθκε από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι ςθμαντικι απόκλιςθ μεταξφ τθσ
εκτιμϊμενθσ αξίασ των προςφορϊν (estimated value of tenders) που δθμοςιεφτθκαν ςτο ΤED και τθσ
ςυνολικισ αξίασ των ςυμβάςεων με αξία ανϊτερθ των προβλεπόμενων ςτισ οδθγίεσ κατωφλίων (total
value of procurement), βάςει των εκκζςεων ςτατιςτικϊν που υπζβαλαν τα κράτθ μζλθ. Στο επίπεδο των
27 κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ27), τα προαναφερόμενα ςτοιχεία διαμορφϊκθκαν ςε
425,44 δισ ευρϊ και 360,13 δισ ευρϊ αντίςτοιχα (απόκλιςθ μεγεκϊν τθσ τάξθσ των 65,31 δις. ευρϊ), ενϊ
ςτθν Ελλάδα τα αντίςτοιχα μεγζκθ ανιλκαν ςε 4,68 δισ ευρϊ και 1,47 δισ ευρϊ, το οποίο ςθμαίνει ότι θ
εκτιμϊμενθ αξία των προςφορϊν παρουςιάςτθκε κατά 3,14 φορζσ μεγαλφτερθ από τθν αντίςτοιχθ αξία
των άνω των ορίων προμθκειϊν, βάςει ςτατιςτικϊν εκκζςεων.

2
3

SWD (2014) 262 final - Commission staff working document “Annual Public Procurement Implementation Review 2013”
Public Procurement Indicators 2013
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Σε επίπεδο ΕΕ 27 και όςον αφορά ςτθν διάρκρωςθ τθσ αγοράσ, για το ζτοσ 2011 προκφπτει ότι το 41% τθσ
αξίασ των προκθρφξεων που δθμοςιεφτθκαν ςτο TED αφοροφςε ςυμβάςεισ ζργων, το 24% δαπανικθκε ςε
αγακά και το 35% ςε υπθρεςίεσ. Ο αντίςτοιχοσ αρικμόσ προκθρφξεων ανά κατθγορία ςυμβάςεων ανιλκε
17%, 36% και 47% αντίςτοιχα.

Διάγραμμα 1: Πλικοσ και αξία γνωςτοποιιςεων ανάκεςθσ ςφμβαςθσ που δθμοςιεφτθκαν ςτθν Επίςθμθ
Εφθμερίδα τθσ ΕΕ/TED το 2011 ανά κατθγορία ςφμβαςθσ *ςε %+

Σε επίπεδο ΕΕ παρατθρείται μια ςτακερι βελτίωςθ ωσ προσ τθ διαφάνεια ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ. Ο
δείκτθσ διαφάνειασ, ιτοι το ποςοςτό που προκφπτει από τθ γνωςτοποίθςθ ανάκεςθσ ςφμβαςθσ που
δθμοςιεφτθκε από τα κράτθ μζλθ ςτο TED ςε ςχζςθ με τθν αξία τθσ ςφμβαςθσ, παρουςιάηει αρκετζσ
διακυμάνςεισ. Από τα ςτοιχεία που ζχουν καταχωρθκεί ςτο TED προκφπτει ότι ο δείκτθσ αυτόσ για 17
κράτθ μζλθ, μεταξφ αυτϊν και θ Ελλάδα, είναι μεγαλφτεροσ του ενωςιακοφ μζςου όρου.

Διάγραμμα 2: Ποςοςτό γνωςτοποιιςεων ανάκεςθσ ςφμβαςθσ που δθμοςιεφτθκαν από τα κράτθ μζλθ
ςτο TED το 2011 με αξία ςφμβαςθσ

Source: DG MARKT, based on TED data
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Θ διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ που ακολουκείται ςυχνότερα από τα κράτθ μζλθ είναι εκείνθ
του ανοιχτοφ διαγωνιςμοφ. Θ αξία των ςυμβάςεων που ζχουν ανατεκεί μζςω τθσ εν λόγω διαδικαςίασ
αποτελεί το 51% τθσ αξίασ όλων των ςυμβάςεων που ανατζκθκαν και δθμοςιεφτθκαν το 2011 και οποίεσ
αντιπροςωπεφουν το 75% του ςυνόλου των γνωςτοποιιςεων ανάκεςθσ ςφμβαςθσ. Θ δεφτερθ πιο
δθμοφιλισ διαδικαςία ςφναψθσ είναι θ κλειςτι διαδικαςία.
Σφμφωνα με ςυγκεντρωτικά ςτοιχεία, τα οποία υποβλικθκαν και καταχωρικθκαν ςτθ βάςθ δεδομζνων
του TED και αφοροφν τον κλάδο των δθμοςίων ςυμβάςεων των κρατϊν -μελϊν, θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι4
προζβθ ςτθν κατάρτιςθ διακριτϊν δεικτϊν αποδοτικότθτασ των ετϊν 2012, 2013 και 2014. Οι
ςυγκεκριμζνοι δείκτεσ καταγράφουν τουσ πιο ςθμαντικοφσ παράγοντεσ κακοριςμοφ τθσ αποδοτικότθτασ
με τζτοιο τρόπο, ϊςτε τα αποτελζςματα, όπωσ απεικονίηονται ςτα παρακάτω διαγράμματα, να είναι
κατανοθτά και ςυγκρίςιμα.

Αρικμόσ προςφερόντων (Επίπεδο ανταγωνιςμοφ / γραφειοκρατικι επιβάρυνςθ)
Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτθν αναλογία των ανακζςεων δθμοςίων ςυμβάςεων επί των
ςυνολικϊν ανακζςεων (εξαιρουμζνων των ςυμφωνιϊν πλαίςιο) ςτθν περίπτωςθ μοναδικοφ προςφζροντα
κατά τθ διαδικαςία υποβολισ προςφορϊν.

4

Single Market Scoreboard, Public Procurement, Reporting period: 01/2014-12/2014, Internal Market, Industry,
Entrepreneurship and SMEs, EC
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Απουςία προςκλιςεων (Επίπεδο ανταγωνιςμοφ / επίπεδο δθμοςιότθτασ / διαφάνειασ)
Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ καταγράφει τθν αναλογία των διαδικαςιϊν ανάκεςθσ επί του ςυνόλου, οι οποίεσ
ζλαβαν χϊρα χωρίσ να ζχει προθγθκεί ςχετικι πρόςκλθςθ υποβολισ προςφορϊν εκ τθσ ανακζτουςασ
αρχισ.

Συγκεντρωτικζσ αγορζσ (Οικονομία μεγεκϊν / δθμοςιονομικι επίπτωςθ)
Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ καταγράφει το μζγεκοσ τθσ αναλογίασ των διαδικαςιϊν ςφμφωνα με τισ οποίεσ
εξυπθρετικθκαν οι ανάγκεσ περιςςοτζρων του ενόσ δθμόςιου φορζα/αγοραςτι.
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Κριτιρια ανάκεςθσ (Προσ ποιότθτασ / απόδοςθσ, πλθρότθτα ανάκεςθσ)
Ο εν λόγω δείκτθσ προςμετρά τθν αναλογία των διαδικαςιϊν ανάκεςθσ (επί του ςυνόλου), επί τθ βάςει
του κριτθρίου τθσ χαμθλότερθσ τιμισ.

Διαδικαςτικι Διάρκεια (Επάρκεια διαχείριςθσ)
Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτθν κατά μζςο όρο χρονικι διάρκεια που απαιτικθκε ανάμεςα
ςτθν καταλθκτικι θμερομθνία προςφορϊν (αιτιςεων ςυμμετοχισ) και τθν θμερομθνία ανάκεςθσ τθσ
ςφμβαςθσ (προςμετρικθκαν μόνο ανοικτζσ διαδικαςίεσ με ςκοπό τθ ςυγκριςιμότθτα)
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Επάρκεια/βακμόσ δθμοςιότθτασ (Επίπεδο δθμοςιότθτασ / διαφάνειασ, επίπεδο ανταγωνιςμοφ)
Ο δείκτθσ "ρυκμόσ δθμοςιότθτασ" καταγράφει τθ ςυνολικι αξία των εν γζνει προμθκειϊν όπωσ
υποβλικθκαν ςτο TED για δθμοςίευςθ, ςε ςχζςθ με το φψοσ των γενικϊν κυβερνθτικϊν δαπανϊν, όςον
αφορά τα δθμόςια ζργα, τισ υπθρεςίεσ και τθν προμικεια αγακϊν.

Ρθγι: Single Market Scoreboard, Public Procurement, Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, EC

Βάςει των νζων οδθγιϊν για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, θ θλεκτρονικι διαδικαςία αποτελεί πλζον το βαςικό
μζςο διεξαγωγισ δθμόςιων διαγωνιςμϊν. Διαδικαςίεσ όπωσ θ θλεκτρονικι δθμοςίευςθ γνωςτοποίθςθσ
προκιρυξθσ (e-notification), θ θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςε ζγγραφα (e-access) και θ θλεκτρονικι υποβολι
προςφορϊν (e-submission) προβλζπεται να γίνουν ςφντομα υποχρεωτικζσ για όλεσ τισ χϊρεσ. Σφμφωνα με
ζρευνα που ολοκλθρϊκθκε το μινα Λοφνιο 2013 για λογαριαςμό τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ υπολογίηεται
ότι το ποςοςτό υιοκζτθςθσ θλεκτρονικισ υποβολισ ςε επίπεδο Ε.Ε. ανιλκε ςε 10% (αυξθμζνο κατά 13%
ςε ςχζςθ με το ζτοσ 2010). Θ Ελλάδα ςυγκαταλζγεται ςτισ χϊρεσ όπου κατά το ζτοσ 2012 δεν υπιρχε
δυνατότθτα θλεκτρονικισ υποβολισ προςφορϊν.

2. Διεκνείσ Πολιτικζσ
Το υψθλό ποςοςτό του Α.Ε.Ρ. που διατίκεται για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ επιβάλλει ςτα κράτθ μζλθ τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και του Ο.Ο.Σ.Α. να κζτουν ωσ προτεραιότθτά τουσ τθν παρακολοφκθςθ και ςυνεχι
βελτίωςθ του ςυςτιματοσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
Κατόπιν πρόταςθσ τθσ Επιτροπισ Δθμόςιασ Διακυβζρνθςθσ ςε ςυνεργαςία με τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι
Ανταγωνιςμοφ και ςε ςυνεννόθςθ με άλλεσ αρμόδιεσ επιτροπζσ του, ο Ο.Ο.Σ.Α. :




Ζχοντασ υπόψθ το αυξανόμενο ενδιαφζρον των κυβερνιςεων για τθν ορκι διαχείριςθ των
δθμόςιων ςυμβάςεων με ςτόχο τθν επίτευξθ αποτελεςματικότθτασ και οικονομίασ, κακϊσ και τθν
προϊκθςθ των δευτερευόντων πολιτικϊν ςτόχων,
Αναγνωρίηοντασ ότι θ αποτελεςματικι και αποδοτικι ςφναψθ δθμοςίων αγακϊν, υπθρεςιϊν και
ζργων είναι ηωτικισ ςθμαςίασ για τουσ ςκοποφσ των κυβερνιςεων, ςυμπεριλαμβανομζνων των
επενδφςεων υποδομισ και τθσ παροχισ βαςικϊν υπθρεςιϊν ςτουσ πολίτεσ,
Αναγνωρίηοντασ ότι οι δθμόςιεσ ςυμβάςεισ αποτελοφν βαςικι οικονομικι δραςτθριότθτα των
κυβερνιςεων που είναι ιδιαίτερα ευάλωτθ ςε κακοδιαχείριςθ, απάτθ και διαφκορά και ότι οι
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προςπάκειεσ για τθν ενίςχυςθ τθσ χρθςτισ διακυβζρνθςθσ και τθσ ακεραιότθτασ ςτισ δθμόςιεσ
ςυμβάςεισ ςυμβάλλουν ςτθν αποδοτικι και αποτελεςματικι διαχείριςθ των δθμοςίων πόρων και
Διαπιςτϊνοντασ ότι τα κράτθ μζλθ και μθ-μζλθ μοιράηονται ζνα κοινό ενδιαφζρον για τθ βελτίωςθ
τθσ οικονομίασ και τθσ αποδοτικότθτασ και για τθν πρόλθψθ των κινδφνων για τθν ακεραιότθτα ςε
ολόκλθρο τον κφκλο των δθμοςίων ςυμβάςεων, ξεκινϊντασ από τθν εκτίμθςθ των αναγκϊν μζχρι
τθν πλθρωμι και διαχείριςθ ςυμβάςεων,

εξζδωςε, το 2015, τθ Σφςταςθ του Συμβουλίου περί δθμοςίων ςυμβάςεων. Σφμφωνα με τθν ζκκεςθ του
ΟΟΣΑ5 ςε διεκνζσ επίπεδο ςυςτινεται:


Διαφάνεια
ςφμβαςθσ

ςτο ςφςτθμα των δθμοςίων ςυμβάςεων ςε όλα τα ςτάδια του κφκλου δθμόςιασ

Ρροσ το ςκοπό αυτό προτείνεται:
i) Ρροϊκθςθ τθσ δίκαιθσ και ίςθσ μεταχείριςθσ των υποψιφιων οικονομικϊν φορζων, παρζχοντασ
διαφάνεια ςε κάκε φάςθ του κφκλου των δθμοςίων ςυμβάςεων, λαμβάνοντασ παράλλθλα υπόψθ και τθν
προςταςία τθσ νόκευςθσ του ανταγωνιςμοφ κατά τθν διαδικαςία ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ.
ii) Ελεφκερθ πρόςβαςθ, μζςω μιασ διαδικτυακισ πφλθσ, ςε όλα τα ενδιαφερόμενα μζρθ ςε όλεσ τισ
πλθροφορίεσ για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, ιδίωσ ςε ςχζςθ με το ςφςτθμα δθμοςίων ςυμβάςεων (π.χ.
κεςμικό πλαίςιο, νόμουσ και κανονιςμοφσ)
iii) Ραρακολοφκθςθ τθσ ροισ των δθμόςιων πόρων, από τθν αρχι τθσ διαδικαςίασ κατάρτιςθσ του
προχπολογιςμοφ ςε ολόκλθρο τον κφκλο των δθμοςίων ςυμβάςεων.


Ακεραιότθτα ςτο ςφςτθμα των δθμοςίων ςυμβάςεων

Ρροσ τον ςκοπό αυτό προτείνεται:
i) Διαμόρφωςθ υψθλϊν προτφπων ακεραιότθτασ για όλα τα ενδιαφερόμενα μζρθ ςτον κφκλο τθσ
δθμόςιασ ςφμβαςθσ. Ρρότυπα που ενςωματϊνονται ςτα πλαίςια τθσ ακεραιότθτασ ι κϊδικεσ
ςυμπεριφοράσ που ιςχφουν για τουσ υπαλλιλουσ του δθμόςιου τομζα (όπωσ για τισ περιπτϊςεισ
ςυγκροφςεων ςυμφερόντων, τθ γνωςτοποίθςθ των πλθροφοριϊν ι άλλα πρότυπα επαγγελματικισ
ςυμπεριφοράσ) κα μποροφςαν να υιοκετθκοφν (π.χ. μζςω ςυμφϊνων ακεραιότθτασ).
ii) Ανάπτυξθ προγραμμάτων κατάρτιςθσ περί ακεραιότθτασ για το ςτελεχιακό δυναμικό με ςτόχο τθν
ενθμζρωςθ ςχετικά με τουσ κινδφνουσ τθσ μθ τιρθςθσ τθσ ακεραιότθτασ, όπωσ διαφκορά, απάτθ,
ςυμπαιγνία, τθν ανάπτυξθ τθσ γνϊςθσ ςχετικά με τουσ τρόπουσ για τθν αντιμετϊπιςθ αυτϊν των κινδφνων
και τθν ενκάρρυνςθ τθσ κουλτοφρασ ανάπτυξθσ τθσ ακεραιότθτασ για τθν πρόλθψθ τθσ διαφκοράσ .
iii) Ανάπτυξθ εςωτερικϊν ελζγχων, δεοντολογίασ και μζτρων ςυμμόρφωςθσ και προγραμμάτων κατά τθσ
διαφκοράσ για τουσ οικονομικοφσ φορείσ


Προςβαςιμότθτα ςε ευκαιρίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων για τουσ υποψιφιουσ οικονομικοφσ φορείσ

Ρροσ τον ςκοπό αυτό προτείνεται:
i) Διαμόρφωςθ ςτακεροφ κεςμικοφ, νομικοφ και κανονιςτικοφ πλαιςίου, το οποίο είναι απαραίτθτο για
τθν αφξθςθ τθσ ςυμμετοχισ ςτθν άςκθςθ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ ςτον δθμόςιο τομζα και
αποτελεί βαςικό ςθμείο εκκίνθςθσ για τθν εξαςφάλιςθ βιϊςιμων και αποτελεςματικϊν ςυςτθμάτων για
τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ.
ii) Κατάρτιςθ ςαφϊν και ολοκλθρωμζνων εγγράφων του διαγωνιςμοφ, τυποποιθμζνων, όπου είναι
δυνατόν
Αυτό το πλαίςιο κα πρζπει να είναι ςαφζσ και απλό, να μθν ζρχεται ςε ςφγκρουςθ με άλλθ νομοκεςία ι
ρφκμιςθ, να ενκαρρφνει τθ ςυμμετοχι υποψθφίων, ςυμπεριλαμβανομζνων των αλλοδαπϊν οικονομικϊν
φορζων, τθρϊντασ διαδικαςίεσ διαφανείσ και δίκαιεσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ διεκνείσ ςυμφωνίεσ (π.χ.,
5
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τθ ςυμφωνία για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ςτο πλαίςιο του Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ Εμπορίου, τισ οδθγίεσ
για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, κακϊσ και τισ διμερείσ ι πολυμερείσ εμπορικζσ
ςυμφωνίεσ) και τθν χριςθ ανοικτϊν και ανταγωνιςτικϊν διαδικαςιϊν και να περιορίηει τισ εξαιρετικζσ
διαδικαςίεσ απευκείασ ανάκεςθσ.


Εξιςορρόπθςθ τθσ χριςθσ του ςυςτιματοσ των δθμοςίων ςυμβάςεων (ωσ αγορακεντρικό εργαλείο)
προσ προϊκθςθ δευτερευόντων πολιτικϊν ςτόχων μζςω του πρωταρχικοφ ςτόχου τθσ δθμόςιασ
ςφμβαςθσ

Ρροσ τον ςκοπό αυτό προτείνεται:
i) Αξιολόγθςθ τθσ χριςθσ των δθμόςιων ςυμβάςεων ωσ μία μζκοδο για τθν επίτευξθ δευτερευόντων
πολιτικϊν ςτόχων ςφμφωνα με ςαφείσ εκνικζσ προτεραιότθτεσ, εξιςορροπϊντασ τα δυνθτικά οφζλθ από
τθν ανάγκθ να επιτευχκεί θ ορκι διαχείριςθ των οικονομικϊν (value for money), λαμβάνοντασ υπόψθ
ιδίωσ τθν ενίςχυςθ τθσ διοικθτικισ ικανότθτασ των υπαλλιλων όςο και τθν ορκι εποπτεία ςτον τομζα
αυτό.
ii) Ανάπτυξθ κατάλλθλθσ ςτρατθγικισ για τθν ενςωμάτωςθ των δευτερογενϊν πολιτικϊν ςτόχων ςτο
ςφςτθμα των δθμοςίων ςυμβάςεων. Ρροσ επίτευξθ των δευτερογενϊν πολιτικϊν ςτόχων, που κα
υποςτθρίηονται από το ςφςτθμα των δθμοςίων ςυμβάςεων, ο κατάλλθλοσ ςχεδιαςμόσ, θ βαςικι
ανάλυςθ, θ αξιολόγθςθ των κινδφνων και των αποτελεςμάτων κα πρζπει να κακιερωκοφν ωσ βάςθ για τθν
ανάπτυξθ των ςχεδίων δράςθσ ι των κατευκυντιριων γραμμϊν προσ εφαρμογι του ςυςτιματοσ.
iii) Κατάρτιςθ κατάλλθλθσ μεκοδολογίασ αξιολόγθςθσ των επιπτϊςεων για τθ μζτρθςθ τθσ
αποτελεςματικότθτασ των δθμοςίων ςυμβάςεων ςτθν επίτευξθ των δευτερογενϊν πολιτικϊν ςτόχων. Τα
αποτελζςματα τθσ χριςθσ του ςυςτιματοσ των δθμοςίων ςυμβάςεων προσ υποςτιριξθ των
δευτερογενϊν πολιτικϊν ςτόχων κα μετρϊνται με κατάλλθλα χρονικά ορόςθμα παρζχοντασ ςτουσ
υπεφκυνουσ χάραξθσ πολιτικϊν τθν απαραίτθτθ πλθροφορία για τα κόςτθ και οφζλθ τθσ χριςθσ του
ςυςτιματοσ. Θ αποτελεςματικότθτα πρζπει να μετράται τόςο ςε επίπεδο μεμονωμζνων ςυμβάςεων, όςο
και αποτελεςμάτων τθσ πολιτικισ. Επιπλζον, το ςυνολικό αποτζλεςμα τθσ επιδίωξθσ των δευτερογενϊν
πολιτικϊν ςτόχων για το ςφςτθμα δθμοςίων ςυμβάςεων κα πρζπει να αξιολογείται ςε τακτά χρονικά
διαςτιματα για να ορίηονται οι δυνθτικοί ςτόχοι.


υμμετοχι εμπλεκόμενων φορζων

Ρροσ τον ςκοπό αυτό προτείνεται:
i) Τιρθςθ οριςμζνθσ διαδικαςίασ κατά τθν ειςαγωγι μεταρρυκμίςεων ςτο ςφςτθμα των δθμοςίων
ςυμβάςεων. Αυτι θ διαδικαςία κα πρζπει να προωκεί τθ δθμόςια διαβοφλευςθ, να ενκαρρφνει τθ
ςυμμετοχι του ιδιωτικοφ τομζα και τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν, να εξαςφαλίηει τθ δθμοςιότθτα των
αποτελεςμάτων τθσ διαβοφλευςθσ, αναφζροντασ τουσ λόγουσ τθσ τελικισ επιλογισ με διαφάνεια.
ii) Διεξαγωγι ςε τακτά διαςτιματα διαφανοφσ διαλόγου με οικονομικοφσ φορείσ και ενϊςεισ
επιχειριςεων, παρουςίαςθ αντικειμζνων των δθμοςίων ςυμβάςεων και εξαςφάλιςθ κατανόθςθσ τθσ
ανάγκθσ τθσ αγοράσ. Θ αποτελεςματικι επικοινωνία κα πρζπει να παρζχει ςτουσ δυνθτικοφσ αναδόχουσ
μια καλφτερθ κατανόθςθ των αναγκϊν τθσ χϊρασ και ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πλθροφορίεσ, προκειμζνου
να αναπτφξουν περιςςότερο ρεαλιςτικζσ και αποτελεςματικζσ τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ ενόσ
διαγωνιςμοφ, κατανοϊντασ τισ ανάγκεσ τισ αγοράσ. Αυτζσ οι εκατζρωκεν ςχζςεισ κα πρζπει να φζρουν
εγγυιςεισ διαφάνειασ, δικαιοςφνθσ και ακεραιότθτασ.
iii) Ραροχι ευκαιριϊν για τθν άμεςθ ςυμμετοχι των ενδιαφερόμενων μερϊν ςτο ςφςτθμα δθμοςίων
ςυμβάςεων, με ςκοπό να αυξθκεί θ διαφάνεια και θ ακεραιότθτα, εξαςφαλίηοντασ παράλλθλα επαρκζσ
επίπεδο ελζγχου, τθρϊντασ τισ αρχζσ τθσ εμπιςτευτικότθτασ, τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και άλλων νομικϊν
δεςμεφςεων.


Βελτίωςθ τθσ αποδοτικότθτασ ςε όλθ τθ διάρκεια του κφκλου των δθμοςίων ςυμβάςεων όςον
αφορά ςτθν ικανοποίθςθ των αναγκϊν τθσ διοίκθςθσ και των πολιτϊν τθσ

Ρροσ τον ςκοπό αυτό προτείνεται:
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i) Εξορκολογιςμόσ του ςυςτιματοσ των δθμοςίων ςυμβάςεων και του κεςμικοφ πλαιςίου του. Μετά από
ςχετικι αξιολόγθςθ του υπάρχοντοσ ςυςτιματοσ, κα πρζπει – εφόςον κρικεί αναγκαίο - να αναμορφωκεί
με τρόπο, ϊςτε να περιλαμβάνει αποδοτικζσ και αποτελεςματικζσ διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων,
κακϊσ και διαδικαςίεσ για τθ μείωςθ του διοικθτικοφ κόςτουσ, για παράδειγμα μζςω κοινϊν υπθρεςιϊν
(shared services).
ii) Εφαρμογι κεμελιωδϊν τεχνικϊν διαδικαςιϊν για τθν αποτελεςματικι ικανοποίθςθ των αναγκϊν τθσ
δθμόςιασ διοίκθςθσ και κατ' επζκταςθ των πολιτϊν. Κα πρζπει να λθφκοφν μζτρα για να εξαςφαλιςτεί ότι
τα αποτελζςματα του ζργου ι τθσ παροχισ υπθρεςιϊν ανταποκρίνονται ςτισ ανάγκεσ του δθμοςίου
ςυμφζροντοσ, για παράδειγμα με τθν ανάπτυξθ κατάλλθλων τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τον
προςδιοριςμό των κατάλλθλων κριτθρίων ανάκεςθσ.
iii) Ανάπτυξθ και χριςθ εργαλείων για τθ βελτίωςθ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ ςυμβάςεων, τθ μείωςθ των
επικαλφψεων και τθν επίτευξθ βζλτιςτθσ διαχείριςθσ των οικονομικϊν (value for money),
ςυμπεριλαμβανομζνων των ςυγκεντρωτικϊν αγορϊν (Κεντρικζσ Αρχζσ Αγορϊν), των ςυμφωνιϊν-πλαίςιο,
των θλεκτρονικϊν καταλόγων, του δυναμικοφ ςυςτιματοσ αγορϊν, των θλεκτρονικϊν δθμοπραςιϊν, από
κοινοφ (μεταξφ πολλϊν ανακετουςϊν αρχϊν) διαδικαςιϊν ςφναψθσ ςυμβάςεων, ςυμβάςεων με
δικαιϊματα προαίρεςθσ. Θ εφαρμογι αυτϊν των εργαλείων, όπου είναι ςκόπιμο και εφικτό, κα μποροφςε
να οδθγιςει ςε περαιτζρω αποδοτικότθτα του ςυςτιματοσ.


Αξιοποίθςθ των ψθφιακϊν τεχνολογιϊν (E-Procurement) ςτο ςφςτθμα των δθμοςίων ςυμβάςεων

Ρροσ τον ςκοπό αυτό προτείνεται:
i) Χριςθ e-procurement που κα καλφπτει όλο τον κφκλο των δθμοςίων ςυμβάςεων. Οι τεχνολογίεσ τθσ
πλθροφορίασ και τθσ επικοινωνίασ πρζπει να χρθςιμοποιοφνται ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ για να
διαςφαλίςουν τθ διαφάνεια και τθν προςβαςιμότθτα ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, τθν αφξθςθ του
ανταγωνιςμοφ, τθν απλοφςτευςθ των διαδικαςιϊν για τθν ανάκεςθ και τθ διαχείριςθ των ςυμβάςεων,
οδθγϊντασ ςτθν εξοικονόμθςθ κόςτουσ.
ii) Χριςθ των θλεκτρονικϊν εργαλείων που κα διαςφαλίηει ευζλικτθ και αςφαλι επιχειρθματικι
δραςτθριότθτα, με εγγυιςεισ δίκαιθσ μεταχείριςθσ και προςταςίασ των ευαίςκθτων δεδομζνων, ενϊ
ταυτόχρονα είναι απλι και κατάλλθλθ για το ςκοπό τθσ, προκειμζνου να διευκολφνονται οι νζεσ και
μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ ςτθν εφαρμογι τουσ.


Ενίςχυςθ διοικθτικισ ικανότθτασ για τθν βζλτιςτθ απόδοςθ ποιότθτασ τιμισ

Ρροσ τον ςκοπό αυτό προτείνεται:
i) Εξαςφάλιςθ ότι τα ςτελζχθ που διαχειρίηονται δθμόςιεσ ςυμβάςεισ διακζτουν τθν κατάλλθλθ
εργαλειοκικθ, δθλαδι υψθλά επαγγελματικά προςόντα, γνϊςθ, εμπειρία και ακεραιότθτα.
ii) Ραροχι ελκυςτικισ, ανταγωνιςτικισ και με αξιοκρατικζσ επιλογζσ ςταδιοδρομίασ για τουσ υπαλλιλουσ
που διαχειρίηονται δθμόςιεσ ςυμβάςεισ
iii) Ρροϊκθςθ τθσ ςυνεργαςίασ με πανεπιςτιμια και άλλα κζντρα κατάρτιςθσ πολιτικϊν, προκειμζνου να
βελτιϊνεται θ διοικθτικι ικανότθτα των ςτελεχϊν.


Αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ του ςυςτιματοσ δθμοςίων ςυμβάςεων ςε όλα τα επίπεδα
διακυβζρνθςθσ, όπου είναι εφικτό και ςκόπιμο

Ρροσ τον ςκοπό αυτό προτείνεται:
i) Αξιολόγθςθ ςε τακτά χρονικά διαςτιματα και ςυςτθματικά των αποτελεςμάτων τθσ διαδικαςίασ
ςφναψθσ ςυμβάςεων. Τα ςυςτιματα δθμόςιων ςυμβάςεων κα πρζπει να ςυλλζγουν αξιόπιςτεσ
πλθροφορίεσ και να αξιοποιοφν τα ςτοιχεία προθγοφμενων ανακζςεων, ιδίωσ όςον αφορά τισ τιμζσ και το
ςυνολικό κόςτοσ, για τθν ορκι εκτίμθςθ των νζων αναγκϊν, κακϊσ παρζχουν μια πολφτιμθ πθγι γνϊςθσ
και κα μποροφςε να κακοδθγιςει τισ μελλοντικζσ αποφάςεισ για τισ ςυμβάςεισ.
ii) Ανάπτυξθ δεικτϊν για τθ μζτρθςθ τθσ απόδοςθσ, τθσ αποτελεςματικότθτασ και τθν εξοικονόμθςθ
δαπανϊν για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ
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Ανάπτυξθ των ςτρατθγικϊν διαχείριςθσ κινδφνου για τθ χαρτογράφθςθ, ανίχνευςθ και τον
μετριαςμό αυτϊν, κακ 'όλθ τθ διάρκεια του κφκλου των δθμοςίων ςυμβάςεων

Ρροσ το ςκοπό αυτό προτείνεται:
i) Ανάπτυξθ εργαλείων εκτίμθςθσ κινδφνου για τον εντοπιςμό και τθν αντιμετϊπιςθ απειλϊν για τθν
εφρυκμθ λειτουργία του ςυςτιματοσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Ππου κρίνεται ςκόπιμο, τα εργαλεία κα
πρζπει να αναπτυχκοφν για τον εντοπιςμό όλων των κινδφνων - ςυμπεριλαμβανομζνων των
ςφαλμάτων/παρατυπιϊν κατά τθν άςκθςθ των διοικθτικϊν κακθκόντων.
ii) Δθμοςιοποίθςθ των ςτρατθγικϊν διαχείριςθσ κινδφνου, όπωσ για παράδειγμα, τα ςυςτιματα των
κόκκινων ςθμαιϊν ι προγράμματα που καταγγζλλουν παρατυπίεσ.


Εφαρμογι τθσ εποπτείασ και του ελζγχου των μθχανιςμϊν κακ όλθ τθ διάρκεια του κφκλου των
δθμοςίων ςυμβάςεων, ςυμπεριλαμβανομζνων των κατάλλθλων διαδικαςιϊν καταγγελίασ και
κυρϊςεων

Ρροσ τον ςκοπό αυτό προτείνεται:
i) Κζςπιςθ ςαφϊν γραμμϊν για τθν εποπτεία του κφκλου των δθμοςίων ςυμβάςεων. Οι διατάξεισ
αναφορικά με τισ εξαιρζςεισ από τισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων πρζπει να είναι πλιρεισ και ςαφείσ.
ii) Ανάπτυξθ ενόσ ςυςτιματοσ αποτελεςματικϊν και εφαρμόςιμων κυρϊςεων.
iii) Διαχείριςθ των καταγγελιϊν με δίκαιο, ζγκαιρο και διαφανι τρόπο.
iv) Διαςφάλιςθ ότι οι ελεγκτικοί μθχανιςμοί λειτουργοφν ςυντονιςμζνα, προκειμζνου να διαςφαλίςουν
τθν εποπτεία τθσ εκτζλεςθσ του ςυςτιματοσ, τθν αξιόπιςτθ καταγραφι ςτοιχείων, τθν ςυμβατότθτα του
(ςυςτιματοσ) με το κεςμικό πλαίςιο, τθ μείωςθ αλλθλοεπικαλφψεων, τθν ορκι εφαρμογι του
ςυςτιματοσ.


Ζνταξθ των δθμοςίων ςυμβάςεων ςτθ ςυνολικι διαχείριςθ των δθμόςιων οικονομικϊν, των
διαδικαςιϊν χοριγθςθσ του προχπολογιςμοφ και των υπθρεςιϊν

Ρροσ τον ςκοπό αυτό προτείνεται:
i) Εξορκολογιςμόσ των δαπανϊν των δθμοςίων ςυμβάςεων, ςυνδζοντασ τισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ
ςυμβάςεων με τθ διαχείριςθ των δθμόςιων οικονομικϊν, προκειμζνου να είναι γνωςτό το φψοσ των
εξόδων που αφοροφν ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, ςυμπεριλαμβανομζνου και του διοικθτικοφ κόςτουσ.
Αυτό κα ςυμβάλλει ςτθ βελτίωςθ τθσ διαχείριςθσ των ςυμβάςεων, τθ μείωςθ των αλλθλοεπικαλφψεων
και τθν αποτελεςματικότερθ παράδοςθ αγακϊν και υπθρεςιϊν.
ii) Εναρμόνιςθ των αρχϊν για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ςε όλο το φάςμα των παρεχόμενων δθμοςίων
υπθρεςιϊν, ανάλογα με τθν περίπτωςθ, ακόμθ και για δθμόςια ζργα, ςυμπράξεισ δθμόςιου-ιδιωτικοφ
τομζα κακϊσ και για παραχωριςεισ.

3. Ευρωπαϊκζσ Πολιτικζσ
3.1. Θ Στρατθγικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.) για τθν περίοδο 2014-2020 αποτυπϊνεται ςτθν από 3
Μαρτίου 2010 ανακοίνωςθ τθσ Επιτροπισ με τίτλο «Ευρϊπθ 2020 — Στρατθγικι για ζξυπνθ, βιϊςιμθ και
χωρίσ αποκλειςμοφσ ανάπτυξθ» 6.
Οι δθμόςιεσ ςυμβάςεισ διαδραματίηουν βαςικό ρόλο ςτθ ςτρατθγικι «Ευρϊπθ 2020», ωσ ζνα από τα
κεντρικά εργαλεία που πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν για τθν επίτευξθ μιασ ζξυπνθσ, βιϊςιμθσ και χωρίσ
αποκλειςμοφσ ανάπτυξθσ, παράλλθλα με τθ διαςφάλιςθ τθσ πλζον αποδοτικισ χριςθσ των δθμόςιων
πόρων.

6

Αποςπάςματα από COM(2010)2020 τελικό (Βρυξζλλεσ, 03-03-2010).
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Τρεισ προτεραιότθτεσ κατζχουν κεντρικι κζςθ ςτθ ςτρατθγικι για τθν Ευρϊπθ 2020, οι οποίεσ
αλλθλοενιςχφονται και διαμορφϊνουν τθν εικόνα τθσ κοινωνικισ οικονομίασ τθσ αγοράσ για τθν Ευρϊπθ
του 21ου αιϊνα και ειδικότερα:
α. Ζξυπνθ ανάπτυξθ, που ςυνίςταται ςτθν ενίςχυςθ τθσ γνϊςθσ και τθσ καινοτομίασ ωσ κακοριςτικϊν
παραγόντων τθσ μελλοντικισ ανάπτυξθσ τθσ Ευρϊπθσ. Τοφτο απαιτεί τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ
εκπαίδευςθσ, τθν ενίςχυςθ των επιδόςεων ςτθν ζρευνα, τθν προϊκθςθ τθσ καινοτομίασ και τθσ
μεταβίβαςθσ τθσ γνϊςθσ ςε όλθ τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, τθν πλιρθ αξιοποίθςθ των τεχνολογιϊν
πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν και τθ διαςφάλιςθ ότι οι καινοτόμεσ ιδζεσ κα μποροφν να λάβουν τθ
μορφι νζων προϊόντων και υπθρεςιϊν για τθν ανάπτυξθ, τθ δθμιουργία ποιοτικϊν κζςεων εργαςίασ και
τθν αντιμετϊπιςθ ευρωπαϊκϊν και παγκόςμιων κοινωνικϊν προκλιςεων. Ρροκειμζνου να υπάρξει
επιτυχισ κατάλθξθ, τα προαναφερόμενα πρζπει να ςυνδυαςτοφν με τθν επιχειρθματικότθτα, τθ
χρθματοδότθςθ και τθν εςτίαςθ ςτισ ανάγκεσ των χρθςτϊν όπωσ και ςτισ ευκαιρίεσ που παρζχουν οι
αγορζσ.
β. Βιϊςιμθ ανάπτυξθ, θ οποία ςθματοδοτεί τθν οικοδόμθςθ μιασ οικονομίασ διατθριςιμθσ και
ανταγωνιςτικισ, ςτθν οποία οι πόροι χρθςιμοποιοφνται αποδοτικά, τθν αξιοποίθςθ του ρόλου τθσ
Ευρϊπθσ ςτθν ανάπτυξθ νζων διαδικαςιϊν και τεχνολογιϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων των πράςινων
τεχνολογιϊν, τθν επιτάχυνςθ τθσ εγκατάςταςθσ ευφυϊν δικτφων χρθςιμοποιϊντασ ΤΡΕ, τθν
εκμετάλλευςθ δικτφων ςε κλίμακα ΕΕ και τθν ενίςχυςθ των ανταγωνιςτικϊν πλεονεκτθμάτων των
επιχειριςεων, ιδίωσ ςτο μεταποιθτικό τομζα και ςτο πλαίςιο των μικρομεςαίων επιχειριςεων.
γ. Ανάπτυξθ χωρίσ αποκλειςμοφσ, θ οποία ςυνδζεται με τθν παροχι δυνατοτιτων ςτουσ πολίτεσ, μζςω
υψθλϊν επιπζδων απαςχόλθςθσ, τθν επζνδυςθ ςε δεξιότθτεσ, τθν καταπολζμθςθ τθσ φτϊχειασ και τον
εκςυγχρονιςμό των αγορϊν εργαςίασ, τθν κατάρτιςθ και τα ςυςτιματα κοινωνικισ προςταςίασ που
βοθκοφν τουσ πολίτεσ να προετοιμαςτοφν και να διαχειριςτοφν τισ αλλαγζσ, με ςκοπό τθν οικοδόμθςθ
μιασ ςυνεκτικισ κοινωνίασ.
Οι δθμόςιεσ ςυμβάςεισ διαδραματίηουν βαςικό ρόλο ςτθν ςτρατθγικι “Ευρϊπθ 2020”, ωσ ζνα από τα
κεντρικά εργαλεία που πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν για τθν επίτευξθ ζξυπνθσ, βιϊςιμθσ και χωρίσ
αποκλειςμοφσ ανάπτυξθ, παράλλθλα με τθ διαςφάλιςθ τθσ πλζον αποδοτικισ χριςθσ των δθμοςίων
πόρων.
3.2. Θ ςτρατθγικι «Ευρϊπθ 2020» 7 ορίηει τθν ζρευνα και τθν ανάπτυξθ ωσ βαςικό μοχλό για τθν επίτευξθ
των ςτόχων μιασ ζξυπνθσ, βιϊςιμθσ και χωρίσ αποκλειςμοφσ ανάπτυξθσ. Για το ςκοπό αυτό, θ Επιτροπι
όριςε τον γενικό ςτόχο τθσ επζνδυςθσ του 3% του ακακάριςτου εγχϊριου προϊόντοσ («ΑΕΡ») τθσ Ζνωςθσ
ςτθν ζρευνα και τθν ανάπτυξθ ζωσ το 2020. Για να ενιςχυκεί θ πρόοδοσ ςτον τομζα τθσ ζρευνασ, τθσ
ανάπτυξθσ και τθσ καινοτομίασ, θ ςτρατθγικι «Ευρϊπθ 2020» προωκεί ιδιαίτερα τθν εμβλθματικι
πρωτοβουλία «Ζνωςθ καινοτομίασ» που ςτοχεφει ςτθ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν-πλαιςίου και τθσ
πρόςβαςθσ ςτθ χρθματοδότθςθ για τθν ζρευνα και τθν καινοτομία, προκειμζνου να εξαςφαλιςτεί θ
δυνατότθτα μετατροπισ των καινοτόμων ιδεϊν ςε προϊόντα και υπθρεςίεσ που μποροφν να προωκιςουν
τθν ανάπτυξθ και να δθμιουργιςουν κζςεισ εργαςίασ.
Θ προϊκθςθ τθσ ζρευνασ και ανάπτυξθσ και τθσ καινοτομίασ αποτελεί ςθμαντικό ςτόχο τθσ Ζνωςθσ
προβλεπόμενο ςτο άρκρο 179 τθσ Συνκικθσ για τθ Λειτουργία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, το οποίο ορίηει
ότι:
«Θ Ζνωςθ ζχει ωσ ςτόχο να ενιςχφςει τισ επιςτθμονικζσ και τεχνολογικζσ τθσ βάςεισ, με τθ δθμιουργία
ευρωπαϊκοφ χϊρου ζρευνασ ςτον οποίο οι ερευνθτζσ, οι επιςτθμονικζσ γνϊςεισ και οι τεχνολογίεσ
κυκλοφοροφν ελεφκερα, να διευκολφνει τθν ανάπτυξθ τθσ ανταγωνιςτικότθτάσ τθσ,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ βιομθχανίασ τθσ, κακϊσ και να προωκιςει τισ
ερευνθτικζσ δράςεισ που κρίνονται αναγκαίεσ *…+».
7

Ανακοίνωςθ τθσ Επιτροπισ «Ευρϊπθ 2020 - Στρατθγικι για ζξυπνθ, διατθριςιμθ και χωρίσ αποκλειςμοφσ ανάπτυξθ»,
COM(2010) 2020 τελικό, 3.3.2010.
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Τα άρκρα 180 ζωσ 190 τθσ ίδιασ Συνκικθσ κακορίηουν τισ δραςτθριότθτεσ που πρζπει να αναλθφκοφν ςτο
πλαίςιο αυτό, κακϊσ και το εφροσ και τον τρόπο εφαρμογισ του πολυετοφσ προγράμματοσ-πλαιςίου.8

3.3. Εξάλλου ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ των πολιτικϊν τθσ βιϊςιμθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ ςθμαντικό
ςτόχο τθσ ελλθνικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ και των ανακετουςϊν αρχϊν αποτελεί θ εξαςφάλιςθ ιςονομίασ
και ίςθσ μεταχείριςθσ αναφορικά με τθ δυνατότθτα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων ςτισ δθμόςιεσ
ςυμβάςεισ και ειδικότερα των Μικρομεςαίων Επιχειριςεων (ΜΜΕ).
Συγκεκριμζνα οι ΜΜΕ, όπωσ αυτζσ ορίηονται από τα ςχετικά ευρωπαϊκά επίςθμα ζγγραφα, ζχουν
ςθμαίνουςα βαρφτθτα ςτθν ελλθνικι οικονομία και τουσ εγχϊριουσ ρυκμοφσ ανάπτυξθσ. Θ ευρφτερθ
ςυμμετοχι των ΜΜΕ ςτισ εν γζνει διαδικαςίεσ ανάκεςθσ των δθμοςίων ςυμβάςεων αυξάνει τον
ανταγωνιςμό και οδθγεί ςε εξορκολογιςμό του κόςτουσ και ςε βελτιωμζνθ ςχζςθ κόςτουσ /οφζλουσ του
παραγόμενου προϊόντοσ.
Σε τζτοιο περιβάλλον αξιοκρατίασ και ανταγωνιςμοφ οι ΜΜΕ μποροφν να αποτελζςουν τθν κινθτιρια
δφναμθ ανάπτυξθσ και καινοτόμου δράςθσ και πρακτικϊν με κετικό αντίκτυπο για τθν Ευρωπαϊκι
οικονομία.
Στθν ενιαία Ευρωπαϊκι αγορά, κεωρικθκε ςκόπιμο τα μζτρα που λαμβάνονται υπζρ των ΜΜΕ να
βαςίηονται ς’ ζναν κοινό οριςμό, ϊςτε να υπάρχει μεγαλφτερθ ςυνζπεια και αποτελεςματικότθτα και να
περιορίηονται οι ςτρεβλϊςεισ του ανταγωνιςμοφ. Θ ανάγκθ αυτι γίνεται διαρκϊσ μεγαλφτερθ λόγω τθσ
εκτεταμζνθσ αλλθλεπίδραςθσ των εκνικϊν μζτρων και των μζτρων τθσ ΕΕ που ςκοπό ζχουν να ενιςχφςουν
τισ ΜΜΕ ςε διάφορουσ τομείσ.
Το 1996 θ Επιτροπι εξζδωςε ςφςταςθ με τθν οποία διατυπϊκθκε ο πρϊτοσ κοινόσ οριςμόσ των ΜΜΕ9. Ο
οριςμόσ αυτόσ εφαρμόςτθκε ευρζωσ ςε όλθ τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ.
Στισ 6 Μαΐου 2003 θ Επιτροπι ενζκρινε μια νζα ςφςταςθ, ϊςτε να λθφκοφν υπόψθ οι μετζπειτα
οικονομικζσ εξελίξεισ. Ο οριςμόσ αυτόσ τζκθκε ςε ιςχφ από τθν 1θ Λανουαρίου 2005 και εφαρμόηεται ςε
όλεσ τισ πολιτικζσ, τα προγράμματα και τα μζτρα τθσ Επιτροπισ για τισ ΜΜΕ.
Ειδικότερα, ςφμφωνα με το άρκρο 2 τθσ Σφςταςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ 6θσ Μαΐου 2003 (2003/361/ΕΚ)
αναφορικά με τθν διαφοροποίθςθ των εν λόγω επιχειριςεων επί τθ βάςει του αρικμοφ απαςχολοφμενων
και των οικονομικϊν ορίων προβλζπεται ότι:
1. Η κατθγορία των πολφ μικρϊν, μικρϊν και μεςαίων επιχειριςεων (ΜΜΕ) αποτελείται από επιχειριςεισ
που απαςχολοφν λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν
υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρϊ ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43
εκατομμφρια ευρϊ.
2. Στθν κατθγορία των ΜΜΕ, ωσ μικρι επιχείρθςθ ορίηεται θ επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ
από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν
υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ.
3. Στθν κατθγορία των ΜΜΕ, ωσ πολφ μικρι επιχείρθςθ ορίηεται θ επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί
λιγότερουσ από δζκα εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν ι το ςφνολο του ετιςιου
ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ.
Ο τομζασ των δθμοςίων ςυμβάςεων ζχει ιδιαίτερα αυξθμζνθ βαρφτθτα ςτθν οικονομικι ανάπτυξθ των
κρατϊν-μελϊν και ειδικότερα των Ευρωπαϊκϊν επιχειριςεων. Σφμφωνα με υπολογιςμοφσ τθσ Ευρωπαϊκισ
Επιτροπισ θ ςυνολικι αξία δαπανϊν των Κυβερνιςεων των κρατϊν μελϊν, όςον αφορά τουσ τομείσ των
δθμόςιων ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν κατά τθν διάρκεια του 2011 προςζγγιςαν τα 2.406
διςεκατομμφρια Ευρϊ, ποςό που αποτζλεςε το 19% του Ευρωπαϊκοφ ακακάριςτου εγχϊριου προϊόντοσ.
8

9

Ανακοίνωςθ τθσ Επιτροπισ “Ρλαίςιο ςχετικά με τισ κρατικζσ ενιςχφςεισ για τθν ζρευνα και τθν καινοτομία” (2014/C 198/01),
27.6.2014
Σφςταςθ 96/280/ΕΚ τθσ Επιτροπισ, τθσ 3θσ Απριλίου 1996,ςχετικά με τον οριςμό των μικρομεςαίων επιχειριςεων , ΕΕ L 107
τθσ 30.4.1996, ς. 4-9.
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Το ποςό των δθμόςιων δαπανϊν, το οποίο πραγματοποιικθκε μζςω εκνικϊν κανόνων και του ενωςιακοφ
νομοκετικοφ κακεςτϊτοσ με αξία ςφμβαςθσ μεγαλφτερθ από αυτι που ορίηει θ Ευρωπαϊκι νομοκεςία ςε
ςυμφωνία με το πλαίςιο των Ευρωπαϊκϊν ορίων (άνω των κατωφλίων) ανιλκε ςτο ποςό των 425
διςεκατομμυρίων για το ςυγκεκριμζνο ζτοσ10.
Με ςκοπό τθν οικονομικι ανάπτυξθ τθσ Ζνωςθσ και ςε ςυνάφεια με τουσ ειδικοφσ ςτόχουσ και
προτεραιότθτεσ τθσ ςτρατθγικισ “Ευρϊπθ 2020”, αποφαςίςτθκε θ υποςτιριξθ των ΜΜΕ μζςω των
δθμοςίων ςυμβάςεων ωσ ςθμαντικό μζροσ τθσ προωκοφμενθσ ευρωπαϊκισ πολιτικισ, αλλά και τθσ
πρόδθλθσ βοφλθςθσ των εκνικϊν κυβερνιςεων.
Οι ΜΜΕ κεωροφνται ο βαςικόσ άξονασ ανάπτυξθσ τθσ ευρωπαϊκισ οικονομίασ. Οι κατά προςζγγιςθ 20,8
εκατομμφρια καταγεγραμμζνεσ ςτθν Ζνωςθ ΜΜΕ αποτελοφν το 99,8% όλων των Ευρωπαϊκϊν
επιχειριςεων και παράγουν περιςςότερο από το 50 % του Ευρωπαϊκοφ Ακακάριςτου Εκνικοφ Ρροϊόντοσ.
Κατά τθν διάρκεια τθσ περιόδου 2009-2011 ποςοςτό τθσ τάξθσ του 56% ςε απόλυτουσ αρικμοφσ, όςον
αφορά ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ άνω των κατωφλίων, ανατζκθκαν ςε ΜΜΕ, ποςοςτό το οποίο αντιςτοιχεί
ςτο 29% του ςυνόλου τθσ αγοράσ (ςυνολικι αξία), ποςοςτό ςχετικά μικρότερο από αυτό που κατεγράφθ
κατά τθν περίοδο αναφοράσ 2006-2008(60% και 33,3% αντίςτοιχα). Ωσ εκ τοφτου και μθ λαμβάνοντασ
υπόψιν τθ ςυμμετοχι των ΜΜΕ, αναφορικά με τα διακζςιμα ςτοιχεία ςτο TED, ςτισ υποβλθκείςεσ
προτάςεισ ενιαίων προςφορϊν και ςε υπεργολαβικά ςυμμετοχικά ςχιματα, οι ευρωπαϊκζσ ΜΜΕ
εμφανίηονται με μερίδιο ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ μικρότερο από αυτό που τεκμθριωμζνα καταδεικνφει θ
αντίςτοιχθ ςυμμετοχι τουσ ςτθν παραγωγι τθσ ςυνολικισ προςτικζμενθσ αξίασ ςε Ευρωπαϊκό επίπεδο
(29% αντί του 58% μερίδιο παραγωγισ, και 45% αντί του 58%, βάςει του κατά προςζγγιςθ
ςυνυπολογιςμοφ των 2 ωσ άνωκεν ςυνκθκϊν).

3.4. Ρεραιτζρω ςθμειϊνεται ότι το ευρωπαϊκό κεκτθμζνο ςτον τομζα των δθμοςίων ςυμβάςεων
ςυγκροτείται από μία ςειρά ρυκμίςεων του πρωτογενοφσ και παραγϊγου ενωςιακοφ δικαίου και τθ
νομολογία του Δικαςτθρίου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ («Δικαςτιριο»). Ρζρα από τισ επιταγζσ που
απορρζουν από τισ βαςικζσ ελευκερίεσ (εγκατάςταςθσ, κυκλοφορίασ αγακϊν, υπθρεςιϊν και κεφαλαίων)
τθσ Συνκικθσ για τθ Λειτουργία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ («ΣΛΕΕ»), οι οποίεσ διζπουν κάκε οικονομικι
δραςτθριότθτα εντόσ τθσ Εςωτερικισ Αγοράσ, ςυμπεριλαμβανομζνου του τομζα των δθμοςίων
ςυμβάςεων, οι διαδικαςίεσ ανάκεςθσ των τελευταίων διζπονται από ζνα ςφςτθμα γενικϊν αρχϊν που
ζχει διαπλάςει θ νομολογία του Δικαςτθρίου, όπωσ οι αρχζσ τθσ διαφάνειασ, τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και
αποφυγισ διακρίςεων, τθσ αμοιβαίασ αναγνϊριςθσ, τθσ αναλογικότθτασ και προςταςίασ του γνιςιου και
ελεφκερου ανταγωνιςμοφ.

3.5. Στο πλαίςιο αυτό, οι ευρωπαϊκζσ οικονομικζσ, κοινωνικζσ και πολιτικζσ εξελίξεισ, αλλά και οι
δθμοςιονομικοί περιοριςμοί κατζςτθςαν αναγκαία τθν μεταρρφκμιςθ των κανόνων του ενωςιακοφ
δικαίου για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, ϊςτε αφενόσ να γίνουν αυτοί απλοφςτεροι και αποτελεςματικότεροι
τόςο για τισ ανακζτουςεσ δθμόςιεσ αρχζσ, όςο και για τισ επιχειριςεισ και αφετζρου να εκτελοφνται οι
αγορζσ του δθμοςίου με τθν καλφτερθ ςχζςθ ποιότθτασ / τιμισ, ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ διαφάνειασ και
του υγιοφσ ανταγωνιςμοφ. Για το λόγο αυτό εκδόκθκε θ Οδθγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ
Κοινοβουλίου και Συμβουλίου ςχετικά με τισ ςυμβάςεισ παραχϊρθςθσ, θ Οδθγία 2014/24/ΕΕ του
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου ςχετικά με τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ και θ Οδθγία 2014/25/ΕΕ
του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου ςχετικά με τισ ςυμβάςεισ φορζων που
δραςτθριοποιοφνται ςτουσ τομείσ του φδατοσ, τθσ ενζργειασ, των μεταφορϊν και των ταχυδρομικϊν
υπθρεςιϊν. Με τισ νζεσ Οδθγίεσ δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ να προωκοφν τουσ ςτόχουσ τθσ
ςτρατθγικισ «Ευρϊπθ 2020» για ζξυπνθ, βιϊςιμθ και χωρίσ αποκλειςμοφσ ανάπτυξθ ςτο πλαίςιο των
ςτρατθγικϊν τουσ για τισ ςυμβάςεισ.

10

SME’s access to public procurement markets and aggregation of demand in the EU,(Study commissioned by the European
Commission by PwC, ICF GHK and Ecorys ) Feb. 2014,P.4
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Στο πλαίςιο αυτό, οι δθμόςιεσ αρχζσ μποροφν για παράδειγμα να κάνουν τθ βζλτιςτθ ςτρατθγικι χριςθ
των δθμόςιων ςυμβάςεων προσ ενκάρρυνςθ τθσ καινοτομίασ. Θ αγορά καινοτόμων αγακϊν, ζργων και
υπθρεςιϊν είναι βαςικι ςτθ βελτίωςθ τθσ αποδοτικότθτασ και τθσ ποιότθτασ των δθμόςιων υπθρεςιϊν,
αντιμετωπίηοντασ ταυτόχρονα ςθμαντικζσ κοινωνικζσ προκλιςεισ. Συνειςφζρει ςτθν επίτευξθ τθσ
βζλτιςτθσ οικονομικισ απόδοςθσ για το δθμόςιο χριμα και αποφζρει ευρφτερα οικονομικά,
περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφζλθ από τθν άποψθ τθσ δθμιουργίασ νζων ιδεϊν, τθσ μετουςίωςισ τουσ
ςε καινοτόμα προϊόντα και υπθρεςίεσ, και, κατά ςυνζπεια, τθσ προϊκθςθσ τθσ αειφόρου οικονομικισ
ανάπτυξθσ. Σε εκνικό επίπεδο, επιβάλλεται θ βελτίωςθ του επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ ιδίωσ για τισ
καινοτόμεσ Μ.Μ.Ε., χρθςιμοποιϊντασ και τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ για τθ ςτιριξθ των κινιτρων
καινοτομίασ.

3.6. Θ Ευρωπαϊκι Ρολιτικι Συνοχισ (REGIO) παρζχει ςθμαντικοφσ δθμόςιουσ επενδυτικοφσ πόρουσ ςε
πολλά κράτθ μζλθ και οι δθμόςιεσ ςυμβάςεισ αποτελοφν βαςικό μζςο για τθν εξαςφάλιςθ δίκαιθσ
πρόςβαςθσ ςτθν αντίςτοιχθ αγορά. Σε χϊρεσ όπου χορθγείται αξιόλογθ χρθματοδότθςθ ςτο πλαίςιο τθσ
πολιτικισ ςυνοχισ, κα πρζπει να αναδεικνφεται θ ανάγκθ διαςφάλιςθσ αποτελεςματικοφ και αποδοτικοφ
ελζγχου, ιδίωσ ενόψει τθσ τρζχουςασ νζασ προγραμματικισ περιόδου 2014-202011.
Ειδικότερα αναφζρεται12 πρόταςθ για λιψθ δζςμθσ μζτρων που κα προορίηονται ειδικά για τισ δθμόςιεσ
ςυμβάςεισ ςτο πλαίςιο τθσ πολιτικισ ςυνοχισ. Θ δζςμθ αυτι κα μποροφςε να απαρτίηεται από αρκετά
ςτοιχεία, όπωσ από τθν εδραίωςθ τθσ παρακολοφκθςθσ, τθν ενίςχυςθ των διατάξεων ελζγχου και τθ
βελτιωμζνθ κακοδιγθςθ για τθ δθμιουργία ενδεχομζνωσ δικτφων αςφαλείασ ςε ςχζςθ με τισ δθμόςιεσ
ςυμβάςεισ ςτο πλαίςιο των ςυγχρθματοδοτοφμενων προγραμμάτων. Ειδικότερα για τα προγράμματα που
περιλαμβάνουν ευρφ φάςμα επιλζξιμων παρεμβάςεων, διατίκεται πλθκϊρα εναλλακτικϊν δυνατοτιτων
που αποςκοποφν ςτθ κεραπεία ελλείψεων ςε ςχζςθ με τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ και ςτθν εξαςφάλιςθ
υψθλοφ βακμοφ ενθμζρωςθσ ςχετικά με τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ςε όλα τα ςτάδια του κφκλου
διαχείριςθσ των ςυγχρθματοδοτοφμενων προγραμμάτων και των ζργων.
Λόγω του ςθμαντικοφ φψουσ τθσ παρεχόμενθσ χρθματοδότθςθσ, θ πολιτικι ςυνοχισ τθσ Ε.Ε.
διαδραματίηει καταλυτικό ρόλο ςτθν προςκικθ νζων ςτοιχείων, όπωσ των πράςινων, των κοινωνικά
υπεφκυνων ι των θλεκτρονικϊν δθμόςιων ςυμβάςεων, ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ. Ειδικότερα, οι πράςινεσ
δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ι οι βιϊςιμεσ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ που κζτουν ςτο επίκεντρό τουσ το κόςτοσ του
κφκλου ηωισ δφνανται να αποδειχκοφν κατάλλθλα ςτοιχεία για τθν εναρμόνιςθ τθσ πολιτικισ ςυνοχισ με
τουσ ςτόχουσ τθσ ςτρατθγικισ «ΕΕ 2020».
Στο πλαίςιο επίςθσ του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ
17/12/2013 περί κακοριςμοφ κοινϊν διατάξεων περί κακοριςμοφ κοινϊν διατάξεων για τα Ευρωπαϊκά
Διαρκρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) 13 προβλζπεται ςειρά διατάξεων που αφοροφν ηθτιματα όπωσ
θ εταιρικι ςχζςθ και πολυεπίπεδθ διακυβζρνθςθ, θ αειφόροσ ανάπτυξθ, τα ςυςτιματα διαχείριςθσ και
ελζγχου ενϊ παράλλθλα προςδιορίηονται κεματικοί ςτόχοι παρζμβαςθσ μεταξφ των οποίων είναι θ
ενίςχυςθ τθσ ζρευνασ, τθσ τεχνολογικισ ανάπτυξθσ και τθσ καινοτομίασ, τθσ βελτίωςθσ τθσ πρόςβαςθσ,
τθσ χριςθσ και τθσ ποιότθτασ των τεχνολογιϊν των πλθροφοριϊν και επικοινωνιϊν, τθν βελτίωςθ τθσ
ανταγωνιςτικότθτασ των μικρομεςαίων επιχειριςεων , τθν διατιρθςθ και προςταςία του περιβάλλοντοσ,
τθν προϊκθςθ τθσ βιωςιμότθτασ και τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ και καταπολζμθςθσ τθσ φτϊχειασ και των
διακρίςεων, τθν ενίςχυςθ τθσ κεςμικι ικανότθτασ των δθμοςίων αρχϊν και των ενδιαφερομζνων φορζων
και τθσ αποτελεςματικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ.
Θ Ελλάδα, μζςω του κεςμικοφ πλαιςίου για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι των
αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014-2020 (Ν.4314/2014 & ΥΡΑΣΥΔ υπ’αρ
81986/ΕΥΚΥ712/31-7-2015) κακϊσ και του Συςτιματοσ Διαχείριςθσ και Ελζγχου τθσ νζασ προγραμματικισ
11
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Βλ. Μελζτθ: Δθμόςιεσ Συμβάςεισ και Ρολιτικι Συνοχισ, Γενικι Διεφκυνςθ Εςωτερικϊν Ρολιτικϊν/Διαρκρωτικι Ρολιτικι και
Ρολιτικι Συνοχισ, 2012
Βλ.ανωτζρω
ΕΔΕΤ είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχισ, το
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Κάλαςςασ και Αλιείασ
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περιόδου που εξζλαβε κετικι γνϊμθ ςυμμόρφωςθσ με τουσ Κανονιςμοφσ από τθν ΕΔΕΛ, ζχει
ςυμπεριλάβει ιδθ μζτρα ειδικά για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ςτο πλαίςιο τθσ πολιτικισ ςυνοχισ.
3.7. Επίςθσ ςφμφωνα με τθν Ζκκεςθ τθσ Επιτροπισ για τθν διαφκορά14 ο τομζασ των δθμοςίων
ςυμβάςεων, δαπάνεσ των οποίων αναλογοφν ςτο ζνα πζμπτο (1/5) του Α.Ε.Ρ. τθσ Ε.Ε. όπωσ ιδθ
ςθμειϊκθκε, κρίνεται ιδιαίτερα ευάλωτοσ ςε πρακτικζσ διαφκοράσ. Θ εν λόγω ζκκεςθ τονίηει τθν ανάγκθ
ενίςχυςθσ των προτφπων ακεραιότθτασ ςτον τομζα των δθμόςιων ςυμβάςεων και διατυπϊνει ςυςτάςεισ
για βελτίωςθ των μθχανιςμϊν ελζγχου ςε οριςμζνα κράτθ μζλθ. Στα ςχετικά κεφάλαια ανά χϊρα
παρζχονται λεπτομερι ςτοιχεία και κακορίηονται τα ςθμεία ςτα οποία ςυνιςτάται να δοκεί ιδιαίτερθ
προςοχι.
Για τθν ανάπτυξθ μιασ πιο ςυνεκτικισ προςζγγιςθσ τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ, ο οδικόσ χάρτθσ
για τθν καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ, που καταρτίςτθκε το 2012 από τθν ομάδα δράςθσ για τθν Ελλάδα
τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, προςδιόριςε τισ ακόλουκεσ προτεραιότθτεσ:



υιοκζτθςθ ςυνολικισ εκνικισ ςτρατθγικισ για τθν καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ· ενίςχυςθ του
ςυντονιςμοφ και τθσ ανταλλαγισ πλθροφοριϊν μεταξφ οργανιςμϊν,
ενίςχυςθ τθσ οικονομικισ ζρευνασ και πάταξθσ τθσ διαφκοράσ, ιδιαίτερα ςε τομείσ υψθλοφ κινδφνου
και πρόβλεψθ νομοκετικϊν μζτρων με ςτόχο τθν αποτελεςματικότερθ πρόλθψθ και τον εντοπιςμό
περιπτϊςεων διαφκοράσ.

Σφμφωνα με το Ζκτακτο Ευρωβαρόμετρο του 2013 για τθ διαφκορά ςτισ επιχειριςεισ15, περιςςότερεσ από
τρεισ ςτισ δζκα (32%) επιχειριςεισ ςτα κράτθ μζλθ που ςυμμετείχαν ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ιςχυρίηονται
ότι θ διαφκορά τουσ εμπόδιςε να κερδίςουν κάποιο ςυμβόλαιο. Θ άποψθ αυτι είναι ευρζωσ διαδεδομζνθ
μεταξφ των εταιρειϊν ςτουσ τομείσ των καταςκευϊν (35%) και τθσ μθχανικισ (33%). Ρεριςςότεροι από
τουσ μιςοφσ εκπροςϊπουσ εταιρειϊν από τθ Βουλγαρία (58%), τθ Σλοβακία (57%), τθν Κφπρο (55%) και
τθν Τςεχικι Δθμοκρατία (51%) ιςχυρίηονται ότι αυτό ζχει ςυμβεί.

14
15

(COM 2014) 38 final/3-2-2014 Ζκκεςθ τθσ Επιτροπισ προσ το Συμβοφλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο
Ζκτακτο Ευρωβαρόμετρο 374
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Μελζτθ του 201316, θ οποία λαμβάνεται υπόψθ και ςτθν ανωτζρω Ζκκεςθ τθσ Επιτροπισ προσ το
Συμβοφλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο (βλ. COM 2014, 38 final/3-2-2014) για τον εντοπιςμό και τθ
μείωςθ τθσ διαφκοράσ ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ςτθν ΕΕ, κατζλθξε ςτο ςυμπζραςμα ότι το 2010 οι
ςυνολικζσ άμεςεσ δαπάνεσ τθσ διαφκοράσ ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ μόνο για πζντε τομείσ (δθλαδι, οδικό
και ςιδθροδρομικό δίκτυο, διαχείριςθ υδάτων και αποβλιτων, αςτικά δομικά ζργα και εγκαταςτάςεισ
κοινισ ωφζλειασ, εκπαίδευςθ, ζρευνα και ανάπτυξθ) ςε οκτϊ (8) κράτθ μζλθ ανιλκαν από 1,4 ζωσ 2,2
διςεκατομμφρια ευρϊ.
Ειδικότερα ςτθν Ζκκεςθ τθσ Επιτροπισ διαλαμβάνονται και τα ακόλουκα:
Ενϊ θ αποτελεςματικότθτα των μθχανιςμϊν ελζγχου ςτα ςτάδια πριν από τθν υποβολι τθσ προςφοράσ,
τθσ προςφοράσ και τθσ ανάκεςθσ βελτιϊκθκαν, το ςτάδιο τθσ εφαρμογισ (μετά τθν ανάκεςθ)
παρακολουκείται λιγότερο ςτενά. Οριςμζνα εκνικά ελεγκτικά ςυνζδρια ι εκνικζσ ελεγκτικζσ υπθρεςίεσ
ζχουν επιςθμάνει πολλζσ φορζσ ότι, ςτο ςτάδιο τθσ εκτζλεςθσ, ςθμειϊνονται παρατυπίεσ. Σε πολλά κράτθ
μζλθ, τα ελεγκτικά ςυνζδρια ζγιναν βαςικοί παίκτεσ για τον εντοπιςμό των κενϊν και των ελλείψεων που
αφοροφν διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Οι ςυςτάςεισ τουσ ςε αυτόν τον τομζα ςυχνά δεν
παρακολουκοφνται επαρκϊσ ςτθ ςυνζχεια.
Επίςθσ, ενϊ θ χριςθ των διαδικαςιϊν με διαπραγμάτευςθ και θ άμεςθ ανάκεςθ δικαιολογείται ςε
οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, υπάρχουν περιπτϊςεισ ςτισ οποίεσ αυτό γίνεται με ςκοπό τθν αποφυγι των

16

«Ο εντοπιςμόσ και θ μείωςθ τθσ διαφκοράσ ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ςτθν ΕΕ - Ανάπτυξθ μεκοδολογίασ για τθν εκτίμθςθ
των άμεςων δαπανϊν τθσ διαφκοράσ και άλλων ςτοιχείων για τθν εδραίωςθ ενόσ μθχανιςμοφ αξιολόγθςθσ ςτθν ΕΕ ςτον
τομζα τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ», 30 Λουνίου 2013, PwΘ και ECORYS.
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υποχρεϊςεων τθσ ανταγωνιςτικισ διαδικαςίασ. Θ αδικαιολόγθτθ χριςθ των διαδικαςιϊν με
διαπραγμάτευςθ, αυξάνει επίςθσ τον κίνδυνο των πρακτικϊν διαφκοράσ.
Οι τομείσ των καταςκευϊν, τθσ ενζργειασ, των μεταφορϊν, τθσ άμυνασ και τθσ υγειονομικισ περίκαλψθσ
φαίνεται να είναι οι πιο ευάλωτοι όςον αφορά ςτθ διαφκορά ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ.
Οι δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ςε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο εγείρουν ιδιαίτερα ηθτιματα, κακϊσ οι
τοπικζσ αρχζσ διακζτουν ευρείεσ διακριτικζσ εξουςίεσ που δεν ςυνδυάηονται με επαρκείσ ελζγχουσ και
ιςορροπίεσ των εξουςιϊν, ενϊ ςθμαντικά ποςοςτά των δθμόςιων πόρων κατανζμονται ςε τοπικό επίπεδο
και ταυτόχρονα οι μθχανιςμοί εςωτερικοφ και εξωτερικοφ ελζγχου είναι ανεπαρκείσ. Ο καταςκευαςτικόσ
κλάδοσ που ςυνδζεται με τθν αςτικι ανάπτυξθ, κακϊσ και τθ διαχείριςθ των αποβλιτων, είναι μεταξφ των
τομζων που είναι πιο επιρρεπείσ ςτθ διαφκορά ςε τοπικό επίπεδο.
Τα δεδομζνα για υποκζςεισ διαφκοράσ ι ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων που εντοπίηονται ςε διαδικαςίεσ
δθμόςιων ςυμβάςεων ςε εκνικό και/ι περιφερειακό/τοπικό επίπεδο ςπανίωσ καταχωρίηονται ςε
κεντρικι βάςθ ι φυλάςςονται ςε εκνικό μθτρϊο. Θ ςυλλογι των ςχετικϊν δεδομζνων κεωρείται ςε
μεγάλο βακμό από τα κράτθ μζλθ ωσ μια περιττι διοικθτικι επιβάρυνςθ. Ωςτόςο, τα δεδομζνα αυτά κα
μποροφςαν να χρθςιμοποιθκοφν για τθ διενζργεια ορκϊν εκτιμιςεων κινδφνου και κα μποροφςαν επίςθσ
να ςυμβάλουν ςθμαντικά ςτθν ομοιόμορφθ εφαρμογι των πολιτικϊν για τθν καταπολζμθςθ τθσ
διαφκοράσ ςε εκνικό και περιφερειακό/τοπικό επίπεδο.
Κατά τθν Ζκκεςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, θ εκπόνθςθ τακτικϊν και δομθμζνων μελετϊν αγοράσ δεν
αποτελεί κοινι πρακτικι πριν από τθν ανάκεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων, με εξαίρεςθ τισ ςφνκετεσ και
υψθλισ αξίασ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ. Οι βάςεισ δεδομζνων μοναδιαίων δαπανϊν υφίςτανται μόνο ςε
ελάχιςτα κράτθ μζλθ είτε ςε κεντρικό είτε ςε τοπικό επίπεδο, ι ακόμθ για ζναν ςυγκεκριμζνο τομζα. Οι εν
λόγω βάςεισ δεδομζνων μποροφν να ςυνδράμουν ςτθ διεξαγωγι ςυγκριτικισ ανάλυςθσ μεταξφ
παρόμοιων τφπων ζργων (π.χ. προμικειεσ ι ζργα) και των παραδοτζων τουσ. Μποροφν να ςυμβάλουν
ςτον εντοπιςμό των κινδφνων ι υποψιϊν διεφκαρμζνθσ ςυμπεριφοράσ, εφόςον εντοπιςτεί ςοβαρι
αναντιςτοιχία, παρά τουσ περιοριςμοφσ μιασ τζτοιασ προςζγγιςθσ, δεδομζνθσ τθσ πολυπλοκότθτασ των
προϊόντων και τθσ ποικιλίασ των ειςροϊν που εντάςςονται ςε ζνα τελικό παραδοτζο.
Ρεραιτζρω, οι μθχανιςμοί ελζγχου για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ κάτω από τα κατϊτατα όρια τθσ
νομοκεςίασ τθσ Ε.Ε. είναι ιδιαίτερα αδφναμοι ςτθν πλειονότθτα των κρατϊν μελϊν. Αυτό εγείρει
ανθςυχίεσ, ιδίωσ ςε ςχζςθ με τισ αναφερόμενεσ πρακτικζσ βάςει των οποίων οι ςυμβάςεισ χωρίηονται ςε
επί μζρουσ μικρότερθσ αξίασ ςυμβάςεισ, ϊςτε να παρακαμφκοφν οι απαιτιςεισ και οι ζλεγχοι τθσ Ε.Ε. για
τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ.
Στα περιςςότερα κράτθ μζλθ, αναφζρει θ Ζκκεςθ, θ διαφκορά ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ καλφπτεται από
ποινικά αδικιματα, όπωσ θ δωροδοκία και θ ακζμιτθ επιρροι. Σε οριςμζνα κράτθ μζλθ, ςυγκεκριμζνα
αδικιματα, τα οποία ςχετίηονται με τθ διαφκορά και επθρεάηουν τθν πορεία των δθμόςιων ςυμβάςεων,
ποινικοποιοφνται ξεχωριςτά. Κατά κανόνα, οι διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων αναςτζλλονται,
διακόπτονται ι ακυρϊνονται όταν ανιχνεφεται διεφκαρμζνθ ςυμπεριφορά ι ςφγκρουςθ ςυμφερόντων.
Ωςτόςο, θ κατάςταςθ είναι διαφορετικι ςτθν περίπτωςθ που θ διεφκαρμζνθ ςυμπεριφορά ι θ
ςφγκρουςθ ςυμφερόντων εντοπίηεται ι εμφανίηεται μετά τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Σε πολλζσ
περιπτϊςεισ, εκτόσ από τθν επιβολι κυρϊςεων για τθ διεφκαρμζνθ ςυμπεριφορά ι τθ ςφγκρουςθ
ςυμφερόντων αυτι κακαυτι, απαιτείται ξεχωριςτι πολιτικι αγωγι για τθν ακφρωςθ τθσ δθμόςιασ
ςφμβαςθσ. Αυτό ςυνεπάγεται ςυχνά χρονοβόρεσ διαδικαςίεσ και κινδφνουσ που παράγουν αποτελζςματα
ςε πολφ μεταγενζςτερο ςτάδιο, όταν είναι δφςκολο ι ακόμθ και αδφνατο να αποκαταςτακοφν πλιρωσ οι
ηθμίεσ. Σε άλλα κράτθ μζλθ, οι δθμόςιεσ ςυμβάςεισ περιλαμβάνουν ριτρα κατά τθσ διαφκοράσ που
εγγυάται τθν πιο αποτελεςματικι παρακολοφκθςθ ςε περίπτωςθ που ανακφψουν διεφκαρμζνεσ
πρακτικζσ εντόσ τθσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ (π.χ. ςαφείσ διαδικαςίεσ για τον χαρακτθριςμό μιασ ςφμβαςθσ
ωσ άκυρθσ ι για τθν εφαρμογι άλλων ςυμβατικϊν κυρϊςεων).

3.8. Τζλοσ ςθμειϊνεται ότι μια ακμάηουςα ψθφιακι οικονο μία μπορεί να δ ιευρφνει τισ αγορζσ και να
δθμιουργιςει νζεσ πθγζσ απαςχόλθςθσ . Θ Ευρώπθ μπορεί εν προκει μζνω να τεκεί ςτθν πρωτοπορία , αν
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καταςτεί δυνατι θ εξάλειψθ του κατακερ
ματιςμοφ, βελτιωκεί θ προςφορά για τουσ ευρωπαίουσ
καταναλωτζσ και δθμιουργθκοφν νζεσ ευκαιρίεσ για τισ επιχειριςεισ . Αυτόσ είναι ο λόγοσ για τον οποίο θ
Επιτροπι πρότεινε τθ Στρατθγικι για τθν Ψθφιακι Ενιαία Αγορά τον Μάιο του 2015. Στόχοσ αποτελεί θ
κατάκεςθ όλων των ςχετικϊν προτάςεων πριν από το τέλοσ του 2016, ϊςτε θ Ζνωςθ να είναι ςε κζςθ να
πετφχει μια πλθ́ρωσ λειτουργικθ́ ενιαία ψθφιακθ́ αγορά κατά τθ διάρκεια τθσ κθτείασ τθσ παρούςασ
Επιτροπισ.
H Στρατθγικι για τθν Ψθφιακι Ενιαία Αγορά τθσ Ευρϊπθσ17 ςτθρίηεται ςε τρεισ πυλϊνεσ μεταξφ των
οποίων θ «Δθμιουργία των κατάλλθλων ςυνκθκϊν για τθν ανάπτυξθ των ψθφιακϊν δικτφων και
υπθρεςιϊν». Στο πλαίςιο του ανωτζρω πυλϊνα βαςικόσ ςτόχοσ τθσ ΕΕ είναι θ ανάπτυξθ υποδομϊν και
αςφαλϊν και αξιόπιςτων υπθρεςιϊν υψθλισ ταχφτθτασ, , οι οποίεσ κα υποςτθρίηονται από το κατάλλθλο
ςφνολο κανονιςτικϊν όρων που κα ευνοεί τθν καινοτομία, τισ επενδφςεισ και τον κεμιτό ανταγωνιςμό με
ιςότιμουσ όρουσ.
Οι θλεκτρονικζσ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ςε επίπεδο Ε.Ε. αναμζνεται να οδθγιςουν ςε εξοικονόμθςθ 50 δις.
ευρϊ ετθςίωσ. Θ δζςμθ μζτρων του 2014 για τθ μεταρρφκμιςθ ςτο πεδίο των δθμοςίων ςυμβάςεων
προβλζπει τθ μετάβαςθ ςε πλιρωσ θλεκτρονικζσ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζωσ τον Οκτϊβριο 2018.
Μζςα από τθν κζςπιςθ των νζων κανόνων, όπωσ τονίηεται και ςτα ςχετικά κείμενα τθσ επιτροπισ για τθν
Ψθφιακι Ενιαία Αγορά: « Το διαδίκτυο ζχει άρει τουσ τεχνολογικοφσ φραγμοφσ για τθν ψθφιακι ενιαία
αγορά με τισ προτάςεισ για τισ ψθφιακζσ ςυμβάςεισ κζλουμε να άρουμε και τουσ νομικοφσ φραγμοφσ. Οι
καταναλωτζσ κα επωφελθκοφν από απλοφσ και εκςυγχρονιςμζνουσ κανόνεσ οι επιχειριςεισ κα
επωφελθκοφν από μεγαλφτερθ αςφάλεια δικαίου, κακϊσ και από φκθνότερουσ και απλοφςτερουσ
τρόπουσ επζκταςθσ των δραςτθριοτιτων τουσ, γεγονόσ που, με τθ ςειρά του, κα προςφζρει ςτουσ
καταναλωτζσ περιςςότερεσ επιλογζσ ςε ανταγωνιςτικζσ τιμζσ».

Β. ΣΟ ΤΣΗΜΑ ΣΩΝ ΔΗΜΟΙΩΝ ΤΜΒΑΕΩΝ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
1. Αδυναμίεσ και ελλείψεισ του ςυςτιματοσ
Ο χϊροσ των δθμοςίων ςυμβάςεων είναι διαχρονικά βεβαρθμζνοσ εξαιτίασ τθσ μθ αποτελεςματικισ
διαχείριςθσ των διατικζμενων προσ τον ςκοπό αυτό πόρων του κρατικοφ προχπολογιςμοφ και του
προγράμματοσ δθμοςίων επενδφςεων, ςυμπεριλαμβανομζνων των κονδυλίων των ευρωπαϊκϊν ταμείων,
με ςυνζπεια αφενόσ τθν επιβάρυνςθ των δθμοςιονομικϊν ελλειμμάτων και εν τζλει του δθμόςιου
χρζουσ, αφετζρου τθν κακυςτζρθςθ ι και ματαίωςθ τθσ υλοποίθςθσ δθμόςιων επενδφςεων που κα
υπθρετοφςαν τθν ανάπτυξθ, τθν ενίςχυςθ τθσ απαςχόλθςθσ και τθ μεταςτροφι του οικονομικοφ κλίματοσ.
Υπό ςυνκικεσ οξείασ δθμοςιονομικισ και οικονομικισ κρίςθσ, εντείνεται θ ανάγκθ για αξιοπιςτία και
αποτελεςματικότθτα τθσ δράςθσ του Κράτουσ ςτον ςυγκεκριμζνο τομζα18.
Τα προβλιματα και οι ελλείψεισ που εμφανίηει ο τομζασ των δθμοςίων ςυμβάςεων ςτθν Ελλάδα αφοροφν
τόςο ςτο κεςμικό πλαίςιο όςο και ςτθν οργανωτικι δομι, τθ διοίκθςθ, τθν εποπτεία και τον ζλεγχο αυτοφ.
Για τθν αποτφπωςθ των προβλθμάτων αξιοποιικθκαν κατά κφριο λόγο ςχετικζσ αιτιολογικζσ εκκζςεισ
νόμων, πορίςματα ελεγκτικϊν οργάνων, ειδικζσ εκκζςεισ δθμοςίων φορζων, εξωτερικϊν
εμπειρογνωμόνων όπωσ και του ΟΟΣΑ, ετιςιεσ εκκζςεισ ελεγκτικϊν οργάνων και τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ
Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων, αποφάςεισ Δικαςτθρίων, ερωτθματολόγια του ΟΟΣΑ, ερωτθματολόγια που
χρθςιμοποιικθκαν ςτο πλαίςιο τθσ διαμόρφωςθσ τθσ παροφςασ πρόταςθσ19.
Ειδικότερα τα ουςιϊδθ προβλιματα και ελλείψεισ που εντοπίςκθκαν ςτο ςφςτθμα των δθμοςίων
ςυμβάςεων αποτυπϊνονται ςτα ακόλουκα:
17
18
19

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0192&from=EN
Βλ. Αιτιολογικι Ζκκεςθ του Ν. 4281/2014
Βλ.ενδεικτικά: Αιτιολογικι Ζκκεςθ του Ν. 4013/2011, Ν. 4281/2014, ειδικζσ εκκζςεισ αξιολόγθςθσ για ΚΘΜΔΘΣ και ΕΣΘΔΘΣ,
ειδικζσ μελζτεσ για Κεντρικζσ Αρχζσ Αγορϊν, Μζτρθςθ και μείωςθ των διοικθτικϊν βαρϊν ςε 13 κλάδουσ ςτθν Ελλάδα/Τελικι
Ζκκεςθ: Δθμόςιεσ Συμβάςεισ, ΟΟΣΑ 2014
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α) Ζλλειψθ ςτρατθγικισ και ςχεδιαςμοφ για τθ ςφναψθ δθμόςιασ ςφμβαςθσ
Μια από τισ ςθμαντικότερεσ ελλείψεισ που παρατθροφνται ςτο τομζα δθμοςίων ςυμβάςεων που
χρθματοδοτοφνται από εκνικοφσ πόρουσ είναι θ ζλλειψθ ολοκλθρωμζνθσ ςτρατθγικισ των δθμοςίων
αρχϊν για τθν απόκτθςθ κυρίωσ των προμθκειϊν τουσ και των υπθρεςιϊν που απαιτοφνται για τθν
άςκθςθ τθσ επιχειρθματικισ τουσ δραςτθριότθτασ. Ειδικότερα θ κάκε ανακζτουςα αρχι οφείλει να
διαμορφϊνει ςτρατθγικι ςφναψθσ τθσ εκάςτοτε δθμόςιασ ςφμβαςθσ που κα ανταποκρίνεται ςτθν αξία
και ςτθν πολυπλοκότθτα τθσ ςφμβαςθσ. Αποτελεί το πρϊτο ςτάδιο των προδιαγωνιςτικϊν διαδικαςιϊν,
κατά τθν οποία διαμορφϊνεται θ επιχειρθςιακι ςκοπιμότθτα του ζργου, αποφαςίηεται θ απόκτθςθ των
προμθκειϊν/υπθρεςιϊν/ζργων είτε με ιδία μζςα είτε μζςω ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, γίνεται θ
ςχετικι εκτίμθςθ των ςυνκθκϊν αγοράσ, επιλζγεται θ πλζον κατάλλθλθ διαδικαςία για τθν διαδικαςία
ανάκεςθσ, γίνεται ο ςχετικόσ προγραμματιςμϊν πράξεων τθσ Διοίκθςθσ. Θ διαμόρφωςθ ςτρατθγικισ,
ςχεδιαςμοφ και προγραμματιςμοφ ωσ προκαταρκτικζσ πράξεισ τθσ Διοίκθςθσ αποτελοφν το κεμζλιο για
τθν ζγκαιρθ και επιτυχι απόκτθςθ αγακϊν , υπθρεςιϊν και ζργων με τθ βζλτιςτθ ςχζςθ ποιότθτασ και
τιμισ.

β) Η Διαφκορά ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ
Σφμφωνα με τθν ζρευνα του Ευρωβαρόμετρου20, το 2013, ςτισ επιχειριςεισ ςχετικά με τθ διαφκορά, 76 %
των Ελλινων ερωτθκζντων πιςτεφουν ότι θ διαφκορά είναι ευρζωσ διαδεδομζνθ ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ
τισ οποίεσ διαχειρίηονται οι εκνικζσ αρχζσ (μζςοσ όροσ ΕΕ: 56 %) και 94 % πιςτεφουν το ίδιο για τισ
ςυμβάςεισ τισ οποίεσ διαχειρίηονται οι τοπικζσ αρχζσ (μζςοσ όροσ ΕΕ: 60%). Ειδικότερα, οι ερωτθκζντεσ
διλωςαν ότι οι ακόλουκεσ πρακτικζσ είναι ευρζωσ διαδεδομζνεσ ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ: προςαρμογι
τθσ ςυγγραφισ υποχρεϊςεων προσ όφελοσ ςυγκεκριμζνων εταιρειϊν (81%)· ςυγκροφςεισ ςυμφερόντων
κατά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν (87 %)· ςυμμετοχι των προςφερόντων κατά τον ςχεδιαςμό τθσ
ςυγγραφισ υποχρεϊςεων (81 %)· κατάχρθςθ των διαδικαςιϊν με διαπραγμάτευςθ (75 %)· ακζμιτεσ
προςφορζσ (73 %)· αςαφι κριτιρια επιλογισ ι αξιολόγθςθσ (73 %)· κατάχρθςθ των λόγων ζκτακτθσ
ανάγκθσ για τθν αποφυγι ανταγωνιςτικϊν διαδικαςιϊν (72 %) και τροποποιιςεισ των ςυμβατικϊν όρων
μετά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ (55 %). Αυτά τα ποςοςτά ςυγκαταλζγονται ςτα υψθλότερα τθσ ΕΕ. Οι
δείκτεσ αυτοί, ενϊ δεν είναι απαραιτιτωσ άμεςα ςυνδεδεμζνοι με τθ διαφκορά, καταδεικνφουν
παράγοντεσ κινδφνου που αυξάνουν τα ευάλωτα ςτθ διαφκορά ςθμεία ςτισ διαδικαςίεσ δθμοςίων
ςυμβάςεων.
Ρεραιτζρω τα περιςςότερα προβλιματα και οι αδυναμίεσ του ςυςτιματοσ των δθμοςίων ςυμβάςεων
ςυνδζονται άρρθκτα με τθν αφξθςθ φαινομζνων διαφκοράσ και θ αντιμετϊπιςθ τουσ με ειδικά κάκε
φορά μζτρα ςυμβάλλει κακοριςτικά ςτθν πάταξθ τθσ και ςτον εξορκολογιςμό του ςυςτιματοσ του
δθμοςίων ςυμβάςεων.
Θ Ενιαία Ανεξάρτθτθ Αρχι Δθμοςίων Συμβάςεων, ςτο πλαίςιο αφενόσ των ελεγκτικϊν και εποπτικϊν
κακθκόντων τθσ για τθν τιρθςθ τθσ νομιμότθτασ και τθσ διαφάνειασ ςτο ςφςτθμα των δθμοςίων
ςυμβάςεων και αφετζρου τθσ ςυμβουλευτικισ και κακοδθγθτικισ αρμοδιότθτασ που τθσ παρζχει ο
ιδρυτικόσ τθσ νόμοσ, προχϊρθςε ςε ζκδοςθ κατευκυντιριασ Οδθγίασ ςχετικά με τον εντοπιςμό
φαινομζνων διαφκοράσ κατά τθν ανάκεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων με ενδεικτικό κατάλογο ςυχνά
εμφανιηομζνων μορφϊν διαφκοράσ και ςχετικϊν δεικτϊν (red flags) που απεςτάλθ ςε ολεσ τουσ
δθμόςιουσ φορείσ21 .
Εξάλλου, με τθ ςφςταςθ και τθ λειτουργία τθσ Γενικισ Γραμματείασ κατά τθσ Διαφκοράσ, προωκείται
πλζον ςυντονιςμζνα το ζργο τθσ αντιμετϊπιςθσ φαινομζνων διαφκοράσ ςτο ςφνολο τθσ Δθμόςιασ
Διοίκθςθσ (Ν. 4320/2015).
20

21

(COM 2014) 38 final/3-2-2014 Ζκκεςθ τθσ Επιτροπισ προσ το Συμβοφλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο, ΑΝΝΕΧ 8 Ραράρτθμα
για τθν Ελλάδα.
Κατευκυντιρια Οδθγία 9/2015 “Καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ κατά τθν διεξαγωγι δθμόςιων διαγωνιςμϊν” .
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γ) Δυςχζρειεσ ςτθν καταγραφι και ςυλλογι ςτοιχείων ςχετικά με δθμόςιεσ ςυμβάςεισ όπωσ και ςτθν
χριςθ των ΣΠΕ
Θ ςυλλογι ολοκλθρωμζνων και αξιόπιςτων ςτοιχείων για ζναν ςθμαντικό τομζα τθσ οικονομίασ, όπωσ
είναι οι δθμόςιεσ ςυμβάςεισ αποτελεί κεμελιϊδθ ανάγκθ αφενόσ για τθν ορκι διαχείριςθ και
παρακολοφκθςθ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ τθσ χϊρασ, όπωσ και για τθν διαμόρφωςθ αςφαλϊν
ςτρατθγικϊν επιλογϊν ςτο τομζα αυτό . Θ ζλλειψθ ςχετικϊν ςτοιχείων και ςτατιςτικϊν αποτελοφςε
μεγάλθ αδυναμία του ςυςτιματοσ.
Για το λόγο αυτό ςυςτικθκε με το άρκρο 11 του Ν. 4013/2011 το Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο
Δθμοςίων Συμβάςεων ςτο Υπουργείο Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Τουριςμοφ, με ςκοπό τθ ςυλλογι,
επεξεργαςία και δθμοςίευςθ ςτοιχείων, που αφοροφν τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ. Θ καταγραφι όλων των
κρίςιμων ςτοιχείων για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ από όλουσ τουσ Φορείσ (ανακζτουςεσ αρχζσ/ανακζτοντεσ
φορείσ) με τρόπο αξιόπιςτο αποτελεί βαςικι επιταγι τθσ ορκισ διαχείριςθσ του ςυςτιματοσ.
Με το Μθτρϊο αυτό επιδιϊκεται θ διαφάνεια τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων μζςω τθσ
αφξθςθσ τθσ λογοδοςίασ και τθσ παροχισ ίςων ευκαιριϊν για τουσ υποβάλλοντεσ προςφορά
ςυμβάλλοντασ κακοριςτικά ςτθν πάταξθ τθσ διαφκοράσ22.
Ειδικά κζματα, ελλείψεισ και προβλιματα ςχετικά με τθ λειτουργία του - τεχνικισ, επιχειρθςιακισ και
νομικισ φφςεωσ - δυςχεραίνουν ςε ςθμαντικό βακμό τθν απρόςκοπτθ και ορκι λειτουργία του και
υπονομεφουν τθν αξιοπιςτία τθσ πλθροφορίασ που προςφζρει για το ςκοπό και τουσ ςτόχουσ του.
Σιμερα ουςιαςτικά απαιτείται ο επιχειρθςιακόσ επαναςχεδιαςμόσ (business process re-engineering) και θ
εκ νζου υλοποίθςι του, με άξονεσ προτεραιότθτασ τθ μείωςθ των διοικθτικϊν βαρϊν και τθν αξιόπιςτθ,
ζγκυρθ, πλιρθ, ζγκαιρθ και μθ κατακερματιςμζνθ πλθροφόρθςθ και καταχϊρθςθ ςτοιχείων που αφοροφν
ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ από ζνα κεντρικό ςθμείο. Αυτό απαιτεί θ ζνταξθ του ανάμεςα ςτα ςθμαντικά
πλθροφοριακά ςυςτιματα τθσ χϊρασ ωσ κεντρικοφ (όπωσ άλλωςτε προκφπτει από το όνομα του), βαςικοφ
και ουςιαςτικοφ πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ καταχϊρθςθσ και πθγισ δεδομζνων για τισ δθμόςιεσ
ςυμβάςεισ.
Ρεραιτζρω, το Εκνικό Σφςτθμα Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ) αποτελεί ζνα
ολοκλθρωμζνο πλθροφοριακό ςφςτθμα που αναπτφςςεται ςτθ Γενικι Γραμματεία Εμπορίου και
Ρροςταςίασ Καταναλωτι του Υπουργείου Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Τουριςμοφ.
Μζςα από τον θλεκτρονικό κόμβο του πραγματοποιείται πλζον θλεκτρονικά όλθ θ διαγωνιςτικι
διαδικαςία μιασ δθμόςιασ ςφμβαςθσ με προχπολογιςκείςα αξία άνω των 60.000 € (άνευ ΦΡΑ).
Επιμζρουσ λειτουργίεσ που υποςτθρίηονται ιδθ από το ςφςτθμα είναι θ κατάρτιςθ και δθμοςίευςθ τθσ
διακιρυξθσ ενόσ διαγωνιςμοφ, θ υποβολι των προςφορϊν από τουσ υποψθφίουσ, θ αξιολόγθςι τουσ, θ
κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ και θ υποβολι ενςτάςεων. Σχεδιάηεται, παράλλθλα, θ υλοποίθςθ των
υποςυςτθμάτων: κατάρτιςθσ και ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ του διαγωνιςμοφ, εκτζλεςθσ τθσ ςχετικισ
ςφμβαςθσ, θλεκτρονικισ παραγγελίασ, θλεκτρονικισ τιμολόγθςθσ και θλεκτρονικισ πλθρωμισ.
Επιπρόςκετα, ςτθν εν λόγω πλατφόρμα προβλζπεται, πλζον τθσ θλεκτρονικισ διεξαγωγισ διαγωνιςτικϊν
διαδικαςιϊν, θ εκτζλεςθ διαφορετικϊν επιχειρθςιακϊν διαδικαςιϊν κακϊσ και θ λειτουργία επιμζρουσ
υποςυςτθμάτων, όπωσ: (α) ςφνταξθ και ζγκριςθ του Ενιαίου Ρρογράμματοσ Ρρομθκειϊν (ΕΡΡ), (β)
ςφνταξθ και ζγκριςθ του Ρρογράμματοσ Ρρομθκειϊν, Υπθρεςιϊν και Φαρμάκων Υγείασ (Ρ.Ρ.Υ.Φ.Υ.), (γ)
θλεκτρονικι εγκριτικι ροι ςχετικϊν εγγράφων/διαδικαςιϊν, (δ) θλεκτρονικό Μθτρϊο Ρρομθκευτϊν, (ςτ)
ςχετικι δθμοςιότθτα.
Ωςτόςο, κατά τθ χριςθ του ςυςτιματοσ, τόςο οι εμπλεκόμενοι με τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ φορείσ, όςο και
οι οικονομικοί φορείσ, αντιμετωπίηουν πολλά προβλιματα, με αποτζλεςμα να υπάρχει αναγκαιότθτα
διαρκοφσ υποςτιριξθσ από helpdesk. Θ πλιρθσ ανάπτυξθ του ςυςτιματοσ, ϊςτε να καλφπτει τθν ανάκεςθ
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Βλ. ανωτζρω 21.

ΕΝΛΑΛΑ ΑΝΕΞΑΤΘΤΘ ΑΧΘ ΔΘΜΟΣΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Σελίδα 24

ΜΕΡΟ Α - ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΣΙ ΔΗΜΟΙΕ ΤΜΒΑΕΙ

ζργων και μελετϊν, αλλά και να υποςτθρίηει τθ λειτουργικότθτα παρακολοφκθςθσ τθσ εκτζλεςθσ τθσ
ςφμβαςθσ κεωρείται κρίςιμθ.
Επιπλζον, θ Εκνικι Βάςθ Δεδομζνων Δθμοςίων Συμβάςεων, που τθρείται ςτθν Ενιαία Ανεξάρτθτθ Αρχι
Δθμοςίων Συμβάςεων, περιλαμβάνει καταρχιν ςτοιχεία που αφοροφν α) προκθρφξεισ διαγωνιςμϊν και
προςκλιςεισ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ, β) αντικείμενο διαγωνιςμϊν και διαδικαςία που τουσ διζπει, γ)
προχπολογιςκζν ποςό και πθγι χρθματοδότθςθσ, δ) ςχετικά χρονοδιαγράμματα και προκεςμίεσ, ε) τυχόν
ςυμπλθρωματικζσ ςυμβάςεισ, ςτ) ςχετικι νομολογία, η) ςτατιςτικά ςτοιχεία και βαςίηεται ςτθ ςφνκεςθ
δεδομζνων από διαφορετικά πλθροφοριακά ςυςτιματα.
Αποτελεί ζνα ζργο δυναμικό, το οποίο ςυνδζεται με τθν εξζλιξθ των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων που τθν
τροφοδοτοφν.
Θ πλιρθσ ανάπτυξθ των ςυςτθμάτων κα πρζπει να επιδιϊκει τθν επίλυςθ των προβλθμάτων
προγραμματιςμοφ των δθμοςίων ςυμβάςεων ςτο ςφνολο του δθμοςίου τομζα, μοναδικισ καταχϊριςθσ
τθσ πλθροφορίασ, τιρθςθσ των υποχρεϊςεων τθσ χϊρασ ωσ προσ τθ ςυλλογι ςτατιςτικϊν ςτοιχείων,
αυτόματθσ ανάρτθςθσ ςτοιχείων δθμοςίων ςυμβάςεων ςτο Tenders Electronic Daily (TED), διαφανοφσ
πρόςβαςθσ ςε ςτοιχεία και λεπτομζρειεσ ςυναφκειςϊν δθμοςίων ςυμβάςεων, εφκολθσ και αξιόπιςτθσ
αναηιτθςθσ ευκαιριϊν ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων και παροχισ δυνατότθτασ ζγκυρου και ζγκαιρου
προγραμματιςμοφ τθσ αγοράσ.
Οι θλεκτρονικζσ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ όπωσ και θ ανάπτυξθ των ανωτζρω πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων
εκτόσ από το ότι βελτιϊνουν τθν αποτελεςματικότθτα των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων,
προςφζρουν επιπλζον εγγυιςεισ όςον αφορά ςτθν πρόλθψθ και τον εντοπιςμό πρακτικϊν διαφκοράσ,
επειδι ςυμβάλλουν ςτθν αφξθςθ τθσ διαφάνειασ και επιτρζπουν τθν καλφτερθ εφαρμογι των
τυποποιθμζνων διαδικαςιϊν, διευκολφνοντασ τουσ μθχανιςμοφσ ελζγχου23.

δ) Πολυπλοκότθτα κεςμικοφ πλαιςίου
Το υφιςτάμενο κεςμικό πλαίςιο χαρακτθρίηεται γενικά από πολυπλοκότθτα, επάλλθλουσ κανόνεσ και
αποςπαςματικι προςζγγιςθ, με ςυνζπεια τθν αναποτελεςματικι εφαρμογι του. Θ πολυνομία και θ
διαφορετικι νομικι ερμθνεία και εφαρμογι των διατάξεων από τθ Διοίκθςθ, κατά περίπτωςθ, επιτείνει
τθν αναςφάλεια δικαίου, αυξάνει τον αρικμό των υποβαλλόμενων διοικθτικϊν και δικαςτικϊν
προςφυγϊν και δυςχεραίνει τθ διενζργεια ταχζων, αποτελεςματικϊν και διαφανϊν διαδικαςιϊν.
Ενδεικτικό είναι το πλικοσ των νομοκετικϊν, κανονιςτικϊν και διοικθτικϊν διατάξεων που το διζπουν, οι
οποίεσ εκτιμάται ότι ανζρχονται ςε περίπου τετρακόςιεσ (400). Οι διατάξεισ αυτζσ μπορεί να
διαφοροποιοφνται ανά κατθγορία ςφμβαςθσ (προμικειεσ, υπθρεςίεσ, ζργα, μελζτεσ), ακόμα και από
ανακζτουςα ςε ανακζτουςα αρχι και αποτελοφν αντικείμενο μελζτθσ και νομοκετικισ αρμοδιότθτασ
διαφορετικϊν δθμόςιων φορζων.
Θ πολυπλοκότθτα δε αυτι αποτελεί βαςικι εςτία διαφκοράσ ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ και απαιτεί τθν
άμεςθ κωδικοποίθςθ και ενοποίθςθ του κεςμικοφ πλαιςίου με ειδικζσ προβλζψεισ για τθν καταπολζμθςθ
τθσ διαφκοράσ ςτον τομζα αυτό24.

ε) Αναγκαιότθτα κεςμικοφ πλαιςίου για τισ παραχωριςεισ
Θ ανάκεςθ ςυμβάςεων παραχϊρθςθσ δθμόςιων ζργων υπόκειται ςιμερα ςτουσ βαςικοφσ κανόνεσ τθσ
οδθγίασ 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ενϊ θ ανάκεςθ ςυμβάςεων
παραχϊρθςθσ υπθρεςιϊν με διαςυνοριακό ενδιαφζρον υπόκειται ςτισ αρχζσ τθσ Συνκικθσ για τθ
λειτουργία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΣΛΕΕ), και ειδικότερα ςτισ αρχζσ τθσ ελεφκερθσ κυκλοφορίασ αγακϊν,
τθσ ελευκερίασ εγκατάςταςθσ και τθσ ελεφκερθσ παροχισ υπθρεςιϊν, κακϊσ και ςτισ αρχζσ που πθγάηουν
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εξ αυτισ, όπωσ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ, τθσ μθ διάκριςθσ, τθσ αμοιβαίασ αναγνϊριςθσ, τθσ αναλογικότθτασ
και τθσ διαφάνειασ.
Υπάρχει κίνδυνοσ αναςφάλειασ δικαίου αν υπάρξουν αποκλίνουςεσ ερμθνείεσ των αρχϊν τθσ ΣΛΕΕ από
τουσ εκνικοφσ νομοκζτεσ και λόγω των μεγάλων διαφορϊν μεταξφ των νομοκεςιϊν ςτα διάφορα κράτθ
μζλθ. Ο κίνδυνοσ αυτόσ επιβεβαιϊκθκε από τθν εκτεταμζνθ νομολογία του Δικαςτθρίου τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ θ οποία, εντοφτοισ, πραγματεφτθκε εν μζρει μόνο οριςμζνεσ πτυχζσ τθσ ανάκεςθσ ςυμβάςεων
παραχϊρθςθσ
Θ απουςία ςαφϊν κανόνων ςε ενωςιακό επίπεδο που διζπουν τθν ανάκεςθ ςυμβάςεων παραχϊρθςθσ
προκαλεί αναςφάλεια δικαίου, εμποδίηει τθν ελεφκερθ παροχι υπθρεςιϊν και ςτρεβλϊνει τθ λειτουργία
τθσ εςωτερικισ αγοράσ. Το αποτζλεςμα είναι ότι οι οικονομικοί φορείσ, ιδίωσ οι μικρζσ και μεςαίεσ
επιχειριςεισ (ΜΜΕ), ςτεροφνται των δικαιωμάτων τουσ εντόσ τθσ εςωτερικισ αγοράσ και χάνουν
ςθμαντικζσ εμπορικζσ ευκαιρίεσ, ενϊ οι δθμόςιεσ αρχζσ ενδζχεται να μθν διαχειρίηονται τουσ δθμόςιουσ
πόρουσ κατά τρόπον ϊςτε οι πολίτεσ τθσ ΕΕ να λαμβάνουν ποιοτικζσ υπθρεςίεσ ςτισ καλφτερεσ τιμζσ.
Δεδομζνθσ τθσ παρατθροφμενθσ αφξθςθσ χριςθσ των διαδικαςιϊν παραχϊρθςθσ ςτθ χϊρα από
ανακζτουςεσ αρχζσ, χριηει ιδιαίτερθσ ανάγκθσ θ κζςπιςθ κανόνων δικαίου για τθ διεξαγωγι τουσ, αφενόσ
ενςωματϊνοντασ τθν ευρωπαϊκι οδθγία, αφετζρου διαμορφϊνοντασ ζνα ςτακερό εκνικό κεςμικό
πλαίςιο που κα παρζχει διαφάνεια και αςφάλεια δικαίου ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ.

ςτ) Ζλλειψθ προτυποποίθςθσ διαδικαςιϊν και εγγράφων
Κατά τθν διαχείριςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων ιδίωσ ςε διαδικαςίεσ διαπραγμάτευςθσ, απευκείασ
ανάκεςθσ, ζγγραφα διαγωνιςμοφ και ςφμβαςθσ που διαχειρίηονται οι ανακζτουςεσ αρχζσ διαπιςτϊνονται
ςυχνά πλθμμζλειεσ, αςτοχίεσ, αςάφειεσ, πολλζσ φορζσ και εκ παραδρομισ, οι οποίεσ πολλζσ φορζσ
οδθγοφν ςε ακυρότθτα τθσ διαδικαςίασ. Θ ζλλειψθ προτυποποίθςθσ διαδικαςιϊν αλλά και εγγράφων τθσ
ςφμβαςθσ αυξάνουν τον κίνδυνο αδιαφάνειασ και άνιςθσ μεταχείριςθσ των ςυμμετεχόντων ςτουσ
διαγωνιςμοφσ και κατ' επζκταςθ αυξάνεται ο κίνδυνοσ παραβιάςεων του εκνικοφ και ενωςιακοφ δικαίου
περί των δθμοςίων ςυμβάςεων και φαινομζνων διαφκοράσ.

η) Ζλλειψθ προτυποποίθςθσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν
Διαπιςτϊνεται ςυχνά ςτισ διακθρφξεισ ότι θ περιγραφι του τεχνικοφ αντικειμζνου δεν ανταποκρίνεται ςτισ
απαιτιςεισ που ζχει κζςει θ ιςχφουςα νομοκεςία και νομολογία για τθν ουδετερότθτα των τεχνικϊν
προδιαγραφϊν, τθ ςυμφωνία τουσ με διεκνι ι ευρωπαϊκά ι κοινϊσ παραδεδεγμζνα πρότυπα, τθν
παραπομπι τουσ ςε λειτουργικζσ απαιτιςεισ ι επιδόςεισ και τθ χριςθ ιςοδφναμων λφςεων. Επίςθσ
πολλζσ φορζσ διαπιςτϊνονται αςάφειεσ, δυςνόθτεσ αναφορζσ, μθ νόμιμεσ παραπομπζσ ςε ςυγκεκριμζνεσ
καταςκευζσ ι προζλευςθ ι ιδιαίτερεσ μεκόδουσ καταςκευισ, ςθμάτων ι διπλϊματα ευρεςιτεχνίασ ι
τφπουσ κατά τρόπο που ςτεροφν από τισ περιγραφζσ του τεχνικοφ αντικειμζνου τθν απαιτοφμενθ
τεχνολογικι ουδετερότθτα.
Ανάλογα προβλιματα εντοπίηονται και ςε περιπτϊςεισ ιδιαίτερα πολφπλοκων ζργων (ςθμαντικά ζργα
υποδομισ ολοκλθρωμζνων μεταφορϊν, μεγάλα δίκτυα πλθροφορικισ) που υλοποιοφν οι ανακζτουςεσ
αρχζσ και οι οποίεσ ενδζχεται, ακόμθ και χωρίσ να φζρουν ευκφνθ οι ίδιεσ, να βρεκοφν αντικειμενικά ςε
αδυναμία να ορίςουν τα μζςα που κα μποροφςαν να ικανοποιιςουν τισ ανάγκεσ τουσ ι να εκτιμιςουν τι
μπορεί να προςφζρει θ αγορά από τθν άποψθ τεχνικϊν λφςεων ι/και χρθματοδοτικϊν/νομικϊν λφςεων.
Εξάλλου οι φωτογραφικοί όροι ςε τεχνικζσ προδιαγραφζσ αποτελεί τθν ςυχνότερθ παράβαςθ ςτο τομζα
των δθμοςίων ςυμβάςεων που διαπιςτϊνεται κατϋ εξακολοφκθςθ από τουσ ελεγκτικοφσ μθχανιςμοφσ και
αποτελοφν ζναν από τον βαςικότερο κφλακα διαφκοράσ.
Για το λόγο αυτό ανακφπτει θ αναγκαιότθτα για προτυποποίθςθ εγκεκριμζνων τεχνικϊν προδιαγραφϊν
ϊςτε να μειωκεί ο κίνδυνοσ ςφαλμάτων και παρατυπιϊν εκ μζρουσ τθσ Διοίκθςθσ.
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θ) Ενίςχυςθ του ςυςτιματοσ ζννομθσ προςταςίασ
Δεδομζνθσ τθσ κριςιμότθτασ τθσ ταχφτθτασ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ μιασ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, ςε
ςυνδυαςμό ωςτόςο με τθν αναγκαιότθτα παροχισ αςφάλειασ δικαίου ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ,
κρίνεται ςκόπιμθ θ επανεξζταςθ τθσ διαδικαςίασ προδικαςτικισ προςταςίασ ςτουσ υποψθφίουσ, αλλά και
θ ςυνολικότερθ αξιολόγθςθ του ςυςτιματοσ παροχισ ζννομθσ προςταςίασ προσ επίτευξθ ενόσ
αποτελεςματικότερου ςυςτιματοσ απονομισ δικαιοςφνθσ.

κ) Δυςλειτουργίεσ ςτθν οργανωτικι επάρκεια των φορζων
Ρεραιτζρω, τα προβλιματα και οι δυςλειτουργίεσ τθσ οργανωτικισ δομισ του ςυςτιματοσ των δθμοςίων
ςυμβάςεων είναι πολυπαραγοντικά και ςυνδζονται, κυρίωσ, με τθν ζλλειψθ προγραμματιςμοφ και
οργανωτικισ επάρκειασ ςε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο. Είναι προφανζσ ότι θ κατάςταςθ αυτι
κακιςτά ιδιαίτερα δφςκολο το ςυντονιςμό, τθν παρακολοφκθςθ και τθν αξιολόγθςθ του ςυςτιματοσ των
δθμοςίων ςυμβάςεων και υπονομεφει κάκε προςπάκεια για τθν εφαρμογι μίασ ενιαίασ ςτρατθγικισ, με
ςυγκεκριμζνουσ ςτόχουσ, δράςεισ και επιδιωκόμενα αποτελζςματα. Ο κφκλοσ μιασ δθμόςιασ ςφμβαςθσ
απαιτεί να ςχεδιάηεται και να παρακολουκείται με επιμζλεια και τεχνογνωςία από καλά οργανωμζνεσ
μονάδεσ/τμιματα τθσ Διοίκθςθσ που ςυντονίηονται μεταξφ τουσ και παράγουν από κοινοφ το μζγιςτο
επιδιωκόμενο αποτζλεςμα.

ι) Αυξθμζνεσ ανάγκεσ ςε εξειδικευμζνο προςωπικό
Ζνα άλλο ςτοιχείο που ςυνιςτά αδυναμία του ςυςτιματοσ των δθμοςίων ςυμβάςεων είναι θ ελλιπισ και
αποςπαςματικι κατάρτιςθ των ςτελεχϊν που ζχουν τθν ευκφνθ εφαρμογισ του.
Οι αδυναμίεσ αυτζσ αυξάνουν ςθμαντικά το κόςτοσ διοίκθςθσ του ςυςτιματοσ για το δθμόςιο, κακϊσ και
το κόςτοσ ςυμμόρφωςθσ των οικονομικϊν φορζων για τθν ςυμμετοχι τουσ ςτουσ διαγωνιςμοφσ.
Ραράλλθλα, κακιςτοφν δυςχερι κάκε προςπάκεια επαρκοφσ προγραμματιςμοφ των αναγκϊν και
δυςκολεφουν ςθμαντικά τθν χριςθ ςφγχρονων και αποτελεςματικϊν εργαλείων ςχεδιαςμοφ, προκιρυξθσ,
ανάκεςθσ και εκτζλεςθσ των δθμοςίων ςυμβάςεων (π.χ. θλεκτρονικζσ προμικειεσ, ςυμφωνίεσ- πλαίςιο
κλπ).
Εξάλλου οι ανάγκεσ εξειδικευμζνου προςωπικοφ και ενίςχυςθσ τθσ οργανωτικισ επάρκειασ των φορζων
κρίνονται ιδιαίτερα κρίςιμα ςτοιχεία για τθν ενίςχυςθ του επαγγελματικοφ χαρακτιρα των δθμοςίων
ςυμβάςεων ιδίωσ ςτισ ςυγκεντρωτικζσ αγορζσ μζςω Κεντρικϊν Αρχϊν Αγορϊν.
Επίςθσ, θ ζλλειψθ κατάρτιςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ ςχετικά με τισ πολιτικζσ καταπολζμθςθσ τθσ
διαφκοράσ για τουσ διαχειριςτζσ του ςυςτιματοσ μειϊνει τθν δυνατότθτα εντοπιςμοφ φαινομζνων
διαφκοράσ ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ25.

ια) Ελλιπισ εποπτεία, αξιολόγθςθ και ζλεγχοσ του τομζα δθμοςίων ςυμβάςεων
Σοβαρά προβλιματα παρουςιάηει και ο τομζασ τθσ εποπτείασ, αξιολόγθςθσ και ελζγχου του ςυςτιματοσ
των δθμοςίων ςυμβάςεων. Οι υφιςτάμενοι μθχανιςμοί εποπτείασ και ελζγχου λειτουργοφςαν
αποςπαςματικά και χωρίσ ενιαία ςτρατθγικι και ςτόχουσ. Επίςθσ καταγράφεται ότι, ενϊ ο τομζασ τθσ
ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ παρακολουκείται και μάλιςτα από πλικοσ ελεγκτικϊν οργάνων με
διαφορετικζσ αρμοδιότθτεσ και κυρϊςεισ, ο τομζασ τθσ εκτζλεςθσ παρακολουκείται και ελζγχεται
μειωμζνα. Επίςθσ οι μθχανιςμοί ελζγχου για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ με προχπολογιςμοφσ κάτω από τα
κατϊφλια των κοινοτικϊν οδθγιϊν είναι ιδιαίτερα αδφναμοι, ενιςχφοντασ ςυχνά με τον τρόπο αυτό
πρακτικζσ μθ νόμιμθσ κατάτμθςθσ.
Αποτζλεςμα των προβλθμάτων και των αδυναμιϊν αυτισ τθσ κατθγορίασ είναι θ περιοριςμζνθ διαφάνεια,
θ διαφκορά και εν τζλει θ αναποτελεςματικότθτα ςτθ διαχείριςθ των δθμόςιων πόρων.
25

Βλ. ανωτζρω 15.
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Σθμαντικόσ παράγοντασ για τθ διαμόρφωςθ τθσ κατάςταςθσ αυτισ ιταν και θ απουςία ενόσ κεντρικοφ
φορζα με αποςτολι και ευκφνθ το ςυντονιςμό και τον ζλεγχο των δράςεων των ανακετουςϊν αρχϊν και
τθν αξιολόγθςθ των κατά περίπτωςθ υφιςτάμενων ελεγκτικϊν διοικθτικϊν οργάνων. Είναι αυτονόθτο ότι
οι ελλείψεισ αυτζσ αφαιροφν από το ςφςτθμα τθν δυνατότθτα να εντοπίηει ζγκαιρα τυχόν αδυναμίεσ και
να προβαίνει ςτισ κατάλλθλεσ παρεμβάςεισ, ϊςτε να αντιμετωπίηονται άμεςα και αποτελεςματικά τα
προβλιματα.
Με τθ ςφςταςθ αφενόσ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων ςυμβάςεων με βαςικι αποςτολι τον
ςυντονιςμό και τον ζλεγχο των δθμοςίων ςυμβάςεων, τθ ςφςταςθ τθσ Γενικισ Γραμματείασ κατά τθσ
Διαφκοράσ για τθν αντιμετϊπιςθ φαινομζνων διαφκοράσ ςε όλθ τθ δθμόςια διοίκθςθ, και αφετζρου τθ
λειτουργία του ςυςτιματοσ προλθπτικοφ ελζγχου νομιμότθτασ και προςυμβατικοφ ελζγχου που
λειτοφργθςε κεςμοκετθμζνα (δυνάμει του Ν. 3614/2007 & ΥΡΑΣΥΔ 2007-2103) κατά τθν προθγοφμενθ
προγραμματικι περίοδο, παρουςιάηονται ουςιϊδθ βιματα προσ τθν κατεφκυνςθ του ζγκαιρου
εντοπιςμοφ προβλθμάτων και ςυςτθμικϊν αδυναμιϊν.

ιβ) Ειδικά ηθτιματα ςτον τομζα των δθμοςίων ςυμβάςεων τθσ υγείασ
Το ςφςτθμα προμικειασ αγακϊν και υπθρεςιϊν του τομζα τθσ υγείασ αξιολογείται ωσ πεδίο υψθλοφ
κινδφνου διαφκοράσ και παρατυπιϊν, λόγω τθσ εκτεταμζνθσ ςπατάλθσ, των παρατυπιϊν ςτισ διαδικαςίεσ
των διαγωνιςμϊν και ταυτόχρονα τθσ ελλιποφσ ικανοποίθςθσ του αποδζκτθ των υπθρεςιϊν υγείασ, ενϊ
παράλλθλα κεωρείται ωσ πεδίο κακολικά ευάλωτο ςτθ διαφκορά, ιδίωσ όςον αφορά ςτισ δθμόςιεσ
ςυμβάςεισ και ςτθ φαρμακευτικι βιομθχανία.
Λαμβάνοντασ ωσ δεδομζνο ότι πρόκειται για ζναν τομζα του οποίου οι ανάγκεσ είναι ςαφϊσ ανελαςτικζσ,
ενϊ παράλλθλα εμφανίηουν ιδιαιτερότθτα ςε ςχζςθ με τισ λοιπζσ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, τόςο λόγω τθσ
πολυπλοκότθτασ των προσ προμικεια αγακϊν και υπθρεςιϊν, όςο και λόγω του κφκλου των
δραςτθριοποιοφμενων ςτον τομζα αυτό προμθκευτϊν, θ ανάλθψθ δράςεων προσ το ςκοπό βελτίωςθσ τθσ
αποτελεςματικότθτασ και εξορκολογιςμοφ των δαπανϊν κα πρζπει να κινθκεί παράλλθλα ςε δφο
επίπεδα, ςτα οποία και εντοπίηονται οι βαςικζσ πακογζνειεσ του ςυςτιματοσ. Ειδικότερα :
α) Το υφιςτάμενο οργανωτικό ςχιμα εμφανίηεται γραφειοκρατικό, δφςκαμπτο και μθ αποτελεςματικό,
κακϊσ αδυνατεί να ανταποκρικεί επιτυχϊσ ςτισ ανάγκεσ των φορζων παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ.
Κακίςταται, ςυνεπϊσ, αναγκαία θ παρζμβαςθ ςτθ δομι του, προκειμζνου να απαλειφκοφν ηθτιματα
επικαλφψεωσ ι ςυγκροφςεωσ αρμοδιοτιτων, να ελαχιςτοποιθκοφν τα διοικθτικά βάρθ και να
εξαλειφκοφν διαδικαςίεσ χωρίσ προςτικζμενθ αξία. Στο πλαίςιο αυτό τίκεται και το ηιτθμα τθσ
αναγκαιότθτασ απλοφςτευςθσ των διαδικαςιϊν, τθν κεντρικοποίθςθ των προμθκειϊν υγείασ και τθν
ενίςχυςθ τθσ διοικθτικισ ικανότθτασ των φορζων που διαχειρίηονται δθμόςιεσ ςυμβάςεισ υγείασ.
β) Το υφιςτάμενο νομικό πλαίςιο αποτελείται από διάςπαρτεσ, ςυχνά αντιφατικζσ και διαρκϊσ
τροποποιοφμενεσ διατάξεισ, κακιςτϊντασ δυςχερι αν όχι αδφνατθ, τθν επιςταμζνθ γνϊςθ και
εφαρμογι του, δθμιουργϊντασ ςυνκικεσ αδιαφάνειασ και εκμετάλλευςθσ υπζρ του ιςχυροφ
οικονομικοφ φορζα και ςε βάροσ του δθμοςίου ςυμφζροντοσ. Απαιτείται, ςυνεπϊσ, θ κωδικοποίθςθ
και απλοφςτευςι του, κακϊσ και θ διαρκισ και ςτοχευμζνθ εκπαίδευςθ των εφαρμοςτϊν του.

ιγ) Κακυςτεριςεισ των αποπλθρωμϊν των υποχρεϊςεων του Δθμοςίου ςτισ επιχειριςεισ
Το κφριο φαινόμενο, που επιδεινϊκθκε από τθν οικονομικι κρίςθ και απειλεί πλζον τθ βιωςιμότθτα των
κιγόμενων επιχειριςεων, είναι θ κακυςτζρθςθ των αποπλθρωμϊν των υποχρεϊςεων του Δθμοςίου. Τα
τελευταία ςτοιχεία του Ευρωπαϊκοφ Δείκτθ πλθρωμϊν (European payment index report, intrum justitia)
για το 2014 δείχνουν ότι για τθν Ελλάδα ο μζςοσ χρόνοσ αποπλθρωμισ των οφειλϊν του Δθμοςίου προσ
τουσ προμθκευτζσ του εκτιμάται ςτισ 155 θμζρεσ, ενϊ για τισ ςυναλλαγζσ μεταξφ των επιχειριςεων ςτισ
76 θμζρεσ, τθ ςτιγμι που ο μζςοσ όροσ ςτθν Ευρϊπθ για τισ ςυναλλαγζσ με το Δθμόςιο ανζρχεται ςτισ 58
θμζρεσ και για τισ ςυναλλαγζσ μεταξφ των επιχειριςεων ςτισ 47 θμζρεσ. Ειδικότερα, θ μθ αποπλθρωμι
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χρζουσ ωσ μζγεκοσ ζχει εκτοξευκεί ςτα φψθ κατζχοντασ το υψθλότερο ποςοςτό ςτθν Ευρϊπθ με
αποκορφφωμα τα ζτθ 2013 και 2014.
Θ κακυςτζρθςθ των αποπλθρωμϊν δθμιουργεί ςτισ επιχειριςεισ προβλιματα ρευςτότθτασ που δφςκολα
αντιμετωπίηονται, ιδιαίτερα ςε περιόδουσ οικονομικισ κρίςθσ, όπου θ πρόςβαςθ ςτθ χρθματοδότθςθ
είναι εξαιρετικά δφςκολθ. Θ μθ ζγκαιρθ πλθρωμι ςε βάροσ των δανειςτϊν δθμιουργεί ζναν φαφλο κφκλο
ςτθν πραγματικι οικονομία με τθν πρόκλθςθ αλυςιδωτϊν αντιδράςεων και ειδικότερα τθν
αναβολι/ακφρωςθ επενδυτικϊν πλάνων, τθ δυςφιμιςθ ςε προμθκευτζσ του εξωτερικοφ από διαρκείσ
αναβολζσ/ακυρϊςεισ, τθν πτϊςθ πωλιςεων/εξαγωγϊν, τθ μείωςθ του κφκλου εργαςιϊν, και τελικά τον
κίνδυνο χρεωκοπίασ ιδιαίτερα των μικρομεςαίων επιχειριςεων.

ιδ) Μειωμζνθ πρόςβαςθ των Μ.Μ.Ε. ςτον εγχϊριο τομζα των δθμοςίων ςυμβάςεων
Θ ςυμμετοχι των ΜΜΕ ανά κράτοσ – μζλοσ τόςο ςτον αρικμό των ςυμβάςεων άνω των ορίων, όςο και ςτθ
ςυνολικι αξία αυτϊν παρουςιάηει μεγάλεσ διαφοροποιιςεισ. Στθν Ελλάδα, ςφμφωνα με ςτοιχεία των
ετϊν 2009-2011, το μερίδιο των ςυμβάςεων άνω των ορίων (απόλυτοσ αρικμόσ) που ανατζκθκαν ςε
Μ.Μ.Ε. ανιλκε ςτο ποςοςτό του 84%, όταν ο μζςοσ κοινοτικόσ όροσ ιταν 56%.
Οι βαςικζσ αδυναμίεσ και ελλείψεισ, που εντοπίηονται αναφορικά με τθν πρόςβαςθ των Μ.Μ.Ε. ςτον
εγχϊριο τομζα των δθμοςίων ςυμβάςεων, ςυνοψίηονται ςτα ακόλουκα:


Ζλλειψθ αξιόπιςτων ςτοιχείων
Διαπιςτϊνεται ότι δεν υπάρχει δυνατότθτα καταγραφισ και ανάλυςθσ αξιόπιςτων ςυγκριτικϊν
δεδομζνων, όςον αφορά τθν εν γζνει παρουςία των ΜΜΕ ςτο χϊρο των δθμοςίων ςυμβάςεων, με
αποτζλεςμα τθν αδυναμία πρόβλεψθσ των οικονομικϊν επιπτϊςεων ςτουσ επιμζρουσ κλάδουσ
που υπάγονται αυτζσ οι επιχειριςεισ επί τθ βάςει τθσ ςυνολικισ παρουςίασ τουσ ςτισ διαδικαςίεσ
ανάκεςθσ και εκτζλεςθσ. Ωσ εκ τοφτου, θ κατάρτιςθ εξειδικευμζνων πολιτικϊν ςτο πλαίςιο μιασ
ενιαίασ ςτρατθγικισ με τομεακι εξειδίκευςθ κακίςταται προβλθματικι. Συμπεραςματικά, είναι
αναγκαία θ δθμιουργία μιασ αξιόπιςτθσ και λειτουργικισ βάςθσ δεδομζνων με ςκοπό τθν εξαγωγι
των απαραίτθτων ςυμπεραςμάτων για τθ χάραξθ ςτοχευμζνων πολιτικϊν.



Ζλλειψθ ςτοχευμζνων πολιτικϊν για τθν αφξθςθ ςυμμετοχισ των ΜΜΕ ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ
Θ κατάρτιςθ εξειδικευμζνων πολιτικϊν ςτο πλαίςιο μιασ ενιαίασ ςτρατθγικισ με τομεακι
ςτόχευςθ κατζχει ςθμαίνουςα βαρφτθτα. Συναφϊσ, οι ΜΜΕ παρουςιάηουν δραςτθριότθτα ςε
όλεσ τισ κεματολογικά διακριτζσ κατθγορίεσ ςυμβάςεων (πράςινεσ, καινοτόμεσ, κοινωνικισ
αναφοράσ/θκικισ).
Ωσ εκ τοφτου οι ΜΜΕ, λόγω τθσ κακετοποιθμζνθσ (λόγω διακριτϊν χαρακτθριςτικϊν), αλλά και
τθσ οριηόντιασ (λόγω ςχεδόν κακολικισ ςυμμετοχισ) διάςταςθσ που τισ χαρακτθρίηει, χριηουν
διαφορετικϊν προςεγγίςεων ςτο πλαίςιο διακριτϊν ςτρατθγικϊν, όπωσ αυτζσ υπαγορεφονται από
τισ διαφορετικζσ κατθγορίεσ αγακϊν/υπθρεςιϊν των ξεχωριςτϊν τομζων επιχειρθματικισ
δραςτθριότθτασ, ςτουσ οποίουσ οι ΜΜΕ ενεργοποιοφνται. Εκ των άνωκεν, προκφπτει θ ανάγκθ
εξατομικευμζνων ςχεδίων δράςθσ από φορείσ που είναι κακ' φλθν αρμόδιοι.

ιε) Μειωμζνθ προϊκθςθ τθσ καινοτομίασ ςτο τομζα των δθμοςίων ςυμβάςεων
Οι βαςικζσ αδυναμίεσ και ελλείψεισ ςτο ςφςτθμα των δθμοςίων ςυμβάςεων, που εντοπίηονται ςτον τομζα
τθσ καινοτομίασ, ςυνοψίηονται ςτα ακόλουκα:


Λδιαιτερότθτεσ τθσ εν γζνει παραγόμενθσ αξίασ και βακμόσ εξατομίκευςθσ
Θ Διοίκθςθ καλείται να αντεπεξζλκει ςτθν εκ φφςεωσ υφιςτάμενθ ετερογζνεια των καινοτόμων
προϊόντων και υπθρεςιϊν, όςον αφορά τθν ικανότθτα προβλεψιμότθτασ αναγκϊν, τον ςχεδιαςμό
υπό ςυνκικεσ ςυνεχοφσ ανάδραςθσ και τθν οικονομοτεχνικι βιωςιμότθτα τθσ παραγωγικισ
διαδικαςίασ ςε ςυνδυαςμό με το διακριτό χαρακτιρα των προδιαγραφϊν και των διαδικαςιϊν
ανάκεςθσ υπό το πλαίςιο ενόσ αντικειμενικά υψθλοφ βακμοφ εξειδίκευςθσ.
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Το εγχείρθμα, το οποίο παρουςιάηει αυξθμζνο βακμό δυςκολίασ λόγω των ετερόκλθτων
κατθγοριϊν καινοτόμων προϊόντων και υπθρεςιϊν που εμπίπτουν ςτθν αρμοδιότθτα διαφόρων
κυβερνθτικϊν φορζων, ςυνζχεται με τθν εν γζνει προϊκθςθ των καινοτόμων λφςεων, τον
κεντρικό ςχεδιαςμό, τθ δθμιουργία και διάχυςθ τθσ αναγκαίασ τεχνογνωςίασ και τθν πρόςβαςθ ςε
αυτιν, τθν προςαρμογι ςτο ςχετικό κεςμικό πλαίςιο υπό τθν προοπτικι τθσ ενςωμάτωςθσ των
Κοινοτικϊν Οδθγιϊν, τθν ικανοποίθςθ των ςτόχων τθσ οικονομικισ πολιτικισ μζςω τθσ
καινοτόμου ανάπτυξθσ, τθ διάςταςθ του κακεςτϊτοσ κρατικϊν ενιςχφςεων και τθν επιτρεπόμενθ
ζνταςθ ενίςχυςθσ υπό το πλαίςιο του υγιοφσ ανταγωνιςμοφ, τθ δζςμθ ενεργειϊν μζςω των
οποίων θ Διοίκθςθ κα μποροφςε να βελτιςτοποιιςει τα οφζλθ τθσ κοινοτικισ προςτικζμενθσ
αξίασ.


Ζλλειψθ πλθροφόρθςθσ ςτο πλαίςιο προϊκθςθσ τθσ καινοτόμου ανάπτυξθσ
Κακοριςτικισ ςθμαςίασ αποτελεί το ανεπαρκζσ επίπεδο ςυνεργαςίασ με τισ επιχειρθματικζσ
οντότθτεσ τθσ αγοράσ, θ ζλλειψθ κεντρικισ πολιτικισ που αφορά ςτθν πλθροφόρθςθ αναφορικά
με τισ προδιαγραφζσ απόδοςθσ εγχϊριων και άλλων ευρωπαϊκϊν οργανιςμϊν, θ ζλλειψθ
διάχυςθσ των τεχνολογικά εφαρμοςμζνων εξελίξεων και αποτελεςμάτων ζρευνασ και ανάπτυξθσ
ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ, τισ Κεντρικζσ Αρχζσ Αγορϊν και τουσ παράγοντεσ τθσ αγοράσ και θ
ανάγκθ προϊκθςθσ ςυνεργατικϊν ςχθματιςμϊν ςτο πλαίςιο τθσ ςυνζργειασ, τθσ ςυγκζντρωςθσ
πόρων και τθσ απαιτοφμενθσ οργανωτικισ επάρκειασ.



Ζλλειψθ κατάρτιςθσ και ικανότθτα αξιοποίθςθσ των νζων δυνατοτιτων
Κρίνεται απαραίτθτθ θ επαρκισ κατάρτιςθ των εμπλεκόμενων Δθμόςιων και ιδιωτικϊν φορζων,
όςον αφορά τθν αξιοποίθςθ του νζου νομοκετικοφ πλαιςίου και ςτθ ςφντομθ και ομαλι
προςαρμογι ςτισ νζεσ ςυνκικεσ, τόςο των ανακετουςϊν αρχϊν και φορζων, όςο και των
επιχειρθματικϊν ςχθματιςμϊν που δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα τθσ καινοτομίασ. Θ διάςταςθ
των καινοτόμων προϊόντων και υπθρεςιϊν προχποκζτει μια τεχνικά και - ανά κατθγορία
προϊόντων /υπθρεςιϊν - υψθλι εξειδίκευςθ, ζτςι ϊςτε να αξιοποιθκοφν επαρκϊσ οι δυνατότθτεσ
που απορρζουν από το νζο νομοκετικό πλαίςιο ςτο πλαίςιο ενίςχυςθσ των καινοτόμων λφςεων.

2. Εξελίξεισ ςτον τομζα των δθμοςίων ςυμβάςεων τθν τελευταία πενταετία
2.1. Ο τομζασ των δθμοςίων ςυμβάςεων ςθματοδοτείται το 2011 από τθν πρόταςθ τθσ Ευρωπαϊκισ
Επιτροπισ για τθ μεταρρφκμιςθ του δικαίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πεδίο αυτό, με τθν ανακεϊρθςθ των δφο εκ
των τεςςάρων οδθγιϊν και με τθν ζκδοςθ μίασ πζμπτθσ για πρϊτθ φορά ςτο ειδικότερο αντικείμενο των
παραχωριςεων. Θ μεταρρφκμιςθ αυτι κατζςτθ αναγκαία λόγω των οικονομικϊν, κοινωνικϊν και
πολιτικϊν εξελίξεων ςτα κράτθ μζλθ κακϊσ και των δθμοςιονομικϊν περιοριςμϊν. Ζτςι, θ ευρωπαϊκι
πολιτικι ςτον τομζα των δθμοςίων ςυμβάςεων και θ ανακεϊρθςθ των ςχετικϊν οδθγιϊν εντάχκθκε ςε
ςυνολικό πρόγραμμα με ςκοπό τον ριηικό εκςυγχρονιςμό των δθμοςίων ςυμβάςεων, ςυμβάλλοντασ ςτθν
υλοποίθςθ των ςτόχων τθσ ςτρατθγικισ “Ευρϊπθ 2020” για ζξυπνθ, βιϊςιμθ και χωρίσ αποκλειςμοφσ
ανάπτυξθ, με τθν ψιφιςθ των τριϊν νζων οδθγιϊν (2014/23/ΕΕ, 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), οι οποίεσ
ορίηουν προκεςμία ενςωμάτωςθσ ςτα εκνικά δίκαια των κρατϊν μελϊν μζχρι τθν 18θ Απριλίου 2016.

2.2. Με το νόμο 4013/2011 ςυςτικθκε θ Ενιαία Ανεξάρτθτθ Αρχι Δθμοςίων Συμβάςεων ωσ μία
ανεξάρτθτθ νομοκετικά κατοχυρωμζνθ διοικθτικι αρχι, θ οποία κεςμοκετικθκε αρμόδια για τθν
εποπτεία και τθ διαςφάλιςθ τθσ νομιμότθτασ κατά τθν τιρθςθ και εφαρμογι του νομικοφ πλαιςίου επί
των δθμοςίων ςυμβάςεων εκ μζρουσ όλων των δθμοςίων οργάνων και φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων
των Υπουργείων και όλων των κατά περίπτωςθ αρμόδιων ελεγκτικϊν και εποπτικϊν διοικθτικϊν οργάνων
ςτον τομζα των δθμοςίων ςυμβάςεων, κακϊσ και των ανακετουςϊν αρχϊν. Με τθ ςφςταςθ τθσ Ενιαίασ
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων επιδιϊκεται ειδικότερα: θ ανάπτυξθ και προαγωγι τθσ εκνικισ
ςτρατθγικισ, πολιτικισ και δράςθσ ςτον τομζα των δθμοςίων ςυμβάςεων, θ προςικουςα εναρμόνιςθ τθσ
εκνικισ ζννομθσ τάξθσ προσ τθν ευρωπαϊκι νομοκεςία περί δθμοςίων ςυμβάςεων, ο ζλεγχοσ τιρθςθσ των
κανόνων και αρχϊν τθσ ευρωπαϊκισ και εκνικισ νομοκεςίασ περί δθμοςίων ςυμβάςεων, θ βελτίωςθ και
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ενοποίθςθ του εκνικοφ νομικοφ πλαιςίου ςτο τομζα των δθμοςίων ςυμβάςεων, ο ςυντονιςμόσ και
εξορκολογιςμόσ τθσ διοικθτικισ πρακτικισ των ανακετουςϊν αρχϊν με ςτόχο τθ διευκόλυνςθ και
ενκάρρυνςθ τθσ ςυμμετοχισ των ενδιαφερομζνων οικονομικϊν φορζων ςτουσ διαγωνιςμοφσ του
δθμοςίου, κακϊσ και τθν ανάπτυξθ ενόσ υγιοφσ ανταγωνιςμοφ ςτισ διαγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ, ςφμφωνα
με τισ αρχζσ τθσ διαφάνειασ και ίςθσ μεταχείριςθσ, θ κακιζρωςθ μίασ πρωτεφουςασ εκνικισ αρχισ
επικοινωνίασ και ενόσ αξιόπιςτου και αμερόλθπτου ςυνομιλθτι με τα όργανα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςε
ότι αφορά τθν εκνικι ςτρατθγικι και πολιτικι ςτο πεδίο των δθμοςίων ςυμβάςεων, ο ζλεγχοσ και θ
μείωςθ των δαπανϊν του κράτουσ για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, θ τιρθςθ τθσ Εκνικισ Βάςθσ με τα
δεδομζνα των δθμοςίων ςυμβάςεων.
Θ αναγκαιότθτα ςφςταςθσ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων υπογραμμίςκθκε από τα
εγγενι προβλιματα, τα οποία ζχουν προκφψει από τθ διοικθτικι πρακτικι των ανακετουςϊν αρχϊν κατά
το ςτάδιο ανάκεςθσ και εκτζλεςθσ των δθμοςίων ςυμβάςεων και τα οποία ζχουν διαπιςτωκεί από όλουσ
τουσ ενδιαφερόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ και κοινωνικοφσ εταίρουσ.
Εξετάηοντασ τθν ιςτορικι παράδοςθ τθσ χϊρασ μασ ςτον τρόπο κατανομισ και διαχωριςμοφ των
αρμοδιοτιτων των Υπουργείων ςτον τομζα των δθμοςίων ςυμβάςεων, κακϊσ και ςτον τρόπο ανάκεςθσ
και εκτζλεςθσ των δθμοςίων ςυμβάςεων από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ, θ επιλογι ενόσ κεντρικοφ φορζα
υπό τθ μορφι μίασ ανεξάρτθτθσ νομοκετικά κατοχυρωμζνθσ αρχισ ςτο τομζα των δθμοςίων ςυμβάςεων
ενδείκνυται ωσ το βζλτιςτο εργαλείο ανάπτυξθσ και προαγωγισ ενόσ εκνικοφ ςυςτιματοσ
παρακολοφκθςθσ και εποπτείασ επί των δθμοςίων ςυμβάςεων. Το ςφςτθμα αυτό ανταποκρίνεται ςτισ
διεκνείσ δεςμεφςεισ τθσ χϊρασ ςτο πλαίςιο τθσ ςυμμετοχισ τθσ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και τον
Ραγκόςμιο Οργανιςμό Εμπορίου, εξυπθρετεί τισ ανάγκεσ απλοποίθςθσ και εξορκολογιςμοφ του
υπάρχοντοσ περίπλοκου εςωτερικοφ νομικοφ πλαιςίου και ικανοποιεί το αίτθμα κακιζρωςθσ ενόσ
κεντρικοφ ςθμείου επικοινωνίασ με τα αρμόδια κεςμικά ευρωπαϊκά και διεκνι όργανα.
Ωςτόςο, θ ςυςτθματικι παρακολοφκθςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων δεν μπορεί να είναι πλιρθσ, εάν δεν
δθμιουργθκοφν ςε εκνικό επίπεδο τα κατάλλθλα εργαλεία που κα επιτρζψουν ςτο κράτοσ να
δθμιουργιςει ζνα ανάλογο περιβάλλον «εςωτερικισ αγοράσ», ςτο οποίο κάκε διοικθτικι πρωτοβουλία
που οδθγεί ςε δαπάνθ που αποβλζπει ςε εκτζλεςθ ζργου, προμικεια αγακϊν ι παροχι υπθρεςιϊν κα
δθμοςιοποιείται και κα παρακολουκείται ςυςτθματικά ιδθ από το ςτάδιο γνωςτοποίθςθσ ζωσ τθ ςφναψθ
και εκτζλεςθ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ26.
Για το ςκοπό αυτό κρίκθκε αναγκαία θ δθμιουργία ενόσ Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων
Συμβάςεων ςτο Υπουργείο Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ, το οποίο κεςπίςτθκε με το
άρκρο 11 του ίδιου ωσ άνω νόμου (4013/2011) και ςτο οποίο λειτουργοφν δφο χωριςτά υποςυςτιματα.
Το πρϊτο αφορά τθν θλεκτρονικι καταχϊριςθ των αιτθμάτων που υποβάλλουν οι φορείσ για τθ ςφναψθ
ςφμβαςθσ. Για τουσ φορείσ που υποχρεοφνται να τθροφν τισ διατάξεισ του πδ 113/2010 για τθν ανάλθψθ
υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ (Αϋ194) , θ καταχϊριςθ του αιτιματοσ γίνεται μετά τθν ανάλθψθ
υποχρζωςθσ (νομικι δζςμευςθ). Ειδικά για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν απαιτείται να
καταχωριςτεί και θ ζνταξι τουσ ςτο Ενιαίο Ρρόγραμμα Ρρομθκειϊν, εφόςον απαιτείται ςφμφωνα με τον
νόμο. Το δεφτερο αφορά τθν θλεκτρονικι καταχϊριςθ των ςυμβάςεων, προκειμζνου να υπάρχει θ
ςυςτθματικι καταγραφι τουσ και θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ των δαπανϊν που αυτζσ προκαλοφν. Θ
υποχρζωςθ καταχϊριςθσ των ςυμβάςεων αφορά όλουσ τουσ τομείσ με τθν επιφφλαξθ τθσ μθ
δθμοςιοποίθςθσ των ςυμβάςεων που αφοροφν τθν εκνικι άμυνα και εκνικι αςφάλεια ι καλφπτονται από
βιομθχανικό ι επιχειρθματικό απόρρθτο.
Ρζρα από τθ ςυμβολι του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων ςτθν
παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ των δαπανϊν, μζςω τθσ ζγκαιρθσ δθμοςιοποίθςθσ των τεχνικϊν
προδιαγραφϊν των αιτθμάτων προμθκειϊν, βάςει ςυγκεκριμζνων και κοινϊσ αποδεκτϊν προτφπων,
διαςφαλίηει τθ διαφάνεια και τθν ομαλι λειτουργία του ανταγωνιςμοφ, με ςθμαντικά προςδοκϊμενα
οφζλθ όςον αφορά το κόςτοσ προμικειασ αγακϊν και υπθρεςιϊν από το Δθμόςιο. Με το εν λόγω
Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων, θ Ελλάδα καινοτομεί ςε ζναν τομζα κρίςιμο για τθν
εκνικι οικονομία, διαςφαλίηοντασ τθ χρθςτι διαχείριςθ και ορκι εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ, αλλά
26
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κυρίωσ τθ δθμιουργία μιασ πραγματικισ «εςωτερικισ αγοράσ» ςε εκνικό επίπεδο που προάγει τθ
διαφάνεια, τον υγιι ανταγωνιςμό και προωκεί τθ χριςθ νζων τεχνολογιϊν, κακιςτϊντασ τθ χϊρα
πρωτοπόρο ςε ευρωπαϊκό επίπεδο.

2.3. Με το νόμο 4155/2013 επιχειρικθκε μια ςθμαντικι μεταρρφκμιςθ ςτον τομζα των δθμοςίων
ςυμβάςεων. Για πρϊτθ φορά θ χϊρα ειςιλκε ςτθν ψθφιακι εποχι ςτον ςυγκεκριμζνο τομζα. Ρλζον από
το αίτθμα για τθν προμικεια ενόσ αγακοφ, μιασ υπθρεςίασ ι για τθν ανάκεςθ ενόσ δθμοςίου ζργου, ζωσ
τθν οριςτικι περάτωςθ των ςυμβάςεων, όλεσ οι διαδικαςτικζσ πράξεισ, όπωσ αίτθμα, προκιρυξθ,
υποβολι προςφορϊν, κατακφρωςθ, ςφναψθ ςφμβαςθσ κτλ, διενεργοφνται θλεκτρονικά.
Με τον τρόπο αυτό ςυνεχίςκθκε θ προςπάκεια που ξεκίνθςε με τθ δθμιουργία του Κεντρικοφ
Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων και τθν θλεκτρονικι ανάρτθςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων
και επιτυγχάνεται ςτθν πράξθ θ μεγαλφτερθ δυνατι διαφάνεια, αφοφ ελαχιςτοποιείται θ παρζμβαςθ του
ανκρϊπινου παράγοντα και εξαλείφεται θ δυνατότθτα ςυναλλαγισ.
Επιπλζον, με τθ λειτουργία του ςυςτιματοσ, χρθςιμοποιοφνται τυποποιθμζνα ςχζδια προκθρφξεων και
δθμοςίων ςυμβάςεων. Με τον τρόπο αυτό αναμζνεται να εξαλειφκοφν οι μεγάλεσ χρονικζσ
κακυςτεριςεισ ςτθ διενζργεια των διαγωνιςμϊν, με τθ μείωςθ των δικαςτικϊν αμφιςβθτιςεων ςχετικά
με όρουσ διαγωνιςμϊν, αφοφ κα τίκενται από πρότυπα, τα οποία κα είναι ςτθ διάκεςθ των αρμόδιων
υπαλλιλων.

2.4. Ρεραιτζρω με τον ίδιο νόμο (4155/2013) ςυςτικθκαν οι Κεντρικζσ Ανακζτουςεσ Αρχζσ για όλο το
δθμόςιο τομζα προκειμζνου να προωκθκεί θ ανάπτυξθ ςυγκεντρωτικϊν αγορϊν.
Αυτό κα ζχει ωσ αποτζλεςμα μεγάλθ εξοικονόμθςθ πόρων για το δθμόςιο από οικονομίεσ κλίμακοσ, αφοφ
κα μπορεί να ςυγκεντρϊνει τισ προμικειεσ του και να επιτυγχάνει αφενόσ καλφτερεσ τιμζσ, αφετζρου να
εξοικονομεί ςθμαντικό ανκρωποχρόνο, αφοφ ςτοχεφει ςτθ μείωςθ του αρικμοφ των διενεργοφμενων
διαγωνιςμϊν.
Τζλοσ, ςτο πλαίςιο τθσ ιδθ υφιςτάμενθσ νομοκεςίασ για τθν Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ, αλλά
λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιδιαιτερότθτεσ των αναγκϊν των δθμοςίων διαγωνιςμϊν, για πρϊτθ φορά ςτισ
δθμόςιεσ ςυμβάςεισ κακιερϊκθκε ςε όλα τα ςτάδια τθσ διαδικαςίασ θ χριςθ τθσ προθγμζνθσ
θλεκτρονικισ (ψθφιακισ) υπογραφισ, τόςο από τουσ χριςτεσ δθμοςίουσ υπαλλιλουσ, όςο και από τουσ
εργολιπτεσ/προμθκευτζσ. Το γεγονόσ αυτό ςτοχεφει ςτθν εξάλειψθ τθσ γραφειοκρατίασ. Ρράγματι, θ
μείωςθ τθσ γραφειοκρατίασ αναμζνεται να δϊςει κίνθτρο και ςε μικρότερεσ ςε μζγεκοσ επιχειριςεισ και
περιςςότερεσ αλλοδαπζσ επιχειριςεισ να ςυμμετζχουν ςε διαγωνιςμοφσ, αφοφ δεν κα απαιτείται πλζον
φυςικι παρουςία κατά τα ςτάδια τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, αλλά κα μποροφν να ςυμμετζχουν ςτο
διαγωνιςμό με απλοποιθμζνεσ διαδικαςίεσ με τθ χριςθ του διαδικτφου και ενόσ θλεκτρονικοφ
υπολογιςτι.

2.5. Ρεραιτζρω θ εκτεταμζνθ διάςπαςθ και πολυπλοκότθτα του νομοκετικοφ-κανονιςτικοφ κεςμικοφ
πλαιςίου, θ μθ αξιοποίθςθ ςφγχρονων πρακτικϊν, οι επικαλυπτόμενεσ αρμοδιότθτεσ και λειτουργίεσ
μεταξφ των δθμόςιων φορζων και διαπιςτωμζνα διοικθτικά βάρθ κατζςτθςαν επιτακτικι τθν ανάγκθ τθσ
μεταρρφκμιςθσ του νομοκετικοφ πλαιςίου των δθμοςίων ςυμβάςεων με ςτόχο τθν ενοποίθςθ, τθν
απλοποίθςθ και τον εκςυγχρονιςμό του, ϊςτε να δθμιουργθκεί ζνα ςυνεκτικό, ομοιόμορφο και χρθςτικό
κανονιςτικό και κεςμικό πλαίςιο, το οποίο κα ςυμβάλλει ςτθν βελτιςτοποίθςθ και επιτάχυνςθ των
διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων και τθν ενίςχυςθ τθσ αςφάλειασ δικαίου με τθν ψιφιςθ
αρχικά του ν. 4281/2014.
Με τθν ζκδοςθ του N. 4281/2014 ΜΕΟΣ Βϋ Διατάξεισ αρμοδιότθτασ Υπουργείου Ανάπτυξθσ και
Ανταγωνιςτικότθτασ κανόνεσ ςφναψθσ Δθμοςίων Συμβάςεων ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν
επιχειρικθκε θ ενοποίθςθ, απλοποίθςθ και ο εκςυγχρονιςμόσ του κεςμικοφ πλαιςίου των δθμοςίων
ςυμβάςεων, με ςτόχο τθν δθμιουργία ενόσ ςυνεκτικοφ, ομοιόμορφου και χρθςτικοφ κανονιςτικοφ και
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κεςμικοφ πλαιςίου, το οποίο κα ςυμβάλλει ςτθν βελτιςτοποίθςθ και επιτάχυνςθ των διαδικαςιϊν
ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων και τθν ενίςχυςθ τθσ αςφάλειασ δικαίου. Θ εφαρμογι του νόμου
αναβλικθκε μζχρι τισ 29.2.2016.
Σε ςυνζχεια των παραπάνω, για τθν ολοκλιρωςθ τθσ νομοκετικισ μεταρρφκμιςθσ απαιτικθκε θ ανάλθψθ
μίασ ςειράσ πρόςκετων παρεμβάςεων, που εδράηονται κατά κφριο λόγο ςτθν εναρμόνιςθ των ρυκμίςεων
τθσ εςωτερικισ ζννομθσ τάξθσ με τισ ρυκμίςεισ των νζων Οδθγιϊν τθσ Ε.Ε. για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ και
τισ ςυμβάςεισ παραχϊρθςθσ.
Για το λόγο ςυγκροτικθκε Νομοπαραςκευαςτικι Επιτροπι27 του Υπουργοφ Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και
Τουριςμοφ με ζργο τθν ανακεϊρθςθ του κεςμικοφ πλαιςίου που διζπει τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ με
αντικείμενο τθν καταςκευι των ζργων, τθν προμικεια αγακϊν ι τθν παροχι υπθρεςιϊν ι τθν διενζργεια
μελετϊν με ςτόχο τθν εναρμόνιςθ του νομοκετικοφ πλαιςίου προσ τισ νζεσ Οδθγίεσ 2014/23/ΕΕ,
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ.

2.6. Θ Γενικι Γραμματεία για τθν καταπολζμθςθ τθσ Διαφκοράσ, που ςυςτικθκε με το Ν.4320/2015 και
υπάγεται ςτον Αναπλθρωτι Υπουργό Δικαιοςφνθσ για τθν καταπολζμθςθ τθσ Διαφκοράσ, ζχει ωσ κφρια
αρμοδιότθτα τθσ τθ διαςφάλιςθ τθσ ςυνεκτικότθτασ και τθσ αποτελεςματικότθτασ των δράςεων τθσ
Εκνικισ Στρατθγικισ για τθν καταπολζμθςθ τθσ Διαφκοράσ ςτθ χϊρα. μεταξφ άλλων καταρτίηει
ςυντονιςμζνα προγραμματικζσ δράςεισ και ελζγχει τθν υλοποίθςθ τουσ από τουσ ελεγκτικοφσ και
διωκτικοφσ μθχανιςμοφσ και ςϊματα τθσ Διοίκθςθσ. Αςκεί τον επιχειρθςιακό ζλεγχο -μεταξφ άλλων - του
Σϊματοσ Επικεωρθτϊν Υπθρεςιϊν Υγείασ και Ρρόνοιασ (ΣΕΥΥΡ), ςυντονίηει και εποπτεφει τθ δράςθ του,
κακορίηει τισ προτεραιότθτεσ των ελεγκτικϊν δράςεων και τουσ ανακζτει διενζργεια ςυντονιςμζνων ι
επιμζρουσ ελζγχων. Στθν αρμοδιότθτα του αρμόδιου Υπουργοφ υπάγεται το Σϊμα Επικεωρθτϊν Ελεγκτϊν
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (ΕΕΕΔΔ) και Σϊμα Επικεϊρθςθσ Δθμοςίων Ζργων (ΣΕΔΕ).

2.7. Στο ανωτζρω πλαίςιο των διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων περιγράφονται ακολοφκωσ οι δράςεισ που
ζχει μζχρι ςιμερα υλοποιιςει θ Ελλθνικι Κυβζρνθςθ ςε ςυςχζτιςθ με τα αναμενόμενα αποτελζςματα:
Πίνακασ 1: Πρόςφατεσ μεταρρυκμιςτικζσ δράςεισ
ΔΡΑΗ
Μδρυςθ & Λειτουργία Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ
Δθμοςίων Συμβάςεων / Εκνικι Βάςθ Δεδομζνων
Δθμοςίων Συμβάςεων (Ν.4013/2011)
Σφςταςθ Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου
Δθμοςίων Συμβάςεων (Ν.4013/2011)
Σφςταςθ Κεντρικϊν Αρχϊν Αγορϊν (Ν.4155/2013)
Δθμιουργία ΕΣΘΔΘΣ - Υποχρεωτικι χριςθ eprocurement (Ν.4155/2013)
Ενιαίοσ Νόμοσ για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ
(Ν.4281/2014)
Σφςταςθ Γενικισ Γραμματείασ για τθν
καταπολζμθςθ τθσ Διαφκοράσ (Ν.4320/2015) /
Σφςταςθ Επιτροπισ για τθν καταπολζμθςθ τθσ
Διαφκοράσ (Υ214/2015 Αποφ.Ρρωκυπουργοφ)
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ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ
Βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ των
δθμοςίων ςυμβάςεων
Ενίςχυςθ αξιοκρατίασ, διαφάνειασ και ςυμμετοχισ
Εκςυγχρονιςμόσ τθσ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ
δθμοςίων ςυμβάςεων
Εκςυγχρονιςμόσ τθσ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ
δθμοςίων ςυμβάςεων
Απλοποίθςθ κεςμικοφ πλαιςίου & Εκςυγχρονιςμόσ
του ςυςτιματοσ δθμοςίων ςυμβάςεων,
διαδικαςίεσ ενιαίεσ και απλοποιθμζνεσ
Ενίςχυςθ ακεραιότθτασ και λογοδοςία.

Βλ. ΥΑ 61082/5.6.2015 (ΦΕΚ1177Β/2015)
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2.8. Ωςτόςο θ πορεία τθσ οικονομίασ, κατόπιν τθσ Συνόδου Κορυφισ τθσ Ευρωηϊνθσ τθσ 12θσ Λουλίου
2015, επαναπροςδιορίςτθκε υπό το πλαίςιο ενόσ νζου κεντρικοφ ςχεδιαςμοφ με ςτόχο τθν ανάπτυξθ, τθ
δθμοςιονομικι ιςορροπία, τθν αποκατάςταςθ τθσ χρθματοπιςτωτικισ ςτακερότθτασ, τθν εφαρμογι
διαρκρωτικϊν αλλαγϊν και τον εκςυγχρονιςμό των δομϊν του Κράτουσ και τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. Οι
ελλθνικζσ αρχζσ δεςμεφκθκαν ςε ζνα πλαίςιο προαπαιτοφμενων μζτρων που κα ψθφιςτοφν από τθ
Βουλι, ωσ προχπόκεςθ για τθ διαπραγμάτευςθ ενόσ νζου προγράμματοσ με τον Ευρωπαϊκό Μθχανιςμό
Στακερότθτασ (ΕΜΣ) ωσ βάςθ αφετθρίασ των μελλοντικϊν κυβερνθτικϊν επιλογϊν. Το πρόςφατα
υιοκετθμζνο από τθν Ελλθνικι Κυβζρνθςθ πρόγραμμα διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων ςτον τομζα των
δθμοςίων ςυμβάςεων28 για τθν αφξθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ και τθσ διαφάνειασ του ελλθνικοφ
ςυςτιματοσ δθμοςίων ςυμβάςεων, τθν πρόλθψθ ανάρμοςτων ςυμπεριφορϊν και τθν εξαςφάλιςθ
μεγαλφτερθσ λογοδοςίασ και ζλεγχου προβλζπει τα ακόλουκα:








Ζωσ τον Λανουάριο του 2016, κα αρχίςει να ιςχφει ζνα ενοποιθμζνο, ολοκλθρωμζνο και
απλουςτευμζνο νομοκετικό πλαίςιο (πρωτογενισ και δευτερογενισ νομοκεςία) για τισ δθμόςιεσ
ςυμβάςεισ και τισ ςυμβάςεισ παραχϊρθςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ μεταφοράσ των νζων
οδθγιϊν τθσ ΕΕ για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ και τισ ςυμβάςεισ παραχϊρθςθσ (2014/23, 2014/24,
2014/25).
Ζωσ τον Δεκζμβριο του 2016, κα αρχίςει να ιςχφει θ μεταρρφκμιςθ του ςυςτιματοσ των μθ
ζνδικων / διοικθτικϊν μζςων. Οι αρχζσ κα υποβάλουν λεπτομερι πρόταςθ για τθ μεταρρφκμιςθ
αυτι ςτθν Επιτροπι μζχρι τον Οκτϊβριο του 2015.
Ζωσ τον Φεβρουάριο του 2017, οι αρχζσ κα εγκρίνουν μζτρα για τθ βελτίωςθ του ςυςτιματοσ
ζνδικων μζςων. Στο πλαίςιο τθσ προετοιμαςίασ, οι αρχζσ κα διενεργιςουν, ζωσ τον Σεπτζμβριο
του 2016, ςε ςυνεργαςία με τθν Επιτροπι, ςυνολικι αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ του
υπάρχοντοσ δικαςτικοφ ςυςτιματοσ ζνδικων μζςων, εντοπίηοντασ τα προβλιματα (π.χ. ζλλειψθ
αποτελεςματικϊν και ταχζων ζνδικων μζςων, κακυςτεριςεισ, δυςκολία λιψθσ αποηθμίωςθσ,
δικαςτικά ζξοδα).
Οι αρχζσ κα ςυνεχίςουν να εφαρμόηουν το ςχζδιο δράςθσ για τισ θλεκτρονικζσ δθμόςιεσ
ςυμβάςεισ (e-procurement), όπωσ ςυμφωνικθκε με τθν Επιτροπι.
Ζωσ τον Μάιο του 2016, κα αρχίςει να ιςχφει ζνα νζο κεντρικό ςφςτθμα προμθκειϊν, που κα
κεςπιςτεί ςε ςυνεργαςία με τθν Επιτροπι και τον ΟΟΣΑ, το οποίο κα τεκεί ςε εφαρμογι για τισ
ανάγκεσ του 2017.

3. Ανάπτυξθ εκνικϊν πολιτικϊν και μεταρρυκμίςεων
Στο πλαίςιο τθσ ενίςχυςθσ του δθμοςιονομικοφ εξορκολογιςμοφ και εξομάλυνςθσ και υπό τθν προοπτικι
χαμθλότερων δθμοςιονομικϊν ςτόχων, ιτοι πρωτογενζσ ζλλειμμα φψουσ 0,25% του ΑΕΡ για το 2015 και
πρωτογενι πλεονάςματα φψουσ 0,5%, 1,75% και 3,5% του ΑΕΡ για τα ζτθ 2016, 2017 και 2018 αντίςτοιχα,
θ ελλθνικι διοίκθςθ απζδωςε ιδιαίτερο βάροσ, ωσ μζροσ του κεντρικοφ ςχεδιαςμοφ, ςτισ κάτωκι
ενζργειεσ:
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Άμεςθ εφαρμογι των μεταρρυκμίςεων ςτισ αγορζσ αγακϊν και υπθρεςιϊν για τθ βελτίωςθ του
εγχϊριου επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ και τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ οικονομίασ.
Δράςεισ για τθ δθμιουργία νζων κζςεων εργαςίασ που κα μειϊςουν τθν ανεργία με ιδιαίτερθ
ζμφαςθ ςτισ ενεργθτικζσ πολιτικζσ απαςχόλθςθσ, ςε ςτοχευμζνα προγράμματα επανεκπαίδευςθσ
και κυρίωσ ςε μεταρρυκμίςεισ ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα που κα εμπλουτίηουν τισ δεξιότθτεσ και
κα διευρφνουν τισ ευκαιρίεσ απαςχόλθςθσ.
Διατιρθςθ των πρωτογενϊν πλεοναςμάτων, όπωσ προβλζπεται ςτθ Συμφωνία.
Ραράλλθλεσ δράςεισ για τθν αφξθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ του δθμόςιου τομζα με ειδικό
βάροσ ςτον εκςυγχρονιςμό τθσ φορολογικισ διοίκθςθσ, ζτςι ϊςτε να περιοριςτεί θ φοροδιαφυγι
και θ διαφκορά, και κα προωκιςει τθ λειτουργία του υγιοφσ ανταγωνιςμοφ.

Ν. 4336/2015, άρκρο 3 Ραράγραφοσ Γϋ Συμφωνία δθμοςιονομικϊν ςτόχων και διαρκρωτικό μεταρρυκμίςεων, ςθμείο 2.4.2.
Δθμόςιεσ Συμβάςεισ
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Ενίςχυςθ τθσ ικανότθτασ του δθμόςιου τομζα να εφαρμόςει τισ διαρκρωτικζσ αλλαγζσ που
απαιτοφνται, με τθ βελτίωςθ και απλοποίθςθ του κεςμικοφ περιβάλλοντοσ.

Θ χϊρα, ςτο πλαίςιο διαμόρφωςθσ τθσ εκνικισ πολιτικισ τθσ, διαμορφϊνει επιμζρουσ τομεακζσ πολιτικζσ
βάςει των προτεραιοτιτων τθσ που θ δυναμικι τουσ επθρεάηει και τον τομζα των δθμοςίων ςυμβάςεων.
Για τθν διαμόρφωςθ τθσ παροφςασ εκνικισ ςτρατθγικισ λαμβάνονται υπόψθ οι πολιτικζσ αυτζσ και τα
τρζχοντα ςχζδια δράςθσ που τισ υλοποιοφν, ϊςτε με τρόπο ςυνεκτικό και ςυντονιςμζνο να προωκείται θ
εκνικι πολιτικι τθσ χϊρασ.
Ι. Στο πλαίςιο τθσ νζασ προγραμματικισ περιόδου ΕΣΡΑ 2014-2020 θ Ελλάδα, μεταξφ άλλων κρατϊν
μελϊν, προςδιορίηει ςτο εγκεκριμζνο Σφμφωνο Εταιρικισ Σχζςθσ (ΣΕΣ) τισ κφριεσ αναπτυξιακζσ τθσ
ανάγκεσ με κακοριςμό ςτρατθγικϊν κεματικϊν ςτόχων και εφαρμογι οριηόντιων πολιτικϊν
προςαρμοςμζνων ςτουσ ςτόχουσ τθσ Ευρϊπθσ 2020.
Για τθν υλοποίθςθ των ςτόχων του Συμφϊνου Εταιρικισ Σχζςθσ, θ Ελλάδα ζχει δεςμευτεί για τθν
εκπλιρωςθ οριςμζνων απαιτιςεων (εκ των προτζρων αιρεςιμότθτεσ) ωσ ζνα μθχανιςμό διαςφάλιςθσ ότι
οι επενδφςεισ που γίνονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρκρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ESI Funds) διζπονται
από το κατάλλθλο πολιτικό, νομικό και διοικθτικό πλαίςιο, ςυμβάλλοντασ με αυτόν τον τρόπο ςτθν
αποτελεςματικότθτά τουσ.
Οι ςχετικζσ εκ των προτζρων αιρεςιμότθτεσ, οι οποίεσ διαχωρίηονται ςε κεματικζσ και γενικζσ, καλφπτουν
ζνα ευρφ φάςμα από κρίςιμουσ τομείσ που αφοροφν ςε ςτρατθγικά πλαίςια πολιτικισ, ςτθν εφαρμογι
του κοινοτικοφ κεκτθμζνου και τθσ νομοκεςίασ τθσ ευρωπαϊκισ ζνωςθσ. Μία από τισ γενικζσ
αιρεςιμότθτεσ αναφζρεται ςτο πεδίο των δθμοςίων ςυμβάςεων και αφορά ςτθν εκπλιρωςθ των
ακόλουκων κριτθρίων:
1. υκμίςεισ για τθν αποτελεςματικι εφαρμογι των κανόνων τθσ Ζνωςθσ περί δθμόςιων ςυμβάςεων,
μζςω κατάλλθλου μθχανιςμοφ.
2. υκμίςεισ που εξαςφαλίηουν διαφανείσ διαδικαςίεσ ανάκεςθσ των ςυμβάςεων.
3. υκμίςεισ για τθν κατάρτιςθ και τθ διάδοςθ των πλθροφοριϊν για το προςωπικό που ςυμμετζχει ςτθν
εφαρμογι των κανόνων των Ταμείων (ESI Funds).
4. υκμίςεισ για τθ διαςφάλιςθ τθσ διοικθτικισ ικανότθτασ, για τθν υλοποίθςθ και εφαρμογι των κανόνων
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ.
Ρεραιτζρω, ςτο τομζα των διαρκρωτικϊν δράςεων εκπονικθκε εκνικι ςτρατθγικι κατά τθσ απάτθσ με
επιςπεφδουςα Αρχι τθν Γενικι Γραμματεία Δθμοςίων Επενδφςεων ΕΣΡΑ του Υπουργείου Οικονομίασ,
Ανάπτυξθσ και Τουριςμοφ29. Θ Στρατθγικι βαςίηεται ςε τρεισ Άξονεσ-Ρυλϊνεσ που λειτουργοφν
ςυμπλθρωματικά προσ τθν επίτευξθ αυτοφ του ςκοποφ:
Ρρόλθψθ: ςτοχεφει ςτθ μείωςθ τθσ ευκαιρίασ για τθ διάπραξθ μίασ απάτθσ. Θ ανάπτυξθ θκικισ
κουλτοφρασ, θ φπαρξθ και εφαρμογι διαδικαςιϊν, κακοριςμοφ αρμοδιοτιτων, θ αξιολόγθςθ κινδφνων
απάτθσ και θ λιψθ μζτρων για τθν αντιμετϊπιςι τουσ, κακϊσ και θ υλοποίθςθ δράςεων ενθμζρωςθσ και
εκπαίδευςθσ αποτελοφν ςτοιχεία- κλειδιά για να επιτευχκεί θ πρόλθψθ.
Ανίχνευςθ: λειτουργεί ωσ ςθμαντικόσ παράγοντασ καταπολζμθςθσ τθσ απάτθσ, αλλά ταυτόχρονα
ςυμβάλλει και ςτθν πρόλθψι τθσ. Θ παρακολοφκθςθ δεδομζνων ςε ςχζςθ με τουσ κινδφνουσ απάτθσ ςτισ
Διαρκρωτικζσ Δράςεισ, οι ςαφείσ διαδικαςίεσ και οδθγίεσ ελζγχου και αναγνϊριςθσ, και οι μθχανιςμοί
που διευκολφνουν τθν αναφορά υπόνοιασ απάτθσ, διαςφαλίηουν τθν άμβλυνςθ των κινδφνων απάτθσ,
ενιςχφουν τθν πικανότθτα ζγκαιρθσ ανίχνευςθσ δυνθτικϊν περιπτϊςεων απάτθσ και περιορίηουν το
διοικθτικό κόςτοσ μιασ εκ των υςτζρων αντιμετϊπιςθσ.
Απόκριςθ: ςυμβάλλει ςτθν αποτροπι παρόμοιων φαινομζνων και ςτθ διατιρθςθ τθσ αξιοπιςτίασ τθσ
εφαρμοηόμενθσ Στρατθγικισ και των μζτρων κατά τθσ απάτθσ ςτισ Διαρκρωτικζσ Δράςεισ μζςω τθσ
φπαρξθσ διαδικαςιϊν χειριςμοφ και εξζταςθσ, τθσ ςυνεργαςίασ των αρμόδιων αρχϊν διαχείριςθσ και
29

https://www.espa.gr/el/pages/anti-fraud.aspx
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ελζγχου ςυγχρθματοδοτοφμενων δράςεων και των αρχϊν ζρευνασ και πάταξθσ τθσ απάτθσ και
διαφκοράσ, τθσ λιψθσ διορκωτικϊν ενεργειϊν, αλλά και τθσ ανατροφοδότθςθσ και εξζταςθσ των
αποτελεςμάτων.
Θ ωσ άνω Στρατθγικι βαςίηεται ςε ζνα Σφςτθμα το οποίο λειτουργεί ωσ ο βαςικόσ αναχαιτιςτικόσ
μθχανιςμόσ για τθ μείωςθ τθσ ευκαιρίασ διάπραξθσ απάτθσ ςτισ Διαρκρωτικζσ Δράςεισ.

ΙΙ. Επιπλζον ςθμειϊνεται ότι θ χϊρα ζχει καταρτίςει εκνικό ςχζδιο δράςθσ κατά τθσ διαφκοράσ με 47
ςτόχουσ και 123 δράςεισ και παρεμβάςεισ μζςα ςτθν επόμενθ τριετία με επιςπεφδουςα αρχι τθν Γενικι
Γραμματεία για τθν καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ. Συνοπτικά αναφζρονται δράςεισ που αφοροφν τθν
οργάνωςθ και ενίςχυςθ τθσ επιςπεφδουςασ αρχισ, τθν υλοποίθςθ του ςτρατθγικοφ ςχεδίου “Διαφάνεια”,
τον προςδιοριςμό των τομζων υψθλοφ κινδφνου, εκπαιδευτικζσ δράςεισ, τθν παρακολοφκθςθ φορζων
διαφκοράσ, τθν διατιρθςθ και διαχείριςθ δράςεων κατά τθσ διαφκοράσ, ρυκμίςεισ ςχετικά με τουσ
απαραίτθτουσ κϊδικεσ δεοντολογίασ, ηθτιματα λογοδοςίασ και ςυμμόρφωςθσ, δράςεισ ςχετικά με τισ
Συμπράξεισ Δθμοςίου και Λδιωτικοφ Τομζα και τθν ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ του κοινοφ30.

ΙΙΙ. Επιπλζον θ χϊρα ζχει εκπονιςει Σχζδιο Δράςθσ για τθν Θλεκτρονικθ́ Διακυβέρνθςθ (eGov Action Plan)
που αποτελεί το επιχειρθςιακό πλάνο υλοποίθςθσ τθσ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ τθσ Ελλάδασ για τθν
περίοδο 2014-202031. Εγκρίκθκε από το Κυβερνθτικό Συμβοφλιο τθσ Μεταρρφκμιςθσ τζλθ του ζτουσ 2014
με επιςπεφδουςα αρχι το Υπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ ςε
ςτενι ςυνεργαςία με άλλα Υπουργεία και Φορείσ από όλθ τθ Δθμόςια Διοίκθςθ, προκειμζνου να
διαςφαλιςτεί ότι κα ενταχκοφν ςτο Σχζδιο Δράςθσ όλα τα ςθμαντικά τομεακά Ζργα κάκε Υπουργείου και
κα αποφευχκοφν οι επικαλφψεισ και επαναλιψεισ Ζργων. Επικεντρϊνεται ςτουσ ςτόχουσ που κζτει θ
Στρατθγικι για τθν Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ κζτοντασ ςυγκεκριμζνεσ Δζςμεσ Δράςεων για τθν επίτευξθ
τουσ. Οι ςτόχοι του ςυμβάλλουν ςτθν ολοκλιρωςθ τθσ Στρατθγικισ για τθν Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ
είναι οι:












30
31

Απλοφςτευςθ Διαδικαςιϊν με Χριςθ ΤΡΕ
Θλεκτρονικι Διαχείριςθ Εγγράφων – Ψθφιοποίθςθ Διεργαςιϊν
Ενιαία Διαχείριςθ Ρόρων Δθμόςιασ Διοίκθςθσ
Ενιαία Διαχείριςθ Σχζςεων Κράτουσ – Ρολιτϊν – Επιχειριςεων
Δθμιουργία Ενιαίου Σθμείου Ρρόςβαςθσ ςτισ Υπθρεςίεσ του Δθμόςιου Τομζα
Αυκεντικοποίθςθ Ρολιτϊν
Συμμετοχικι Δθμοκρατία
Ψθφιακι Ζνταξθ και Ψθφιακόσ Αλφαβθτιςμόσ
Διαςφνδεςθ Βαςικϊν Μθτρϊων Δθμόςιασ Διοίκθςθσ
Ανοιχτι Διάκεςθ Δθμόςιασ Ρλθροφορίασ
Ενζργειεσ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ ςτουσ Κάκετουσ Τομείσ.

http://www.gsac.gov.gr/index.php/el/2015-08-12-10-16-53
http://www.ydmed.gov.gr/wp-content/uploads/20141219_Action_Plan.pdf
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ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕ
Θ Ελλάδα επιδιϊκει να αξιοποιιςει τον τομζα των δθμόςιων ςυμβάςεων, ωσ ζνα από τα αγορακεντρικά
εργαλεία τθσ για τθν επίτευξθ εκνικϊν πολιτικϊν ςτόχων, ενιςχφοντασ τα εκνικά αναπτυξιακά ςτρατθγικά
ςχζδια για μια ζξυπνθ, βιϊςιμθ και χωρίσ περιοριςμοφσ ανάπτυξθ και ςυμβάλλοντασ ςτο βιοτικό επίπεδο
του πολίτθ, διαςφαλίηοντασ τθν ορκολογικι και αποδοτικι χριςθ των δθμοςίων πόρων. Θ ςτρατθγικι των
δθμοςίων ςυμβάςεων κα αποτελζςει εργαλείο άςκθςθσ πολιτικισ και ςτουσ τομείσ του περιβάλλοντοσ,
τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ και τθσ καινοτομίασ και κα ςυμβάλλει ουςιωδϊσ ςτθν εκνικι πολιτικι
καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτον τομζα αυτό.
Επιδίωξθ αποτελεί θ ςυμβολι του ςυςτιματοσ των δθμοςίων ςυμβάςεων ςτον εξορκολογιςμό
διοικθτικϊν πρακτικϊν, ςτθ βελτίωςθ τθσ διοικθτικισ επάρκειασ των αρμοδίων δθμοςίων υπθρεςιϊν,
ςτθν ανάπτυξθ υγιοφσ ανταγωνιςμοφ με κανόνεσ διαφάνειασ και ίςθσ μεταχείριςθσ μεταξφ των
οικονομικϊν φορζων.
Το ςφςτθμα των δθμοςίων ςυμβάςεων ςτοχεφει ςτθ βελτίωςθ τθσ εμπιςτοςφνθσ του πολίτθ προσ τισ
δθμόςιεσ αρχζσ και ςτθ βελτίωςθ του βιοτικοφ του επιπζδου με παροχι ζργων, υπθρεςιϊν και
προμθκειϊν ειδϊν ςτθν βζλτιςτθ ςχζςθ ποιότθτασ και τιμισ προσ όφελοσ του δθμοςίου ςυμφζροντοσ.

Το όραμα αυτό υλοποιείται με βάςθ τζςςερισ (4) διακριτζσ ςτρατθγικζσ κατευκφνςεισ:
1. Αποτελεςματικι εφαρμογι των κανόνων δικαίου και απλοποίθςθ του κεςμικοφ πλαιςίου ςτο
χϊρο των δθμοςίων ςυμβάςεων
2. Ολοκλιρωςθ του εκςυγχρονιςμοφ τθσ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ των δθμοςίων ςυμβάςεων ςτο
πλαίςιο ανάπτυξθσ νζων τεχνικϊν ανάκεςθσ, ανάπτυξθσ εργαλείων ΤΡΕ για τθ διαχείριςθ των
δθμοςίων ςυμβάςεων και εφαρμογισ νζων τεχνικϊν εργαλείων ςτο ςφςτθμα των δθμοςίων
ςυμβάςεων
3. Υποςτιριξθ πολιτικϊν “Ευρϊπθ 2020”, ενίςχυςθ του ανταγωνιςμοφ και οικονομικι ςφγκλιςθ
4. Ανάπτυξθ και εφαρμογι των αρχϊν τθσ καλισ διακυβζρνθςθσ.

ΕΝΛΑΛΑ ΑΝΕΞΑΤΘΤΘ ΑΧΘ ΔΘΜΟΣΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Σελίδα 37

ΜΕΡΟ Α - ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΣΙ ΔΗΜΟΙΕ ΤΜΒΑΕΙ

ΕΝΛΑΛΑ ΑΝΕΞΑΤΘΤΘ ΑΧΘ ΔΘΜΟΣΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Σελίδα 38

ΜΕΡΟ Α - ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΣΙ ΔΗΜΟΙΕ ΤΜΒΑΕΙ

ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ & ΣΟΙΧΟΙ

Το ςχζδιο ςτρατθγικισ για τθν αναμόρφωςθ και βελτίωςθ του ςυςτιματοσ των δθμοςίων ςυμβάςεων το
οποίο, με βάςθ το όραμα, δομείται ςε τζςςερισ (4) ςτρατθγικζσ κατευκφνςεισ εκςυγχρονιςμοφ και
ενίςχυςθσ των κεςμϊν και των ικανοτιτων, ςτισ οποίεσ εμπίπτουν οι ειδικότεροι ςτόχοι που πρζπει να
επιτευχκοφν, όπωσ αναλυτικά περιγράφονται ςτθ ςυνζχεια.
Το Στρατθγικό Σχζδιο Δράςθσ που περιλαμβάνεται ςτο Μζροσ Β του παρόντοσ, εξειδικεφει τουσ
ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ μζςω δεςμϊν δράςεων που ςχεδιάηονται προσ υλοποίθςθ για τθν πενταετία 20162020, και για κάκε δράςθ προγραμματίηεται θ ανάλθψθ ςυγκεκριμζνων μζτρων.
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Α.

Αποτελεςματικι εφαρμογι
κεςμικοφ πλαιςίου

κανόνων

δικαίου

-

Απλοποίθςθ

A.1 - Ολοκλιρωςθ νομοκετικισ μεταρρφκμιςθσ - Τιοκζτθςθ κανόνων ενωςιακοφ δικαίου
(ενςωμάτωςθ νζων οδθγιϊν)
Το νζο νομοκετικό πλαίςιο κα ρυκμίηει με ενιαίο τρόπο τθν ςφναψθ δθμοςίων ζργων, προμθκειϊν και
υπθρεςιϊν ανεξαρτιτωσ του είδουσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ/ανακζτοντοσ φορζα. Κα απλοποιεί,
εκςυγχρονίηει και κακιςτά πιο ευζλικτεσ τισ διαδικαςίεσ ανάκεςθσ, κα καταργεί όλα τα προθγοφμενα
ειδικά κακεςτϊτα ανάκεςθσ και εκτζλεςθσ, διαςφαλίηοντασ ταυτόχρονα τθν ομαλι μετάβαςθ ςτο νζο
κακεςτϊσ, θ οποία είναι απολφτωσ αναγκαία για τθν εμπζδωςθ και τθν υλοποίθςθ τθσ μεταρρφκμιςθσ.
Επίςθσ κα ενςωματϊνει τισ ρυκμίςεισ των νζων Οδθγιϊν 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και
Συμβουλίου ςχετικά με τισ ςυμβάςεισ παραχϊρθςθσ, 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και
Συμβουλίου ςχετικά με τισ δθμόςιεσ προμικειεσ και 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και
Συμβουλίου ςχετικά με τισ προμικειεσ φορζων που δραςτθριοποιοφνται ςτουσ τομείσ του φδατοσ, τθσ
ενζργειασ, των μεταφορϊν και των ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν, και κα διαςφαλίηει τθν πλιρθ εναρμόνιςθ
των ρυκμίςεων τθσ εςωτερικισ ζννομθσ τάξθσ με το ενωςιακό κεκτθμζνο.
Με το νζο Νόμο κα διαςφαλίηεται θ επιδίωξθ των βαςικϊν ςτόχων τθσ νομοκετικισ παρζμβαςθσ, ιτοι θ
ειςαγωγι ςαφϊν και αποτελεςματικϊν ρυκμίςεων πλαιςίου που κατοχυρϊνουν ςτο μζγιςτο βακμό τθ
διαφάνεια και τθν ίςθ μεταχείριςθ, προάγουν τον γνιςιο και ελεφκερο ανταγωνιςμό, εξαςφαλίηουν τθν
επίτευξθ τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ κόςτουσ/ποιότθτασ και εγγυϊνται τθν αποτροπι και καταςτολι
φαινομζνων διαφκοράσ κατά τθν ςφναψθ και τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων παραχϊρθςθσ, ενϊ παράλλθλα
παρζχουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ και τουσ ανακζτοντεσ φορείσ τθν αναγκαία, πλθν όμωσ ελεγχόμενθ
ευελιξία για τον κακοριςμό των όρων που διζπουν τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ εκάςτοτε ςφμβαςθσ
παραχϊρθςθσ, ανάλογα με τθν φφςθ και τθν ζκταςθ του αντικειμζνου αυτισ, τον τρόπο χρθματοδότθςθσ
και τισ ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.

Α.2 - Εφαρμογι αποτελεςματικοφ ςυςτιματοσ παροχισ ζννομθσ προςταςίασ
Μία βαςικι παράμετροσ μίασ επιτυχθμζνθσ πολιτικισ δθμοςίων ςυμβάςεων είναι θ δθμιουργία ενόσ
ςυςτιματοσ αποτελεςματικισ ζννομθσ προςταςίασ. Στόχοσ θ εγκακίδρυςθ διαδικαςιϊν που κα
διαςφαλίηουν από τθ μία μεριά το δικαίωμα των ςυμμετεχόντων ςτθ δικαςτικι προςταςία και από τθν
άλλθ τισ δεδομζνεσ ανάγκεσ του ελλθνικοφ κράτουσ και κατ’ επζκταςθ των πολιτϊν τθσ χϊρασ, για ταχεία
και χωρίσ αδικαιολόγθτο διοικθτικό και οικονομικό κόςτοσ ολοκλιρωςθ των διαδικαςιϊν.
Θ Οδθγία 2007/66/ΕΚ ζχει μεταφερκεί ςτο ελλθνικό δίκαιο ιδθ από το 2010 και ςτοχεφει ςτθν ταχεία και
αποτελεςματικι επίλυςθ των διαφορϊν που ανακφπτουν ςτισ διαγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ των δθμοςίων
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ςυμβάςεων. Επιτρζπει δε τόςο τθν προςφυγι ςτθν κλαςικι δικαςτικι απονομι δικαιοςφνθσ, όςο και τθν
προςφυγι ςε εξωδικαςτικά μζςα, άλλωσ ςε εναλλακτικοφσ τρόπουσ επίλυςθσ των διαφορϊν. Αξιολόγθςθ
τθσ οικονομικισ αποδοτικότθτασ και αποτελεςματικότθτασ του προδικαςτικοφ ςυςτιματοσ ςτισ δθμόςιεσ
ςυμβάςεισ ςτα κράτθ μζλθ πραγματοποιικθκε από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι (DG Markt) τον Απρίλιο του
201532.
Κακϊσ το δίκαιο των δθμοςίων ςυμβάςεων είναι ιδιαίτερα δυναμικό, οι διαφορζσ που αναφφονται ςτο
πλαίςιο των διαγωνιςτικϊν διαδικαςιϊν δεν επιλφονται εφκολα με τθν απλι εφαρμογι των κανόνων
δικαίου ςτο πλαίςιο τθσ δικαςτικισ απονομισ δικαιοςφνθσ, που ακολουκεί αυςτθρά τθν αρχι τθσ
τυπικότθτασ.
Ραρά τα πλεονεκτιματά τουσ, πολλά κράτθ εμφανίηονται φειδωλά ςτθ χριςθ εναλλακτικϊν τρόπων
επίλυςθσ διαφορϊν ςτο δθμόςιο δίκαιο και κατά ςυνζπεια ςτο πλαίςιο των δθμοςίων ςυμβάςεων.
Θ Ελλάδα αποτελεί χαρακτθριςτικό παράδειγμα: εκτόσ από το περιοριςμζνθσ ςθμαςίασ προκαταρκτικό
ςτάδιο εξζταςθσ των προςφυγϊν από τισ διοικθτικζσ επιτροπζσ ενςτάςεων, ςχεδόν όλεσ οι διαφορζσ
οδθγοφνται ςτα αρμόδια δικαςτιρια.
Στο πλαίςιο τθσ νζασ εκνικισ ςτρατθγικισ και με κφριο ςτόχο τθν επίτευξθ ταχφτθτασ και
αποτελεςματικότθτασ, κρίνεται επιβεβλθμζνθ θ εκμετάλλευςθ των πλεονεκτθμάτων των εναλλακτικϊν
τρόπων επίλυςθσ των διαφορϊν ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ. Στθν τελευταία αυτι περίπτωςθ το όργανο που
κα επωμιςτεί τθν ευκφνθ επίλυςθσ των διαφορϊν ςε πρϊτο βακμό πρζπει να είναι ανεξάρτθτο από τθν
ανακζτουςα αρχι και θ απόφαςι του να είναι προςβλθτι είτε ςτο δικαςτιριο, είτε ςε δευτεροβάκμιο
ανεξάρτθτο όργανο.
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Β.

Εκςυγχρονιςμόσ
υμβάςεων

τθσ

λειτουργίασ

του

ςυςτιματοσ

Δθμοςίων

Ο τρόποσ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ των δθμοςίων ςυμβάςεων αποτελεί ςθμαντικι παράμετρο προσ
τθν κατεφκυνςθ εκςυγχρονιςμοφ βαςικϊν δομϊν και απλοποίθςθσ επιχειρθςιακϊν διαδικαςιϊν.
Διακρίνονται δφο (2) επιμζρουσ ςτόχοι, για τθν επίτευξθ των οποίων κα πρζπει να ςχεδιαςτοφν
ςυγκεκριμζνεσ δζςμεσ δράςεων.

Β.1 - Ανάπτυξθ νζων τεχνικϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων
Θ κακιζρωςθ ενόσ αποτελεςματικοφ και αξιόπιςτου ςυςτιματοσ δθμόςιων ςυμβάςεων κα πρζπει να
επικεντρωκεί όχι μόνο ςτθν προςαρμογι τθσ νομοκεςίασ, ζτςι ϊςτε να ςυνάδει με τισ νζεσ Οδθγίεσ τθσ
Ε.Ε., αλλά και ςτθν ενίςχυςθ τθσ ικανότθτασ εφαρμογισ των ανακετουςϊν αρχϊν / ανακζτοντων φορζων,
ςε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, και τθ μείωςθ των διοικθτικϊν βαρϊν για τισ επιχειριςεισ και τουσ
πολίτεσ που εμπλζκονται ςε αυτό. Οι ανακζτουςεσ αρχζσ / ανακζτοντεσ φορείσ είναι αυτοί που κα πρζπει
να αντιμετωπίςουν τισ επιπτϊςεισ των νζων νομοκετικϊν διατάξεων για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ. Βαςικι
προχπόκεςθ για τθν ενίςχυςθ τθσ ικανότθτασ εφαρμογισ τουσ είναι οι ανακζτουςεσ αρχζσ / ανακζτοντεσ
φορείσ να διακζτουν επαρκείσ ανκρϊπινουσ πόρουσ - από τθν άποψθ του πλικουσ και τθσ κάλυψθσ του
γνωςτικοφ αντικειμζνου.
Σθμαντικό ρόλο ςτθν απλοποίθςθ των διαδικαςιϊν κατζχουν οι ςυγκεντρωτικζσ αγορζσ μζςω των
Κεντρικϊν Αρχϊν Αγορϊν. Ρροκειμζνου να επιτευχκοφν τα προςδοκϊμενα οφζλθ του ςυςτιματοσ των
ςυγκεντρωτικϊν αγορϊν, όπωσ θ επίτευξθ οικονομιϊν κλίμακασ και θ μείωςθ του διοικθτικοφ βάρουσ,
πρζπει να ςυςτακοφν νζεσ κεντρικζσ αρχζσ αγορϊν και να διαςφαλιςτεί ότι αξιοποιοφνται οι ευκαιρίεσ για
ενοποίθςθ τθσ ηιτθςθσ ςτο πλαίςιο των δθμόςιων φορζων (κοινζσ αγορζσ). Με τον τρόπο αυτό κα
μειωκεί ο αρικμόσ των διαγωνιςμϊν δθμόςιων ςυμβάςεων που λαμβάνουν χϊρα, κακϊσ μία ανακζτουςα
αρχι κα προμθκεφεται αγακά και υπθρεςίεσ χρθςιμοποιϊντασ μια προκιρυξθ, προκειμζνου να
ικανοποιιςει ανάγκεσ που υπερβαίνουν τθ δικι τθσ ηιτθςθ ι για λογαριαςμό περιςςότερων φορζων. Τα
κριτιρια ςφςταςθσ των Κεντρικϊν Αρχϊν Αγορϊν, ο μθχανιςμόσ ςφςταςθσ και ο τρόποσ λειτουργίασ τουσ
κα πρζπει να είναι αποτζλεςμα μελζτθσ, θ οποία κα λαμβάνει υπόψθ τθν εξοικονόμθςθ χρόνου, αλλά και
των ανκρϊπινων και οικονομικϊν πόρων των ανακετουςϊν αρχϊν. Για τθν αποτελεςματικότθτα τθσ
λειτουργίασ των Κεντρικϊν Αρχϊν Αγορϊν κα πρζπει να ζχει ενδυναμωκεί θ διαχειριςτικι τουσ επάρκεια,
αλλά και να ζχουν ενιςχυκεί οι δομζσ που αναλαμβάνουν τθ ςφνταξθ προδιαγραφϊν, το ςχεδιαςμό και
τθν κοςτολόγθςθ των ζργων.
Βαςικό εργαλείο ςυγκεντρωτικϊν αγορϊν αποτελοφν οι ςυμφωνίεσ πλαίςιο, οι οποίεσ μποροφν να
εκτελοφνται μεταξφ ι εντόσ των δθμόςιων φορζων. Θ ςυμφωνία πλαίςιο μπορεί να εξαςφαλίςει τθν
απαιτοφμενθ ευελιξία και ταχφτθτα ςτισ διαδικαςίεσ ανάκεςθσ των δθμοςίων ςυμβάςεων, παρζχει δε τθ
δυνατότθτα εξοικονόμθςθσ χρόνου και κόςτουσ και βελτίωςθσ τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων
υπθρεςιϊν. Θ ςυμφωνία πλαίςιο μπορεί να εφαρμοςτεί ςε όλα τα είδθ ςυμβάςεων (προμικειεσ,
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υπθρεςίεσ, ζργα). Δεν ςθμαίνει όμωσ ότι είναι και θ πλζον ενδεδειγμζνθ μζκοδοσ για τθν ανάκεςθ όλων
των δθμοςίων ςυμβάςεων. Για τον λόγο αυτό πρζπει να προθγθκεί μελζτθ αξιολόγθςθσ τθσ
καταλλθλότθτασ τθσ ςυμφωνίασ πλαίςιο για τθν αγορά των ςυγκεκριμζνων προϊόντων, ζργων ι
υπθρεςιϊν, λαμβάνοντασ υπόψθ τα πλεονεκτιματα και τα μειονεκτιματα αυτισ ςε ςχζςθ με τισ ςυνκικεσ
τθσ ςυγκεκριμζνθσ αγοράσ ςτθν οποία απευκφνονται.
Εκτόσ από τθν προϊκθςθ τθσ ςυμφωνίασ πλαίςιο για τθν επίτευξθ οικονομιϊν κλίμακασ ςτισ
ςυγκεντρωτικζσ αγορζσ, προτείνεται θ ενεργοποίθςθ και άλλων ςφγχρονων τεχνικϊν και εργαλείων, οι
οποίεσ παρζχουν δυνατότθτεσ βελτίωςθσ και απλοποίθςθσ των διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων
ςυμβάςεων, τόςο για τισ ανακζτουςεσ αρχζσ / ανακζτοντεσ φορείσ, όςο και για τουσ οικονομικοφσ φορείσ.
Το δυναμικό ςφςτθμα αγορϊν αποτελεί ζνα ευζλικτο εργαλείο και προκρίνεται για αγορζσ τρζχουςασ
χριςθσ των οποίων τα χαρακτθριςτικά, όπωσ είναι γενικά διακζςιμα ςτθν αγορά, ικανοποιοφν τισ ανάγκεσ
τθσ ανακζτουςασ αρχισ / ανακζτοντοσ φορζα. Το δυναμικό ςφςτθμα αγορϊν λειτουργεί ωσ μια εξ
ολοκλιρου θλεκτρονικι διαδικαςία και είναι ανοικτό κακ’όλθ τθν περίοδο ιςχφοσ του ςε κάκε οικονομικό
φορζα που πλθροί τα κριτιρια επιλογισ. Λαμβάνοντασ υπόψθ τθ μζχρι τϊρα περιοριςμζνθ χριςθ των
δυναμικϊν ςυςτθμάτων αγορϊν λόγω πολυπλοκότθτασ, με τισ καινοφριεσ Οδθγίεσ επιχειρικθκε θ
απλοφςτευςθ των ςχετικϊν ρυκμίςεων προκειμζνου οι ανακζτουςεσ αρχζσ / ανακζτοντεσ φορείσ να
αξιοποιιςουν πλιρωσ τισ δυνατότθτεσ που προςφζρει το μζςο αυτό. Ρροσ το ςκοπό αυτό προβλζφκθκε,
μεταξφ άλλων, ότι για τα δυναμικά ςυςτιματα αγορϊν οι ανακζτουςεσ αρχζσ / ανακζτοντεσ φορείσ
ακολουκοφν τουσ κανόνεσ τθσ κλειςτισ διαδικαςίασ.
Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να χρθςιμοποιοφν θλεκτρονικοφσ πλειςτθριαςμοφσ, ςτουσ οποίουσ
παρουςιάηονται νζεσ, μειωμζνεσ τιμζσ και/ι νζεσ αξίεσ όςον αφορά οριςμζνα ςτοιχεία των προςφορϊν.
Για τον ςκοπό αυτόν, οι ανακζτουςεσ αρχζσ διοργανϊνουν τον θλεκτρονικό πλειςτθριαςμό με τθ μορφι
επαναλθπτικισ θλεκτρονικισ διαδικαςίασ, διεξαγόμενθσ ζπειτα από προκαταρκτικι πλιρθ αξιολόγθςθ
των προςφορϊν, θ οποία επιτρζπει τθν ταξινόμθςι τουσ με βάςθ αυτόματεσ μεκόδουσ αξιολόγθςθσ.
Οι θλεκτρονικοί κατάλογοι είναι ζνασ μορφότυποσ για τθν παρουςίαςθ των προςφορϊν και τθν οργάνωςθ
των πλθροφοριϊν κατά τρόπο ο οποίοσ είναι κοινόσ για όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ και προςφζρεται για
θλεκτρονικι επεξεργαςία. Οι ανακζτουςεσ αρχζσ / ανακζτοντεσ φορείσ κα πρζπει να μποροφν να
απαιτοφν θλεκτρονικοφσ καταλόγουσ ςε όλεσ τισ διακζςιμεσ διαδικαςίεσ όπου απαιτείται θ χριςθ
θλεκτρονικϊν μζςων επικοινωνίασ. Θ χριςθ των θλεκτρονικϊν καταλόγων για οριςμζνα είδθ δθμοςίων
ςυμβάςεων μπορεί να καταςτεί υποχρεωτικι.
Είναι επιτακτικι θ ανάγκθ να παραςχεκεί ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ μεγαλφτερθ ευελιξία για τθν επιλογι
διαδικαςίασ προμικειασ που να προβλζπει διαπραγματεφςεισ. Εκτενζςτερθ χριςθ των διαδικαςιϊν
αυτϊν είναι, εξάλλου, πικανό να αυξιςει τισ διαςυνοριακζσ ςυναλλαγζσ, κακϊσ θ αξιολόγθςθ ζδειξε ότι οι
ςυμβάςεισ που ανατίκενται μζςω διαδικαςίασ με διαπραγμάτευςθ και προθγοφμενθ δθμοςίευςθ, ζχουν
ιδιαίτερα υψθλό ποςοςτό επιτυχίασ διαςυνοριακϊν προςφορϊν. Τα κράτθ μζλθ κα πρζπει να μποροφν να
προβλζπουν τθ χριςθ τθσ ανταγωνιςτικισ διαδικαςίασ με διαπραγμάτευςθ ι του ανταγωνιςτικοφ
διαλόγου ςε διάφορεσ περιπτϊςεισ όπου οι ανοικτζσ ι οι κλειςτζσ διαδικαςίεσ χωρίσ διαπραγμάτευςθ δεν
είναι πικανό να οδθγιςουν ςε ικανοποιθτικά αποτελζςματα. Υπενκυμίηεται ότι θ χριςθ του
ανταγωνιςτικοφ διαλόγου ζχει αυξθκεί ςθμαντικά τα τελευταία χρόνια από τθ ςκοπιά τθσ αξίασ των
ςυμβάςεων. Ζχει αποδειχκεί χριςιμθ ςε περιπτϊςεισ που οι ανακζτουςεσ αρχζσ δεν είναι ςε κζςθ να
ορίςουν τα μζςα που κα μποροφςαν να ικανοποιιςουν τισ ανάγκεσ τουσ ι να εκτιμιςουν τι μπορεί να
προςφζρει θ αγορά ωσ τεχνικζσ, χρθματοδοτικζσ ι νομικζσ λφςεισ. Θ κατάςταςθ αυτι μπορεί να
παρουςιαςτεί ιδίωσ ςτισ περιπτϊςεισ που αφοροφν καινοτόμα ζργα, εκτζλεςθ ςθμαντικϊν ζργων
υποδομισ ολοκλθρωμζνων μεταφορϊν, μεγάλα δίκτυα πλθροφορικισ ι ζργα που απαιτοφν περίπλοκθ
και διαρκρωμζνθ χρθματοδότθςθ. Κατά περίπτωςθ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ κα πρζπει να ενκαρρφνονται
να ορίηουν επικεφαλισ του ςχεδίου κατά τθ διαδικαςία ανάκεςθσ, για τθν εξαςφάλιςθ καλισ ςυνεργαςίασ
μεταξφ των οικονομικϊν φορζων και τθσ ανακζτουςασ αρχισ.
Θ ανταγωνιςτικι διαδικαςία με διαπραγμάτευςθ κα πρζπει επίςθσ να είναι δυνατι ςε περιπτϊςεισ όπου
μια ανοικτι ι μια κλειςτι διαδικαςία ζχει αποφζρει μόνο αντικανονικζσ ι απαράδεκτεσ προςφορζσ. Στισ
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περιπτϊςεισ αυτζσ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ κα πρζπει να μποροφν να διεξάγουν διαπραγματεφςεισ με
ςκοπό τθ λιψθ κανονικϊν και αποδεκτϊν προςφορϊν.
Θ ζρευνα και θ καινοτομία, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ οικολογικισ και τθσ κοινωνικισ καινοτομίασ,
ςυγκαταλζγονται ςτουσ βαςικοφσ μοχλοφσ τθσ μελλοντικισ ανάπτυξθσ και ζχουν τοποκετθκεί ςτο
επίκεντρο τθσ ςτρατθγικισ «Ευρϊπθ 2020» για ζξυπνθ, βιϊςιμθ και χωρίσ αποκλειςμοφσ ανάπτυξθ. Οι
δθμόςιεσ αρχζσ κα πρζπει να κάνουν τθ βζλτιςτθ ςτρατθγικι χριςθ των δθμόςιων ςυμβάςεων ν για τθν
ενκάρρυνςθ τθσ καινοτομίασ. Θ αγορά καινοτόμων αγακϊν, ζργων και υπθρεςιϊν είναι βαςικι ςτθ
βελτίωςθ τθσ αποδοτικότθτασ και τθσ ποιότθτασ των δθμόςιων υπθρεςιϊν, αντιμετωπίηοντασ ταυτόχρονα
ςθμαντικζσ κοινωνικζσ προκλιςεισ. Συνειςφζρει ςτθν επίτευξθ τθσ βζλτιςτθσ οικονομικισ απόδοςθσ για το
δθμόςιο χριμα, και αποφζρει ευρφτερα οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφζλθ από τθν άποψθ
τθσ δθμιουργίασ νζων ιδεϊν, τθσ μετουςίωςισ τουσ ςε καινοτόμα προϊόντα και υπθρεςίεσ, και, κατά
ςυνζπεια, τθσ προϊκθςθσ τθσ αειφόρου οικονομικισ ανάπτυξθσ.
Πταν θ ανάγκθ για τθν ανάπτυξθ καινοτόμου προϊόντοσ, υπθρεςίασ ι ζργου και θ επακόλουκθ απόκτθςθ
των αγακϊν, υπθρεςιϊν ι ζργων που προκφπτουν δεν μπορεί να καλυφκεί με λφςεισ ιδθ διακζςιμεσ ςτθν
αγορά, οι ανακζτουςεσ αρχζσ κα πρζπει να ζχουν πρόςβαςθ ςε ειδικι διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ςτο
πλαίςιο εφαρμογισ τθσ οδθγίασ 2014/24/EU. Θ ειδικι αυτι διαδικαςία κα πρζπει να επιτρζπει ςτισ
ανακζτουςεσ αρχζσ να ςυγκροτοφν μια μακροπρόκεςμθ ςφμπραξθ καινοτομίασ για τθν ανάπτυξθ και τθν
επακόλουκθ απόκτθςθ νζων, καινοτόμων προϊόντων, υπθρεςιϊν ι ζργων, εφόςον τα εν λόγω καινοτόμα
προϊόντα, υπθρεςίεσ ι ζργα μποροφν να παραδοκοφν ςτα ςυμφωνθκζντα επίπεδα επιδόςεων και το
ςυμφωνθκζν κόςτοσ, χωρίσ ανάγκθ χωριςτισ διαδικαςίασ προμικειασ για τθν αγορά. Θ ςφμπραξθ
καινοτομίασ κα πρζπει να βαςίηεται ςτουσ διαδικαςτικοφσ κανόνεσ που εφαρμόηονται ςτθν ανταγωνιςτικι
διαδικαςία με διαπραγμάτευςθ και οι ςυμβάςεισ να ανατίκενται με βάςθ αποκλειςτικά τθν καλφτερθ
αναλογία τιμισ- ποιότθτασ· πρόκειται για το αςφαλζςτερο κριτιριο ςφγκριςθσ προςφορϊν για καινοτόμεσ
λφςεισ. Είτε πρόκειται για πολφ μεγάλα ζργα είτε για μικρότερα καινοτόμα ζργα, θ ςφμπραξθ καινοτομίασ
κα πρζπει να είναι δομθμζνθ κατά τρόπο ϊςτε να μπορεί να ενεργοποιιςει τθν απαραίτθτθ ηιτθςθ τθσ
αγοράσ, παρζχοντασ κίνθτρα για τθν ανάπτυξθ μιασ καινοτόμου λφςθσ χωρίσ ςτεγανοποίθςθ τθσ αγοράσ.
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Β.2 - Ανάπτυξθ εργαλείων ΣΠΕ για τθ διαχείριςθ δθμοςίων ςυμβάςεων

Ρθγι: e-Procurement Uptake Final Report

Ο όροσ "e-Procurement" αναφζρεται ςτθ χριςθ των θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν από οργανιςμοφσ του
δθμόςιου τομζα κατά τθν αγορά προμθκειϊν και υπθρεςιϊν ι διαγωνιςμϊν δθμοςίων ζργων. Ακολουκεί
τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςυμβάςεων με τισ ακόλουκεσ φάςεισ: πριν-τθν-ανάκεςθ, μετά-τθν-ανάκεςθ και
οριηόντια-φάςθ, που περιλαμβάνουν τισ ακόλουκεσ βαςικζσ διαδικαςίεσ:




Ρριν-τθν-ανάκεςθ: e-Σχεδιαςμόσ / e-Ρροετοιμαςία, e-Ειδοποίθςθ, e-Ρρόςβαςθ, e- Υποβολι, eΑξιολόγθςθ και e-Ανάκεςθ
Μετά-τθν-ανάκεςθ: e-Κατάλογοσ, e-Ραραγγελία, e-Τιμολόγθςθ και e-Ρλθρωμι
Οριηόντια-φάςθ: e-Αρχειοκζτθςθ.

e-Procurement: Χριςθ των θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν από οργανιςμοφσ του δθμόςιου τομζα κατά
τθν αγορά προμθκειϊν και υπθρεςιϊν ι διαγωνιςμϊν δθμοςίων ζργων
Πριν-τθν-Ανάκεςθ e-Σχεδιαςμόσ
e-Ρροετοιμαςία
(e-Tendering)
e-Ειδοποίθςθ

ΕΝΛΑΛΑ ΑΝΕΞΑΤΘΤΘ ΑΧΘ ΔΘΜΟΣΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Θ θλεκτρονικι υποβολι του ςχεδιαςμοφ και των οροςιμων
και θλεκτρονικι παρακολοφκθςθ των επιτευγμάτων.
Θ επίςθμθ δθμοςίευςθ των προκθρφξεων, όπωσ
προκαταρκτικζσ προκθρφξεισ, προκθρφξεισ ςυμβάςεων ι
προκθρφξεισ ανάκεςθσ ςφμβαςθσ, ςτισ διαδικτυακζσ
πλατφόρμεσ.
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Μετά-τθνανάκεςθ

e-Ρρόςβαςθ

Θ δθμοςίευςθ όλων των αναγκαίων εγγράφων που
ςχετίηονται με τθν προμικεια ςτο διαδίκτυο, κακιςτϊντασ τα
διακζςιμα για download. Αυτό αφορά μόνο τα γενικά
ζγγραφα, και όχι τα ζγγραφα που ζνασ ςυγκεκριμζνοσ
οικονομικόσ φορζασ μπορεί να απαιτιςει (θλεκτρονικζσ
βεβαιϊςεισ
και
πιςτοποιθτικά,
π.χ.
φορολογικι
ενθμερότθτα).

e- Υποβολι

Θ διαδικαςία υποβολισ προςφορϊν ςε ανακζτουςεσ αρχζσ
με θλεκτρονικά μζςα, και οτιδιποτε άλλο μπορεί να λάβουν
οι ανακζτουςεσ αρχζσ θλεκτρονικά μετά το άνοιγμα των
προςφορϊν.

e-Δικαιολογθτικά

Θ χριςθ των εγγράφων προεπιλογισ με τθ βοικεια
θλεκτρονικϊν
μζςων,
θ
οποία
επιτρζπει
τθν
αυτοματοποίθςθ, τθν απλοποίθςθ, τθ διαφάνεια και τθν
παρακολοφκθςθ των προςόντων ενόσ προμθκευτι κατά τθ
διαδικαςία προεπιλογισ και τθν υποβολι προςφορϊν.

e-Αξιολόγθςθ

Ο μερικόσ (π.χ. υποςτιριξθ λιψθσ αποφάςεων) ι πλιρθσ
αυτοματιςμόσ τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν. Ρλιρωσ
αυτοματοποιθμζνθ αξιολόγθςθ είναι, εξ οριςμοφ, δυνατι
μόνο εάν τα κριτιρια αξιολόγθςθσ είναι εντελϊσ ποςοτικά
(δθλαδι δεν απαιτεί υποκειμενικι εκτίμθςθ) και ςαφϊσ
κακοριςμζνα.

e-Ανάκεςθ

Θ τυποποίθςθ και θ ανακοίνωςθ του αποτελζςματοσ ςτουσ
υποψθφίουσ με τθ χριςθ θλεκτρονικϊν μζςων.

e-Δθμοπραςία

Μία θλεκτρονικι ςυναλλαγι μεταξφ δθμοςίων φορζων και
υποψθφίων, που λαμβάνει χϊρα ςε μια θλεκτρονικι αγορά.
Οι θλεκτρονικζσ αγορζσ αναφζρονται ςε μορφζσ των
δικτυωμζνων επιχειριςεων όπου πολλαπλοί προμθκευτζσ
(πλειοδότεσ) και οι πελάτεσ (δθμόςιοι φορείσ) επικοινωνοφν
θλεκτρονικά για οικονομικοφσ ςκοποφσ.

e-Αίτθμα

Οι αιτιςεισ για προςφορζσ που αποςτζλλονται μζςω
θλεκτρονικισ πλατφόρμασ. Ζνα e-Αίτθμα είναι μια
πρόςκλθςθ, μζςω μιασ διαδικαςίασ υποβολισ προςφορϊν,
με θλεκτρονικά μζςα, από ζνα δθμόςιο οργανιςμό που
ενδιαφζρεται για τθν προμικεια αγακϊν, ι υπθρεςιϊν, προσ
τουσ δυνθτικοφσ προμθκευτζσ / υποψθφίουσ να υποβάλουν
τισ προτάςεισ τουσ.

e-Κατάλογοσ

Θλεκτρονικά ζγγραφα που καταρτίηονται από τουσ
προμθκευτζσ και περιγράφουν τα προϊόντα και τισ υπθρεςίεσ
και τισ τιμζσ με δομθμζνο τρόπο. Από τεχνικισ άποψθσ,
μποροφν να λάβουν ςχεδόν οποιαδιποτε μορφι, από τα
γενικά ζγγραφα κειμζνου (π.χ. ςε μορφι PDF ι MS Word)
ζωσ πολφ-τυποποιθμζνεσ μορφζσ XML οι οποίεσ μποροφν
ακόμα να υποβλθκοφν ςε επεξεργαςία αυτόματα με ζνα
ςυςτθματικότερο τρόπο ςε οριςμζνα ςυςτιματα eprocurement.
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Οριηόντια-φάςθ

e-Ραραγγελία

Θ τοποκζτθςθ των παραγγελιϊν ςε απευκείασ ςφνδεςθ
(μεταξφ άλλων μζςω τθσ χριςθσ του e-Καταλόγου),
ενθμερϊνοντασ αυτόματα ζναν προμθκευτι για τθν
πρόκεςθ αγοράσ αγακϊν, υπθρεςιϊν ι ζργων.

e-Τιμολόγθςθ

Θ αυτοματοποιθμζνθ διαδικαςία ζκδοςθσ, αποςτολισ,
λιψθσ και επεξεργαςίασ τιμολογίων και ςτοιχείων χρζωςθσ
με θλεκτρονικά μζςα.

e-Ρλθρωμι

Κάκε ψθφιακι οικονομικι κίνθςθ που αφορά τθ μεταφορά
νομίςματοσ μεταξφ μιασ ανακζτουςασ αρχισ και ενόσ
προμθκευτι για ςυμβάςεισ δθμοςίων ζργων.

e-Αρχειοκζτθςθ

Online αρχειοκζτθςθ
θλεκτρονικά ζγγραφα.

δεδομζνων

και

πρόςβαςθ

ςε

Ρθγι: e-Procurement Uptake Final Report

Το e-procurement μπορεί να απλοποιιςει ςθμαντικά τον τρόπο ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, να
μειϊςει τθ ςπατάλθ και να επιτφχει καλφτερα αποτελζςματα ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ (χαμθλότερθ τιμι,
καλφτερθ ποιότθτα) τονϊνοντασ τθν αφξθςθ του ανταγωνιςμοφ ςτθν ενιαία αγορά. Μπορεί επίςθσ να
ςυμβάλει ςτθν αντιμετϊπιςθ δφο εκ των πλζον ςθμαντικϊν προκλιςεων που αντιμετωπίηει θ ευρωπαϊκι
οικονομία ςιμερα: τθν ανάγκθ μεγιςτοποίθςθσ τθσ αποτελεςματικότθτασ των δθμόςιων δαπανϊν ςτο
πλαίςιο των δθμοςιονομικϊν περιοριςμϊν και τθν ανάγκθ εξεφρεςθσ νζων πθγϊν οικονομικισ ανάπτυξθσ.

Ρθγι: Smarter, Faster, Better eGovernment – 8th eGovernment Benchmark Measurement, Capgemini, 2009. p.22

Οι θλεκτρονικζσ διαδικαςίεσ ζχουν να προςφζρουν πολλά οικονομικά οφζλθ. Με τισ θλεκτρονικζσ
δθμόςιεσ ςυμβάςεισ μπορεί να απλοποιθκεί ο τρόποσ διεξαγωγισ των δθμόςιων προμθκειϊν, να
περιοριςτοφν οι απϊλειεσ (ςε αγακά, υπθρεςίεσ και ζργα), να διαςφαλιςτεί καλφτερθ ποιότθτα
υπθρεςιϊν ςε χαμθλότερεσ τιμζσ. Επίςθσ, μπορεί να απλοποιθκεί ςαφϊσ θ ηωι των επιχειριςεων, ιδίωσ
των μικρϊν και μεςαίων επιχειριςεων (ΜΜΕ), με τθν ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ των διαγωνιςμϊν, με τθ
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διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ και με τθ μείωςθ των εξόδων υποβολισ προςφορϊν (ταχυδρομικά ζξοδα,
εκτυπϊςεισ, κ.λπ.).
Οι εν λόγω διαδικαςίεσ επιτρζπουν τθ μεγιςτοποίθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των δθμοςίων δαπανϊν
και τθν εξεφρεςθ νζων πθγϊν οικονομικισ ανάπτυξθσ. Οι ανακζτουςεσ αρχζσ και οι ανακζτοντεσ φορείσ
που ιδθ εφαρμόηουν τισ θλεκτρονικζσ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζχουν επιτφχει εξοικονόμθςθ από 5 ζωσ 20%.
Το μζγεκοσ τθσ ςυνολικισ αγοράσ δθμοςίων ςυμβάςεων ςτθν ΕΕ εκτιμάται ςε πάνω από 2
τριςεκατομμφρια ευρϊ, πράγμα που ςθμαίνει ότι κάκε εξοικονόμθςθ τθσ τάξθσ του 5% μπορεί να
αντιςτοιχεί ςε οικονομία 100 διςεκατομμυρίων ευρϊ ετθςίωσ33.
Επιπλζον, οι θλεκτρονικζσ διαδικαςίεσ προςφζρουν πιο εφκολθ πρόςβαςθ ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ,
ιδίωσ ςτισ μικρζσ και μεςαίεσ επιχειριςεισ (ΜΜΕ), και μποροφν ςυνεπϊσ να ενιςχφςουν τον ανταγωνιςμό,
τθν καινοτομία και τθν ανάπτυξθ ςτθν εςωτερικι αγορά.
Θ εμπειρία δείχνει επίςθσ ότι το επενδυτικό κόςτοσ μπορεί γριγορα να αποςβεςτεί. Οι θλεκτρονικζσ
δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζχουν επίςθσ ςθμαντικά περιβαλλοντικά οφζλθ εφόςον περιορίηονται θ κατανάλωςθ
χαρτιοφ και οι μεταφορζσ, κακϊσ και θ ανάγκθ για δαπανθρό χϊρο αρχειοκζτθςθσ με τθν επακόλουκθ
κατανάλωςθ ενζργειασ. Επομζνωσ, οι θλεκτρονικζσ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ αποφζρουν ταυτόχρονα
οικονομικά και περιβαλλοντικά οφζλθ και ςυμβάλλουν ςτθν υλοποίθςθ του ςτόχου τθσ ενωςιακισ
Στρατθγικισ «Ευρϊπθ 2020» περί αειφόρου ανάπτυξθσ.
Ραρά το γεγονόσ ότι το e-Procurement ζχει ενςωματωκεί ςτθν εκνικι νομοκεςία όλων των κρατϊν μελϊν
τθσ ΕΕ και το γεγονόσ ότι θ υποδομι και τα εργαλεία είναι, ςε γενικζσ γραμμζσ, ςε λειτουργία, θ
Ευρωπαϊκι Επιτροπι εκτιμά ότι, κατά μζςο όρο, "λιγότερο από το 5% του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ
προμθκειϊν ςτα κράτθ μζλθ ανατίκεται μζςω θλεκτρονικϊν ςυςτθμάτων". Σιμερα, θ Ευρϊπθ βρίςκεται
αντιμζτωπθ με ζνα ςθμαντικό χάςμα μεταξφ τθσ διακεςιμότθτασ και τθσ χριςθσ των λφςεων eProcurement, που επιτείνεται από το γεγονόσ ότι θ χριςθ των υπθρεςιϊν θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ
είναι ςε γενικζσ γραμμζσ ςε ςθμαντικά υψθλότερο επίπεδο. Σφμφωνα με τθ Eurostat, θ μζςθ χριςθ των
θλεκτρονικϊν δθμόςιων ςυμβάςεων από επιχειριςεισ ςτα 27 κράτθ μζλθ ζφκαςε μόλισ το 13% το 2010,
ενϊ θ μζςθ χριςθ υπθρεςιϊν θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ ιταν υψθλότερο από το 80% το ίδιο ζτοσ.
Ροια είναι τα φράγματα που εμποδίηουν τθν αφομοίωςθ του e-Procurement ςτθν Ευρϊπθ; Θ Ευρωπαϊκι
Επιτροπι ζχει επιςθμάνει ότι οι ςθμαντικζσ διαφοροποιιςεισ ςτισ πλατφόρμεσ του e-Procurement και ςτα
μοντζλα υπθρεςιϊν αποτελοφν ζνα βαςικό εμπόδιο για τθν ευρεία υιοκζτθςθ των θλεκτρονικϊν
δθμόςιων ςυμβάςεων και ζνα ςθμαντικό εμπόδιο για τθ διαςυνοριακι ςυμμετοχι και τθ ςυμμετοχι των
ΜΜΕ. Οι πλατφόρμεσ e-Procurement ςυχνά δεν είναι φιλικζσ προσ το χριςτθ, και θ προςπάκεια να
αποκτιςουν πρόςβαςθ και να μάκουν πϊσ να τισ χρθςιμοποιοφν ςυνικωσ είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα,
αναποτελεςματικι και απογοθτευτικι για τουσ οικονομικοφσ φορείσ από άλλεσ χϊρεσ.
Θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι34 προβλζπει τθ κζςπιςθ διαφόρων δράςεων προκειμζνου να καταλιξει ςτο eprocurement, όπωσ:
Δθμιουργία αποτελεςματικοφ νομικοφ πλαιςίου: θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι με τισ νζεσ Οδθγίεσ για τισ
δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ςτοχεφει ςτθν προϊκθςθ τθσ ανταλλαγισ πλθροφοριϊν και βζλτιςτων πρακτικϊν
κακϊσ επίςθσ ςτθν ενίςχυςθ του ρόλου τθσ πλατφόρμασ e-Certis. Ρροκειμζνου να ςυμπλθρωκεί το εν
λόγω νομικό πλαίςιο, θ Επιτροπι επικυμεί να βελτιϊςει τθ διαλειτουργικότθτα των λφςεων θλεκτρονικισ
υπογραφισ, και προβαίνει ςε ανακεϊρθςθ του υφιςτάμενου πλαιςίου.
Προϊκθςθ πρακτικϊν λφςεων βαςιηόμενων ςε βζλτιςτεσ πρακτικζσ: θ Επιτροπι υποςτθρίηει τθ κζςπιςθ
μθ νομοκετικϊν δράςεων, όπωσ τθν εγκατάςταςθ τεχνολογίασ ΤΡΕ νζασ γενιάσ, προκειμζνου να
απλουςτευτεί και να εκλογικευτεί θ διαδικαςία αγοράσ. Σε αυτό το πλαίςιο, μια ομάδα εμπειρογνωμόνων
ζχει αναλάβει να διατυπϊνει ςυςτάςεισ που ςτοχεφουν ςτθν προϊκθςθ των βζλτιςτων ςυςτθμάτων

33

34

Ανακοίνωςθ τθσ Επιτροπισ ςτο Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο, το Συμβοφλιο, τθν Ευρωπαϊκι Οικονομικι και Κοινωνικι Επιτροπι
και τθν Επιτροπι των Ρεριφερειϊν "Στρατθγικι για τισ θλεκτρονικζσ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ" (COM 2012) 179, 20.4.2012
Ομοίωσ
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θλεκτρονικϊν δθμοςίων ςυμβάςεων. Θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι ζχει δθμοςιεφςει επίςθσ τα αποτελζςματα
μιασ ζρευνασ με ςτόχο τον εντοπιςμό και τθ διάδοςθ των βζλτιςτων πρακτικϊν ςε αυτόν τον τομζα35.
τιριξθ ςτθν εγκατάςταςθ υποδομϊν για θλεκτρονικζσ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ: θ Επιτροπι ξεκίνθςε το
πιλοτικό ζργο PEPPOL, το οποίο αποςκοπεί ςτθν εξεφρεςθ των αναγκαίων λφςεων διαλειτουργικότθτασ
για τθ ςφνδεςθ των ιδθ υφιςτάμενων πλατφορμϊν θλεκτρονικϊν δθμοςίων ςυμβάςεων. Θ Επιτροπι
προτίκεται να ςτθρίξει το εν λόγω ζργο μακροπρόκεςμα. Επίςθσ κα χρθματοδοτιςει τθν ανάπτυξθ τθσ
υποδομισ των θλεκτρονικϊν δθμοςίων ςυμβάςεων χάρθ ςτθ Διευκόλυνςθ "Συνδζοντασ τθν Ευρϊπθ", με
τθ βοικεια, ιδίωσ, των διαρκρωτικϊν ταμείων.
Εκπόνθςθ ςτρατθγικισ διάδοςθσ: θ Επιτροπι επικυμεί να ενθμερϊςει τισ ανακζτουςεσ αρχζσ και τουσ
προμθκευτζσ για τα οφζλθ των θλεκτρονικϊν ςυμβάςεων. Για τον ςκοπό αυτόν, υπολογίηει να ςτθριχτεί
κυρίωσ ςτο δίκτυο «Europe Entreprise», κακϊσ και ςτισ περιφζρειεσ και πόλεισ τθσ Ευρϊπθσ, χάρθ ςε
προγράμματα δικτφωςθσ όπωσ το INTERREG. Θ Επιτροπι κα οργανϊςει επίςθσ ετιςιο ςυνζδριο για τισ
θλεκτρονικζσ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ για να διαςφαλίςει τθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν μεταξφ
ενδιαφερομζνων όςον αφορά τισ εξελίξεισ που αφοροφν τισ θλεκτρονικζσ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ.
Διαςφάλιςθ τθσ παρακολοφκθςθσ τθσ αφομοίωςθσ: για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ των
θλεκτρονικϊν δθμοςίων ςυμβάςεων είναι απαραίτθτθ θ ανάπτυξθ δεικτϊν. Θ Επιτροπι προτίκεται, ωσ εκ
τοφτου, να δθμιουργιςει θλεκτρονικά ςυςτιματα παρακολοφκθςθσ των δαπανϊν που αφοροφν τισ
ςυμβάςεισ προμθκειϊν.
Τπολογιςμόσ τθσ διεκνοφσ διάςταςθσ των θλεκτρονικϊν δθμοςίων ςυμβάςεων: πρζπει να κεςπιςτοφν
κοινά διεκνι πρότυπα ϊςτε να διαςφαλίηεται καλφτερθ λειτουργία των δθμοςίων ςυμβάςεων. Για να
επιτευχκεί αυτό, θ Επιτροπι προτίκεται να προωκιςει τουσ διεκνείσ ρυκμιςτικοφσ διαλόγουσ ςχετικά με
τισ θλεκτρονικζσ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ.
Συνολικά, το νομοκετικό και κανονιςτικό περιβάλλον ςτθν Ευρϊπθ είναι ευνοϊκό για τθν υλοποίθςθ
θλεκτρονικϊν δθμοςίων ςυμβάςεων και κζτει νζεσ ευκαιρίεσ για ςυντονιςμό ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνως με
όφελοσ για τθν Ενιαία Αγορά. Οι ανακεωρθμζνεσ ευρωπαϊκζσ οδθγίεσ ςκοπεφουν να καταςτιςουν τισ
θλεκτρονικζσ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ςταδιακά υποχρεωτικζσ.
Μζχρι τον Απρίλιο 2016 οι ανακοινϊςεισ κα πρζπει να αποςτζλλονται θλεκτρονικά για δθμοςίευςθ (eΚοινοποίθςθ) και θ θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα του διαγωνιςμοφ (e-Ρρόςβαςθ) κα καταςτεί
υποχρεωτικι. Ζνα χρόνο αργότερα, μζχρι τον Μάρτιο 2017 θ θλεκτρονικι υποβολι των προςφορϊν (eΥποβολι) κα καταςτεί υποχρεωτικι για τισ κεντρικζσ αρχζσ προμθκειϊν, ενϊ από τον Σεπτζμβριο 2018 θ
θλεκτρονικι υποβολι των προςφορϊν (e-Υποβολι) κα καταςτεί υποχρεωτικι για όλεσ τισ ανακζτουςεσ
αρχζσ.
Στισ 16 Απριλίου 2014, το Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο και το Συμβοφλιο κατζλθξαν ςε ςυμφωνία ςχετικά με
τθν οδθγία για τθν θλεκτρονικι τιμολόγθςθ ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ. Σφμφωνα με τθν οδθγία, κα γίνεται
θλεκτρονικά θ λιψθ και θ επεξεργαςία των τιμολογίων, χρθςιμοποιϊντασ το νζο ευρωπαϊκό πρότυπο που
κα υιοκετθκεί. Θ πρωτοβουλία αυτι αποςκοπεί ςτο να βοθκιςει τισ επιχειριςεισ που χρθςιμοποιοφν ιδθ
ι επικυμοφν να χρθςιμοποιιςουν τθν θλεκτρονικι τιμολόγθςθ, αλλά βρίςκονται αντιμζτωποι με
διάφορεσ προκλιςεισ από τθν πλευρά τθσ υποδοχισ ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ. Κακιςτϊντασ υποχρεωτικό
για όλεσ τισ ανακζτουςεσ αρχζσ και τουσ φορείσ να δζχονται θλεκτρονικά τιμολόγια που ζχουν αποςταλεί
χρθςιμοποιϊντασ ζνα ευρωπαϊκό πρότυπο, κα παρζχεται θ βεβαιότθτα για τισ επιχειριςεισ ότι εάν
επενδφςουν ςε ζνα ςφςτθμα θλεκτρονικισ τιμολόγθςθσ, το ίδιο πρότυπο κα γίνεται αποδεκτό ςε όλθ τθν
ΕΕ.
Θ ςυμφωνία που επικυρϊκθκε από τα κράτθ μζλθ, κα ςυμβάλει ςτθν εξάλειψθ των εμποδίων ςτισ
διαςυνοριακζσ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, τθ δθμιουργία νζων επιχειρθματικϊν ευκαιριϊν, και τθν εξαςφάλιςθ
τθσ διαλειτουργικότθτασ μεταξφ των εκνικϊν ςυςτθμάτων θλεκτρονικισ τιμολόγθςθσ και καλφτερθ
λειτουργία τθσ ενιαίασ αγοράσ.

35

e-Procurement Golden Book of Good Practice Final Report, PWC, Prepared for DG MARKT, 11 March 2013

ΕΝΛΑΛΑ ΑΝΕΞΑΤΘΤΘ ΑΧΘ ΔΘΜΟΣΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Σελίδα 49

ΜΕΡΟ Α - ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΣΙ ΔΗΜΟΙΕ ΤΜΒΑΕΙ

Θ θλεκτρονικι τιμολόγθςθ είναι ζνα ςθμαντικό βιμα προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ χωρίσ
χαρτί. Με βάςθ τισ εκτιμιςεισ, θ υιοκζτθςθ τθσ θλεκτρονικισ τιμολόγθςθσ ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ςε
ολόκλθρθ τθν Ε.Ε. κα μποροφςε να επιφζρει εξοικονόμθςθ ζωσ και 2,3 εκατομμφρια ευρϊ ετθςίωσ. Οι
νζοι κανόνεσ κα απλουςτεφςουν ςθμαντικά τθν επεξεργαςία των θλεκτρονικϊν τιμολογίων τόςο για τισ
κυβερνιςεισ όςο και για τισ επιχειριςεισ, ςυμπεριλαμβανομζνων των ΜΜΕ. Για να μειωκεί θ
πολυπλοκότθτα, ςυμφωνικθκε επίςθσ να δθμιουργθκεί ζνα κοινό πρότυπο ςτθν ΕΕ για τθν θλεκτρονικι
τιμολόγθςθ ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ και να εξαςφαλιςτεί θ διαλειτουργικότθτα με τα υπάρχοντα εκνικά
πρότυπα.
Θ οδθγία για τθν θλεκτρονικι τιμολόγθςθ ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ τζκθκε ςε ιςχφ το Μάιο του 2014 και
τα κράτθ μζλθ καλοφνται μζχρι το Νοζμβριο του 2018 να τθν ενςωματϊςουν και να τθν εφαρμόςουν. Θ
δυνατότθτα παράταςθσ τθσ προκεςμίασ αυτισ κατά ζνα επιπλζον χρονικό διάςτθμα 12 μθνϊν παρζχεται
ςτισ περιφερειακζσ και τοπικζσ αρχζσ, κακϊσ είναι πικανό να διακζτουν πιο περιοριςμζνουσ πόρουσ και
λιγότερο ανεπτυγμζνθ υποδομι.

"Τα θλεκτρονικά μζςα πλθροφοριϊν και επικοινωνιϊν μποροφν να απλουςτεφςουν ςε μεγάλο βακμό τθ
δθμοςίευςθ ςυμβάςεων και να ενιςχφςουν τθν αποτελεςματικότθτα και τθ διαφάνεια των διαδικαςιϊν
προμικειασ. Θα πρζπει να αποτελζςουν τον ςυνικθ τρόπο επικοινωνίασ και ανταλλαγισ πλθροφοριϊν
ςτισ διαδικαςίεσ προμικειασ, δεδομζνου ότι ενιςχφουν τισ δυνατότθτεσ των οικονομικϊν φορζων να
ςυμμετζχουν ςε διαδικαςίεσ προμικειασ ςε ολόκλθρθ τθν εςωτερικι αγορά. Για τον ςκοπό αυτόν, κα
καταςτοφν υποχρεωτικζσ θ διαβίβαςθ των γνωςτοποιιςεων ςε θλεκτρονικι μορφι, θ θλεκτρονικι
διάκεςθ των εγγράφων τθσ προμικειασ και —μετά από μεταβατικι περίοδο 30 μθνϊν— θ πλιρθσ
θλεκτρονικι επικοινωνία, δθλαδι θ επικοινωνία με θλεκτρονικά μζςα ςε όλεσ τισ φάςεισ τθσ διαδικαςίασ,
περιλαμβανομζνθσ τθσ διαβίβαςθσ αιτιςεων ςυμμετοχισ και ειδικότερα τθσ διαβίβαςθσ των προςφορϊν
(θλεκτρονικι υποβολι). Τα κράτθ μζλθ και οι ανακζτουςεσ αρχζσ κα πρζπει να διατθριςουν το δικαίωμα
να προχωριςουν ακόμθ περιςςότερο εφόςον το επικυμοφν.".
Ωςτόςο θ υποχρεωτικι χριςθ των θλεκτρονικϊν μζςων επικοινωνίασ ςφμφωνα με τθν Οδθγία 2014/24/EΕ
δεν υποχρεϊνει τισ ανακζτουςεσ αρχζσ να επεξεργάηονται θλεκτρονικά τισ προςφορζσ, οφτε κακιςτά
υποχρεωτικι τθν θλεκτρονικι αξιολόγθςθ ι τθν αυτόματθ επεξεργαςία. Επιπλζον, δυνάμει τθσ ίδιασ
οδθγίασ, μετά τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ δεν κα υφίςταται θ υποχρζωςθ να χρθςιμοποιοφνται
θλεκτρονικά μζςα επικοινωνιϊν για κανζνα ςτοιχείο τθσ διαδικαςίασ δθμοςίων προμθκειϊν οφτε και για
τθν εςωτερικι επικοινωνία εντόσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ.
Τα θλεκτρονικά μζςα επικοινωνίασ προςφζρονται ιδιαίτερα για τθν υποςτιριξθ πρακτικϊν και εργαλείων
ςυγκζντρωςθσ των προμθκειϊν, χάρθ ςτθ δυνατότθτα επαναχρθςιμοποίθςθσ και αυτόματθσ
επεξεργαςίασ δεδομζνων που προςφζρουν, κακϊσ και ςτθν ελαχιςτοποίθςθ του κόςτουσ πλθροφόρθςθσ
και ςυναλλαγϊν. Συνεπϊσ, ςε πρϊτο ςτάδιο, θ χριςθ των εν λόγω θλεκτρονικϊν μζςων επικοινωνίασ
βάςει τθσ Οδθγίασ 2014/24/EΕ κα καταςτεί υποχρεωτικι για τισ κεντρικζσ αρχζσ αγορϊν. Στθ ςυνζχεια, κα
πρζπει να κεςπιςτεί γενικι υποχρζωςθ χριςθσ των θλεκτρονικϊν μζςων επικοινωνίασ ςε όλεσ τισ
διαδικαςίεσ προμικειασ, μετά τθν πάροδο 30 μθνϊν.

ΕΝΛΑΛΑ ΑΝΕΞΑΤΘΤΘ ΑΧΘ ΔΘΜΟΣΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Σελίδα 50

ΜΕΡΟ Α - ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΣΙ ΔΗΜΟΙΕ ΤΜΒΑΕΙ

Στθν ανάπτυξθ νζων εργαλείων ΤΡΕ για τθν διαχείριςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων είναι ςθμαντικό επίςθσ
να υιοκετθκοφν ευρείασ κλίμακασ και αποδοχισ δράςεισ/λειτουργίεσ που κα υποςτθρίξουν τθν υιοκζτθςθ
τθσ Ψθφιακισ ενιαίασ Αγοράσ. Σε αυτζσ κα πρζπει να ςυμπεριλθφκοφν:

1. Η Διαλειτουργικότθτα
Πλοι οι φορείσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ κα ςυνεργαςτοφν ϊςτε τα πλθροφοριακά ςυςτιματα που
υποςτθρίηουν τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ να διαλειτουργοφν μεταξφ τουσ, ανταλλάςςοντασ
αυτοματοποιθμζνα δεδομζνα και πλθροφορίεσ, βάςει ςυμβατϊν και ςυμπλθρωματικϊν διαδικαςιϊν. Ο
πολίτθσ ι θ επιχείρθςθ κα λαμβάνει το τελικό προϊόν τθσ αιτοφμενθσ υπθρεςίασ, δεδομζνου ότι οι
εμπλεκόμενοι φορείσ και τα ςυςτιματά τουσ κα διαλειτουργοφν για τθν παροχι τθσ. Τα βαςικά Μθτρϊα
(όπωσ το Μθτρϊο Φορολογουμζνων, Μθτρϊο Αςφαλιςμζνων, Δθμοτολόγιο, Μθτρϊο Αςτυνομικϊν
Ταυτοτιτων, Μθτρϊα επιχειριςεων) κα πρζπει να διαςυνδεκοφν, βάςει κοινοφ δεςμευτικοφ προτφπου
και να διαλειτουργοφν μεταξφ τουσ. Θ ανάπτυξθ κάκε νζου Μθτρϊου ι βάςθσ κα ακολουκεί το κοινό
πρότυπο και κα διαλειτουργεί με τα υπόλοιπα.

Ρλαίςιο Διαλειτουργικότθτασ:
Για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαλειτουργικότθτασ ςε οργανωτικό, ςθμαςιολογικό και τεχνολογικό επίπεδο το
Ρλαίςιο Ραροχι Υπθρεςιϊν Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ προβλζπει :










Κανόνεσ και πρότυπα που αφοροφν ςτθν οργάνωςθ και ςτο ςυντονιςμό των διαδικαςιϊν των
εμπλεκομζνων φορζων για τθ παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν ςε πολίτεσ και επιχειριςεισ,
Αναπαράςταςθ Σθμαςιολογικισ Ρλθροφορίασ, μζςω δομϊν μεταδεδομζνων,
Αρχζσ κανόνεσ και πρότυπα για τθν τεκμθρίωςθ τθσ ανάπτυξθσ Εφαρμογϊν Θλεκτρονικισ
Διακυβζρνθςθσ ςυμπεριλαμβανομζνων ιδίωσ μεκόδων μοντελοποίθςθσ διαδικαςιϊν, εγγράφων
και δεδομζνων,
Ρροδιαγραφζσ για τθ δθμιουργία μοντζλων για ανταλλαγι δεδομζνων, πρότυπα ανταλλαγισ
δεδομζνων, πρότυπα μεταςχθματιςμοφ και παρουςίαςθσ δεδομζνων,
Ρροδιαγραφζσ για παρουςίαςθ και επεξεργαςία πλθροφορίασ, ιδίωσ για κζματα ανταλλαγισ
υπερκειμζνου, κωδικοποιιςεων χαρακτιρων, διαμόρφωςθσ τφπων αρχείων, διαμόρφωςθσ
εγγράφων κειμζνου για ανταλλαγι πλθροφοριϊν και περαιτζρω επεξεργαςία, διαμόρφωςθσ
αρχείων ιχου, βίντεο, γραφθμάτων και ςυμπίεςθ δεδομζνων,
Ρροδιαγραφζσ για επικοινωνία με τρίτα ςυςτιματα και ιδίωσ για πρωτόκολλα επιπζδου δικτφου,
πρωτόκολλα επιπζδου εφαρμογισ και διανομισ περιεχομζνου,
Ρροδιαγραφζσ και κανόνεσ για τθν αςφάλεια και αυκεντικοποίθςθ υπθρεςιϊν διαδικτφου, τθν
αςφάλεια ςτθ μετάδοςθ δεδομζνων και τθν τεχνολογικι προςταςία των δεδομζνων προςωπικοφ
χαρακτιρα των χρθςτϊν.
Ρροδιαγραφζσ και κανόνεσ που αφοροφν θλεκτρονικζσ πλθρωμζσ.

2. Η Μοντελοποίθςθ
Θ υιοκζτθςθ των προτεινόμενων από τθν Ε.Ε. ενιαίων προτφπων και κανόνων για τα βαςικά ζγγραφα και
τισ διαδικαςίεσ που ολοκλθρϊνουν τισ διαδικαςίεσ των δθμοςίων ςυμβάςεων όπωσ θ κακιέρωςθ του
36
τυποποιθμζνου εντφπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Ρρομικειασ
κα πρζπει επίςθσ να
εντάςςονται ςτθ βάςθ των υφιςταμζνων κανόνων που επιβάλει το εκνικό πλαίςιο εφαρμογισ.
Λειτουργίεσ όπωσ θ υποχρεωτικι υιοκζτθςθ των ψθφιακϊν υπογραφϊν ςτο ςφνολο των ςτελεχϊν του
δθμόςιου και ευρφτερου δθμόςιου τομζα, θ υιοκζτθςθ τθσ λειτουργίασ «Μόνον άπαξ» ( «Οnce Only”)
κακϊσ και θ υιοκζτθςθ κοινϊσ αποδεκτϊν μεκόδων αυκεντικοποίθςθσ του αποδζκτθ μίασ υπθρεςίασ για
36
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τισ επιχειριςεισ και τουσ πολίτεσ κρίνονται απαραίτθτεσ για τθν ενιαία θλεκτρονικι διεκπεραίωςθ των
δθμοςίων ςυμβάςεων. Στο πλαίςιο αυτό, κα πρζπει να ακολουκοφνται και να εφαρμόηονται οι Κανόνεσ
και τα Ρρότυπα του «Ρλαιςίου Ραροχισ Υπθρεςιϊν Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ» ( () όπωσ αυτό
εφαρμόηεται και ςτθν περίπτωςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων».

Ψθφιακζσ Υπογραφζσ-Ψθφιακά Ριςτοποιθτικά
Θ ψθφιακι υπογραφι αποτελεί ζνα ιςχυρό εργαλείο που ςυμβάλει ςτθν αποτελεςματικι και ταυτόχρονα
αποδοτικι επιχειρθςιακι λειτουργία του δθμόςιου τομζα, κακόςον επιτρζπει τθν απλοφςτευςθ των
διαδικαςιϊν, τθν επιτάχυνςθ του χρόνου διεκπεραίωςθσ των υποκζςεων και τθν ολοκλιρωςθ των
ςχετικϊν εγκρίςεων, τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ εργαςίασ, κακϊσ και τθ δραςτικι μείωςθ των
λειτουργικϊν δαπανϊν ςε χαρτί, φακζλουσ, ταχυδρομικά ζξοδα , αναλϊςιμα εκτυπωτϊν, φαξ και
φωτοτυπίεσ. Επίςθσ, απελευκερϊνει τουσ χϊρουσ που προορίηονταν για τθν αποκικευςθ του φυςικοφ
αρχείου. Θ ψθφιακι υπογραφι αντικακιςτά τθν ιδιόχειρθ υπογραφι και ςφραγίδα, επιτρζποντασ τθν
αποκλειςτικι διακίνθςθ των εγγράφων ςε θλεκτρονικι μορφι, δίνοντασ ςτουσ φορείσ τθ δυνατότθτα να
λειτουργιςουν χωρίσ τθ χριςθ ζντυπων μζςων , ενιςχφοντασ μάλιςτα και τθν οικολογικι εικόνα των
οργανιςμϊν προσ τθν κοινωνία.
Θ ψθφιακι υπογραφι εξαςφαλίηει τθν εγκυρότθτα ενόσ θλεκτρονικοφ εγγράφου, δθλαδι προςτατεφει
τθν αυκεντικότθτα και τθν ακεραιότθτα. Επίςθσ, ςε ςυνδυαςμό με τθ χρονοςιμανςθ εξαςφαλίηει
επιπλζον τθ μθ αποποίθςθ ευκφνθσ του υπογράφοντα. Θ ψθφιακι υπογραφι επιτρζπει ςτον παραλιπτθ
ενόσ εγγράφου να επαλθκεφςει τθν ταυτότθτα του υπογράφοντοσ (αυκεντικοποίθςθ) και να διαςφαλίςει
ότι το περιεχόμενό του δεν ζχει παραποιθκεί (ακεραιότθτα). Οποιαδιποτε αλλαγι ςτο θλεκτρονικό
ζγγραφο μετά τθν υπογραφι, τθν ακυρϊνει, προςτατεφοντάσ το από αλλοίωςθ ι και πλαςτογραφία.
Στθν Ελλάδα θ Αρχι Ριςτοποίθςθσ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου (ΑΡΕΔ) και Ρρωτεφουςα Αρχι Ριςτοποίθςθσ,
του Υπουργείου Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ (άρκρο 25 του Ν. 3536/2007) εκδίδει
δωρεάν αναγνωριςμζνα ψθφιακά πιςτοποιθτικά υπογραφισ και κρυπτογράφθςθσ για Φυςικά πρόςωπα
(δθμοςίουσ υπαλλιλουσ, ιδιϊτεσ) και για ΝΡΔΔ και ΝΡΛΔ, μζςω τθσ Εκνικισ Ρφλθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ
ΕΜΘΣ ().
Ο νζοσ Ευρωπαϊκόσ Κανονιςμόσ (eIDAS) αρικ. 910/2014 τθσ 23θσ Λουλίου 2014 ςχετικά με τθν θλεκτρονικι
ταυτοποίθςθ και τισ υπθρεςίεσ εμπιςτοςφνθσ για τισ θλεκτρονικζσ ςυναλλαγζσ ςτθν εςωτερικι αγορά
ςτοχεφει ςτθν ενίςχυςθ τθσ εμπιςτοςφνθσ ςτισ θλεκτρονικζσ ςυναλλαγζσ εντόσ τθσ εςωτερικισ αγοράσ, με
τθν παροχι κοινισ βάςθσ για αςφαλείσ θλεκτρονικζσ ςυναλλαγζσ μεταξφ των πολιτϊν, των επιχειριςεων
και των δθμόςιων αρχϊν. Ο eIDAS ορίηει ξεκάκαρα ότι θ ψθφιακι υπογραφι ζχει νομικι ιςχφ ιςοδφναμθ
με τθν ιδιόχειρθ υπογραφι όχι μόνο ςε εκνικό επίπεδο αλλά, από τθ ςτιγμι που βαςίηεται ςε εγκεκριμζνο
πιςτοποιθτικό που ζχει εκδοκεί ςε ζνα Κράτοσ Μζλοσ, αναγνωρίηεται ωσ τζτοια ςε όλα τα άλλα Κράτθ
Μζλθ.
Με το π.δ. 150/2001 τζκθκε ςτθ χϊρα το κανονιςτικό /πλαίςιο που ορίηει ότι θ Ψθφιακι Υπογραφι
επζχει κζςθ ιδιόχειρθσ υπογραφισ τόςο ςτο ουςιαςτικό όςο και ςτο δικονομικό δίκαιο. Ο νόμοσ 3979/11
για τθν Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ προβλζπει τθν εφαρμογι των ψθφιακϊν υπογραφϊν ςτουσ φορείσ
του δθμόςιου τομζα. Το π.δ. 25/2014 για το Θλεκτρονικό Αρχείο και τθν Ψθφιοποίθςθ εγγράφων ζκεςε
τισ βαςικζσ αρχζσ για τθ δθμιουργία και τθν θλεκτρονικι αρχειοκζτθςθ και ψθφιοποίθςθ εγγράφων των
φορζων του δθμόςιου τομζα.
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Γ. Τποςτιριξθ πολιτικϊν "Ευρϊπθ 2020" - Ενίςχυςθ του ανταγωνιςμοφ
και οικονομικι ςφγκλιςθ

Γ.1 - Ζξυπνθ ανάπτυξθ - Προϊκθςθ τθσ καινοτομίασ μζςω Δθμοςίων υμβάςεων
i. Σαυτοποίθςθ των πρωτοπόρων αγορϊν ςε ςυνδυαςμό με τισ κατθγορίεσ καινοτόμων προϊόντων και
υπθρεςιϊν(ΠΠΑ/Lead Markets)
Το Συμβοφλιο Ανταγωνιςτικότθτασ37 κάλεςε τθν Επιτροπι «να υποβάλει μζςα ςτο 2007 πρωτοβουλία
ςχετικά με τισ πρωτοπόρεσ αγορζσ, θ οποία κα βαςίηεται ςε ευρείεσ διαβουλεφςεισ με ενδιαφερόμενουσ
για τον κακοριςμό μιασ ζγκυρθσ προςζγγιςθσ για τθν ενκάρρυνςθ τθσ δθμιουργίασ αγορϊν με υψθλι
οικονομικι και κοινωνικι αξία. Θ πρωτοβουλία αυτι κα περιλαμβάνει τον προςδιοριςμό τομζων όπου θ
ςυντονιςμζνθ δράςθ μζςω καίριων πολιτικϊν και προχποκζςεων πλαιςίου, θ ςυνεκτικι και θ
ςυντονιςμζνθ χάραξθ πολιτικισ από τισ αρμόδιεσ αρχζσ, κακϊσ και θ ενιςχυμζνθ ςυνεργαςία μεταξφ των
κυρίων ενδιαφερομζνων μπορεί να επιταχφνει τθν ανάπτυξθ των αγορϊν, χωρίσ τθν παρζμβαςθ
ανταγωνιςτικϊν δυνάμεων38.»
Θ ταυτοποίθςθ, οριοκζτθςθ και εν γζνει κωράκιςθ των ςυγκεκριμζνων αγορϊν κατζχει ςθμαίνουςα
βαρφτθτα και προτεραιότθτα ςτθν ιεράρχθςθ των ενεργειϊν ενόσ κεντρικοφ ςχεδιαςμοφ με αποκλειςτικό
ςτόχο τθν δθμιουργία βιϊςιμων επιχειρθματικϊν κυλάκων οι οποίοι διαφοροποιοφνται λόγω παραγωγισ
τεχνολογικά ξεχωριςτϊν αγακϊν και υπθρεςιϊν (καινοτόμα) και ιδιαίτερα όςον αφορά τθν ταυτοποίθςθ
αναγκϊν τθσ αγοράσ, τθν παραγωγικι διαδικαςία, τθ ςτρατθγικι προϊκθςθσ και τισ ςτρατθγικζσ
ςυνεργαςίασ/ςφμπραξθσ
ςε αντίκεςθ με τισ αντίςτοιχεσ υφιςτάμενεσ πρακτικζσ, όπωσ αυτζσ
υπαγορεφονται από ζνα ςυμβατικό επιχειρθματικό μοντζλο.
Αντικειμενικόσ ςκοπόσ τθσ δθμιουργίασ των πρωτοπόρων αγορϊν (ΡΡΑ) είναι θ ανάπτυξθ μιασ νζασ
προςζγγιςθσ αναφορικά με τισ οριηόντιασ διάςταςθσ πολιτικζσ που ςτοχεφουν ςτθν εφαρμογι
37
38

Συμπεράςματα τθσ 4θσ Δεκεμβρίου 2006 για τθν πολιτικι καινοτομίασ και τθν ανταγωνιςτικότθτα.
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πρωτοπόρων λφςεων ςτθν Ευρϊπθ και θ επίςπευςθ του μεταςχθματιςμοφ των απλϊν ιδεϊν ςε καινοτόμα
αγακά και υπθρεςίεσ. Αυτι θ προςζγγιςθ ζχει ωσ ειδικό ςτόχο τθ διευκόλυνςθ τθσ βαςιςμζνθσ ςτθ ηιτθςθ
δυναμικισ των υποςχόμενων καινοτόμων τεχνολογιϊν και επιχειρθματικϊν μοντζλων, ςτθν ζγκαιρθ
εφαρμογι των παρεπόμενων νζων επιχειρθματικϊν και αναπτυξιακϊν επιλογϊν και ςτθ δθμιουργία ενόσ
ενάρετου κφκλου, όπου οι οικονομίεσ μεγεκϊν, θ παραγωγικι βελτιςτοποίθςθ και θ αυξανόμενθ ηιτθςθ
κα αποκτιςουν παγκόςμιεσ διαςτάςεισ ενιςχφοντασ ζτςι τα ςυγκριτικά πλεονεκτιματα των Ευρωπαϊκϊν
επιχειριςεων.
Σε αυτιν τθν προςπάκεια ιδιαίτερθ βαρφτθτα ζχει θ ταυτοποίθςθ των πρωτοπόρων αγορϊν ςε
ςυνδυαςμό με τισ κατθγορίεσ των καινοτόμων υπθρεςιϊν και προϊόντων, μζςω μιασ κεματικισ
προςζγγιςθσ που ςτοχεφει ςε ςυγκεκριμζνα προβλιματα και απαιτεί επικεντρωμζνθ πολιτικι. Απαιτείται
διαδικαςία εξορκολογιςμοφ και προςαρμογισ του κανονιςτικοφ περιβάλλοντοσ, με ςκοπό τθν αφξθςθ τθσ
ηιτθςθσ των ςυγκεκριμζνων υπθρεςιϊν και προϊόντων που κακιςτοφν βιϊςιμεσ τισ πρωτοπόρεσ αγορζσ.
Θ επιτυχία εξαρτάται από τθ μεγιςτοποίθςθ του δυναμικοφ τθσ αγοράσ, τθ διευκόλυνςθ και αποδοχι των
προτφπων και των προςεγγίςεων τθσ Ε.Ε., τθ μείωςθ του κόςτουσ μζςω ειςαγωγισ των νζων προϊόντων
και υπθρεςιϊν (ςυγκζντρωςθ τθσ ηιτθςθσ), τθ διαςφάλιςθ του ανταγωνιςμοφ και τθν ζγκαιρθ
προςαρμογι ςτισ εξελιςςόμενεσ απαιτιςεισ τθσ αγοράσ και ςτισ τεχνολογικοφ περιεχομζνου εξελίξεισ.
Επιπροςκζτωσ, ουςιαςτικό ρόλο καλείται να διαδραματίςει το υπάρχον νομοκετικό πλαίςιο τθσ Ε.Ε.,
κυρίωσ όςον αφορά ςτον ανταγωνιςμό, τισ κρατικζσ ενιςχφςεισ και τισ δθμόςιεσ προμικειεσ39 ωσ
μθχανιςμοφ δθμιουργίασ και ςυγκζντρωςθσ τθσ ηιτθςθσ.
Τα κριτιρια κακοριςμοφ των πρωτοπόρων αγορϊν ςυνίςτανται ςτα ακόλουκα:
α) Βαςικι προχπόκεςθ είναι θ εξαγωγι ςυμπεραςμάτων βάςει ενδελεχοφσ ανάλυςθσ, θ ενθμζρωςθ των
κοινωνικϊν εταίρων, θ εκτεταμζνθ διαδικαςία διαβοφλευςθσ με τουσ φορείσ τθσ αγοράσ και θ
ενεργοποίθςθ και ςτιριξθ των μθχανιςμϊν ανάδραςθσ εν μζςω μιασ ςυνεχοφσ εξελικτικισ διαδικαςίασ.
β) Θ ανάγκθ προςζγγιςθσ τθσ δθμιουργίασ ηιτθςθσ (ςυγκζντρωςθ ηιτθςθσ, εξυπθρζτθςθ αναγκϊν,
οικονομικζσ πτυχζσ) αποτελεί ανάλογθσ - αν όχι μεγαλφτερθσ - ςπουδαιότθτασ ηιτθμα με αυτό τθσ
τεχνολογικισ ϊκθςθσ και προαγωγισ.
γ) Το εφροσ τθσ αγοράσ και των επιμζρουσ τομζων αυτισ, αναφορικά με τθν προϊκθςθ καινοτόμων
αγακϊν και υπθρεςιϊν40, ζχει ςθμαντικό ρόλο, υπό τθν ζννοια τθσ ςτρατθγικισ προϊκθςθσ, των
δυνθτικϊν ςυνεργειϊν και τθσ δυνατότθτασ επίτευξθσ προςτικζμενθσ αξίασ εν μζςω ενόσ ανταγωνιςτικοφ
περιβάλλοντοσ.
δ) Θ δυνατότθτα αιτιολόγθςθσ και εν γζνει αντιςτάκμιςθσ επί τθ βάςει κοινωνικϊν, περιβαλλοντικϊν και
οικονομικϊν ωφελειϊν (externalities) τθσ ευρφτερθσ επιβάρυνςθσ που ςυνοδεφει θ παραγωγι
καινοτόμων λφςεων κατά το ςτάδιο ςχεδιαςμοφ και ανάπτυξθσ ,παίηει επίςθσ κακοριςτικό ρόλο.
ε)Θ επιλογι του μίγματοσ πολιτικισ μζτρων και των κινιτρων που διευκολφνουν τθν προϊκθςθ τθσ
καινοτομίασ και θ διαςφάλιςθ των ςυνκθκϊν κεμιτοφ ανταγωνιςμοφ.
Τα βαςικά εργαλεία πολιτικισ είναι τα εξισ:


39
40

Θ νομοκεςία, θ οποία αναπτφςςεται για να εξυπθρετιςει τουσ ςτόχουσ τθσ πολιτικισ, πρζπει να
αποςκοπεί ςτθν προαγωγι τθσ καινοτομίασ και ςτθν αποτροπι των εμποδίων ςτα οποία
προςκροφουν οι καινοτομικζσ επιχειριςεισ και άλλεσ οργανϊςεισ. Χρειάηεται να βελτιωκεί ο
ςυντονιςμόσ των ρυκμίςεων ςτουσ διάφορουσ τομείσ πολιτικισ που επθρεάηουν τισ αγορζσ
καινοτόμων προϊόντων και υπθρεςιϊν. Τα αξιόπιςτα, ευζλικτα και ςωςτά ςχεδιαςμζνα
νομοκετικά και δικαςτικά “περιβάλλοντα” είναι κακοριςτικισ ςθμαςίασ για τθν πραγματοποίθςθ
επιχειρθματικϊν επενδφςεων και για τθν αποδοχι των νζων προϊόντων και υπθρεςιϊν από τουσ
καταναλωτζσ.
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Οι δθμόςιεσ ςυμβάςεισ αποτελοφν βαςικό εργαλείο πολιτικισ ςτο πλαίςιο ενόσ ςτοχευμζνου
ςχεδίου δράςθσ, λόγω του ότι μποροφν να αποτελζςουν τον κινθτιριο μοχλό δθμιουργίασ ηιτθςθσ
μζςω υιοκζτθςθσ του ρόλου του πρωτοπόρου πελάτθ προωκϊντασ με αυτόν τον τρόπο τθ χριςθ
πρακτικϊν που προάγουν τθν καινοτομία. Οι νζεσ Οδθγίεσ τθσ Κοινότθτασ ςτο πλαίςιο τθσ
διακριτικισ ευχζρειασ των ανακετουςϊν αρχϊν/φορζων υποςτθρίηουν τθν δθμιουργία ΡΡΑ με
τθν ζννοια ανάπτυξθσ ενόσ “καινοτόμου” χϊρου (market niche) επιτρζποντασ τον διακριτικό
“επιμεριςμό” τθσ αγοράσ και ενκαρρφνοντασ τθν ανάπτυξθ ανταγωνιςτικϊν λφςεων. Επιπλζον,
απαιτοφνται αλλαγζσ όςον αφορά τισ πρακτικζσ που χρθςιμοποιοφνται για τθ ςυγκζντρωςθ
πλθροφοριϊν ςχετικά με υφιςτάμενεσ και πικανϊσ νζεσ τεχνικζσ λφςεισ και με νζεσ υπθρεςίεσ και
προϊόντα ι τθν ενθμζρωςθ ςχετικά με τθ δυνατότθτα οριςμοφ και επιλογισ τθσ πλζον
ςυμφζρουςασ από οικονομικισ άποψθ προςφοράσ βάςει τθσ εκτίμθςθσ του κόςτουσ του κφκλου
ηωισ). Επίςθσ, οι απαιτιςεισ για υποκατάςταςθ των ατομικϊν αγορϊν μικρισ κλίμακασ από
ομαδικζσ παραγγελίεσ κα μποροφςαν να αποδειχκοφν επωφελείσ. Οι αυξανόμενεσ προςπάκειεσ
κατάρτιςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ με αποδζκτεσ τισ ανακζτουςεσ αρχζσ/φορείσ κακϊσ και θ
ανάπτυξθ δικτφων μεταξφ των αρμόδιων υπθρεςιϊν, αποτελοφν μζτρα οριηόντιου χαρακτιρα που
μποροφν να παράγουν οφζλθ για όλεσ τισ πρωτοπόρουσ αγορζσ.
Τυποποίθςθ/ςιματα: Τα πρότυπα μπορεί να διευκολφνουν τθν ανάπτυξθ των πρωτοπόρων
αγορϊν, υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν αποκλείουν ανταγωνιςτικζσ τεχνολογίεσ και δεν περιορίηουν
χωρίσ λόγο των ανταγωνιςμό. Επίςθσ τα τεχνικά πρότυπα, πρότυπα απόδοςθσ και πρότυπα
προϊόντων ςε όλα τα ςτάδια τθσ παραγωγικισ αλυςίδασ, από τισ πρϊτεσ φλεσ ζωσ τα τελικά
προϊόντα, κα μποροφςαν να καταςτιςουν τθν τυποποίθςθ πιο φιλικι προσ τθν καινοτομία. Γενικά,
θ φπαρξθ ανταγωνιςτικϊν μθ διαλειτουργικϊν προτφπων εμποδίηει τθν εμφάνιςθ καινοτόμων
λφςεων ςε όλα τα ςτάδια τθσ αλυςίδασ προμικειασ/αξίασ δυςχεραίνοντασ τθ δθμιουργία αγοράσ.
Τα πρότυπα κα πρζπει, κατά προτίμθςθ, να βαςίηονται ςτθν απόδοςθ και ςτθ λειτουργικι αξία
αναφορικά με το επιδιωκόμενο αποτζλεςμα αλλά παράλλθλα να είναι ουδζτερα από τεχνολογικι
άποψθ41. H διαδικαςία επιλογισ κα πρζπει να εναπόκειται ςτθ φφςθ του προτφπου και να είναι
αρκετά ευζλικτθ, ϊςτε να προςαρμόηεται ςταδιακά ςτισ μεταβαλλόμενεσ ςυνκικεσ τθσ αγοράσ. Θ
πλθροφόρθςθ ςχετικά με τθν απόδοςθ προϊόντων που υπερβαίνει τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ που
επιβάλλει θ νομοκεςία ςτο πλαίςιο των ςθμάτων κα μποροφςε να επθρεάςει τισ αγοραςτικζσ
αποφάςεισ των δυνθτικϊν πελατϊν (π.χ. επιβράβευςθ λόγω αυξθμζνθσ περιβαλλοντικισ
ευαιςκθτοποίθςθσ). Ειδικότερα τα κριτιρια των ςθμάτων δεν πρζπει να βαςίηονται ςε μια
παράμετρο αλλά ςε μελζτεσ που αναλφουν τισ επιπτϊςεισ ενόσ προϊόντοσ / υπθρεςίασ ςε όλο τον
κφκλο ηωισ αυτϊν, βάςει ζγκυρων επιςτθμονικϊν πλθροφοριϊν (ανάλυςθ προϊόντοσ/υπθρεςίασ,
κοςτολόγθςθ, ανάλυςθ τομζα αγοράσ, δθμογραφικά και τεχνολογικά χαρακτθριςτικά, ζρευνα
εξαγωγισ πρϊτων υλϊν, παραγωγι και διανομι κ.ά.). Με αυτόν τον τρόπο είναι εφικτόσ ο
κακοριςμόσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, ο ζλεγχοσ τθσ ςυμμόρφωςθσ με τισ απαιτιςεισ που
ζχουν τεκεί, θ αξιολόγθςθ προτάςεων ωσ πλαίςιο αναφοράσ ςτο ςτάδιο τθσ ανάκεςθσ, θ χριςθ
διαφορετικοφ τφπου ςθμάτων για διαφορετικοφσ ςκοποφσ.
Δίαυλοι επικοινωνίασ και διαβοφλευςθ: Θ χριςθ δικτφου πλθροφοριϊν και των πλατφόρμων
μάκθςθσ και ανταλλαγισ τεχνογνωςίασ (π.χ. Europe INNOVA), κα μποροφςε να καταςτεί ζνα
παράγοντασ προϊκθςθσ και υλοποίθςθσ των ςχεδίων δράςθσ, μζςω τθσ απρόςκοπτθσ ροισ των
πλθροφοριϊν. Οι ςτοχοκετθμζνεσ ενθμερϊςεισ και ςυνεδριάςεισ των εμπλεκόμενων μερϊν κα
ςυνδράμουν ςτθ λιψθ αποφάςεων ςε εκνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και κα αποτελζςουν κετικό
παράγοντα διατιρθςθσ τθσ πολιτικισ δυναμικισ και άςκθςθσ τθσ βοφλθςθσ των ενδιαφερόμενων
μερϊν.

ii. Εφαρμογι καινοτόμων ςυμβάςεων και διαμόρφωςθ καλϊν πρακτικϊν
Οι δθμόςιεσ ανάγκεσ αποτζλεςαν διαχρονικά παράγοντα ϊκθςθσ τθσ καινοτομίασ ςε πολλοφσ τομείσ,
όπωσ οι τθλεπικοινωνίεσ, θ ενζργεια, θ υγεία, οι μεταφορζσ, θ αςφάλεια και θ άμυνα. Μζςα ςε ζνα
41
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ανταγωνιςτικό περιβάλλον επανεξετάηεται ο ρόλοσ του δθμόςιου τομζα, όςον αφορά τα οφζλθ από τισ
καινοτομίεσ και τθν περαιτζρω προϊκθςι τουσ. Τοφτο ζχουν ςε μεγάλο βακμό πραγματοποιιςει οι
μείηονεσ εμπορικοί εταίροι τθσ ΕΕ - όπωσ οι ΘΡΑ και θ Λαπωνία, όπου θ ανάκεςθ ςυμβάςεων ζρευνασ &
ανάπτυξθσ (Research & Development) για τθν αντιμετϊπιςθ δθμόςιων αναγκϊν για τισ οποίεσ δεν
υφίςταται λφςθ ςτθν αγορά, χρθςιμοποιείται ωσ ςθμαντικόσ μθχανιςμόσ για τθν τόνωςθ τθσ καινοτομίασ.
Το εργαλείο που επιτρζπει τθν προϊκθςθ των καινοτόμων εφαρμογϊν μζςω των δθμοςίων ςυμβάςεων
είναι οι προμικειεσ καινοτόμων λφςεων (PPI) και οι ςτοχευμζνεσ ςτθν προϊκθςθ τθσ Ε&Α είναι ιδιαίτερθσ
ςθμαςίασ είναι θ ικανότθτα ζγκαιρθσ εφαρμογισ από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ των χρθςτϊν πρακτικϊν των
δθμοςίων ςυμβάςεων, τόςο ςε Εκνικό όςο και ςε τοπικό επίπεδο.

Γ.2 - Βιϊςιμθ ανάπτυξθ - "Πράςινεσ" υμβάςεισ
Από τα μζςα τθσ δεκαετίασ του 1970 θ περιβαλλοντικι πολιτικι τθσ Ε.Ε. βαςίηεται ςε προγράμματα
δράςθσ, τα οποία ορίηουν ςτόχουσ προτεραιότθτασ εντόσ ςυγκεκριμζνου χρονικοφ διαςτιματοσ. Το τρζχον
πρόγραμμα, το ζβδομο του είδουσ του, υιοκετικθκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο και το Συμβοφλιο τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ τον Νοζμβριο του 2013 και καλφπτει το διάςτθμα ζωσ και το ζτοσ 2020.
Το πρόγραμμα ορίηει εννζα (9) ςτόχουσ προτεραιότθτασ, κακϊσ και τρόπουσ και δράςεισ προκειμζνου να
υλοποιθκοφν ζωσ το 2020. Οι ςτόχοι αυτοί είναι:
1. προςταςία, διατιρθςθ και ενίςχυςθ του φυςικοφ κεφαλαίου τθσ Ζνωςθσ,
2. μετατροπι τθσ Ζνωςθσ ςε μια πράςινθ και ανταγωνιςτικι οικονομία χαμθλϊν επιπζδων ανκρακοφχων
εκπομπϊν και αποδοτικισ χριςθσ των πόρων,
3. προςταςία των πολιτϊν τθσ Ζνωςθσ από περιβαλλοντικζσ πιζςεισ και κινδφνουσ για τθν υγεία και τθν
ευθμερία,
4. μεγιςτοποίθςθ των οφελϊν τθσ περιβαλλοντικισ νομοκεςίασ τθσ Ζνωςθσ μζςω βελτίωςθσ τθσ
εφαρμογισ,
5. βελτίωςθ τθσ βάςθσ γνϊςεων και αποδεικτικϊν ςτοιχείων για τθν περιβαλλοντικι πολιτικι τθσ Ζνωςθσ,
6. διαςφάλιςθ των επενδφςεων ςτθν περιβαλλοντικι και τθν κλιματικι πολιτικι και αντιμετϊπιςθ του
περιβαλλοντικοφ εξωτερικοφ κόςτουσ,
7. βελτίωςθ τθσ ενςωμάτωςθσ τθσ περιβαλλοντικισ διάςταςθσ και τθσ ςυνοχισ των πολιτικϊν,
8. ενίςχυςθ τθσ αειφορίασ των πόλεων τθσ Ζνωςθσ -και9. αφξθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ Ζνωςθσ όςον αφορά τθν αντιμετϊπιςθ διεκνϊν περιβαλλοντικϊν
και κλιματικϊν προκλιςεων.
Για να εξαςφαλιςτεί θ βιϊςιμθ ανάπτυξθ ςτθν ΕΕ, οφείλουμε να χρθςιμοποιιςουμε τουσ πόρουσ μασ με
πιο ζξυπνο, πιο βιϊςιμο τρόπο. Είναι ςαφζσ ότι το γραμμικό μοντζλο οικονομικισ ανάπτυξθσ, ςτο οποίο
βαςιςτικαμε κατά το παρελκόν, δεν είναι πλζον κατάλλθλο για τισ ςθμερινζσ ανάγκεσ των ςφγχρονων
κοινωνιϊν ςε ζναν παγκοςμιοποιθμζνο κόςμο. Δεν μποροφμε να οικοδομιςουμε το μζλλον μασ πάνω ςε
ζνα μοντζλο «λιψθσ-καταςκευισ-απόρριψθσ». Ρολλοί φυςικοί πόροι είναι πεπεραςμζνοι. Ρρζπει να
βρεκεί περιβαλλοντικά και οικονομικά βιϊςιμοσ τρόποσ χριςθσ τουσ. Επίςθσ, είναι προσ το οικονομικό
ςυμφζρον των επιχειριςεων να κάνουν τθν καλφτερθ δυνατι χριςθ των πόρων τουσ.
Θ περιβαλλοντικι πολιτικι τθσ Ε.Ε. ενςωματϊνεται ςτθν αναπτυξιακι ςτρατθγικι τθσ Ευρϊπθσ για τθν
ερχόμενθ δεκαετία, δθλαδι ςτθν “Ευρϊπθ 2020” που οραματίηεται τθν ΕΕ ωσ μια ζξυπνθ, βιϊςιμθ και
χωρίσ αποκλειςμοφσ οικονομία. Θ "Ευρϊπθ 2020" είναι μια ςτρατθγικι που ζχουν υιοκετιςει από κοινοφ
τα ευρωπαϊκά όργανα, τα κράτθ μζλθ και οι κοινωνικοί εταίροι. Σε επίπεδο Ε.Ε., κάκε κεςμικό όργανο
διαδραματίηει το δικό του ρόλο ςτθ χάραξθ των δράςεων που απαιτοφνται για τθν επίτευξθ των ςτόχων
τθσ ςτρατθγικισ αυτισ. Πςον αφορά τα κράτθ μζλθ, είναι αναγκαία θ απόλυτθ οικειοποίθςθ τθσ
ςτρατθγικισ από τισ κυβερνιςεισ, κακϊσ και από τισ περιφερειακζσ και τοπικζσ αρχζσ. Θ κοινωνία των
πολιτϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων των κοινωνικϊν εταίρων και άλλων μερϊν, κα ζχει επίςθσ ςθμαντικό
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ρόλο, τόςο ςτθν εκπόνθςθ των εκνικϊν προγραμμάτων όςο και ςτθν παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ τουσ
επιτόπου.
Ειδικότερα ςφμφωνα με τισ προτεραιότθτεσ τθσ “Ευρϊπθσ 2020”42 βιϊςιμθ ανάπτυξθ ςθμαίνει:








οικοδόμθςθ μια πιο ανταγωνιςτικισ οικονομίασ χαμθλϊν εκπομπϊν άνκρακα που κάνει
αποτελεςματικι και βιϊςιμθ χριςθ των πόρων τθσ,
προςταςία του περιβάλλοντοσ μείωςθ των εκπομπϊν και αποτροπι τθσ απϊλειασ
βιοποικιλότθτασ,
αξιοποίθςθ τθσ πρωτοπορίασ τθσ Ευρϊπθσ ςτθν ανάπτυξθ νζων πράςινων τεχνολογιϊν και
μεκόδων παραγωγι,
εγκατάςταςθ αποδοτικϊν και ζξυπνων δικτφων θλεκτρικισ ενζργειασ,
εκμετάλλευςθ των δικτφων ςε επίπεδο Ε.Ε. για να ενιςχυκεί το ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα των
επιχειριςεων (ιδίωσ των μικρϊν μεταποιθτικϊν επιχειριςεων),
βελτίωςθ του επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ, ιδίωσ για τισ ΜΜΕ -καιπαροχι βοικειασ ςτουσ καταναλωτζσ για να κάνουν ςωςτζσ επιλογζσ.

Για να ενιςχυκεί θ μετάβαςθ προσ μια αποτελεςματικι ςτθ χριςθ των πόρων οικονομία, με χαμθλζσ
εκπομπζσ άνκρακα, είναι αναγκαία θ αποςφνδεςθ τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ από τθ χριςθ πόρων και
ενζργειασ με:




τθ μείωςθ των εκπομπϊν CO2
τθν προϊκθςθ μεγαλφτερθσ ενεργειακισ αςφάλειασ
τθ μείωςθ του βακμοφ εκμετάλλευςθσ φυςικϊν πόρων για τα προϊόντα που χρθςιμοποιοφμε και
καταναλϊνουμε και γενικότερα τθν ελαχιςτοποίθςθ των επιπτϊςεων ςτο περιβάλλον από το
ςφνολο των ανκρωπίνων δραςτθριοτιτων.

Στθν ανωτζρω κατεφκυνςθ θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι ενζκρινε μια νζα φιλόδοξθ δζςμθ μζτρων για τθν
κυκλικι οικονομία, με ςτόχο τθ διευκόλυνςθ τθσ μετάβαςθσ τθσ Ευρϊπθσ προσ μια κυκλικι οικονομία που
κα δϊςει ϊκθςθ ςτθν ανταγωνιςτικότθτα ςε παγκόςμιο επίπεδο, κα ενδυναμϊςει τθ βιϊςιμθ οικονομικι
ανάπτυξθ και κα δθμιουργιςει νζεσ κζςεισ εργαςίασ.
Σε μια κυκλικι οικονομία, θ αξία των προϊόντων και υλϊν διατθρείται για όςο το δυνατόν περιςςότερο
χρόνο· τα απόβλθτα και θ χριςθ των πόρων ελαχιςτοποιοφνται και οι πόροι διατθροφνται εντόσ τθσ
οικονομίασ όταν ζνα προϊόν ζχει φκάςει ςτο τζλοσ του κφκλου ηωισ του, για να χρθςιμοποιθκεί ξανά και
ξανά ϊςτε να δθμιουργθκεί περαιτζρω αξία. Το μοντζλο αυτό μπορεί να δθμιουργιςει αςφαλείσ κζςεισ
απαςχόλθςθσ ςτθν Ευρϊπθ, να προωκιςει καινοτομίεσ που προςδίδουν ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα και
να παρζχει ζνα επίπεδο προςταςίασ για τον άνκρωπο και το περιβάλλον για τα οποία θ Ευρϊπθ είναι
υπεριφανθ. Μπορεί επίςθσ να παρζχει ςτουσ καταναλωτζσ καινοτόμα και μεγαλφτερθσ διάρκειασ
προϊόντα, τα οποία παρζχουν εξοικονόμθςθ χρθμάτων και βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ.
Για να διευκολυνκεί θ μετάβαςθ ςε μια πιο κυκλικι οικονομία, θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι προτείνει δζςμθ
μζτρων, με ανακεωρθμζνεσ νομοκετικζσ προτάςεισ ςχετικά με τα απόβλθτα, κακϊσ και ζνα ςυνολικό
ςχζδιο δράςθσ.
Το ςχζδιο δράςθσ για τθν κυκλικι οικονομία ςυμπλθρϊνει τθν παροφςα πρόταςθ κακορίηοντασ μζτρα για
«το κλείςιμο του κφκλου» τθσ κυκλικισ οικονομίασ και τθν αντιμετϊπιςθ όλων των φάςεων του κφκλου
ηωισ ενόσ προϊόντοσ: από τθν παραγωγι και τθν κατανάλωςθ, ςτθ διαχείριςθ των αποβλιτων και τθν
αγορά δευτερογενϊν πρϊτων υλϊν. Το ςχζδιο δράςθσ περιλαμβάνει επίςθσ μια ςειρά μζτρων τα οποία
κα ςτοχεφουν ςτθν εξάλειψθ φραγμϊν τθσ αγοράσ ςε ςυγκεκριμζνουσ τομείσ ι ροζσ υλικϊν, όπωσ
πλαςτικά, απορρίμματα τροφίμων, πρϊτεσ φλεσ κρίςιμθσ ςθμαςίασ, καταςκευζσ και κατεδαφίςεισ,
προϊόντα βιομάηασ και βιολογικισ προζλευςθσ, κακϊσ και οριηόντια μζτρα ςε τομείσ όπωσ θ καινοτομία
και οι επενδφςεισ.
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Ο ςτόχοσ του ςχεδίου είναι να δϊςει ζμφαςθ ςε ηθτιματα όπου θ δράςθ ςε επίπεδο Ε.Ε. μπορεί να
δθμιουργιςει πραγματικι προςτικζμενθ αξία και να επιφζρει απτά αποτελζςματα.
Σθμειϊνεται περαιτζρω ότι οι νζεσ Οδθγίεσ για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ υπόςχονται μια ολοκλθρωμζνθ
αντιμετϊπιςθ των περιβαλλοντικϊν κεωριςεων ςτισ διαδικαςίεσ των δθμοςίων ςυμβάςεων όπωσ
χαρακτθριςτικά αναφζρεται και ςτο προοίμιο τθσ Οδθγίασ 2014/24/EU.
Στο ανωτζρω πλαίςιο ζχουν προβλεφκεί οι παρακάτω διατάξεισ ςτθν κλαςςικι οδθγία των δθμοςίων
ςυμβάςεων 2014/24/EU:










Κζςπιςθ οριηόντιασ ριτρασ ςυμμόρφωςθσ των αναδόχων, με τισ εν ιςχφ περιβαλλοντικζσ
υποχρεϊςεισ, είτε αυτζσ προζρχονται από τθν εφαρμογι Ευρωπαϊκϊν, Εκνικϊν ι Διεκνϊν
διατάξεων (Άρκρο 18 §2 περί των εφαρμοηόμενων αρχϊν ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ )
Χριςθ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν για τθν κάλυψθ περιβαλλοντικϊν απαιτιςεων που μπορεί να
αφοροφν ςε οποιοδιποτε ςτάδιο του κφκλου ηωισ ενόσ ζργου, υπθρεςίασ ι προϊόντοσ υπό τθν
προχπόκεςθ ότι βρίςκεται ςε άμεςθ ςυνάφεια με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ και επιμερίηεται
ςτθν αξία τθσ ςφμβαςθσ και τουσ επιδιωκόμενουσ ςτόχουσ- παραδοτζα (Άρκρο 42 περί τεχνικϊν
προδιαγραφϊν)
Χριςθ Σθμάτων, τα οποία επιτρζπουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ να ηθτοφν ςυγκεκριμζνο
αποδεικτικό ςυμμόρφωςθσ εξειδικευμζνων περιβαλλοντικϊν χαρακτθριςτικϊν, π.χ. Eco-label
(Άρκρο 43 περί ςθμάτων)
Χριςθ κριτθρίων ανάκεςθσ ςυμβάςεων που ενςωματϊνουν περιβαλλοντικά κριτιρια είτε
ποιοτικά (π.χ. επίπεδα εκπομπϊν ρφπων) είτε οικονομικά (π.χ. κατανάλωςθ ενζργειασ) είτε
αφοροφν ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία παραγωγισ (π.χ. διαδικαςία EMAS) ι /και ςυγκεκριμζνθ
διαδικαςία άλλου ςταδίου του κφκλου ηωισ τθσ ςφμβαςθσ (Άρκρο 67 περί κριτθρίων ανάκεςθσ
ςφμβαςθσ)
Κοςτολόγθςθ του κφκλου ηωισ ενόσ προϊόντοσ, μίασ υπθρεςίασ ι ενόσ ζργου και αφορά ςε
εςωτερικό κόςτοσ όπωσ το κόςτοσ απόκτθςθσ, χριςθσ, ςυντιρθςθσ και τζλοσ κφκλου ηωισ και
εξωτερικό κόςτοσ που οφείλεται ςε περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ πχ εκπομπϊν ρφπων , κόςτοσ για
το μετριαςμό τθσ κλιματικισ αλλαγισ κλπ (Άρκρο 68 περί κόςτουσ κφκλου ηωισ)
Δυνατότθτα επιβολισ ειδικϊν όρων κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ που ςχετίηονται με
περιβαλλοντικζσ απαιτιςεισ (Άρκρο 70 περί όρων εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ)

Ο γενικόσ ςτόχοσ τθσ μείωςθσ των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων από τισ καταναλωτικζσ ςυνικειεσ του
δθμοςίου τομζα και τθσ προϊκθςθ τθσ καινοτομίασ ςτον τομζα των περιβαλλοντικϊν τεχνολογιϊν,
προϊόντων και υπθρεςιϊν εξειδικεφεται ςε επιμζρουσ ςτόχουσ όπωσ:
•
•
•
•

ςτον κακοριςμό διαδικαςίασ κζςπιςθσ κριτθρίων για το πραςίνιςμα των δθμοςίων ςυμβάςεων και
τον ςχεδιαςμό και υλοποίθςθσ Ρράςινων Δθμόςιων Συμβάςεων·
ςτθν ενθμζρωςθ για τον υπολογιςμό του κόςτουσ κφκλου ηωισ των προϊόντων, υπθρεςιϊν και
ζργων·
ςτθν κατάρτιςθ νομικϊν και επιχειρθςιακϊν κατευκυντθρίων γραμμϊν·
ςτθν πολιτικι υποςτιριξθ των ΡΔΣ με τον κακοριςμό ςτόχων αλλά και ςχετικϊν δεικτϊν για τθν
παρακολοφκθςθ.

Θ χριςθ περιβαλλοντικϊν κριτθρίων πρζπει να εξαςφαλίηει τα ακόλουκα:
•
•
•

τθν ικανοποίθςθ των βαςικϊν αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ, τθσ μθ διάκριςθσ, τθσ αναλογικότθτασ
και τθσ διαφάνειασ
Τθν ςαφι αναφορά τουσ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
Εφόςον ενςωματϊνονται ςτα κριτιρια ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ κα πρζπει να ζχουν άμεςθ
ςυνάφεια με το αντικείμενο τθσ Σφμβαςθσ

Θ χριςθ του κόςτουσ κφκλου ηωισ (LCC) ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προτάςςεται ωσ ζνα χριςιμο εργαλείο
που κα μποροφςε να εξαςφαλίςει εξοικονόμθςθ οικονομικϊν πόρων και μείωςθ των περιβαλλοντικϊν
επιπτϊςεων από τισ δθμόςιεσ αρχζσ.
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Θ βαςικι αντίλθψθ που διαπνζει τισ πράςινεσ παραπζμπει ςτθν φπαρξθ περιβαλλοντικϊν κριτθρίων για
ζργα, προϊόντα και υπθρεςίεσ. Μζχρι ςιμερα ζχουν εκπονθκεί διάφορα εκνικά κριτιρια και υιοκετθκεί
ποικίλεσ εκνικζσ προςεγγίςεισ για τισ πράςινεσ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ. Κακϊσ όμωσ θ χριςθ των ςυμβάςεων
αυτϊν αυξάνεται, τα κράτθ μζλθ καλοφνται να εφαρμόηουν ςυμβατά μεταξφ τουσ κριτιρια, ϊςτε να
αποτρζπεται θ ςτρζβλωςθ τθσ ενιαίασ αγοράσ και θ μείωςθ του ανταγωνιςμοφ εντόσ τθσ ΕΕ. Θ κζςπιςθ
ενιαίασ δζςμθσ κριτθρίων κα περιόριηε ςθμαντικά τθ διοικθτικι επιβάρυνςθ για τουσ οικονομικοφσ φορείσ
και τισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ που ςυνάπτουν πράςινεσ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ.
Επίςθσ, κα πρζπει να ςθμειωκεί θ ςθμαντικι ςυνειςφορά τθσ ζρευνασ αγοράσ για τθν προϊκθςθ των
πράςινων δθμοςίων ςυμβάςεων τόςο κατά τθ κζςπιςθ νζων κριτθρίων όςο και κατά τθ χριςθ
υφιςτάμενων κριτθρίων ςε διαδικαςία ανάκεςθσ ςφμβαςθσ.

Γ.3

-

Βιϊςιμθ ανάπτυξθ – Βελτίωςθ επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ μικρομεςαίων
επιχειριςεων
Ππωσ αναφζρκθκε και ανωτζρω, θ ςυμμετοχι των ΜΜΕ ανά κράτοσ – μζλοσ τόςο ςτον αρικμό των
ςυμβάςεων άνω των ορίων, όςο και ςτθ ςυνολικι αξία αυτϊν παρουςιάηει μεγάλεσ διαφοροποιιςεισ.
Στθν Ελλάδα ςφμφωνα με ςτοιχεία των ετϊν 2009-2011 το μερίδιο των ςυμβάςεων άνω των ορίων
(απόλυτοσ αρικμόσ) που ανατζκθκαν ςε ΜΜΕ ανιλκε ςτο ποςοςτό του 84% όταν ο μζςοσ κοινοτικόσ όροσ
ιταν 56%. Θ διαςτρωμάτωςθ των ποςοςτϊν ανά κατθγορία ΜΜΕ (πολφ μικρι, μικρι και μεςαία) ιταν
21%, 41% και 22% αντίςτοιχα. Σφμφωνα με τθ ςυνολικι αξία των αντίςτοιχων ςυμβάςεων, οι ελλθνικζσ
ΜΜΕ είχαν ςυνολικά 78% μερίδιο με τον κοινοτικό Προ να κυμαίνεται ςτο ποςοςτό 29%.
Ο επιμεριςμόσ των ελλθνικϊν ΜΜΕ ανά κατθγορία ιταν 24%, 23% και 32% με τα αντίςτοιχα ςτοιχεία τθσ
Ζνωςθσ να κυμαίνονται ςε κατά μζςο όρο μικρότερα ποςοςτά (4%, 9% και 15%).
Αναφορικά με τθ ςφγκριςθ ανάμεςα ςτο μερίδιο που οι ΜΜΕ κατζχουν ςτο χϊρο των δθμοςίων
ςυμβάςεων άνω των ορίων και τθν ςυνολικι τουσ οικονομικι βαρφτθτα, όπωσ αυτι αποτυπϊνεται μζςω
τθσ ςυνολικισ προςτικζμενθσ αξίασ43 που αυτζσ αντιπροςωπεφουν, οι εγχϊριεσ ΜΜΕ παρουςιάηουν τα
ζτθ 2009-2011 μεγαλφτερθ κατά μζςο όρο ςυμμετοχι - υπό τθν ζννοια των ςυνολικϊν ανακζςεων - ςτο
χϊρο των δθμοςίων ςυμβάςεων κατά ποςοςτό περίπου 15%, ενϊ οι αντίςτοιχοι κοινοτικοί μζςοι όροι
υπολείπονται περίπου κατά ποςοςτό 29% ςτθ διάρκεια τθσ ίδιασ περιόδου αναφοράσ. Ραρά ταφτα,
επιςθμαίνεται θ διαπιςτωκείςα μείωςθ τθσ ςυμμετοχισ των ελλθνικϊν ΜΜΕ ςτθν εγχϊρια προςτικζμενθ
αξία44 (net) κατά περίπου 21% (2008-2012).
Πςον αφορά ςτθ ςυμμετοχι των ελλθνικϊν ΜΜΕ ςτισ ανακζςεισ δθμοςίων ςυμβάςεων κάτω των
κοινοτικϊν ορίων και λαμβάνοντασ υπόψθ κάποιεσ παραδοχζσ (ενιαίο odds ratio πλθν δφο
επιβεβαιωμζνων περιπτϊςεων, των οποίων ο γεωμετρικόσ μζςοσ όροσ χρθςιμοποιικθκε για να
προβλζψει τουσ δείκτεσ των υπολοίπων περιπτϊςεων), οι εν λόγω ΜΜΕ κατζχουν μερίδιο επί τθσ
ςυνολικισ αξίασ των ςυμβάςεων που ανατζκθκαν τθσ τάξεωσ του 85% με το αντίςτοιχο (κατά μζςο όρο)
κοινοτικό επίπεδο να κυμαίνεται γφρω από το 59%.
Θ ςυνολικι αξία τθσ ςφμβαςθσ επθρεάηει ςε μεγάλο βακμό τθ δυνατότθτα πρόςβαςθσ των ΜΜΕ ςε
ςυμβάςεισ άνω των κοινοτικϊν ορίων, γεγονόσ ιδιαίτερα εμφανζσ ςτθν κατθγορία των πολφ μικρϊν
επιχειριςεων. Ζχει παρατθρθκεί ότι οι Ευρωπαϊκζσ μικρζσ επιχειριςεισ παρουςιάηουν αυξθμζνα ποςοςτά
επιτυχίασ όταν θ αξία (contract value) των ςυμβάςεων κυμαίνεται από το ποςό των 30.000 ευρϊ μζχρι
των 300.000 ευρϊ. Οι μεςαίου μεγζκουσ επιχειριςεισ παρουςιάηουν μειωμζνα ποςοςτά ανακζςεων, όταν
θ αξία των ςυμβάςεων ξεπερνά το ποςό 5.000.000 ευρϊ και ςε μεγαλφτερα ςυμβατικά τιμιματα
(ςυνολικζσ αξίεσ των CAN’s/contract award notice) το ποςοςτό που κατακυρϊκθκε ςτισ κοινοτικζσ ΜΜΕ
ζφταςε το 21% ςε απόλυτουσ αρικμοφσ45. Επιπλζον, θ διάμεςοσ τθσ υπολογιηόμενθσ ςυνολικισ αξίασ ενόσ
43
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http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Category:Glossary (GVA @basic prices=output @basic
prices-intermediate consumption @ purchasing prices)
GVA-Fixed capital consumption
SME’s access to public procurement markets and aggregation of demand in the EU,(Study commissioned by the European
Commission by PwC, ICF GHK and Ecorys ) Feb. 2014,P.49

ΕΝΛΑΛΑ ΑΝΕΞΑΤΘΤΘ ΑΧΘ ΔΘΜΟΣΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Σελίδα 59

ΜΕΡΟ Α - ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΣΙ ΔΗΜΟΙΕ ΤΜΒΑΕΙ

δθμόςιου διαγωνιςμοφ (CAN) προςζγγιςε το ποςό των 330.000 ευρϊ, τθ ςτιγμι που θ αντίςτοιχθ
υπολογιηόμενθ διάμεςοσ του μεγζκουσ μίασ ςφμβαςθσ, (περιλαμβάνει και τθν περίπτωςθ του μοναδικοφ
τμιματοσ) προςζγγιςε αυτό των 50.000 ευρϊ (μζςοσ κοινοτικόσ όροσ). Στθν Ελλάδα οι αντίςτοιχοι αρικμοί
για τα ζτθ 2009-2011 ιταν 333.000 και 27.000 ευρϊ (single awards).
Ειδικότερα, ςτθν περίπτωςθ δθμόςιων διαγωνιςμϊν αγακϊν και υπθρεςιϊν το μζγεκοσ των ςυμβάςεων
και θ ςυνολικι αξία του διαγωνιςμοφ είναι αρκετά υψθλι λόγω του αυξθμζνου κόςτουσ που ςυνζχεται με
τθν προμικεια αγακϊν και υπθρεςιϊν που απαιτείται ζτςι ϊςτε να εξυπθρετθκεί θ δθμόςια ανάγκθ ενόσ
δθμόςιου οργανιςμοφ ι περιφζρειασ μεγάλθσ γεωγραφικισ ζκταςθσ. Το γεγονόσ αυτό είναι αναςταλτικόσ
παράγοντασ για τισ ΜΜΕ, λόγω περιοριςμζνων δυνατοτιτων και ςυγκεκριμζνθσ γεωγραφικισ εμβζλειασ,
αναφορικά με τθν δυνατότθτα που ζχουν να υποβάλουν προςφορά. Ενϊ, κατά γενικι ομολογία, θ
προμικεια μεγάλων ςυμβάςεων είναι βραχυπρόκεςμα ωφζλιμθ για τθν ανακζτουςα αρχι, λόγω του
διοικθτικοφ φόρτου που ςυνεπάγεται θ προμικεια με τα ςυγκεκριμζνα χαρακτθριςτικά, μακροπρόκεςμα
όμωσ το άνωκεν επιχείρθμα οδθγεί ςε περιοριςμό του ανταγωνιςμοφ και ςε αυξθμζνο κόςτοσ λόγω του
αποκλειςμοφ των ΜΜΕ από τθν «αγορά»46
H προμικεια μζςω μεγάλων και διαφοροποιθμζνων ςυμβάςεων που αποτελοφνται από ετερογενι αγακά
και υπθρεςίεσ ςτθν ουςία οδθγεί ςτον αποκλειςμό εξειδικευμζνων ΜΜΕ που κα μποροφςαν να καλφψουν
τθν «επιμζρουσ» ανάγκθ. Θ Επιτροπι ζχει προκρίνει τθ λφςθ τθσ ςυμφερότερθσ από οικονομικισ άποψθσ
προςφορά (κριτιριο EMAT) και του διαχωριςμοφ ςε τμιματα.
Λαμβάνοντασ το άνωκεν υπόψθ, ζχει παρατθρθκεί ότι:
α) όςο μεγαλφτερθ θ διάμεςοσ του μεγζκουσ ενόσ τμιματοσ τόςο μικρότερθ είναι θ πικανότθτα να
κατακυρωκεί ςε μια ΜΜΕ και
β) όςο μεγαλφτερο αρικμό τμθμάτων ενςωματϊνει μία ςφμβαςθ/CAN (διαγωνιςμόσ) τόςο μεγαλφτερθ
είναι θ ςυμμετοχι των ΜΜΕ, όςον αφορά ςτθν ανάκεςθ αυτϊν. Εν προκειμζνω, ςτθν Ελλάδα ποςοςτό
76% των διαγωνιςμϊν (CAN’s) δεν ζχουν τμιματα, το 14% ζχει από 2 ζωσ 4, το 6% περιλαμβάνει από 5
ζωσ 9 τμιματα και το 3% ζχει από 10 ζωσ 19. Οι αντίςτοιχοι αρικμοί τθσ Ζνωςθσ είναι κατά μζςο όρο 71%,
16%, 7% και 3%.
Σχετικά με το κριτιριο τθσ ςυμφερότερθσ από οικονομικισ άποψθσ προςφοράσ θ χριςθ του εν λόγω
κριτθρίου αυξάνει τισ πικανότθτεσ ςυμμετοχισ των ΜΜΕ ςτισ διαγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ κυρίωσ ςτθν
προμικεια των καινοτόμων υπθρεςιϊν όπου απαιτείται θ ςυνδρομι τθσ ζρευνασ και τθσ ανάπτυξθσ, λόγω
του ςυνυπολογιςμοφ των πικανϊν ωφελειϊν που απορρζουν από τθν παροχι τεχνολογικά καινοτόμων
λφςεων ςε τομείσ όπου οι ΜΜΕ κατζχουν το τεχνολογικά ςυγκριτικό πλεονζκτθμα.
Αναφορικά με το ceteris paribus βακμό επιρροισ διαφόρων μεταβλθτϊν, όπωσ το μζγεκοσ τθσ ςφμβαςθσ,
το είδοσ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, θ χριςθ του κριτθρίου τθσ ςυμφερότερθσ από οικονομικισ άποψθσ
προςφορά και ο αρικμόσ των τμθμάτων, όςον αφορά ςτθν πικανότθτα ανάκεςθσ ςε ΜΜΕ,
χρθςιμοποιικθκε παλινδρομικό μοντζλο ςχετικϊν δεδομζνων 27.000 παρατθριςεων (contract award
notices/CAN’s) καταγεγραμμζνων ςτο TED, με ςκοπό τθν ςυνδυαςτικι ανάλυςθ (compound analysis)
επιλεγμζνων παραγόντων.
Θ ανάλυςθ των ερμθνευτικϊν (regressors) μεταβλθτϊν, υπό τθν παραδοχι αξιοπιςτίασ ςε ποςοςτά
μικρότερα του 5% πικανότθτασ τθσ null hypothesis (regressors δεν ζχουν ςοβαρι επιρροι δθλαδι δεν
υφίςταται causality ςτθν περίπτωςθ αποδοχισ τθσ null hyphothesis) κατζλθξε ςτα κάτωκι:
Επιβεβαιϊνεται ότι όςο μεγαλφτερθ θ αξία του διαγωνιςμοφ τόςο μικρότερθ είναι θ πικανότθτα
ανάκεςθσ ςε ΜΜΕ. Ο όροσ των πικανοτιτων (dependent variable), λόγω επιρροισ του λογάρικμου τθσ
ανεξάρτθτθσ μεταβλθτισ «αξία διαγωνιςμοφ» ιταν 0.8529, το οποίο ςθμαίνει ότι για κάκε αφξθςθ κατά
ποςοςτό 172% τθσ ανεξάρτθτθσ μεταβλθτισ θ πικανότθτα ανάκεςθσ ςε ΜΜΕ μειϊνεται κατά ποςοςτό 8%
(με τθν εξαίρεςθ του τομζα των φαρμακευτικϊν προμθκειϊν, o ςυγκεκριμζνοσ παράγοντασ παρουςίαςε
τθ μεγαλφτερθ αιτιότθτα/statistical significance, μικρι p-value).
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Johan Stake (2008) “SME participation and success in public procurement”: p.5-6
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Δεν απεδείχκθ ςθμαντικι επιρροι του είδουσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ςτισ πικανότθτεσ ανάκεςθσ ςε ΜΜΕ.
Θ παλινδρομικι ανάλυςθ καταδεικνφει τθν ανοικτι διαδικαςία, τθν κλειςτι διαδικαςία και τον
ανταγωνιςτικό διάλογο με φκίνουςα ςειρά βαρφτθτασ, αναφορικά με το επίπεδο επιρροισ ςτθν
εξαρτθμζνθ μεταβλθτι (ο όροσ των πικανοτιτων παρουςίαςε μικρι ςχζςθ αιτιότθτασ/statistical
significance και υψθλι ςυμπτωματικότθτα/randomness).
Θ χριςθ του κριτθρίου τθσ ςυμφερότερθσ από οικονομικισ άποψθσ προςφορά μείωςε τθν πικανότθτα
ανάκεςθσ κατά περίπου 9%. Κεωρθτικά μπορεί να υποτεκεί ότι με ςτακεροφσ τουσ άλλουσ παράγοντεσ
(τομζασ, αξία, τμιματα) οι διαγωνιςμοί που αξιολογοφνται βάςει του ςχετικοφ κριτθρίου είναι πιο πικανό
να ανατεκοφν ςε μεγάλεσ επιχειριςεισ ςυγκριτικά με τουσ διαγωνιςμοφσ που ανακζτονται με κριτιριο τθν
χαμθλότερθ τιμι. Ενδεχομζνωσ ςτο ςυγκεκριμζνο δείγμα οι μεγάλεσ επιχειριςεισ παρουςίαςαν
ςυγκριτικό πλεονζκτθμα ζναντι του ανταγωνιςμοφ, λόγω διαγωνιςμϊν όπου απαιτείτο υψθλι
πολυπλοκότθτα των αγακϊν/υπθρεςιϊν και οι τεχνικζσ - οικονομικζσ δυνατότθτεσ του προμθκευτι ςε
ςυνδυαςμό με τθν πρότερθ εμπειρία του διαδραμάτιςαν ςθμαντικό ρόλο ςτθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
Ο επιμεριςμόσ ςε τμιματα αφξθςε τισ πικανότθτεσ ανάκεςθσ ςε ΜΜΕ. Ειδικότερα, ανάμεςα ςε ςυμβάςεισ
(single awards) ίδιου μεγζκουσ θ ςφμβαςθ που αποτελεί τμιμα μεγαλφτερου διαγωνιςμοφ (CAN) είναι
πικανότερο να ανατεκεί ςε ΜΜΕ. Επιπλζον, παρατθρικθκε ότι θ πικανότθτα ανάκεςθσ (εξαρτθμζνθ
μεταβλθτι) ιταν μεγαλφτερθ ςε διαγωνιςμοφσ οι οποίοι ενςωμάτωναν από 10 ζωσ 19 τμιματα. Επίςθσ,
διαπιςτϊκθκε ότι ο τφποσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ δεν παίηει ςθμαντικό ρόλο ,όςον αφορά τθν
πικανότθτα ανάκεςθσ ςε ΜΜΕ με εξαίρεςθ τισ τοπικζσ αρχζσ, όπου παρατθρικθκε κετικι επιρροι τθσ
τάξθσ του 7%47.Θ ωσ άνωκεν παράκεςθ ςυγκριτικϊν δεδομζνων αποςκοπεί ςτθν ανάδειξθ τθσ
ςπουδαιότθτασ τθσ κατάλλθλθσ επεξεργαςίασ των ενδογενϊν με τον εν λόγω τομζα (ΜΜΕ) δεδομζνων,
ςτο πλαίςιο επιλογισ εξειδικευμζνων πολιτικϊν ςτοχευμζνων ςτθν ικανοποίθςθ των ιδιαιτεροτιτων των
τριϊν κατθγοριϊν των ΜΜΕ. Ωσ εκ τοφτου, το εφροσ και ο βακμόσ διαφοροποίθςθσ των προςθκόντων
πολιτικϊν εξαρτάται από τθ δυνατότθτα ανάλυςθσ των ςτοιχείων μιασ αξιόπιςτθσ και δυναμικισ βάςθσ
δεδομζνων και από τθν ανάπτυξθ των κατάλλθλα εναρμονιςμζνων μεκοδολογιϊν προσ εξαγωγι
ςυμπεραςμάτων.

Γ.4 -

Οικονομικι ανάπτυξθ χωρίσ περιοριςμοφσ - Κοινωνικι ενςωμάτωςθ και ςυμβάςεισ
κοινωνικισ αναφοράσ
Ππωσ προαναλφκθκε, μία από τισ τρεισ προτεραιότθτεσ που κατζχει κεντρικι κζςθ ςτθ ςτρατθγικι για τθν
Ευρϊπθ 2020 και διαμορφϊνει τθν εικόνα τθσ κοινωνικισ οικονομίασ τθσ αγοράσ για τθν Ευρϊπθ του
21ου αιϊνα αποτελεί θ ανάπτυξθ χωρίσ αποκλειςμοφσ, θ οποία ςθμαίνει τθν παροχι δυνατοτιτων ςτουσ
πολίτεσ μζςω υψθλϊν επιπζδων απαςχόλθςθσ, τθν επζνδυςθ ςε δεξιότθτεσ, τθν καταπολζμθςθ τθσ
φτϊχειασ και τον εκςυγχρονιςμό των αγορϊν εργαςίασ, τθν κατάρτιςθ ςυςτθμάτων κοινωνικισ
προςταςίασ που βοθκοφν τουσ πολίτεσ να προετοιμαςτοφν και να διαχειριςτοφν τισ αλλαγζσ, με ςκοπό τθν
οικοδόμθςθ μιασ ςυνεκτικισ κοινωνίασ.
Θ Ε.Ε. κατζγραψε τισ γραμμζσ που κα ακολουκιςει τα προςεχι ζτθ ςτο πλαίςιο τθσ ςτρατθγικισ "Ευρϊπθ
2020", με πολφ φιλόδοξουσ ςτόχουσ, από τουσ οποίουσ δεν πρζπει να αποςτεί48.
Ωςτόςο, θ οικονομικι και χρθματοπιςτωτικι κρίςθ που ζπλθξε τθν ΕΕ τα τελευταία χρόνια, δυςχζρανε τθν
επίτευξθ αυτϊν των ςτόχων. Μείηον ηιτθμα αποτελεί θ επανεξζταςθ του οικονομικοφ και κοινωνικοφ
μοντζλου, ϊςτε θ μελλοντικι ανάπτυξθ να μθν είναι απλϊσ βιϊςιμθ, αλλά να εντάςςεται ςτισ αρχζσ τθσ
οικονομικισ, κοινωνικισ και εδαφικισ ςυνοχισ, ςτισ οποίεσ βαςίηεται θ ΕΕ.
Θ αντιμετϊπιςθ ςθμαντικϊν προκλιςεων, όπωσ θ οικονομικι και δθμοςιονομικι βιωςιμότθτα, θ
κοινωνικι πρόνοια και, ιδίωσ, θ δθμιουργία κζςεων εργαςίασ, λαμβάνοντασ υπόψθ, ιδιαίτερα, τισ ομάδεσ
που βρίςκονται ςε επιςφαλζςτερθ κζςθ, όπωσ οι νζοι, οι γυναίκεσ και οι θλικιωμζνοι, οι μακροχρόνια
47
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“Evaluation of SMEs access to public procurement markets in the EU”, GHK (2011),P.38-40
Βλ. ςχετικά Ζκκεςθ τθσ Επιτροπισ Απαςχόλθςθσ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων ΕΕ ςχετικά με τθν κοινωνικι επιχειρθματικότθτα
και τθν κοινωνικι καινοτομία ςτθν καταπολζμθςθ τθσ ανεργίασ, 30/7/2015 (2014/2236(ΛΝΛ))
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άνεργοι, τα άτομα με αναπθρίεσ, οι μετανάςτεσ και θ κοινότθτα των ομά κα μποροφςε ςτο πεδίο των
δθμοςίων ςυμβάςεων να τελεςφοριςει με τθν ζνταξθ και υλοποίθςθ των αρχϊν τθσ κοινωνικισ
οικονομίασ και τθν ςφναψθ ςυμβάςεων κοινωνικισ αναφοράσ.
Ειδικότερα, με τθν υλοποίθςθ των αρχϊν τθσ κοινωνικισ οικονομίασ και ςε ό,τι αφορά το πεδίο των
δθμοςίων ςυμβάςεων κοινωνικισ αναφοράσ, επιτυγχάνεται θ ζνταξθ ατόμων που ανικουν ςτισ ευπακείσ
ομάδεσ του πλθκυςμοφ.
Ευπακείσ ομάδεσ πλθκυςμοφ, εξάλλου, είναι οι κοινωνικζσ ομάδεσ πλθκυςμοφ, των οποίων θ ςυμμετοχι
ςτθν κοινωνικι και οικονομικι ηωι δυςχεραίνεται, είτε εξαιτίασ κοινωνικϊν και οικονομικϊν
προβλθμάτων, είτε εξαιτίασ ςωματικισ ι ψυχικισ ι νοθτικισ ι αιςκθτθριακισ αναπθρίασ, είτε εξαιτίασ
απρόβλεπτων γεγονότων, τα οποία επθρεάηουν τθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ τοπικισ ι ευρφτερα
περιφερειακισ οικονομίασ49.
Θ κοινωνικι οικονομία πρζπει να διαδραματίςει βαςικό ρόλο ςτθν επίτευξθ των ςτόχων αυτϊν. Οι
επιχειριςεισ ςτον τομζα τθσ κοινωνικισ οικονομίασ50 ζχουν αποδειχτεί πιο ανκεκτικζσ ςτισ οικονομικζσ
αναταράξεισ και ζχουν μπορζςει να προςφζρουν καινοτόμεσ λφςεισ για τθν προϊκθςθ τθσ κοινωνικισ
ςυνοχισ και τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ και για τθ δθμιουργία κζςεων εργαςίασ. Επιπλζον, οι επιχειριςεισ τθσ
κοινωνικισ οικονομίασ ζχουν ιςχυρι τοπικι και περιφερειακι βάςθ, και μποροφν να προςφζρουν τισ
κατάλλθλεσ λφςεισ για τισ ςυγκεκριμζνεσ ανάγκεσ.
Ππωσ διλωςε ο αρμόδιοσ Επίτροποσ για τθν απαςχόλθςθ, τισ κοινωνικζσ υποκζςεισ και τθν κοινωνικι
ζνταξθ (το ζτοσ 2013) “Οι κοινωνικζσ επενδφςεισ είναι κακοριςτικισ ςθμαςίασ αν κζλουμε να βγοφμε από
τθν κρίςθ ιςχυρότεροι, με μεγαλφτερθ ςυνοχι και ανταγωνιςτικότεροι. Στο πλαίςιο των υπαρχόντων
δθμοςιονομικϊν περιοριςμϊν, τα κράτθ μζλθ πρζπει να μετατοπίςουν τθν εςτίαςθ τουσ ςε επενδφςεισ
ςτο ανκρϊπινο κεφάλαιο και τθν κοινωνικι ςυνοχι. Αυτι θ προςζγγιςθ μπορεί να επιφζρει τθν αλλαγι,
αν κζλουμε να ςθμειϊςουμε πραγματικι πρόοδο ςτθν επίτευξθ των ςτόχων τθσ ςτρατθγικισ “Ευρϊπθ
2020”. Οι κοινωνικζσ επενδφςεισ ςιμερα βοθκοφν ϊςτε να μθν χρειαςτεί τα κράτθ μζλθ να πλθρϊςουν
πολφ ακριβότερουσ λογαριαςμοφσ από οικονομικισ και κοινωνικισ άποψθσ αφριο”51.
Θ κοινωνικι καινοτομία και θ κοινωνικι επιχειρθματικότθτα είναι, επομζνωσ, βαςικοί παράγοντεσ για τθν
ανάπτυξθ τθσ κοινωνικισ οικονομίασ, και για τθν προϊκθςι τουσ απαιτείται να αναλθφκεί δράςθ ςτουσ
ακόλουκουσ τομείσ:
•
•
•
•
•

εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ
βελτίωςθ τθσ χρθματοδότθςθσ
αυξθμζνθ προβολι και ανταλλαγι πλθροφοριϊν και βζλτιςτων πρακτικϊν ςε ευρωπαϊκό και
εκνικό επίπεδο
προϊκθςθ τθσ ανάπτυξθσ τθσ κοινωνικισ οικονομίασ
βελτίωςθ του νομικοφ πλαιςίου

Συμπεραςματικά, αυτό που πρζπει να τονιςτεί είναι ότι θ επιχειρθματικότθτα δεν βαςίηεται αποκλειςτικά
ςτθν επιδίωξθ κζρδουσ. Διάφοροι παράγοντεσ, τόςο από τον δθμόςιο όςο και από τον ιδιωτικό τομζα, τθν
κοινωνία των πολιτϊν και τισ οργανϊςεισ κοινωνικισ οικονομίασ52 αντιμετωπίηουν βαςικζσ κοινωνικζσ
προκλιςεισ ςυνδυάηοντασ κοινωνικζσ και επιχειρθματικζσ παραμζτρουσ53. Σε αυτό το πλαίςιο, κα πρζπει
49
50

51

52

53

Βλ. ςχετικά άρκρ. 1 ν. 4019/2011
Διάκριςθ πρζπει να γίνει μεταξφ τθσ κοινωνικισ οικονομίασ και τθσ εταιρικισ κοινωνικισ ευκφνθσ (ΕΚΕ). Οι επιχειριςεισ τθσ
κοινωνικισ οικονομίασ είναι επιχειριςεισ που ζχουν ωσ κφριο ςτόχο τον κοινωνικό αντίκτυπο και όχι τθν παραγωγι κερδϊν
για τουσ ιδιοκτιτεσ ι τουσ μετόχουσ τουσ, ενϊ θ ΕΚΕ αφορά τθν εκελοντικι ενςωμάτωςθ, από τισ παραδοςιακζσ εταιρείεσ,
κοινωνικϊν και περιβαλλοντικϊν ςτόχων ςτα επιχειρθματικά προγράμματά τουσ.
Αναφερόμενοσ ςτθ δζςμθ των μζτρων για τισ κοινωνικζσ επιδόςεισ που αποτελεί ζνα ολοκλθρωμζνο πλαίςιο πολιτικισ, το
οποίο λαμβάνει υπόψθ τισ κοινωνικζσ, οικονομικζσ και δθμοςιονομικζσ αποκλίςεισ μεταξφ των κρατϊν μελϊν.
Θ κοινωνικι οικονομία απαςχολεί πάνω από 14,51 εκατομμφρια άτομα ςτθν ΕΕ, ιτοι το 6,5% του ςυνόλου των
απαςχολοφμενων. Καλφπτει φορείσ με ειδικό νομικό κακεςτϊσ (ςυνεταιριςμοφσ, ιδρφματα, ςωματεία, αλλθλαςφαλιςτικζσ
εταιρείεσ), κακϊσ και κοινωνικζσ επιχειριςεισ υπό μορφι τυπικισ ιδιωτικισ ι δθμόςιασ εταιρείασ περιοριςμζνθσ ευκφνθσ
(Ρρωτοβουλία Κοινωνικισ Επιχειρθματικότθτασ – SEC (2011) 1278 final)
Συμπεράςματα του Συμβουλίου, τθσ 20θσ Μαϊου 2014, για τθν προϊκθςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ των νζων με ςκοπό τθν
κοινωνικι τουσ ζνταξθ, 2014/C 183/04), IV (Ρλθροφορίεσ) Ρλθροφορίεσ προερχόμενεσ από τα κεςμικά και λοιπά όργανα και
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να εκτιμθκεί περιςςότερο θ δθμόςια αντίλθψθ για τουσ επιχειρθματίεσ, να εντατικοποιθκεί θ εκπαίδευςθ
και ευαιςκθτοποίθςθ για τθν προαγωγι τθσ κοινωνικισ επιχειρθματικότθτασ και να δοκεί ιδιαίτερθ
προςοχι και μζριμνα ςτισ ομάδεσ που υποεκπροςωποφνται, αφενόσ μεν προκειμζνου να ιδρφςουν,
διαχειριςτοφν ι επεκτείνουν μια επιχείρθςθ ι εταιρεία αφετζρου δε προκειμζνου να ενκαρρυνκοφν όπωσ
ςυμμετάςχουν ςτθν υλοποίθςθ δθμοςίων ςυμβάςεων.

τουσ οργανιςμοφσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
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Δ. Ανάπτυξθ Αρχϊν Καλισ Διακυβζρνθςθσ

Οι όροι Διακυβζρνθςθ και Καλι (χρθςτι) Διακυβζρνθςθ αν και χρθςιμοποιοφνται ευρζωσ δεν ζχουν ωσ
ςιμερα προςδιοριςτεί με ςαφι και ςυγκεκριμζνο τρόπο. Θ ζννοια τθσ χρθςτισ διακυβζρνθςθσ ειςιχκθ ωσ
τιρθςθ κατάλλθλων διοικθτικϊν διαδικαςιϊν ορκισ διαχείριςθσ κονδυλίων αναπτυξιακισ βοικειασ, αλλά
και πολιτικϊν εφαρμογισ τουσ από χρθματοδοτοφμενεσ κυβερνιςεισ. Στισ μζρεσ μασ, δφο δεκαετίεσ μετά
τθν εμφάνιςθ τθσ ζννοιασ χρθςτισ διακυβζρνθςθσ, ςτον πυρινα αυτισ βρίςκονται θ προϊκθςθ τθσ καλισ
νομοκζτθςθσ, ο περιοριςμόσ τθσ πολυνομίασ, θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των νομοκετικϊν και
κανονιςτικϊν ρυκμίςεων, θ φπαρξθ αξιόπιςτθσ πλθροφόρθςθσ και θ διαςφάλιςθ τθσ δυνατότθτασ όλων
των πολιτϊν για εφκολθ πρόςβαςθ ςτθν πλθροφορία.
Σφμφωνα με τισ πλζον ςφγχρονεσ απόψεισ, όπωσ αυτζσ διατυπϊνονται ςτθ διεκνι βιβλιογραφία, ςτο
πλαίςιο τθσ καλισ διακυβζρνθςθσ οι αποφάςεισ πρζπει να λαμβάνονται με τθν ενεργι ςυμμετοχι και τθ
ςυναίνεςθ και των τριϊν κοινωνικϊν ομάδων, ιτοι:
•
•
•

τθσ κυβζρνθςθσ
του ιδιωτικοφ τομζα και των επιχειριςεων
των πολιτϊν και ΜΚΟ

και να ςτθρίηονται ςτισ αρχζσ τθσ:
•
•
•
•
•

•

βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ, με τθν εξιςορρόπθςθ των κοινωνικϊν, οικονομικϊν και περιβαλλοντικϊν
αναγκϊν διαςφαλίηοντασ τισ ςθμερινζσ και μελλοντικζσ ανάγκεσ τθσ κοινωνίασ
διαφάνειασ και αξιοπιςτίασ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ ςτισ διαδικαςίεσ λιψθσ αποφάςεων και τθν
εφαρμογι αυτϊν
διακεςιμότθτασ και αξιοπιςτίασ τθσ παρεχόμενθσ πλθροφορίασ
αποδοτικότθτασ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ και εξυπθρζτθςθσ των πολιτϊν
αποκζντρωςθσ τθσ εξουςίασ ςτο καταλλθλότερο επίπεδο και τθσ ςυνεργαςίασ με τον ιδιωτικό
τομζα, ϊςτε να επιτυγχάνεται θ καλφτερθ απόδοςθ και θ βζλτιςτθ οικονομικι διαχείριςθ του
δθμόςιου χριματοσ (efficient & cost-effective services)
διαςφάλιςθσ δικαιοςφνθσ, νομιμότθτασ και ίςθσ δυνατότθτασ πρόςβαςθσ όλων των κοινωνικϊν
ομάδων ςτισ διαδικαςίεσ λιψθσ αποφάςεων

Ρεραιτζρω, ςφμφωνα με τθν Λευκι Βίβλο για τθν Ευρωπαϊκι Διακυβζρνθςθ για να αναπτυχκεί μια
μεγάλθ δθμοκρατικι δυναμικι ςτθν Ζνωςθ, θ Επιτροπι δρομολογεί ευρεία μεταρρφκμιςθ ςτον τομζα τθσ
διακυβζρνθςθσ και προτείνει τζςςερισ ςθμαντικζσ αλλαγζσ:
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•
•
•
•

κακοριςμό πιο αποτελεςματικϊν πολιτικϊν και νομοκεςιϊν
επαναπροςδιοριςμό των πολιτικϊν και των κεςμικϊν οργάνων με βάςθ ςαφείσ ςτόχουσ
μεγαλφτερθ ςυμμετοχι των πολιτϊν
ςυμμετοχι ςτθ ςυηιτθςθ για τθν παγκόςμια διακυβζρνθςθ

Στο ανωτζρω πλαίςιο και επιπρόςκετα λόγω των πρόςφατων οικονομικϊν, κοινωνικϊν και πολιτικϊν
εξελίξεων, κακϊσ και των ςθμερινϊν δθμοςιονομικϊν περιοριςμϊν κρίκθκε επιτακτικι θ ανάγκθ
εκςυγχρονιςμοφ των κανόνων για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ. Δεδομζνθσ μάλιςτα τθσ οικονομικισ τουσ
ςθμαςίασ, οι δθμόςιεσ ςυμβάςεισ πρζπει να εξυπθρετοφν τον ςτόχο τθσ ανάπτυξθσ ςτθν Ευρϊπθ και να
ςυμβάλλουν ςτθν προαγωγι ενόσ μοντζλου πιο βιϊςιμθσ και χωρίσ αποκλειςμοφσ οικονομικισ
ανάπτυξθσ. Επίςθσ κα πρζπει να διαςφαλίηουν καταρχάσ τθν τιρθςθ των αρχϊν τθσ Συνκικθσ για τθ
Λειτουργία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΣΛΕΕ) και των αρχϊν που απορρζουν από αυτζσ. Ειδικότερα,
ςφμφωνα με το ςθμείο 1 τθσ Αιτιολογικισ Σκζψθσ για τθν οδθγία 2014/24/ΕΕ, κα πρζπει να
διαςφαλίηονται :
•
•
•

θ αρχι τθσ ελεφκερθσ κυκλοφορίασ των εμπορευμάτων
θ αρχι τθσ ελευκερίασ τθσ εγκατάςταςθσ
και θ ελεφκερθ παροχι υπθρεςιϊν

κακϊσ και οι αρχζσ που απορρζουν από αυτζσ, όπωσ θ αρχι τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ, θ αρχι τθσ αποφυγισ
διακρίςεων, θ αρχι τθσ αμοιβαίασ αναγνϊριςθσ, θ αρχι τθσ αναλογικότθτασ και θ αρχι τθσ διαφάνειασ.
Στο πλαίςιο ανάπτυξθσ χρθςτισ διακυβζρνθςθσ ςτθν χϊρα μασ για τον τομζα των δθμοςίων ςυμβάςεων
κρίκθκε ςθμαντικι θ ανάγκθ για τθν φπαρξθ ενόσ κεντρικοφ φορζα που κα ζχει τθν αρμοδιότθτα
ςυντονιςμοφ, κακοδιγθςθσ και εποπτείασ όλων των διοικθτικϊν δομϊν που εμπλζκονται ςτο τομζα των
δθμοςίων ςυμβάςεων.
Θ ικανοποίθςθ τθσ ανάγκθσ αυτισ οδιγθςε ςτθν ίδρυςθ το 2011 με τον νόμο 4013 τθσ Ενιαίασ
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΑΔΔΘΣΥ) ωσ κεντρικό ανεξάρτθτο φορζα ςτον τομζα των
δθμοςίων ςυμβάςεων.
Ο ρόλοσ τθσ αρχισ είναι κεςμικόσ-κανονιςτικόσ / ςυμβουλευτικόσ, ςτρατθγικόσ-ςυντονιςτικόσ, ελεγκτικόσ
και εποπτικόσ.
Ειδικότερα μεταξφ άλλων θ ΕΑΑΔΘΣΥ:










Ρροάγει τθν εκνικι ςτρατθγικι ςτον τομζα των δθμοςίων ςυμβάςεων.
Αποτελεί το κεντρικό φορζα για τον ςυντονιςμό όλων των εμπλεκόμενων διοικθτικϊν δομϊν τόςο
ςε εκνικό όςο και ςε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε εκνικό επίπεδο αποςκοπεί ςτθν ενοποίθςθ και
ομοιόμορφθ ανάπτυξθ και ςτθν εφαρμογι του δικαίου των δθμοςίων ςυμβάςεων. Σε ευρωπαικό
επίπεδο αποτελεί το κεντρικό ςθμείο επικοινωνίασ και ςυντονιςμοφ των ελλθνικϊν αρχϊν με τα
όργανα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
Εποπτεφει τθν δράςθ των φορζων τθσ κεντρικισ διοίκθςθσ ςτον τομζα των δθμοςίων ςυμβάςεων.
Ραρακολουκεί και αξιολογεί τθν αποδοτικότθτα και αποτελεςματικότθτα των δράςεων των
δθμοςίων φορζων ςτον τομζα των δθμοςίων ςυμβάςεων των δθμοςίων φορζων και των
ελεγκτικϊν διοικθτικϊν οργάνων ςτο πλαίςιο του ιςχφοντοσ εκνικοφ και ευρωπαϊκοφ νομοκετικοφ
και κανονιςτικοφ πλαιςίου ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
Αποτελεί το κεντρικό ςθμείο επικοινωνίασ και ςυντονιςμοφ των ελλθνικϊν αρχϊν με τα όργανα
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ςχετικά με φερόμενεσ παραβάςεισ τθσ ευρωπαϊκισ νομοκεςίασ επί των
δθμοςίων ςυμβάςεων, ςε ςυνεργαςία με τθν Ειδικι Νομικι Υπθρεςία του ΥΡΕΞ περί
παραβιάςεων τθσ ευρωπαϊκισ νομοκεςίασ και δικαςτικισ εκπροςϊπθςθσ τθσ χϊρασ ςτα
δικαςτικά όργανα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
Μεριμνά για τθν τιρθςθ των κανόνων και αρχϊν τθσ ευρωπαϊκισ και εκνικισ νομοκεςίασ περί
δθμοςίων ςυμβάςεων, διενεργϊντασ ελζγχουσ προλθπτικοφσ ςε διαδικαςίεσ διαπραγμάτευςθσ,
εκδίδοντασ ςφμφωνθ γνϊμθ, και καταςταλτικοφσ κατόπιν καταγγελιϊν ι εφαρμόηοντασ μεκόδουσ
αποτίμθςθσ κινδφνων, εκδίδοντασ πορίςματα
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Ραρζχει κατευκυντιριεσ οδθγίεσ και ςυμβουλζσ ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ με δικι τθσ πρωτοβουλία
ι φςτερα από αιτιματα των τελευταίων, ςχετικά με τισ διαδικαςίεσ ανάκεςθσ και εκτζλεςθσ
δθμοςίων ςυμβάςεων και τθν ερμθνεία τθσ ευρωπαϊκισ και εκνικισ νομοκεςίασ περί δθμοςίων
ςυμβάςεων, με ςτόχο τθν ορκι εφαρμογι τθσ.
Εκδίδει πρότυπα τεφχθ δθμοπράτθςθσ και ςχζδια ςυμβάςεων μετά από διαβοφλευςθ με τουσ
κατά περίπτωςθ αρμόδιουσ δθμόςιουσ φορείσ.
Τθρεί τθν Εκνικι Βάςθ Δεδομζνων Δθμοςίων Συμβάςεων.

Δ.1 - Ενίςχυςθ διαφάνειασ και ςυμμετοχισ
Λδιαίτερθ βαρφτθτα δίδεται ςτθν τιρθςθ τθσ αρχισ τθσ διαφάνειασ κατά τθν εφαρμογι των κανόνων των
δθμοςίων ςυμβάςεων κακϋ όλο τον κφκλο ηωισ κάκε ςφμβαςθσ, αφοφ αποτελεί εγγφθςθ για ιςότιμεσ και
χωρίσ διακρίςεισ διαδικαςίεσ, ελαχιςτοποιϊντασ φαινόμενα διαφκοράσ και απάτθσ και ςφγκρουςθσ
ςυμφερόντων. Τα κράτθ μζλθ πρζπει να λάβουν μζτρα για τθν πρόλθψθ, τον εντοπιςμό και τθν
αντιμετϊπιςθ των ςυγκροφςεων ςυμφερόντων .
Ραράλλθλα θ χρθςτι διακυβζρνθςθ οφείλει να είναι ςυμμετοχικι και προςανατολιςμζνθ ςτθν επίτευξθ
ςυναίνεςθσ.
H Δθμόςια διαβοφλευςθ, ωσ μία ςυςτθματικι, κεςμικι και αμφίδρομθ ροι πλθροφοριϊν και ανταλλαγι
απόψεων αποτελεί εργαλείο διαφάνειασ και ςυμμετοχισ του κοινοφ ςτθ λιψθ αποφάςεων, δεδομζνου
ότι μζςω αυτισ ηθτείται, καταγράφεται και αξιολογείται θ άποψθ του κοινοφ ςε κζματα άμεςου
ενδιαφζροντοσ, όπωσ νόμοι, πολιτικζσ, επιπτϊςεισ ςχεδίων ι προγραμμάτων.
Με τθν μεταφορά των νζων οδθγιϊν ςτθν εκνικι ζννομθ τάξθ ειςάγεται και ο κεςμόσ τθσ διαβοφλευςθσ
ςε επίπεδο προγραμματιςμοφ και προετοιμαςίασ δθμόςιασ ςφμβαςθσ.
Εξίςου όμωσ ςθμαντικι κακίςταται και θ υπζρβαςθ των πολυάρικμων και διαφορετικϊν ςυμφερόντων
ςτα κζματα των δθμοςίων ςυμβάςεων και θ εν τζλει επίτευξθ ευρείασ ςυναίνεςθσ ςχετικά με το τι
εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον και ωσ προσ τον τρόπο που μπορεί να επιτευχκεί. Κα πρζπει επίςθσ να
τονιςκεί ότι θ χρθςτι διακυβζρνθςθ απαιτεί τα δθμόςια κεςμικά όργανα και οι διοικθτικζσ διαδικαςίεσ
να εξυπθρετοφν το ταχφτερο δυνατόν το ςφνολο των μελϊν τθσ κοινωνίασ.

Δ.2 - Ορκι διαχείριςθ ςυςτιματοσ δθμοςίων ςυμβάςεων
Θ αναγκαιότθτα ενόσ ολοκλθρωμζνου, ςφγχρονου, απλοφ, ευζλικτου, δίκαιου και αποτελεςματικοφ
ςυςτιματοσ δθμοςίων ςυμβάςεων που να εξαςφαλίηει κανόνεσ ορκισ διαχείριςθσ ςε προκαταρκτικό
επίπεδο (προγραμματιςμόσ, ανάλυςθ απαιτιςεων και ςκοπιμότθτασ, ανάλυςθ τθσ αγοράσ και του
κόςτουσ, ςτρατθγικι υλοποίθςθσ ςυμβάςεων) ςε επίπεδο ανάκεςθσ και ςε επίπεδο εκτζλεςθσ των
δθμοςίων ςυμβάςεων.
Θ αποτελεςματικότθτα του ςυςτιματοσ εξαρτάται - ςε όρουσ “καλισ διακυβζρνθςθσ” - από τουσ ρόλουσ
και τισ αρμοδιότθτεσ των εμπλεκόμενων φορζων και το τρόπο διαμόρφωςθσ τθσ ιεραρχικισ πυραμίδασ,
ϊςτε να εξαςφαλίηονται διακριτά επίπεδα αρμοδιοτιτων, χωρίσ επικαλφψεισ.
Εξαρτάται επίςθσ από τθ ςτοχευμζνθ και ορκολογικι διαχείριςθ των οικονομικϊν πόρων, ϊςτε να
εξαςφαλίηεται θ ςχζςθ κόςτουσ - οφζλουσ και να καλφπτονται μόνο οι πραγματικζσ ανάγκεσ. Στο πλαίςιο
αυτό, το ςυνολικό «κόςτοσ του κφκλου ηωισ» (ςυμπεριλαμβανομζνου του αποτυπϊματοσ CO2) των
αγοραηόμενων αγακϊν, υπθρεςιϊν ι ζργων πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ ζτςι ϊςτε οι διοικθτικζσ
διαδικαςίεσ και οι δθμόςιοι κεςμοί να παράγουν αποτελζςματα που ανταποκρίνονται ςτισ ανάγκεσ τθσ
κοινωνίασ, αξιοποιϊντασ με το βζλτιςτο και αποδοτικότερο τρόπο διακζςιμουσ πόρουσ. Θ ζννοια τθσ
αποδοτικότθτασ, ςτο πλαίςιο τθσ καλισ διακυβζρνθςθσ, καλφπτει επίςθσ τθ βιϊςιμθ χριςθ των φυςικϊν
πόρων και τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ.
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Οι απλοφςτεροι και αποτελεςματικότεροι κανόνεσ, που υιοκετικθκαν προσ όφελοσ τόςο των δθμοςίων
αρχϊν όςο και των επιχειριςεων, ιδίωσ των ΜΜΕ, ςτοχεφουν ςτθν αξιοποίθςθ των δθμόςιων πόρων κατά
το δυνατόν καλφτερα, ϊςτε να προςφζρονται ποιοτικζσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ ςτουσ χριςτεσ.
Στθ ςθμερινι πραγματικότθτα, διαφαίνεται πωσ θ διείςδυςθ των ΤΡΕ ςτθ δθμόςια διοίκθςθ μπορεί να
ςυμβάλλει κακοριςτικά ςτθν προϊκθςθ τθσ εφαρμογισ των όρων που εξαςφαλίηουν τθ χρθςτι
διακυβζρνθςθ. Ειδικότερα θ χριςθ τθσ πλθροφορικισ μπορεί να εξαςφαλίςει τθν ομαλι μετάβαςθ από
τθν αυςτθρι και άκαμπτθ γραφειοκρατικι οργάνωςθ των δθμόςιων φορζων ςτθν αποτελεςματικι
διοίκθςθ εξοικονομϊντασ πόρουσ και διοικθτικά βάρθ και αυξάνοντασ τθν αποτελεςματικότθτα και
αποδοτικότθτα τόςο τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ όςο και των οικονομικϊν φορζων . Θ αντικατάςταςθ των
παλαιϊν δομϊν και ςυςτθμάτων τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ με πλθροφοριακζσ υποδομζσ και ςυςτιματα
αντιμετωπίηουν φαινόμενα όπωσ αυτό τθσ οργανωτικισ αδράνειασ, και των νομικϊν και κανονιςτικϊν
περιοριςμϊν αφοφ ειςάγονται εν παραλλιλω με νζο κεςμικό πλαίςιο, ςφμφωνο με τισ αρχζσ τθσ καλισ
διακυβζρνθςθσ. Ωςτόςο κα πρζπει ιδιαιτζρωσ να εξαςφαλιςτεί θ αςφάλεια, το απόρρθτο και θ
πιςτοποίθςθ των ςυςτθμάτων και των χρθςτϊν.
Αναφορικά με τισ διαδικαςίεσ ςυντονιςμοφ και παρακολοφκθςθσ του ςυςτιματοσ των δθμοςίων
ςυμβάςεων χριςιμα είναι :
•

•
•
•
•
•

•

Θ εξζταςθ του τρόπου με τον οποίο το ςφςτθμα δθμόςιων ςυμβάςεων αναπτφςςεται ςτο ςφνολό
του και τισ νζεσ τάςεισ ανάπτυξθσ (κάποιεσ τάςεισ μποροφν να προςδιοριςτοφν μόνο μετά από
χρόνια παρατιρθςθσ)
Ο προςδιοριςμόσ τθσ ανάγκθσ για τυχόν αλλαγζσ ςτο ςφςτθμα
Θ ρφκμιςθ βραχυπρόκεςμων και μακροπρόκεςμων προτεραιοτιτων και αποτίμθςθ του βακμοφ
ικανοποίθςισ τουσ
Θ εξζταςθ και ανάλυςθ εναλλακτικϊν προςεγγίςεων ςυςτθμικϊν προβλθμάτων ι αδυναμιϊν που
εντοπίηονται
Θ παροχι κατευκφνςεων για τθν πολιτικι δθμόςιων ςυμβάςεων και τθ λιψθ ςχετικϊν
αποφάςεων και πρωτοβουλιϊν
Θ παροχι πλθροφοριϊν που ςχετίηονται με αποφάςεισ που λαμβάνονται από άλλουσ φορείσ
χάραξθσ πολιτικισ, κακϊσ και θ αποτφπωςθ των υποβλθκζντων ερωτθμάτων ςτα αρμόδια
επιτελικά όργανα που αφοροφν διευκρινιςεισ επί νομικϊν ι διαδικαςτικϊν κεμάτων, ι/και
πικανϊν προβλθμάτων και δυςλειτουργιϊν των ςυςτθμάτων για τισ θλεκτρονικζσ διαδικαςίεσ,
αλλά και ςτατιςτικϊν ςτοιχείων για όλο τον κφκλο ηωισ των ςυμβάςεων .
Συγκριτικι αξιολόγθςθ με μετριςιμα κριτιρια ςε ετιςια βάςθ ςτισ εκκζςεισ ςυγκεκριμζνων
φορζων /οργανιςμϊν

Δ.3 - Ακεραιότθτα κατά τον προγραμματιςμό, τθν ανάκεςθ και τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων
ςυμβάςεων
Ππωσ θ χρθςτι διακυβζρνθςθ χαρακτθρίηεται, μεταξφ άλλων, από τθ διαςφάλιςθ του κράτουσ δικαίου, τθ
βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ και τθσ λογοδοςίασ του δθμόςιου τομζα, κακϊσ και τθν αντιμετϊπιςθ
τθσ διαφκοράσ ομοιοτρόπωσ και θ διαφάνεια, θ ιχνθλαςιμότθτα και θ λογοδοςία ςτθ λιψθ αποφάςεων
για τισ διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων είναι βαςικζσ παράμετροι για τθ διαςφάλιςθ ορκϊν
διαδικαςιϊν, και για τθν αποτελεςματικι καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ και τθσ απάτθσ ςτον τομζα αυτό.
Εν τοφτοισ για να υπάρξει λογοδοςία κα πρζπει να ζχει καταρχιν διαςφαλιςκεί θ φπαρξθ δίκαιων και
διαφανϊν διαδικαςιϊν που ςυμμορφϊνονται με τουσ κανόνεσ δικαίου.
Κακοριςτικό επομζνωσ παράγοντα ςτθν καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ και ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων
αποτελεί θ ποιότθτα του ςυςτιματοσ των δθμοςίων ςυμβάςεων. Το απλό, και ςυνεκτικό ςφςτθμα που
χαρακτθρίηεται από εννοιολογικι κακαρότθτα και απλουςτευμζνεσ διαδικαςίεσ και εγγυάται τθν
διαφάνεια, τθν ίςθ χωρίσ διακρίςεισ μεταχείριςθ και τισ αρχζσ τθσ αναλογικότθτασ και τθσ αμοιβαίασ
αναγνϊριςθσ, αποτελεί ζνα κωρακιςμζνο ςφςτθμα ςτα ανωτζρω φαινόμενα. Θ περαιτζρω κωράκιςθ του
ςυςτιματοσ μπορεί να επιτευχκεί με τθ κζςπιςθ ςαφϊν μεριδίων ςτθν αλυςίδα ευκφνθσ κατά τθ
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διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, αλλά και τθ κζςπιςθ ςτοχευμζνων μζτρων για τθν
καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ και ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων.
Ρεραιτζρω θ ςφγκρουςθ ςυμφερόντων, ζννοια που χαρακτθρίηει κατάςταςθ κατά τθν οποία τα πρόςωπα
που εμπλζκονται ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ζχουν αντικρουόμενεσ επαγγελματικζσ ι
προςωπικζσ υποχρεϊςεισ ι προςωπικά ι οικονομικά ςυμφζροντα που ενδζχεται να τουσ δυςκολεφουν
ςτθν εκπλιρωςθ των κακθκόντων τουσ µε δίκαιο και αμερόλθπτο τρόπο, ι περιπτϊςεισ ςτισ οποίεσ ζνα
άτοµο ζχει τθ δυνατότθτα να επθρεάςει τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ
προκειμζνου να προωκιςει τα δικά του ςυμφζροντα. Μια τζτοια ςφγκρουςθ ςυµφερόντων δεν οδθγεί
αναγκαςτικά ςε διαφκορά, αλλά ενδζχεται να οδθγιςει ςε παράτυπθ ςυµπεριφορά. Κατά ςυνζπεια, ο
εντοπιςµόσ και θ επίλυςθ των ςυγκροφςεων ςυµφερόντων ζχει ηωτικι ςθµαςία για τθν πρόλθψθ τθσ
απάτθσ. Ρρζπει να τονιςτεί ότι θ ςφγκρουςθ ςυµφερόντων αποτελεί αντικειµενικά και αφ' εαυτισ
ςθµαντικι παρατυπία ανεξάρτθτα από τισ προκζςεισ των ενδιαφερόμενων µερϊν και το εάν ενεργοφςαν
καλόπιςτα ι όχι.
Τα Συςτιματα Ελζγχου ςτον τομζα των δθμοςίων ςυμβάςεων διαδραματίηουν ςθμαντικό ρόλο ςτθν
ενίςχυςθ τθσ λογοδοςίασ, τθσ πρόλθψθσ φαινομζνων διαφκοράσ, αλλά και ςτθν αξιολόγθςθ τθσ
αποδοτικότθτασ των δομϊν του ςυςτιματοσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Για το ςκοπό αυτό ςυνίςταται θ
υιοκζτθςθ μια προνοθτικισ, δομθμζνθσ και ςτοχοκετθμζνθσ προςζγγιςθσ με επάλλθλα ςυςτιματα
προλθπτικϊν και καταςταλτικϊν ελζγχων, ελζγχων μετά από αξιολόγθςθ κινδφνου αλλά και ελζγχων
επιδόςεων.
Σθμαντικά ηθτιματα για τθν διενζργεια επιτυχθμζνων ελεγκτικϊν διαδικαςιϊν είναι:
•
•
•
•

Ο αυςτθρόσ προςδιοριςμόσ του ελεγκτικοφ πεδίου κάκε ελεγκτικοφ φορζα
Θ αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των υφιςτάμενων ελζγχων
Ο ςωςτόσ προγραμματιςμόσ και θ αποφυγι επικαλφψεων των ελεγκτικϊν αρμοδιοτιτων
Ο ποςοτικόσ προςδιοριςμόσ του κινδφνου εμφάνιςθσ ενόσ ςυγκεκριμζνου είδουσ απάτθσ, με
αξιολόγθςθ του αντίκτυπου και τθσ πικανότθτασ εμφάνιςθσ (αρχικόσ κίνδυνοσ).
• Θ αξιολόγθςθ του τελικοφ κινδφνου μετά τθ ςυνεκτίμθςθ του αντίκτυπου τυχόν υφιςτάμενων
ελζγχων και τθσ αποτελεςματικότθτάσ τουσ, δθλαδι τθσ κατάςταςθσ όπωσ διαμορφϊνεται τθν
τρζχουςα χρονικι ςτιγμι (εναπομζνων κίνδυνοσ).
• Αξιολόγθςθ του αντίκτυπου των προγραμματιςμζνων ελζγχων για τον μετριαςμό του κινδφνου επί
του τελικοφ (εναπομζνοντοσ) κινδφνου.
• Κακοριςμόσ του κινδφνου-ςτόχου, δθλαδι του επιπζδου κινδφνου που κεωρείται αποδεκτό από
τθ διαχειριςτικι αρχι μετά τθν αποτελεςματικι εφαρμογι του ςυνόλου των ελζγχων.
Στο πλαίςιο των ελζγχων νομιμότθτασ δθμοςίων ςυμβάςεων ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων, οι
επαλθκεφςεισ κακϊσ και τα μζτρα καταπολζμθςθσ τθσ απάτθσ που περιγράφονται ςτο ςφςτθμα
διαχείριςθσ και ελζγχου τθσ Ρρογραμματικισ Ρεριόδου 2014-2020 και ςτο οικείο κεςμικό πλαίςιο
(Ν.4314/2014 & ΥΡΑΣΥΔ υπ’αρ 81986/ΕΥΚΥ712/31-7-2015) ζχουν ςχεδιαςτεί προσ τθν κατεφκυνςθ
επίλυςθσ των ςθμαντικότερων ηθτθμάτων για τθ διενζργεια επιτυχθμζνων ελεγκτικϊν διαδικαςιϊν που
αναφζρονται ςτο κείμενο τθσ ςτρατθγικισ. Συγκεκριμζνα, ο προςδιοριςμόσ του ελεγκτικοφ πεδίου κάκε
ελεγκτικοφ φορζα και θ αποφυγι επικαλφψεων διαςφαλίηεται (βλ. ενδεικτικά άρκρο 39 τθσ ΥΡΑΣΥΔ), ο
προγραμματιςμόσ των επαλθκεφςεων αναλφεται διεξοδικά ςτισ διαδικαςίεσ του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ
και ελζγχου (βλ. ΔΛΛ 6 ), ενϊ τα ηθτιματα αξιολόγθςθσ και εντοπιςμοφ κινδφνων απάτθσ ζχουν ςχεδιαςτεί
για να αντιμετωπίςουν τα ηθτιματα που αναφζρονται ςτο κείμενο.
Τζλοσ, ςκόπιμθ κρίνεται θ αναφορά τθσ ςυμβολισ ςτα ελεγκτικά ςυςτιματα των θλεκτρονικϊν
πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων με αδιαπραγμάτευτθ τθν προςταςία των προςωπικϊν δεδομζνων, τθσ
πιςτοποίθςθσ και αςφάλειασ των ςυςτθμάτων που κα εγγυϊνται τθ αςφαλι παροχι πλθροφοριϊν και
ςυναλλαγϊν με ςυνεχι διακεςιμότθτα και διαλειτουργικότθτα, αλλά και εξαςφάλιςθ πρόςβαςθσ των
θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν από όλουσ τουσ δυνθτικοφσ χριςτεσ. Φαινόμενα πρόχειρου ςχεδιαςμοφ
ςυςτθμάτων που απλϊσ μεταφζρουν παρωχθμζνεσ διαδικαςίεσ και πρακτικζσ ςε θλεκτρονικι μορφι ,
χωρίσ να προθγθκεί αναςχεδιαςμόσ ι ακόμα και αναδιοργάνωςθ διαδικαςιϊν απλοφςτευςθ και
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εξορκολογιςμόσ (reengineering) διαδικαςιϊν τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ με βάςθ αποτελεςματικά
ςυςτιματα τεχνολογίασ πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν οδθγοφν ςε ςίγουρθ αποτυχία.
Θ προςπάκεια μετάβαςθσ από όλθ τθν ανωτζρα περιγραφείςα κατάςταςθ ςτθν υλοποίθςθ μζςω
ςυγκεκριμζνων και εξειδικευμζνων μζτρων/δράςεων περιγράφεται αναλυτικότερα ςτο ςχζδιο δράςθσ
που ακολουκεί ςτο Μζροσ Β του παρόντοσ.
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