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Η Α ρχή μζ ςα από τισ απο φάςε ι σ τησ

Προζλήυεις προζφπικού με ζσμβάζεις οριζμένοσ τρόνοσ βάζει ηοσ
άρθροσ 63 ηοσ ν. 4430/2016
Σο ηιτθμα τθσ νομιμότθτασ των διαδικαςιϊν πρόςλθψθσ προςωπικοφ φφλαξθσ,
κακαριότθτασ και ςίτιςθσ με ςυμβάςεισ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου,
κατ’ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 63 του ν. 4430/2016, ζχει εγερκεί ενϊπιον τθσ
ΑΕΠΠ, κατόπιν προςβολισ με προδικαςτικζσ προςφυγζσ των ςχετικϊν προςκλιςεων
εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθ ςφναψθ των εν λόγω ςυμβάςεων εργαςίασ, από
οικονομικοφσ φορείσ δραςτθριοποιοφμενουσ ςτθν αγορά των δθμοςίων ςυμβάςεων, με
τθν αιτίαςθ ότι ζνεκα των προςβλθτζων διαδικαςιϊν κίγονται τα οικονομικά τουσ
ςυμφζροντα κακϊσ αποκλείεται θ ανάκεςθ των εν λόγω υπθρεςιϊν μζςω προκιρυξθσ
δθμόςιων διαγωνιςμϊν, κατ’ εφαρμογι των διατάξεων του Ν. 4412/2016.
Με ςειρά αποφάςεων τθσ ΑΕΠΠ απορρίπτονται οι οικείεσ προδικαςτικζσ προςφυγζσ, με το
ςκεπτικό ότι οι προςβαλλόμενεσ προςκλιςεισ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ ζχουν ωσ
αντικείμενο τθ ςφναψθ ςυμβάςεων εργαςίασ, οι οποίεσ εμπίπτουν ςτισ εξαιροφμενεσ από
το πεδίο εφαρμογισ των διατάξεων του Ν. 4412/2016 ςυμβάςεισ. Σων διαφορϊν αυτϊν
ζχουν επιλθφκεί εξίςου και τα κατά τόπο αρμόδια Διοικθτικά Εφετεία, κατόπιν αςκιςεωσ
αιτιςεων αναςτολισ κατά των ωσ άνω αποφάςεων τθσ ΑΕΠΠ εκ μζρουσ των κιγόμενων
οικονομικϊν φορζων, τα οποία με τισ εκδοκείςεσ ζωσ ςιμερα αποφάςεισ τουσ, άλλοτε
δζχονται τισ ςχετικζσ αιτιςεισ, επί τθ βάςει τθσ ανεπανόρκωτθσ ι δυςχερϊσ
επανορκϊςιμθσ βλάβθσ των αιτοφντων, και άλλοτε απορρίπτουν αυτζσ, επικυρϊνοντασ το
ςκεπτικό τθσ ΑΕΠΠ.
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Επιςθμαίνεται ιδιαίτερα ότι το υμβοφλιο τθσ Επικρατείασ με τθν υπ' αρικ. 1305/2017
απόφαςι του, θ οποία εκδόκθκε ςτο πλαίςιο πρότυπθσ δίκθσ, ζχει απευκφνει ενϊπιον του
Δικαςτθρίου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςχετικά προδικαςτικά ερωτιματα, τα οποία
ςυνοψίηονται ςτο ερϊτθμα εάν θ προςφυγι των δθμόςιων αρχϊν ςε άλλα μζςα, πλθν των
δθμοςίων ςυμβάςεων, για τθν παροχι υπθρεςιϊν δθμοςίου ςυμφζροντοσ, όπωσ είναι θ
ςφναψθ ςυμβάςεων εργαςίασ οριςμζνου χρόνου, είναι επιτρεπτι κατά το δίκαιο τθσ
Ζνωςθσ και κάτω από ποιεσ ενδεχομζνωσ προχποκζςεισ, και ςτο ερϊτθμα εάν μια
απόφαςθ δθμόςιασ αρχισ, θ οποία εκδόκθκε υπό τθν αντίλθψθ ότι θ επίδικθ διαδικαςία
ανάκεςθσ ςυμβάςεων εργαςίασ εξαιρείται του πεδίου εφαρμογισ τθσ οδθγίασ 2014/24 ΕΕ,
κα ζπρεπε να εξεταςκεί από το δικαςτιριο που είναι αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ
δικονομικισ οδθγίασ 89/665 ΕΟΚ, δεδομζνου ότι θ ςχετικι διαφορά εγείρεται από
οικονομικό φορζα δραςτθριοποιοφμενο ςτθν αγορά δθμοςίων ςυμβάςεων και αφορά τθ
νομιμότθτα τθσ εν λόγω εξαίρεςθσ.
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Η Α ρχή μζ ςα από τισ απο φάςε ι σ τησ

Κλιμάκιο 6ο
Απόθαζη ΑΔΠΠ 42/2018
Ανακζτουςα αρχι προκιρυξε θλεκτρονικό ανοιχτό δθμόςιο διεκνι διαγωνιςμό για τθν
ανάδειξθ αναδόχου με αντικείμενο

τθν «Παροχι Τπθρεςιϊν για τθν Ενεργειακι

Αναβάκμιςθ Δθμοςίων Κτιρίων και Εγκαταςτάςεων» τθσ Περιφζρειάσ τθσ, με κριτιριο
κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά με ςτακερι τιμι,
αποκλειςτικά και μόνο βάςει ποιοτικϊν (τεχνικϊν) κριτθρίων.
Η διακιρυξθ του ςυγκεκριμζνου διαγωνιςμοφ χαρακτθρίηει το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ
που πρόκειται να ςυναφκεί ωσ παροχι υπθρεςιϊν ςφμφωνα με τουσ Κωδικοφσ CPV
71621000-7 (υπθρεςίεσ τεχνικισ ανάλυςθσ ι παροχισ ςυμβουλϊν, 66171000-9 (υπθρεςίεσ
παροχισ οικονομικϊν ςυμβουλϊν) και 79311410-4 (εκτίμθςθ οικονομικϊν επιπτϊςεων).
Ανεξάρτθτα από τον ωσ άνω νομικό χαρακτθριςμό που προςδίδει θ ανακζτουςα αρχι, με
βάςθ τον όρο τθσ διακιρυξθσ, που αφορά ςτο αντικείμενο τθσ διακιρυξθσ και ςτα
παραδοτζα τθσ ςε ςυνδυαςμό με τον όρο αυτισ που αφορά ςτθ ςκοπιμότθτα τθσ εν
προκειμζνω ςφμβαςθσ, προκφπτει ότι το ζργο που πρόκειται να ανακζςει θ ανακζτουςα
αρχι ςυνίςταται ςτθν ενεργειακι επικεϊρθςθ των κτιρίων και ςτθν υποβολι
τεκμθριωμζνων τεχνοοικονομικά προτάςεων για τθν ενεργειακι αναβάκμιςι τουσ. Με
αυτό το περιεχόμενο το προκθρυςςόμενο ζργο αποτελεί δθμόςια ςφμβαςθ υπαγόμενθ
ςτισ διατάξεισ που διζπουν τουσ διαγωνιςμοφσ εκπόνθςθσ μελετϊν και παροχισ τεχνικϊν
και λοιπϊν ςυναφϊν επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν του άρκρου 2 παρ. 1 περ. 9 υποπερ. α) του
ν. 4412/2016 ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ των άρκρων 111 επόμ. του ίδιου νόμου,
ςφμφωνα με τουσ Κωδικοφσ CPV 71314300-5 (υπθρεςίεσ παροχισ ςυμβουλϊν ςχετικά με
τθν ενεργειακι απόδοςθ), 79412000-5 (υπθρεςίεσ παροχισ ςυμβουλϊν ςε κζματα
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οικονομικισ διαχείριςθσ) και 79419000-4 (υπθρεςίεσ παροχισ ςυμβουλϊν ςε κζματα
εκτιμιςεων).
Ωσ εκ τοφτου, κατ’ εφαρμογι του άρκρου 379 παρ. 7 του ν. 4412/2016 ωσ ιςχφει, και
δεδομζνου ότι ο επίμαχοσ διαγωνιςμόσ είχε προκθρυχκεί το 2017, θ Αρχι Εξζταςθσ
Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν ζκρινε ότι είναι κακ’ φλθν αναρμόδια να εξετάςει τθν εν λόγω
προδικαςτικι προςφυγι ωσ αφορϊςα ςε δθμόςια ςφμβαςθ εκπόνθςθσ μελετϊν και
παροχισ τεχνικϊν και λοιπϊν ςυναφϊν επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν. Ομοίωσ δε θ ΑΕΠΠ ζχει
κρίνει και με τθν υπ’ αρ.113/2017 απόφαςι τθσ.
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Ε κδηλ ώ ςε ι σ - Δ ραςτηρι ό τητε σ

Θέμαηα
Δκδήλφζη για ηην κοπή πρφηοτρονιάηικης πίηας ΑΔΠΠ
Σθν

21.02.2018 πραγματοποιικθκε ςτθν ζδρα τθσ ΑΕΠΠ θ κοπι τθσ πρϊτθσ

πρωτοχρονιάτικθσ πίτασ τθσ Αρχισ από τον Πρόεδρό τθσ, κ. Φϊτιο Κατςίγιαννθ, Πρόεδρο
Εφετϊν ΔΔ ε.τ. . Σθν εκδιλωςθ τίμθςαν με τθν παρουςία τουσ οι κ.κ. Ιωάννθσ
Καραβοκφρθσ, Πρόεδροσ του ΑΕΠ, εκπρόςωποι του κ. Φϊτιου Κουρμοφςθ, Ειδικοφ
Γραμματζα Διαχείριςθσ Ιδιωτικοφ Χρζουσ, Δθμιτριοσ Καραςτογιάννθσ, τζλεχοσ τθσ
Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικισ Πολιτικισ, Αρμόδιοσ για τθν Ελλάδα
ςε κζματα δθμοςίων ςυμβάςεων, ταφροσ Αναςταςόπουλοσ, Αναπλθρωτισ Πρόεδροσ
Σριμελοφσ

υμβουλίου

Διεφκυνςθσ

Διοικθτικοφ

Εφετείου

Ακθνϊν,

Βαςιλικι

Αρβανιτοποφλου, Διευκφντρια Ανκρωπίνου Δυναμικοφ & Διοικθτικισ Τποςτιριξθσ του
Τπουργείου

Δικαιοςφνθσ,

Διαφάνειασ

και

Ανκρωπίνων

Δικαιωμάτων,

Γεϊργιοσ

Καραμιηάρθσ, Αντιπρόεδροσ Δ.. Δικθγορικοφ υλλόγου Πειραιά, τα Μζλθ τθσ Αρχισ, το
Ειδικό Επιςτθμονικό και διοικθτικό προςωπικό τθσ. το χαιρετιςμό που απεφκυνε ο
Πρόεδροσ τθσ ΑΕΠΠ προσ τουσ εκλεκτοφσ προςκεκλθμζνουσ, τα ςτελζχθ και το προςωπικό
τθσ Αρχισ αναφζρκθκε ιδιαίτερα ςτο καταλυτικό ζργο τθσ Αρχισ ςτο πεδίο τθσ
εξωδικαςτικισ επίλυςθσ των διαφορϊν από τθν ανάκεςθ δθμοςίων ςυμβάςεων, ζργο το
οποίο, όπωσ υπογράμμιςε, οικοδομικθκε ςε ςτζρεεσ βάςεισ χάριν ςτθν ομόκυμθ ςτιριξθ
τθσ θγεςίασ του Τπουργείου Δικαιοςφνθσ και όλων των ςτελεχϊν του, αλλά και ςτθν άοκνθ
προςπάκεια των μελϊν, των νομικϊν ςυμβοφλων, του ειδικοφ επιςτθμονικοφ προςωπικοφ,
των γραμματζων Κλιμακίων και του λοιποφ προςωπικοφ τθσ Αρχισ.
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Δκδήλφζη με θέμα : «Γιάλογοι Γιοικηηικού –Φορολογικού Γικαίοσ»
το πλαίςιο των επιςτθμονικϊν εκδθλϊςεων που διοργανϊνονται ανά τακτά διαςτιματα
με τθ ςυνεργαςία τθσ Ζνωςθσ Ελλινων Δθμοςιολόγων (ΕΕΔ) και του Δικθγορικοφ υλλόγου
Θεςςαλονίκθσ πραγματοποιικθκε ςτισ 9 Μαρτίου 2018 ςτθ Θεςςαλονίκθ εκδιλωςθ με
τίτλο «Διάλογοι Διοικθτικοφ-Φορολογικοφ Δικαίου». Σθν εκδιλωςθ χαιρζτιςαν ο κ.
Βαςίλειοσ Σηζμοσ, Πρόεδροσ τθσ ΕΕΔ - φμβουλοσ ΑΕΠ, ο κ. Ευςτάκιοσ Κουτςοχινασ,
Πρόεδροσ του ΔΘ, και θ κα Αικατερίνθ Περιςτεροποφλου, Πρόεδροσ Εφετϊν ΔΔ. Σο πρϊτο
μζροσ τθσ εκδιλωςθσ, το οποίο ιταν αφιερωμζνο ςε επίκαιρα ηθτιματα από τουσ τομείσ
του δικαίου προςταςίασ του περιβάλλοντοσ και του δικαίου των δθμοςίων ςυμβάςεων,
πλαιςίωςαν με τισ ειςθγιςεισ του ο κ. Απόςτολοσ Παπακωνςταντίνου, ΔΝ - Δικθγόροσ Παρ’
Αρείω Πάγω, ο οποίοσ ςτθν ειςιγθςι του αναφζρκθκε ςε επίκαιρεσ αποφάςεισ του τΕ ςε
ςχζςθ με τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και θ κα Ελιςάβετ Αλαγιαλόγλου, Μζλοσ τθσ
ΑΕΠΠ, θ οποία με τθν ειςιγθςι τθσ ζκιξε ηθτιματα ςχετικά με τθν πρακτικι εφαρμογι των
«δικονομικϊν κανόνων» του π.δ. 39/2017, όπωσ ζχουν αναδειχκεί μζςα από τισ ζωσ
ςιμερα εκδοκείςεσ αποφάςεισ τθσ ΑΕΠΠ. Σο πρϊτο μζροσ τθσ εκδιλωςθσ ςυντόνιςε ο κ.
Βαςίλειοσ Σηζμοσ, Πρόεδροσ τθσ Ε.Ε.Δ. - φμβουλοσ ΑΕΠ. Σο δεφτερο μζροσ τθσ
εκδιλωςθσ, το οποίο ιταν αφιερωμζνο ςε επίκαιρα ηθτιματα φορολογικοφ δικαίου,
πλαιςίωςαν με τισ ειςθγιςεισ τουσ θ κα Ελζνθ Θεοχαροποφλου, Αναπλθρϊτρια
Κακθγιτρια Νομικισ ΔΠΘ, θ οποία ανζπτυξε ειςιγθςθ με κζμα τισ εξελίξεισ ςτθ διαφάνεια
του φορολογοφμενου και τθ νομικι του προςταςία και θ κα Αικατερίνθ εραφείμθ, Εφζτθσ
ΔΔ, θ οποία ανζπτυξε ειςιγθςθ με κζμα τισ ζμμεςεσ τεχνικζσ φορολογικοφ ελζγχου,
αναφερόμενθ ειδικά ςτθν ζννοια τθσ προςαφξθςθσ τθσ περιουςίασ. Σο δεφτερο μζροσ τθσ
εκδιλωςθσ ςυντόνιςε ο κ. Δθμιτριοσ Φινοκαλιϊτθσ, Μζλοσ του ΔΘ και του Δ τθσ ΕΕΔ Δικθγόροσ ειδικευμζνοσ ςε κζματα φορολογικοφ δικαίου.
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Ε πι και ρό τητα

Θέμαηα
Δπέκηαζη πεδίοσ αρμοδιόηηηας ηης ΑΔΠΠ
Κατ’ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 379 παρ. 7 του Ν. 4412/2016, ωσ ιςχφει,
ενεργοποιοφνται οι διατάξεισ του Βιβλίου IV (άρκρα 345 ζωσ 374) για τισ διαφορζσ που
αναφφονται από πράξεισ ι παραλείψεισ, οι οποίεσ εκδίδονται ι ςυντελοφνται από
ανακζτουςεσ αρχζσ/ανακζτοντεσ φορείσ, ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, θ
οποία εκκινεί, κατά τα οριηόμενα ςτα άρκρα 61,120, 290 και 330 του ωσ άνω νόμου, μετά
τθν 1θ Μαρτίου 2018, για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων και τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ
εκπόνθςθσ μελετϊν και παροχισ τεχνικϊν και λοιπϊν ςυναφϊν επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν,
με εκτιμϊμενθ αξία ςφμβαςθσ (χωρίσ Φ.Π.Α.) ανϊτερθ των 60.000 ευρϊ και κατϊτερθ των
ορίων των άρκρων 5 και 235 του ωσ άνω νόμου.

8

Α νακο ι νώ ςε ι σ

Θέμαηα
Ανάθεζη καθηκόνηφν Αναπληρώηριας Προέδροσ ηης ΑΔΠΠ
Με πράξθ του Προζδρου τθσ ΑΕΠΠ ανατίκενται κακικοντα Αναπλθρϊτριασ Προζδρου τθσ
ΑΕΠΠ ςτθν κα ταυροφλα Κουρι, Μζλοσ τθσ ΑΕΠΠ.

Γιαγφνιζηικές διαδικαζίες προζλήυεφν ηης ΑΔΠΠ
το πλαίςιο εντατικισ προςπάκειασ που καταβάλλεται από τθν ΑΕΠΠ ςε ςυνεργαςία με τον
ΑΕΠ όπωσ και λοιποφσ αρμόδιουσ φορείσ βρίςκονται ςε τελικό ςτάδιο οι διαδικαςίεσ για
τθν πρόςλθψθ 9 νζων μελϊν τθσ ΑΕΠΠ, ενϊ ζχει ιδθ εκκινιςει και νζα διαδικαςία επιλογισ
επιπλζον 2 μελϊν. Παράλλθλα, ζχουν εκκινιςει οι διαδικαςίεσ για τθν πλιρωςθ 72 κζςεων
Ειδικοφ Επιςτθμονικοφ Προςωπικοφ με ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου
χρόνου

και

42

κζςεων

τακτικοφ

προςωπικοφ

Πανεπιςτθμιακισ,

Σεχνολογικισ,

Δευτεροβάκμιασ και Τποχρεωτικισ Εκπαίδευςθσ. Σζλοσ, με τθ με αρικ. 1/2018 πρόςκλθςθ
τθσ ΑΕΠΠ ανακοινϊνεται θ πρόςλθψθ, με ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου
χρόνου, διάρκειασ 8 μθνϊν, ςυνολικά 11 ατόμων για τθν κάλυψθ εποχικϊν ι παροδικϊν
αναγκϊν τθσ ΑΕΠΠ.
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Βι β λι ο γ ραφι κή Σ ε κμηρί ω ςη

Βιβλία


Χ. Μουκίου, Διαφάνεια, Ακεραιότθτα και Εντιμότθτα ςτισ Δθμόςιεσ υμβάςεισ, ΝοΒ,
2017



Χ. Μαρι, Η εφαρμογι των κανόνων ανταγωνιςμοφ ςτισ ςυμβάςεισ προμικειασ
φυςικοφ αερίου, ειρά : πουδζσ Δικαίου τθσ Επιχείρθςθσ - Διεφκυνςθ ςειράσ : Ε.
Περάκθσ, Δ. Σηουγανάτοσ, Γ. Μιχαλόπουλοσ, Γ. ωτθρόπουλοσ, Λ. Ακαναςίου, ΝοΒ,
2018



Ντ. Ρόβλιασ, Ο νζοσ νόμοσ 4412/2016 για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, δθμόςια ζργα &
μελζτεσ, ΝοΒ, 2017

Αρθογραθία - Στόλια


Απ. Γζροντασ, Γνωμοδότθςθ : Σο ζνδικο βοικθμα τθσ προςφυγισ ςτο δίκαιο των
δθμοςίων ζργων, ΔιΔικ Σεφχοσ 6/2017



Κ. Παπανικολάου, Παρατθριςεισ ςτθν ΔΕφΘες 417/2017: Πότε μικτι ςφμβαςθ
κεωρείται ωσ ςφμβαςθ δθμόςιων ζργων. Παραγραφι αξίωςθσ αμοιβισ εργολάβου,
ΔιΔικ Σεφχοσ 6/2017



Ακ. Σςιρωνάσ, Παρατθριςεισ ςτθν τΕ ΕΑ 28/2017: Δικαιολογθτικά για ςυμμετοχι ςε
διαγωνιςμό θμεδαπϊν AE, ΔιΔικ Σεφχοσ 6/2017
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Δγγραθή
Για να λαμβάνετε το newsletter τθσ Αρχισ ςτείλτε μασ e-mail ςτθ διεφκυνςθ
aepp@aepp-procurement.gr με κζμα ΕΓΓΡΑΦΗ Ε NEWSLETTER.

Επιμζλεια : Ελιςάβετ Αλαγιαλόγλου, Μζλοσ τθσ Α.Ε.Π.Π.
το τεφχοσ ςυνεργάςτθκαν : ταυροφλα Κουρι, Μζλοσ τθσ ΑΕΠΠ, πυρίδων
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