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Αποποίηση ευθύνης 

 
Ο Οδηγός αυτός αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου SUITS, ένα έργο έρευνας και 
καινοτομίας, το οποίο αποσκοπεί στην αύξηση της ικανότητας των τοπικών αρχών και των 
φορέων των μεταφορών να εφαρμόσουν βιώσιμα μέτρα στον τομέα των μεταφορών . Το 
SUITS είναι ένα από τα τρία έργα της πρωτοβουλίας CIVITAS 2020 της ΕΕ που 
επικεντρώνεται στα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ). Το πρόγραμμα SUITS 
έλαβε χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Horizon 2020 βάσει της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. 690650/2016. 
 
Το συγκεκριμένο παραδοτέο είναι ένας Οδηγός με επίπεδο διάδοσης μεταξύ των εταίρων 
του έργου - Περιορισμένο σε άλλους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα (συμπεριλαμβανομένων 
των υπηρεσιών της Επιτροπής) και παρέχεται για ανάγνωση και 
σχολιασμό/ανατροφοδότηση. Αυτή η έκδοση θα χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της ισχύουσας 
νομοθεσίας. Τα αποτελέσματα αυτού του Οδηγού θα δοκιμαστούν και θα αναλυθούν κατά τη 
διάρκεια πιλοτικής εφαρμογής στον Δήμο Alba Iulia (Ρουμανία) στα πλαίσια του έργου 
SUITS. 
Η τελική έκδοση του Οδηγού πρόκειται να κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο του 2019 σε 9 
διαφορετικές επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
Απαγορεύεται η αντιγραφή, η διανομή ή η δημοσίευση του περιεχομένου των υλικών που 
παρουσιάζονται σε αυτές τις Οδηγίες υπό οποιαδήποτε μορφή, από οποιοδήποτε φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο, χωρίς τη συγκατάθεση των συγγραφέων.  
Οι πληροφορίες και οι απόψεις που παρουσιάζονται σε αυτό τον Οδηγό είναι εκείνες των 
συντακτών και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα την επίσημη γνώμη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Ούτε τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε 
οποιοσδήποτε που ενεργεί για λογαριασμό τους μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τη 
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτά. 
 
 
Σχόλια Ευπρόσδεκτα! Η μεγαλύτερη βοήθεια για τη βελτίωση αυτού του Οδηγού είναι η 
ανατροφοδότηση που λαμβάνουμε από επαγγελματίες των τοπικών αρχών και άλλους 
ενδιαφερόμενους, δηλαδή τους δυνητικά δικαιούχους των Οδηγιών: 
office@integralconsulting.ro  
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Σύνοψη  
Το νέο νομοθετικό πλαίσιο που αφορά στις δημόσιες συμβάσεις1 σε ολόκληρη την ΕΕ 
επιφέρει σημαντική αλλαγή όσον αφορά στις διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων και απαιτεί 
την επανεξέταση της οργάνωσης και των ικανοτήτων των δημόσιων αρχών. 
 
Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων, οι αναθέτουσες αρχές και τα 
θεσμικά όργανα θα πρέπει να υπερβούν την αυστηρή εφαρμογή των νομικών διατάξεων που 
στοχεύει στην στρατηγική εφαρμογή των δημόσιων συμβάσεων, και να συμπεριλάβουν 
επίσης περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς στόχους και δυνατότητες καινοτομίας στην επιλογή 
των συμβάσεων. 
 
Ο κύριος στόχος της περίπλοκης μεταρρύθμισης των δημοσίων συμβάσεων είναι ότι οι 
δημόσιες συμβάσεις να ωφελήσουν σημαντικά την κοινωνία συμβάλλοντας μελλοντικά στην 
αειφόρο ανάπτυξη και όχι να βασίζονται εξολοκλήρου στις εκάστωτε τιμές.  
Το παρόν έγγραφο παρέχει έναν οδηγό για τις τοπικές αρχές και άλλους ενδιαφερόμενους να 
εφαρμόσουν συστήματα καινοτόμων συμβάσεων κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή 
καινοτόμων μέτρων βιώσιμης κινητικότητας. 
 
Η πρώτη έκδοση θα ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2018. Παράλληλα με τους άλλους δυο 
οδηγούς που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 4, ο «Οδηγός για τις 
καινοτόμες δημόσιες συμβάσεις» θα δοκιμαστεί στο πλαίσιο πιλοτικής εφαρμογής στο Δήμο 
Alba Iulia και θα αναβαθμιστεί. Οι τελικοί Οδηγοί θα ολοκληρωθούν τον Νοέμβριο του 2019, 
οπότε και θα διατεθούν ως εργαλεία υποστήριξης αποφάσεων για μικρές και μεσαίες πόλεις. 
Κατά συνέπεια, το έργο SUITS θα παράσχει ισχυρή υποστήριξη στις τοπικές αρχές και σε 
άλλους ενδιαφερόμενους φορείς στην προσπάθειά τους να αναπτύξουν πιο αποτελεσματικές 
σχέδια μεταφορών και εφαρμογή τους σε όλες τις εμπλεκόμενες πόλεις: Coventry, 
Καλαμαριά, Alba Iulia, Τορίνο, συνδεδεμένες πόλεις Ρώμη και Βαλένθια (μέσω των φορέων 
κινητικότητας) και συνδεδεμένες πόλεις (Στουτγάρδη, Ερφούρτη και Παλάνγκα). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 European Commission, 2016: EU Public Procurement reform: Less bureaucracy, higher efficiency , Ref. Ares  
(2016)1875822 – 20/04/2016;  Available at: http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/16412 
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Εταίροι του έργου  
 

Οργάνισμός Σύντομος τίτλος Χώρα 
Κύρια ομάδα εργασίας για τον Οδηγό για 

καινοτόμες δημόσιες συμβάσεις 

Integral Consulting R&D – 
Leader 

INTECO RO Dan Caraman, Isolda Constantin, Ștefan  Roșeanu 

Coventry University 
 

COV UNI UK Andree Woodcock 

Eurokleis s.r.l.  
 

EUROKLEIS IT Iana Dulskaia 

Instituto Tecnologico del 
Embalaje,Transporte y Logistica 

ITENE ES Dolores Herrero  

VTM-Consultores em 
Engenharia e Planeamento LDA 

VTM PT Sofia Martins  

LEVER SA Development 
Consultants  

LEVER EL Georgios Georgiadis, Olympia Papadopoulou 

SmartContinent LT UAB SC LT  

Technische Universität Ilmenau TUIL DE Sebastian Spundflasch 

SBoing SBOING  EL Fotis K. Liotopoulos 

Citta di Torino TORINO IT  

Coventry City Council CCC UK Sunil Budhdeo 

Municipality of Kalamaria KALAMARIA EL Iannis Krinos 

  Fundacion De La Comunitat 
Valenciana Para La Promocion 
Estrategica El Desarrollo Y La 
Innovacion Urbana 

INNDEA ES Angel Navarro 

MAKIOS S.A. MAKIOS EL  

Logdrill Informatikai es 
Szolgaltato Korlatolt Felelossegu 
Tarsasag 

LogDrill HU  

Wuppertal Institute fur Klima,  
Umwelt, Energie GmbH 

WI DE Frederic Rudolph 

Roma Servizi per la Mobilita  RSM IT  

Alba Iulia Municipality AIM RO Tudor Drambarean, Ovidiu Podaru, Cristina Fica, 
Dana Naghiu 

Arcadis ARCADIS UK Aleksei Lugovoi, Olga Feldman, Eliza Shaw, Alice 
Parker 
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Ιστορικό εγγράφου 

Ημερομη
νία 

Συγγραφέας Ενέργεια 
Κατάστ

αση 

Επίπε
δο 

διάδοσ
ης 

07.07.17 INTECO -Dan Caraman 
Isolda Constantin,  
Stefan Roseanu 

 Γενική μορφή και εισαγωγή για όλους τους οδηγούς του 
Πακέτου Εργασίας 4 

V0.0 - 
Σχέδιο 

RE 

30.09.17 INTECO -Dan Caraman 
Isolda Constantin 
Stefan Roseanu 

Δημιουργία κατευθυντήριων γραμμών v0.1 - 
Σχέδιο 

RE 

29.09.17 INTECO -Dan Caraman 
Isolda Constantin 
Stefan Roseanu 

Υποβολή για ανατροφοδότηση από τους εταίρους  
του SUITS D4_T4.2 - Οδηγίες για καινοτόμες δημόσιες 
συμβάσεις _ v0.1 '. 

V0.1 - 
Σχέδιο 

RE 

13.11.17 ARCADIS - Aleksei 
Lugovoi, Olga Feldman      

 Σχόλια, προτάσεις για συμπλήρωση, προτάσεις για το 
πρώτο μέρος και κεφάλαια 4, 5, 6. 

 RE 

16.11.17 EUROKLEIS - 
Iana Dulskaia 

Αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών  RE 

22.11.17 WI- Frederic Rudolph Προτάσεις σχετικά με την παρουσίαση κριτηρίων και 
παραδειγμάτων προμηθειών υλικών, υπηρεσιών και 
έργων 

 RE 

11.12.17 INTECO - Dan Caraman 
Isolda Constantin 
Stefan Roseanu 

Αναβάθμιση περιεχομένου και προσθήκη σχολίων 
εταίρων. Τροποποίηση του κεφαλαίου 5.2. Μετονομασία 
και επανατοποθέτηση κεφαλαίων 5. 6. 7. 8. Εκπόνηση 
του Παραρτήματος 2.1. 

V0.2- 
Σχέδιο 

RE 

31.01.18 ITENE - Dolores 
Herrero 

Σχόλια, προτάσεις για συμπλήρωση, προτάσεις για τα 
κεφάλαια 1.2.1 και 7 

 RE 

01.02.18 INNDEA - Angel 
Navarro 

Σχόλια, προτάσεις για συμπλήρωση, προτάσεις, 
εκτιμήσεις στο κεφάλαιο 3.1.3.3, 5.1, 5.2.3, 7 

 RE 

30.03.18 INTECO - Dan Caraman 
Cristiana Damboianu 
Stefan Roseanu 

Αναβάθμιση περιεχομένου και προσθήκη σχολίων 
εταίρων. 
Ολοκλήρωση και η επαναδιατύπωση για τα κεφάλαια 1, 
5, 7 
Τροποποιήσεις παραρτημάτων 

v0.3-
σχέδιο 

RE 

11.04.18 CU-Andree Woodcock Συνολική επανεξέταση  RE 

22.05.18 INTECO - Dan Caraman 
Cristiana Damboianu,  
Stefan Roseanu 

Έκδοση για Πιλοτική Εφαρμογή για να μεταφραστεί και 
εισαγωγή της αποποίησης ευθύνης 

V1.0  PP 

10.09.18 INTECO –  
Cristiana Damboianu 

Διαχωρισμός των παραρτημάτων Α1, Α2 και Α3 σε 
ξεχωριστά τεύχη και για τις τρεις κατευθυντήριες γραμμές 

  

27.05.19 INTECO – Dan 
Caraman 
Cristiana Damboianu,  
Stefan Roseanu 

Ανασκόπηση της έκδοσης και αναβάθμιση V1.1 PP 

Status: V1.0 - Πρώτη έκδοση για πιλοτική εφαρμογή, V2.0 Πρώτη έκδοση των τελικών οδηγιών, τελική 
υποβληθείσα έκδοση (στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή). 

Επίπεδο διάδοσης:  
PU – Δημόσια διάδοση 
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PP - Περιορισμένο σε άλλους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα (συμπεριλαμβανομένων των 
υπηρεσιών της Επιτροπής) 

RE - Περιορίζεται σε ομάδα που ορίζεται από την κοινοπραξία (συμπεριλαμβανομένων των 
υπηρεσιών της Επιτροπής) 

CO - Εμπιστευτική, μόνο για τα μέλη της κοινοπραξίας (συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών 
της Επιτροπής) 
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A1.5. Θεσμική σύστημα και το νομικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις στην 

Ισπανία 

A1.6. Θεσμική σύστημα και το νομικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις στην 

Ιταλία 

A1.7. Θεσμική σύστημα και το νομικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις στην 

Πορτογαλία 

 

Α2 Καινοτόμα κριτήρια αξιολόγησης 

Α2.1 Προμήθειες με βάση το κόστος κύκλου ζωής (LCC) (παραρτήματα στα 
αγγλικά) 

Α2.2 Εξωτερικό κόστος μεταφορών (στα αγγλικά) 

 

Α3 Καινοτόμες διαδικασίες προμηθειών 

  Α3.1 Καινοτόμες διαδικασίες σύναψης συμβάσεων στο πλαίσιο των συμβάσεων 
δημοσίων υπηρεσίων για τις αστικές μεταφορές επιβατών 

  A3.2 Κοινές προμήθειες για μια ομάδα πόλεων / περιφερειών  

  A3.3 Καινοτόμες συνεργασίες στις διαδικασίες προκυρήξεων (στα αγγλικά) 

  A3.4 Μακροπρόθεσμες στρατηγικές και σχέδια προμηθειών (στα αγγλικά) 

  A3.5 Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων με πολλαπλή χρηματοδότηση (στα 
αγγλικά) 

 
 
 

Σημείωση:  

Τα παραρτήματα έχουν οργανωθει σε ξεχωριστά τεύχη και ανά κατηγορίες (Παράρτημα A1, 
A2 and A3) 
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Συντομογραφίες                   
           

 

 

 

 

CIP 
 

Capital Improvement Programme 
 

Σχέδιο Βελτίωσης Κεφαλαίου 

CSA 
 

Coordination and Support Actions  
 

Δράσεις συντονισμού και στήριξης  
 

DG Grow Directorate-General for Internal Market, Industry, 
Entrepreneurship and SMEs 

Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, 
Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και 
ΜΜΕ 

EC 
EIB   

European Commission Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
European Investment Bank Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 

EEA European Environment Agency Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος 
EIF    European Investment Fund Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων 
ESIF     European Structural and Investment Funds Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά 

Ταμεία 
ESPD The European Single Procurement Document Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Συμβάσεων 

(ΕΕΕΣ) 
EU European Union Ευρωπαϊκή Ένωσης 

GDP Gross Domestic Product Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 
H2020  Horizon 2020 Ορίζοντας 2020 
LCC Life Cycle Cost Κόστος Κύκλου Ζωής 
OECD The Organisation for Economic Co-operation and 

Development 
Οργανισμός Οικονομικής συνεργασίας και 
Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) 

OJEU Official Journal of the European Union Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

PCP   Pre-Commercial Procurement Προ-Εμπορικές Δημόσιες Συμβάσεις 
PM Particulate Matter Αιωρούμενα σωματίδια 
PPI Public Procurement of Innovation Δημόσιες συμβάσεις καινοτόμων λύσεων 
PTO Public Transport Operator Πάροχος Δημοσίων Συγκοινωνιών 
S-M Small and Medium Μικρές και μεσαίες  
SME Small and medium-sized enterprise μικρομεσσαίες επιχειρήσεις 
SUITS  Supporting Urban Integrated Transport Systems Υποστήριξη αστικών ολοκληρωμένων 

συστημάτων μεταφορών 
SUMP Sustainable Urban Mobility Plan Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας 

(ΣΒΑΚ) 
TED Tenders Electronic Daily Βάση δεδομένων TED («Συμπλήρωμα της 

Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης» το οποίο αφορά τις ευρωπαϊκές 
δημόσιες συμβάσεις. 

WP    Work Package  Πακέτο Εργασίας 
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Σύνοψη 
Ο γενικός στόχος του έργου SUITS είναι να ενισχύσει την ικανότητα των μικρών και μεσαίων 
τοπικών αρχών ώστε να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν βιώσιμες, ολοκληρωμένες και 
προσιτές στρατηγικές, πολιτικές, τεχνολογίες, πρακτικές, διαδικασίες, εργαλεία, μέτρα και 
έξυπνα συστήματα μεταφορών που να λαμβάνουν υπόψη τους την τελική ταξιδιωτική 
εμπειρία όλων των χρηστών και εμπορευμάτων. 

Ο στόχος των καινοτόμων διαδικασιών και κριτηρίων που επιλέχθηκαν για τις δημόσιες 
συμβάσεις είναι η εξυπηρέτηση των μακροπρόθεσμων συμφερόντων της πόλης με στόχο 
την αειφόρο ανάπτυξη της κοινωνίας. 

Ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί μέσω κατάλληλων μέσων στήριξης λήψης αποφάσεων 
για την ενίσχυση της καινοτόμου και βιώσιμης χρηματοδότησης, την εφαρμογή συστημάτων 
καινοτόμων συμβάσεων και την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων και εταιρικών 
σχέσεων. 

Ο οδηγός για καινοτόμες δημόσιες συμβάσεις είναι ένα από τα τρία εργαλεία υποστήριξης 
λήψης αποφάσεων για τις τοπικές αρχές, και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, που 
παρέχονται στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 4 του έργου SUITS. 

Ο οδηγός αποσκοπεί στην ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των τοπικών αρχών και στην 
κατάρτιση του προσωπικού του τμήματος προμηθειών, όχι κατ 'ανάγκη μέσω 
προκαθορισμένων προτύπων, αλλά διδάσκοντάς τους να σκέφτονται δημιουργικά, ώστε τα 
προϊόντα και οι υπηρεσίες που αποκτώνται μέσω δημοσίων συμβάσεων να ανταποκρίνονται 
καλύτερα στις ευρύτερες επιδιώξεις για βιώσιμη ανάπτυξη. 

Ο οδηγός περιλαμβάνει παραρτήματα με ειδικά εφαρμοζόμενα πρότυπα για την υποστήριξη 
των χρηστών. 

Ο «Οδηγός για καινοτόμες δημόσιες συμβάσεις» μαζί με τον «Οδηγό για καινοτόμα και 
βιώσιμα σχέδια χρηματοδότησης» και τον «Οδηγό για την ανάπτυξη οικονομικά αποδοτικών 
έργων (bankable projects), νέων επιχειρηματικών μοντέλων και συνεργασιών» καθιστούν 
ένα ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό πακέτο - ένα πραγματικό εργαλείο υποστήριξης φιλικό προς 
το χρήστη για τον επιτυχή σχεδιασμό και εφαρμογή καινοτόμων μέτρων βιώσιμης 
κινητικότητας. 
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1. Εισαγωγή 

1.1. Στόχοι του έργου SUITS  
Υποστήριξη Αστικών Ολοκληρωμένων Μεταφορικών Συστημάτων: Μεταβιβάσιμα εργαλεία 
για τις αρχές – Το SUITS είναι ένα ερευνητικό έργο που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του 
προγράμματος HORIZON 2020. Το SUITS εξετάζει το θέμα: «Ενίσχυση των γνώσεων και 
των ικανοτήτων των τοπικών αρχών» (MG-5.4-2015). 

Ο γενικός στόχος του SUITS είναι να υποστηρίξει τις πόλεις στην προσπάθειά τους να  
μειώσουν τη συμφόρηση στους δρόμους και την ατμοσφαιρική ρύπανση, καθώς και να 
αναπτύξουν και να βελτιώσουν τη βιώσιμη κινητικότητα με απώτερο στόχο τη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής των πολιτών.  

Ένας από τους βασικούς τομείς που στοχεύει το έργο SUITS, είναι τα κενά στις γνώσεις και  
πρακτικές εργασίας των τοπικών αρχών των μικρών-μεσαίων πόλεων που μπορεί να έχουν 
προκύψει λόγω κυβερνητικών και οικονομικών περικοπών, αναδιοργάνωσης, 
μεταβαλλόμενης τεχνολογίας, νέων επιχειρήσεων, αλλαγών στην κινητικότητα, τις 
προσδοκίες των πολιτών και τις νέες οδηγίες (π.χ. όσον αφορά τη χρηματοδότηση και τις 
προμήθειες).  

Ο γενικός στόχος του έργου είναι η ενίσχυση της ικανότητας των μικρών και μεσαίων 
τοπικών αρχών να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν βιώσιμες, ολοκληρωμένες και προσιτές 
στρατηγικές, πολιτικές, τεχνολογίες, πρακτικές, διαδικασίες, εργαλεία, μέτρα και ευφυή 
συστήματα μεταφορών που να αναγνωρίζουν τις «end-to-end» ταξιδιωτικές εμπειρίες όλων 
των χρηστών και εμπορευμάτων. 

Ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί μέσω της παροχής κατάλληλων μέσων στήριξης και 
λήψης αποφάσεων για την ενίσχυση της καινοτόμου και βιώσιμης χρηματοδότησης, την 
εφαρμογή προγραμμάτων για καινοτόμες συμβάσεις και την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών 
μοντέλων και εταιρικών σχέσεων. 

Στα πλαίσια του έργου SUITS αναπτύσσονται εργαλεία και μέθοδοι που πληρούν τις 
απαιτήσεις των μικρών-μεσαίων πόλεων ώστε να ενισχύσουν την ικανότητά τους να 
σχεδιάζουν, να χρηματοδοτούν και να εφαρμόζουν βιώσιμα μέτρα μεταφοράς και να 
δημιουργούν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες. 

Στο Πακέτο Εργασίας 4 θα αναπτυχθούν τρεις (3) Οδηγοί για να βοηθήσουν στη λήψη 
αποφάσεων σε μικρές-μεσαίες πόλεις σε σχέση με την ανάπτυξη της βιώσιμης κινητικότητας. 
Συγκεκριμένα: 

● Οδηγός για καινοτόμα σχέδια χρηματοδότησης 
● Οδηγός για καινοτόμες δημόσιες συμβάσεις 
● Οδηγός για την ανάπτυξη οικονομικά αποδοτικών έργων (bankable projects), νέων 

επιχειρηματικών μοντέλων και συνεργασιών 

Οι τρεις αυτοί οδηγοί θα χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο πιλοτικής εφαρμογής από τον Δήμο 
Alba Iulia της Ρουμανίας. Η πιλοτική εφαρμογή αποσκοπεί να ελέγξει τη χρησιμότητα και την 
αποδοτικότητα των Οδηγών στις πολιτικές και διαδικασίες του Δήμου Alba Iulia σχετικά με 
την εφαρμογή καινοτόμων μέτρων βιώσιμης κινητικότητας. Κατά τη διάρκεια αυτής της 
περιόδου, ο Δήμος Alba Iulia θα ενισχύσει την οργανωτική δομή και τις διαδικασίες εργασίας 
του, έτσι ώστε, στο τέλος της πιλοτικής εφαρμογής, να ποσοτικοποιήσει την εξέλιξη των 
βασικών δεικτών που ορίζονται στο έργο.  
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Κατά τη διάρκεια του πιλοτικού προγράμματος, οι συγγραφείς των Οδηγιών θα παράσχουν 
την απαραίτητη τεχνική βοήθεια και θα χρησιμοποιήσουν την εμπειρία αυτή ως 
ανατροφοδότηση για να βελτιώσουν την ποιότητα του τελικού υλικού. Οι άλλες πόλεις και οι 
εταίροι του έργου θα ενεργούν ως σύμβουλοι για να εξασφαλιστεί ότι ο τελικός Οδηγός 
παραμένει σχετικός με το ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς. Η πιλοτική εφαρμογή θα 
ολοκληρωθεί με μια ημερίδα στην Alba Iulia το Νοέμβριο του 2019 με παρουσιάσεις σχετικά 
με: 

▪ την πιλοτική εφαρμογή  

▪ τις τελικές εκδόσεις των τριών Οδηγιών (σε οκτώ γλώσσες) 

▪ την μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου 
συστήματος εργαλείων υποστήριξης αποφάσεων  

Κατά το διάστημα Νοεμβρίου του 2019 - Ιουλίου 2020 οι εννέα πόλεις που συμμετέχουν στο 
έργο (Coventry City Council, Stuttgart, Erfurt, Palanga, Rome, Valencia, Torino, Alba Iulia, 
Kalamaria) θα εφαρμόσoυν την τεχνογνωσία που παρέχεται από το Πακέτο Εργασίας 4, 
προκειμένου να ενισχυθεί η διοικητική ικανότητα για την εφαρμογή καινοτόμων μέτρων 
βιώσιμης κινητικότητας. Αυτό θα αξιολογηθεί ως μέρος του Πακέτου εργασίας 7. Η διάδοση 
και άλλες δραστηριότητες κατάρτισης θα συντονιστούν από κοινού με τα Πακέτα Εργασίας 5, 
8 και 9. 

Τον Ιούλιο του 2020 θα πραγματοποιηθεί ένα workshop για να παρουσιάσει τις 
δραστηριότητες και τα επιτεύγματα στις εννέα συμμετέχουσες πόλεις, εφαρμόζοντας τα 
αποτελέσματα και την τεχνογνωσία από όλα τα Πακέτα Εργασίας του προγράμματος SUITS. 

1.2. Οδηγίες για καινοτόμες δημόσιες συμβάσεις 

1.2.1. Στόχοι 

Οι στόχοι των Οδηγιών είναι: 

▪ Να παρέχουν ένα χρήσιμο και αποτελεσματικό εργαλείο για την εφαρμογή 
καινοτόμων μέτρων στις πολιτικές και διαδικασίες προμηθειών και συμβάσεων που 
σχετίζονται με την αειφόρο ανάπτυξη της κινητικότητας. 

▪ Να ενισχυθεί η διοικητική ικανότητα των αρχών και των ενδιαφερομένων μερών στις 
μικρές και μεσαίες πόλεις, με στόχο τη διευκόλυνση της βιώσιμης ανάπτυξης της 
κινητικότητας. 

1.2.2. Στόχοι 

Ο οδηγός αποσκοπεί στην ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των τοπικών αρχών και στην 
κατάρτιση του προσωπικού του τμήματος προμηθειών, όχι κατ 'ανάγκη μέσω 
προκαθορισμένων προτύπων, αλλά προσπαθόντας να τους διδάξει να σκέφτονται 
δημιουργικά, ώστε τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που αποκτώνται μέσω δημοσίων 
συμβάσεων να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ευρύτερες επιδιώξεις για βιώσιμη ανάπτυξη, 
όπως περιγράφονται αναλυτικά στα ΣΒΑΚ (π.χ. βελτιωμένη κινητικότητα, πρόσβαση και 
ποιότητα ζωής). 
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Οι δημόσιες συμβάσεις σχετίζονται με τα δέκα Θέματα CIVITAS2 και ο εν λόγω Οδηγός 
βασίστηκε σε αυτά τα θέματα.  

Οι κύριοι στόχοι των νέων κανόνων της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις και τις συμβάσεις 
παραχώρησης που θεσπίστηκαν στις 18 Απριλίου 20163 ήταν οι εξής: 
Α) Να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα και να υποστηριχθεί η πρόσβαση των ΜΜΕ στις 
δημόσιες συμβάσεις.   

Β) Να εκσυγχρονιστούν οι δημόσιες υπηρεσίες και να μειωθούν τα διοικητικά εμπόδια. 

Γ) Να δημιουργηθεί μια κουλτούρα ακεραιότητας και δίκαιου παιχνιδιού. 

Δ) Να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές προκλήσεις, και 

Ε) Να γίνει προώθηση της ενιαίας αγοράς. Ενίσχυση θέσεων εργασίας, ανάπτυξης και 
επενδύσεων.   

1.2.3. Σημασία καινοτόμων βελτιώσεων στη στρατηγική και τις διαδικασίες 
προμηθειών  

Οι ευρωπαϊκές πόλεις αντιμετωπίζουν μια σειρά κοινών προκλήσεων όσον αφορά στις 
μεταφορές και στην κινητικότητα, με αρνητικές επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή οικονομία και 
στην ποιότητα ζωής των ευρωπαίων πολιτών. Μεταξύ αυτών: 

▪ Κυκλοφοριακή συμφόρηση - εκατομμύρια ώρες δαπανώνται σε κυκλοφοριακή 
συμφόρηση. Η συμφόρηση στην ΕΕ βρίσκεται συχνά στις αστικές περιοχές και γύρω 
από αυτές, ενώ το εκτιμώμενο κόστος είναι περίπου 130 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως4 
ή λίγο πάνω από το 1% του ΑΕΠ της ΕΕ. 

▪ Ποιότητα των μεταφορικών υπηρεσιών, με σημαντικό αντίκτυπο στην ποιότητα της ζωής 
των πολιτών. 

▪ Προσβασιμότητα του συστήματος αστικών μεταφορών για ηλικιωμένους και άτομα με 
αναπηρία ή με μειωμένη κινητικότητα. Ένας στους έξι ευρωπαίους πολίτες έχει μια 
αναπηρία που κυμαίνεται από ήπια έως σοβαρή, ο πληθυσμός στις περισσότερες χώρες 
της ΕΕ γηράσκει. Οι ηλικιωμένοι, ηλικίας άνω των 65 ετών, αναμένεται να καλύψουν το 
24% του συνολικού πληθυσμού έως το 2020 και το 29% έως το 2050, έναντι του 
σημερινού 17%5. 

▪ Αστική εξάπλωση: αναγκαιότητα κάλυψης μεγαλύτερων αποστάσεων και έμμεση 
αύξηση του αριθμού των ιδιοκτητών αυτοκινήτων και της κυκλοφορίας των μετακινήσεων 
(in commuter traffic). 

▪ Κατανάλωση ενέργειας - κυριαρχία του πετρελαίου ως καύσιμο για τις μεταφορές και 
των εκπομπών και της ρύπανσης που προκύπτουν από αυτό. 

 
2 http://civitas.eu/sites/default/files/civitas-capital-procurement-guide-www_0.pdf 
3  European Commission, 2016: EU Public Procurement reform: Less bureaucracy, higher efficiency , Ref. Ares  
(2016)1875822 – 20/04/2016;  Available at: http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/16412 
4 COM(2011) 144 final Impact Assessment of the White Paper 
5 SEC(2011) 358 final, Impact Assessment Accompanying document to the White Paper 
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▪ Ασφάλεια - Περίπου το 67% όλων των αναφερόμενων τροχαίων ατυχημάτων στην ΕΕ 
λαμβάνει χώρα σε αστικές περιοχές. Για τους θανάτους από την οδική κυκλοφορία, το 
ποσοστό αυτό ήταν περίπου 38% στις αστικές περιοχές το 20156, με ελαφρά πτώση στο 
37% το 20167. Στόχος είναι η μείωση κατά 50% των ατυχημάτων στον τομέα των 
μεταφορών έως το 2020 (σε σύγκριση με το 2010)8, η οποία είναι απίθανο να επιτευχθεί, 
δεδομένου ότι από το 2013 δεν σημειώθηκε μεγάλη αλλαγή9.  

▪ Χρήση γης για δρόμους και στάθμευση εις βάρος της προστασίας του φυσικού 
περιβάλλοντος και των πεζών ή των περιοχών πολιτιστικού / κοινωνικού / τουριστικού 
ενδιαφέροντος.  

▪ Γήρανση του πληθυσμού.  

▪ Προβλήματα υγείας που προκαλούνται από την ατμοσφαιρική ρύπανση και τον θόρυβο - 
Οι καρδιακές παθήσεις και τα εγκεφαλικά επεισόδια είναι οι συνηθέστεροι λόγοι 
πρόωρου θανάτου που οφείλονται στην ατμοσφαιρική ρύπανση και ευθύνονται για το 
80% των περιπτώσεων10.   

▪ Κλιματικές αλλαγές - Η αστική κυκλοφορία είναι υπεύθυνη για το 40% των εκπομπών 
CO2 και το 70% των εκπομπών άλλων ρύπων που προέρχονται από τις οδικές 
μεταφορές11. 

▪ Αύξηση του κόστους κινητικότητας, τόσο για τους δήμους όσο και για τους πολίτες. 

Η Λευκή Βίβλος για τις μεταφορές - 201112 προτείνει στρατηγικούς στόχους που πρέπει να 
εκπληρωθούν έως το 2050 και ζητεί από τις πόλεις να ακολουθήσουν μια μεικτή στρατηγική 
που περιλαμβάνει σχεδιασμό χρήσης γης, συστήματα τιμολόγησης, αποτελεσματικές 
δημόσιες μεταφορές και υποδομές για μη μηχανοκίνητους τρόπους μεταφοράς και χρέωση 
καθαρών οχημάτων για μείωση της συμφόρησης και των εκπομπών. Ενθαρρύνει 
συγκεκριμένα τις πόλεις να αναπτύξουν ΣΒΑΚ, συνδυάζοντας όλα αυτά τα στοιχεία. 

Για να ανταποκριθούμε σε αυτές τις προκλήσεις, απαιτούνται κοινές δράσεις των τοπικών 
αρχών, των οργανισμών που παρέχουν τα μεταφορικά συστήματα, των τοπικών 
επιχειρήσεων, των προμηθευτών υλικοτεχνικής υποστήριξης, των ιδιοκτητών, των 
κτηματομεσιτών, των ενδιαφερομένων και των πολιτών στην κλίμακα κάθε πόλης. Υπάρχει 
ένα ευρύ φάσμα διαθέσιμων εργαλείων για την υλοποίηση αυτής της προσπάθειας και τη 
διεξαγωγή αποτελεσματικών παρεμβάσεων προς όφελος των κοινοτήτων. 

Η μεταρρύθμιση των δημοσίων συμβάσεων διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην 
επίτευξη αυτών των στόχων, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τα εξής: 

 
6 https://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/scoreboard_en 
7 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-675_en.htm 
8 https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/road_safety/pdf/com_20072010_en.pdf 
9 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-864_en.htm 
10 European Environment Agency, 2017: Air quality in Europe-2017 report.  
11 European Commission, 2007; Green Paper-Toward a new culture for urban mobility, COM(2007)551 final 
12 European Commission, 2011: White Paper - Roadmap to a Single European Transport Area – Towards a competitive and 

resource efficient transport system, COM(2011) 144final 
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«Κάθε χρόνο, πάνω από 250.000 δημόσιες αρχές στην ΕΕ δαπανούν 
περίπου το 14% του ΑΕΠ για την αγορά υπηρεσιών, έργων και 
προμηθειών. Σε πολλούς τομείς, όπως η ενέργεια, οι μεταφορές, η 
διαχείριση αποβλήτων, η κοινωνική προστασία και η παροχή υπηρεσιών 
υγείας ή εκπαίδευσης, οι δημόσιες αρχές είναι οι κυριότεροι αγοραστές. Οι 
διαφανείς, δίκαιες και ανταγωνιστικές δημόσιες συμβάσεις στην ενιαία 
αγορά της ΕΕ δημιουργούν επιχειρηματικές ευκαιρίες, οδηγούν στην 
οικονομική ανάπτυξη και δημιουργούν θέσεις εργασίας » 13. 

«Η συνολική αξία των δημοσίων συμβάσεων στην ΕΕ εκτιμάται σε 2 
τρισεκατομμύρια ευρώ ετησίως - ή περίπου 19% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ. Ο 
τρόπος με τον οποίο δαπανώνται αυτά τα χρήματα έχει σαφείς επιπτώσεις 
στην οικονομία, καθώς και στους οργανισμούς που το ξοδεύουν και στους 
πολίτες που τελικά κάνουν χρήση των υπηρεσιών τους » 14. 

Η εκτιμώμενη αξία των προσφορών που δημοσιεύθηκε στο TED εκτός από 
επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και άμυνας «είναι μια αύξηση της τάξης του 
9,2%, από 319,66 σε 2014 έως 349.180.000.000 το 2015. [...] Εξαιρούνται 
επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και άμυνας, σημαντικές αυξήσεις ήταν στη 
Ρουμανία (33%), την Εσθονία ( 31%), τη Σλοβενία (24%), το Ηνωμένο 
Βασίλειο (23%) και τη Μάλτα (21%) ».15 

Οι αρχές και το νομικό πλαίσιο των δημόσιων συμβάσεων εντός της ΕΕ καθορίζονται κυρίως 
βάσει των οδηγιών 2014/24 / ΕΕ16, 2014/25 / ΕΕ17, 2014/23 / ΕΕ18 που ενισχύουν την 
αποτελεσματικότητα του συστήματος δημόσιων συμβάσεων στην Ευρώπη και προβλέπουν 
πιο έξυπνα πρότυπα και ηλεκτρονικές διαδικασίες. Ταυτόχρονα, οι νέοι αυτοί κανόνες 
επιτρέπουν στις αρχές να χρησιμοποιούν τις δημόσιες συμβάσεις για να επιτύχουν πιο 
πολιτικούς στόχους, όπως οι κοινωνικοί, περιβαλλοντικοί και καινοτόμοι στόχοι. Με βάση τις 
οδηγίες αυτές, κάθε κράτος μέλος έχει εφαρμόσει ένα νομοθετικό πακέτο και μεθοδολογίες 
που παρέχουν ένα νομικό πλαίσιο μέσω του οποίου πρέπει να διεξάγονται οι διαδικασίες 
δημόσιων συμβάσεων.  

Από 18 Απρίλη 2016 (η προθεσμία που ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη 
μεταφορά των οδηγιών 23, 24, 25/2014 στις νομοθεσίες των κρατών μελών), τρεις οδηγίες 
για τις δημόσιες συμβάσεις και τις συμβάσεις παραχώρησης που εγκρίθηκαν το 2014 έχουν 
αλλάξει ριζικά τον τρόπο που τα κράτη μέλη και οι δημόσιες αρχές δαπανούν κάθε χρόνο 
χρήματα για τις ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις. 

 

1.2.4. Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτό τον Οδηγό 

 
13 European Commission: Available at:   http://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement_en 
14 Procurement of Innovation Platform, https://www.innovation-procurement.org/ 
15 EC - DG GROW G4 - Innovative and e-Procurement, Public Procurement Indicators 2015, p. 1, December 19, 2016, 
Available at:   https://ec.europa.eu/docsroom/documents/20679 
16 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32014L0024 
17 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32014L0025 
18 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0023 
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Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων, οι αναθέτουσες αρχές και τα θεσμικά 
όργανα οφείλουν να συμμορφώνονται με τις νομικές διατάξεις, συνδυάζοντας ταυτόχρονα τη 
δημιουργικότητά τους και την αναλυτική τους δύναμη για να καταστήσουν τις διαδικασίες 
αυτές πιο αποτελεσματικές («καλύτερη σχέση κόστους / οφέλους») και να θέσουν σε 
εφαρμογή το πνεύμα της μεταρρύθμισης των δημόσιων συμβάσεων.   

Ο Οδηγός για καινοτόμες δημόσιες συμβάσεις υποστηρίζει αυτή την αλλαγή 
προσανατολισμού προς τις επιδόσεις (performance-oriented paradigm shift) σε επίπεδο 
αναθετουσών αρχών και άλλων ιδρυμάτων που ελέγχουν την αγορά.   

Οι παρούσες Οδηγίες πρέπει να εφαρμόζονται στο συγκεκριμένο πλαίσιο. Το πλαίσιο που 
κινείται η κάθε τοπική αρχή αναφέρεται σε νομοθεσία, διαδικασίες / κανονισμούς, πολιτικούς 
παράγοντες και είναι εξειδικευμένο για κάθε τοπική αρχή και σύμφωνα με τα 
προαναφερθέντα έγγραφα. Αυτός ο Οδηγός αποσκοπεί να επισημάνει ορισμένες καινοτόμες 
διαδικασίες, καθώς και να εξηγήσει τις λεπτομέρειες και τα παραδείγματα εφαρμογής τους. 

Ο Οδηγός περιλαμβάνει τις θεωρητικές και νομικές σκέψεις που σχετίζονται με τη 
μεταρρύθμιση των δημοσίων συμβάσεων και με τον τρόπο με τον οποίο οι τοπικές αρχές θα 
πρέπει να προσεγγίσουν αυτό το ζήτημα. Τα παραρτήματα είναι ανεξάρτητα και λειτουργούν 
υποστηρικτικά για τη χρήση του Οδηγού και περιγράφουν τη νομοθεσία και το οργανωτικό 
πλαίσιο που σχετίζονται με την ΕΕ και με κάθε χώρα, τις οποίες κάθε τοπική αρχή πρέπει να 
γνωρίζει και να συμμορφώνεται με σκοπό να διεξάγει τις δημόσιες συμβάσεις.   

Ορισμένα παραρτήματα περιγράφονται λεπτομερέστερα όταν αντιμετωπίζουν πολύπλοκα 
και δύσκολα ζητήματα, παρέχοντας παραδείγματα, μελέτες περιπτώσεων κ.λπ. 

Ο Οδηγός συντάσσεται ως εξής:  

▪ Το κεφάλαιο 1 περιγράφει το πλαίσιο στο οποίο αναπτύχθηκαν οι Οδηγίες (1.1), τους 
στόχους και τα όριά τους (1.2); 

▪ Το κεφάλαιο 2 περιγράφει τη μεθοδολογία της έρευνας.  

▪ Στο κεφάλαιο 3 παρουσιάζεται το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο των δημόσιων 
συμβάσεων στην ΕΕ και σε μέρος των κρατών μελών της, καθώς και οι αναφορές σε 
στρατηγικές και διακυβέρνηση από την άποψη των καινοτόμων δημόσιων συμβάσεων 
σε περιοχές αστικής κινητικότητας. 

▪ Το κεφάλαιο 4 εξετάζει τις καινοτόμες προσεγγίσεις στις διαδικασίες δημόσιων 
συμβάσεων στον τομέα της αστικής κινητικότητας, καθώς και την παρουσίαση της 
μεταρρύθμισης των δημοσίων συμβάσεων (4.1.) και του εκσυγχρονισμού των δημόσιων 
υπηρεσιών και των διαδικασιών των δημοσίων συμβάσεων (4.2.). 

▪ Το κεφάλαιο 5 αναφέρεται σε καινοτόμες διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και 
περιλαμβάνει την παρουσίαση καινοτόμων κριτηρίων ανάθεσης (5.1), καινοτόμων 
διαδικασιών για την προμήθεια προμηθειών και υπηρεσιών (5.2 · 5.3) · 

▪ Το κεφάλαιο 6 ασχολείται με βασικές πτυχές και συστάσεις για την ενίσχυση της 
ικανότητας των τοπικών αρχών και άλλων ενδιαφερομένων μερών μέσω της 
μεταρρύθμισης των δημοσίων συμβάσεων. 

▪ Ο Οδηγός περιλαμβάνει δέσμη παραρτημάτων που περιέχουν πληροφορίες σχετικά με 
τη νομοθεσία της ΕΕ στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων - A1 και παραρτήματα Α2, 
Α3 - στις οποίες συζητούνται καινοτόμες δημόσιες συμβάσεις από πρακτική άποψη.   
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- Παραρτήματα Α1 - Θεσμικό σύστημα και νομικό πλαίσιο στον τομέα των δημόσιων 
συμβάσεων. 

- Παραρτήματα Α2 - Καινοτόμα κριτήρια αξιολόγησης. 

- Παραρτήματα Α3 - Καινοτόμες διαδικασίες σύναψης συμβάσεων. 

1.2.5. Περιορισμοί 

▪ Σύμφωνα με τον σκοπό και τους συγκεκριμένους στόχους, οι παρούσες οδηγίες 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με τους ισχύοντες νομικούς κανονισμούς. 

▪ Όσον αφορά τις πολύπλοκες προμήθειες, οι συστάσεις πρέπει να προσαρμόζονται / 
συσχετίζονται / συμπληρώνονται σύμφωνα με συγκεκριμένες τεχνικές απαιτήσεις, καθώς 
και με συγκεκριμένες νομικές διατάξεις.  

▪ Ο Οδηγός για τις καινοτόμες δημόσιες συμβάσεις στοχεύει στην υποστήριξη και την 
παροχή καθοδήγησης στους υπεύθυνους για τις δημόσιες συμβάσεις. Ο Οδηγός δεν 
αντικαθιστά ούτε τροποποιεί τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.  

▪ Το παρόν έγγραφο δεν αποτελεί εγχειρίδιο. 

▪ Το παρόν έγγραφο δεν αποτελεί νομική ερμηνεία της νομοθεσίας της ΕΕ. 

1.2.6. Ο ρόλος των ενδιαφερομένων μερών στην ανάπτυξη του παρόντος Οδηγού 

Ο Οδηγός φιλοδοξεί να γίνει ένα πρακτικό και αποτελεσματικό εργαλείο για να βοηθήσει τις 
τοπικές διοικήσεις και τους ενδιαφερόμενους φορείς να υλοποιήσουν τις μεταρρυθμίσεις των 
δημοσίων συμβάσεων σύμφωνα με τους νέους κανόνες της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις 
και συμβάσεις παραχώρησης της 18ης Απριλίου 2016.  

Σε όλη την πιλοτική εφαρμογή, οι πόλεις που συμμετέχουν στο έργο, οι εταίροι του έργου 
SUITS καθώς και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς θα συμβάλουν στην αναβάθμιση και 
βελτιστοποίηση των τριών Οδηγών. Μέσα από την εμπειρία της πιλοτικής εφαρμογής και 
από τα σχόλια που προέκυψαν, θα αναπτυχθεί ένα  ολοκληρωμένο σύστημα λήψης 
αποφάσεων.  

Η ερευνητική ομάδα του έργου SUITS θα δημιουργήσει ένα δίκτυο χρηστών μεταξύ των 
οποίων θα εδραιωθούν συζητήσεις και ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τη χρήση των 
Οδηγιών στις διαδικασίες προμηθειών και στην ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας, έτσι 
ώστε να επιτευχθούν από κοινού τα καλύτερα αποτελέσματα. Καθώς αναγνωρίζεται η 
σημασία μιας συνεργατικής προσέγγισης, θα γίνουν συνεργασίες με το δίκτυο CIVITAS και 
το Παρατηρητήριο Αστικής Κινητικότητας - Eltis19. 

  

 
19 CIVITAS (www.civitas.eu) is a network of cities that are dedicated to cleaner, better transport in Europe and beyond Eltis 
Platform (http://www.eltis.org) facilitates the exchange of information, knowledge and experiences in the field of sustainable 
urban mobility in Europe 
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2. Μεθοδολογία έρευνας 
Η οργάνωση και η διεξαγωγή των διαδικασιών για τις δημόσιες συμβάσεις ρυθμίζονται από 
τις οδηγίες της ΕΕ και την εθνική νομοθεσία. Οι δραστηριότητες διεξήχθησαν με σκοπό τη 
μελέτη της βιβλιογραφίας, της νομοθεσίας και της ορθής πρακτικής στον τομέα προκειμένου 
να προσδιοριστούν και να εξηγηθούν οι καινοτόμες πτυχές που συνάδουν με τη 
μεταρρύθμιση των δημοσίων συμβάσεων. Οι παρεχόμενες εξηγήσεις και οι συστάσεις 
αποσκοπούν στη διευκόλυνση της κατανόησης της σημασίας των δημόσιων συμβάσεων, όχι 
μόνο όσον αφορά στην αξία των συμβάσεων (κριτήριο ελάχιστης τιμής), αλλά κυρίως όσον 
αφορά στις μεγάλες μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στον κοινωνικό τομέα, το περιβάλλον, την 
προώθηση της καινοτομίας, την ενίσχυση της αλληλεπίδρασης μεταξύ επιχειρήσεων και του 
δημόσιου συμφέροντος, της μείωσης του κόστους και της γραφειοκρατίας κ.λπ. 
Η έρευνα αποσκοπεί στην κατανόηση αυτών των πτυχών και των αλληλεπιδράσεών τους, 
καθώς και στην επισήμανση των καινοτόμων διαδικασιών και κριτηρίων που πρέπει να 
ληφθούν υπόψη και να μεταφερθούν στις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων. Επίσης, η 
έρευνα επισημαίνει τις συνδέσεις μεταξύ των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων και άλλων 
συμπληρωματικών δραστηριοτήτων όπως η καινοτόμος χρηματοδότηση, τα καινοτόμα 
επιχειρηματικά μοντέλα και οι συμπράξεις (σύμφωνα με το πακέτο που αποτελείται από τις 
τρεις συμπληρωματικές κατευθυντήριες γραμμές που αναπτύχθηκαν στο Πακέτο εργασίας 
4). 
Χρησιμοποιήθηκε ποιοτική μέθοδος έρευνας με απαγωγική προσέγγιση. Οι πτυχές που 
σχετίζονται με τη διαμόρφωση των πόλεων στα αντίστοιχα περιβάλλοντά τους αναλύθηκαν 
και χρησιμοποιήθηκαν αναφορές από διάφορους ενδιαφερόμενους προκειμένου να 
ερμηνευθούν καταλλήλως ορισμένες πτυχές της πραγματικότητας. Η έρευνα δεν θέτει 
αυστηρούς κανόνες. Βοηθάει με την εγγενή κατανόηση της σημασίας και των 
αποτελεσμάτων των δημοσίων συμβάσεων, επιτρέποντας την επιστημονική προσέγγιση των 
διαδικασιών σύναψης συμβάσεων και τη συνεχή αναβάθμισή τους με βάση την 
εμπειρογνωμοσύνη, τους στόχους και τη μόνιμη εξέλιξη. Η έρευνα αφορούσε πολλές 
δραστηριότητες, ως εξής: 

 Την εκπόνηση μελέτης επιτόπιων επίσημων εγγράφων της ΕΕ και άλλων χωρών. 
 Έγγραφα διαβούλευσης για επιστημονικές μελέτες που δημοσιεύθηκαν ή 

εκπονήθηκαν στο πλαίσιο άλλων ερευνητικών προγραμμάτων της ΕΕ. 
 Συλλογή πληροφοριών από τους εκπροσώπους των αρχών και από άλλους 

ενδιαφερόμενους από τις 9 πόλεις που συμμετέχουν στο SUITS. 
 Συσχετισμός και χρήση πληροφοριών και μελετών από τα άλλα ΠΕ σε SUITS. 
 Επιλογή απόψεων, εμπειριών, τόσο από το δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα. 
 Επανεξέταση των εγγράφων δημόσιου διαγωνισμού. 
 Ανάλυση εγγράφων και σύνοψη, συγκέντρωση και επικύρωση δεδομένων. 
 Ερμηνεία αποτελεσμάτων. 
 Έρευνες περιπτωσιολογικών μελετών. 
 Παρουσίαση συστάσεων και συμπερασμάτων. 

Η ηλεκτρονική τεκμηρίωση στον δημόσιο τομέα έχει συμπληρωθεί με έγγραφα πηγής που 
έχουν συλλεχθεί / επιλεγεί στο πλαίσιο των ερευνητικών εργασιών και εκείνα που είναι 
διαθέσιμα στη δική μας βάση δεδομένων ή στα οποία συνεισφέρουν οι εταίροι. Το έγγραφο 
περιλαμβάνει ενότητες κειμένου, γραφικές απεικονίσεις σχετικές με το περιεχόμενο της 
εργασίας. Οι κατευθυντήριες γραμμές που αναπτύχθηκαν ως αποτέλεσμα ερευνητικού έργου 



 

D4_Task 4.2_v0.3 Guidelines to Innovative Procurement 

 

 

 

  

  21 / 66

 

 

περιλαμβάνουν ορισμένες διατυπώσεις ή ιδέες που είτε έχουν αναληφθεί ως έχουν από 
διάφορα έγγραφα της ΕΕ είτε έχουν ερμηνευτεί στο όραμα των συγγραφέων. Κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας κατάρτισης του Οδηγού, ο συντάκτης επικοινωνούσε με τους 
εταίρους SUITS. 

 

3. Δημόσιες συμβάσεις στον τομέα της αστικής 
κινητικότητας 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προώθησε και ανέπτυξε την έννοια ΣΒΑΚ και έδωσε τα απαραίτητα 
εργαλεία και καθοδήγηση για την υποστήριξη των ευρωπαϊκών πόλεων που εφαρμόζουν τα 
σχέδια κινητικότητας τους. Η έννοια ΣΒΑΚ έχει αναπτυχθεί / διαδοθεί σε μια σειρά εγγράφων 
της ΕΕ, όπως π.χ. 

  
COM (2013) 913 τελικό20, «Μαζί για μια ανταγωνιστική και αποτελεσματική από 
πλευράς πόρων αστική κινητικότητα» · 

 COM (2011) 144 τελικό21, Λευκή Βίβλος «Χάρτης πορείας για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό 
Χώρο Μεταφορών - Προς ένα ανταγωνιστικό και αποτελεσματικό από άποψη πόρων 
σύστημα μεταφορών» · 

 COM (2010) 2020 τελικό22, «Ευρώπη 2020: Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη»  

 COM (2009) 490 τελικό23 «Σχέδιο δράσης για την αστική κινητικότητα»  
 Πρωτοβουλίες CIVITAS. 
 Παρατηρητήριο Αστικής Κινητικότητας (Eltis) 

 

Στο πλαίσιο της Δράσης 1 του Σχεδίου Δράσης της ΕΚ για την Αστική Κινητικότητα για την 
επιτάχυνση της μεγάλης κλίμακας απορρόφησης των ΣΒΑΚ από τις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές στην Ευρώπη, ένα τυποποιημένο μεθοδολογικό πλαίσιο για την 
εκπόνηση των ΣΒΑΚ, δημιούργησε ένα πλαίσιο συνεργασίας και τεχνογνωσίας (πλατφόρμα 
ELTIS, πρωτοβουλίες CIVITAS), καθώς και αδελφοποίηση / συνεργασία διαφόρων 
ερευνητικών σχεδίων του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» (π.χ. SUITS) με το CIVITAS και 
άλλα σχέδια με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας των προσπαθειών, την 
κατάρτιση και τη διάδοση των αποτελεσμάτων κ.λπ. 

Οι πρωτοβουλίες και τα σχέδια που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο προγραμμάτων της ΕΕ 
συγκεντρώνουν τα ενδιαφερόμενα μέρη και εμπειρογνώμονες από διάφορες πόλεις για να 
αναλύσουν τις τρέχουσες προσεγγίσεις, να συζητήσουν διάφορα τοπικά ή περιφερειακά 
ζητήματα, να προσδιορίσουν τις βέλτιστες πρακτικές για το σχεδιασμό και την αποδοτική 
χρήση δημόσιων πόρων στη διαδικασία δημόσιων συμβάσεων ώστε να ενισχυθεί η 
ικανότητα των αρχών και των ενδιαφερόμενων μερών να τους εφαρμόσουν καινοτόμα και 
αποτελεσματικά. 

 
20 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52013DC0913&from=EN 
21 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0144:FIN:en:PDF 
22 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:EN:PDF 
23 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009DC0490&from=EN 
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Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές αποσκοπούν στην εξήγηση και τη μεταρρύθμιση των 
δημοσίων συμβάσεων διατυπώνοντας συστάσεις ώστε οι καινοτόμες δημόσιες συμβάσεις 
(μαζί με τα καινοτόμα χρηματοδοτικά και επιχειρηματικά μοντέλα) να αποτελέσουν κινητήρια 
δύναμη για την ενίσχυση της ικανότητας των αρμόδιων φορέων να εφαρμόσουν τα μέτρα 
που προβλέπονται στα ΣΒΑΚ. 

 

3.1. Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ για τις δημόσιες 
συμβάσεις  

 

Το 2004 καταρτίστηκαν οι ευρωπαϊκές οδηγίες (17/2004 / ΕΚ24 και 18/2004 / ΕΚ25) ως το 
πρώτο ευρωπαϊκό ρυθμιστικό βήμα για τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων. Τα ερευνητικά 
έργα που χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων μετά το 2004, 
επεσήμαναν καινοτόμες πτυχές με στόχο μια νέα προσέγγιση στις δημόσιες συμβάσεις 
προσθέτοντας κριτήρια όπως η κατανάλωση ενέργειας, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, το 
κόστος του κύκλου ζωής κλπ. Μεταξύ αυτών των έργων, αξίζει να σημειωθούν τα εξής: 

 Έργο EcoRailS - Ενεργειακά αποδοτικά και περιβαλλοντικά κριτήρια κατά τη λειτουργία 
περιφερειακών οχημάτων και υπηρεσιών σιδηροδρομικών μεταφορών, Πρόγραμμα IEE, 
www.ecorails.eu/, 2009 ÷ 2011. Με βάση τις μελέτες που διεξήχθησαν στο πλαίσιο του 
έργου και σε ανεξάρτητες δοκιμές που διεξήχθησαν στην Ιταλία, τη Ρουμανία, τη 
Γερμανία και τη Σουηδία-Δανία, δημιουργήθηκαν οι κατευθυντήριες γραμμές και τα 
παραρτήματα για τις δημόσιες συμβάσεις στις δημόσιες μεταφορές της Ευρώπης, 

 Έργο PROSPER - Εναρμονισμένες περιβαλλοντικές προδιαγραφές για νέο τροχαίο υλικό 
που χρηματοδοτείται από το ενημερωτικό φυλλάδιο UIC 345/2006. 

 Πρόγραμμα Railenergy "Καινοτόμες Ολοκληρωμένες Λύσεις Ενεργειακής Απόδοσης για 
σιδηροδρομικό υλικό, σιδηροδρομική υποδομή και λειτουργία αμαξοστοιχίας." - 2006-
2010 που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα UNIFE. Το έργο Railenergy αντιμετωπίζει 
το πρόβλημα της ενεργειακής απόδοσης με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης 
ενέργειας, αναπτύσσοντας μια ολιστική προσέγγιση πλαισίου, νέες έννοιες και 
ολοκληρωμένες τεχνικές και τεχνολογικές λύσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης. 

 Το έργο RAVEL, 2001 – αποσκοπεί στη δυνατότητα βελτίωσης της οικολογικής 
απόδοσης των σιδηροδρομικών οχημάτων καθ 'όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, 
επιπλέον της μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

 Πρόγραμμα REPID - Πλαίσιο σιδηροδρομικού τομέα και εργαλεία για την τυποποίηση και 
τη βελτίωση της χρηστικότητας της περιβαλλοντικής απόδοσης. http://www.rail-
procurement.org 

 Πρόγραμμα EVENT - Αξιολόγηση των τεχνολογιών ενεργειακής απόδοσης για το τροχαίο 
υλικό και τη λειτουργία του σιδηροδρόμου 

 IEE Project TRAINER: Συνεργασία για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης από τους 
σιδηροδρόμους (2007) www.iee-trainer.eu 

 
24 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0017&from=EN 

 
25 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0018&from=en 
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Αυτό τροφοδότησε την ανάγκη για μεταρρυθμίσεις στις δημόσιες συμβάσεις, οι οποίες 
θεωρήθηκαν απαραίτητες για τομείς δημόσιου ενδιαφέροντος, όπως για παράδειγμα οι 
μεταφορές, η ενέργεια και η καινοτομία. Στους τομείς αυτούς της μακροπρόθεσμης 
ανάπτυξης η εξέλιξη είναι ταχεία και οι προμήθειες και οι υπηρεσίες παίζουν καθοριστικό 
ρόλο στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην ενίσχυση της ποιότητας ζωής. Ως αποτέλεσμα των 
δεσμεύσεων της ΕΕ, καθώς και των πτυχών που επισημάνθηκαν μέσω τέτοιων ερευνητικών 
εργασιών, ετοιμάστηκαν τα παρακάτω: 
 

 Οδηγία 2009/33 / ΕΚ26 - Προώθηση καθαρών και ενεργειακά αποδοτικών οχημάτων 
οδικών μεταφορών, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου COM (2017) 653 τελικό της 8.11.2017 

 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/200727, Δημόσιες υπηρεσίες επιβατικών 
σιδηροδρομικών και οδικών μεταφορών 

 Οδηγία 2014/24 / ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις, που αντικαθιστά την οδηγία 
2004/18 / ΕΚ 

 Οδηγία 2014/25 / ΕΕ σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις από φορείς που 
δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των 
ταχυδρομικών υπηρεσιών Οδηγία 2004/17 / ΕΚ 

 Οδηγία 2014/23 / ΕΕ σχετικά με τη σύναψη συμβάσεων παραχώρησης, η οποία δεν 
αντικαθιστά άμεσα μια προηγούμενη οδηγία. 

 
Οι οδηγίες αυτές είναι νέες ή διαφοροποιημένες και τροποποιούν τις διατάξεις της 
προηγούμενης ευρωπαϊκής νομοθεσίας (οδηγίες 2004/17 και 2004/18). Το αποτέλεσμα της 
εφαρμογής αυτών των νομικών αλλαγών είναι η μεταρρύθμιση των δημοσίων συμβάσεων, 
όπως περιγράφεται συνοπτικά στον Οδηγό και στην παραπομπή νούμερο 1. 
Σύμφωνα με το άρθρο σχετικά με τη μεταφορά και τις μεταβατικές διατάξεις των οδηγιών, 
ζητήθηκε από τα κράτη μέλη να θέσουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με τις εν λόγω οδηγίες έως τις 18 Απριλίου 2016. 
Το νέο νομικό πλαίσιο συμβάλλει στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του συστήματος 
δημοσίων συμβάσεων στην Ευρώπη και προβλέπει πιο έξυπνες προδιαγραφές και 
μεγαλύτερο αριθμό ηλεκτρονικών διαδικασιών. 
Το νέο νομικό πλαίσιο θα διευκολύνει τις ΜΜΕ να συμμετάσχουν στις δημοπρασίες για την 
ανάθεση συμβάσεων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων, επιτρέποντας παράλληλα την 
τήρηση των αρχών της διαφάνειας και του ανταγωνισμού που προωθεί η ΕΕ. Οι 
διευκολύνσεις για τις ΜΜΕ αφορούν: το γεγονός ότι οι συμβάσεις είναι χωρισμένες σε 
διάφορα μέρη, χαμηλότερο κατώτατο όριο που γίνεται αποδεκτό στην προσφορά, απαίτηση 
για λιγότερη τεκμηρίωση, υποχρεωτική χρήση των ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων, που 
ωφελούν την ψηφιακή ενιαία αγορά. 
Αυτό το νέο νομικό πλαίσιο καθιστά δυνατή τη στρατηγική χρήση των δημόσιων συμβάσεων 
για την επίτευξη σημαντικών πολιτικών στόχων, είτε κοινωνικών είτε σχετικών με το 
περιβάλλον, ή την προώθηση της καινοτομίας στην ευρωπαϊκή οικονομία. 
 

 
26 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017PC0653&qid=1522323217332 
27 Regulation (EC) No 1370/2007 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2007 on public passenger 

transport services by rail and by road and repealing Council Regulations (EEC) Nos 1191/69 and 1107/70, Art. 1, Par. 2, 
Official Journal of the European Communities No. L 315, 3 December 2007;  

    Available at: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:315:0001:0013:EN:PDF 
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Όπως δήλωσε η Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και 
ΜΜΕ Elżbieta Bieńkowska (2016): 
 
«Οι κανόνες περί δημοσίων συμβάσεων είναι εκεί για να εξασφαλιστεί ότι τα χρήματα των 
φορολογουμένων που πηγαίνουν στην αγορά αγαθών, έργων και υπηρεσιών είναι σωστά 
δαπανημένα. Οι νέοι κανόνες θα απλοποιήσουν περαιτέρω τις διαδικασίες δημόσιων 
διαγωνισμών και θα τους καταστήσουν πιο ευέλικτους προς όφελος ιδίως των ΜΜΕ. 
Ενθαρρύνουν επίσης τη μετάβαση προς μια οικονομία αποδοτική από πλευράς ενέργειας και 
πόρων παράλληλα με τον καθιερωμένο στόχο της επίτευξης της καλύτερης σχέσης 
ποιότητας-τιμής. 28» 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οδηγίες της ΕΕ και η εθνική νομοθεσία υπόκεινται περιοδικά σε 
επανεξέταση και τροποποίηση, ο στόχος του Πακέτου εργασίας 4 ήταν να χρησιμοποιήσει 
την τεχνογνωσία και την εμπειρία που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του σχεδίου SUITS στην 
πιλοτική εφαρμογή Alba-Iulia και από τους άλλους εταίρους Δήμους και οι ενδιαφερόμενοι, 
αντιστοίχως, μπορούν να συμβάλουν ενεργά σε αυτές τις αναβαθμίσεις. 

. 

3.2. Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο των δημόσιων συμβάσεων 
των κρατών μελών της ΕΕ 
 

Στα παραρτήματα A 1.2 ÷ A1.9 του Οδηγού παρουσιάζονται συνθέσεις που αναφέρονται στο 
νομικό πλαίσιο και στο θεσμικό σύστημα στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων σε επίπεδο 
ΕΕ και σε Κράτη - Μέλη. 

3.3. Στρατηγικές δημόσιων συμβάσεων  
            Οι νέοι κανονισμοί στις δημόσιες συμβάσεις και τα συνοδευτικά έγγραφα που δημοσιεύονται 

σε επίπεδο ΕΕ, καθώς και η ποικιλομορφία των προσεγγίσεων έχουν καθοριστική σημασία 
για την ανάπτυξη ανταγωνιστικών στρατηγικών στον τομέα της βιώσιμης αστικής 
κινητικότητας. Αυτό μπορεί να βοηθήσει τους υπεύθυνους για τη λήψη αποφάσεων σε 
επίπεδο δήμων να εντοπίσουν το φάσμα των πιθανών δράσεων και μέτρων που απαιτούνται 
για την εφαρμογή των πλέον κατάλληλων μέτρων για την κινητικότητα. 
Αυτά τα εργαλεία πρέπει να αποτελούν μέρος μιας κατάλληλης και σημαντικής στρατηγικής 
για τη διεξαγωγή καινοτόμων δραστηριοτήτων υψηλής απόδοσης στην κλίμακα του δήμου. 
 

«Οι αρχές που έχουν ήδη κάνει τη μετάβαση στην ηλεκτρονική προμήθεια (eProcurement)  
εξοικονομούν 5% έως 20% του συνολικού κόστους. Δεδομένου του μεγέθους της συνολικής 
αγοράς δημοσίων συμβάσεων στην ΕΕ, κάθε 5% που εξοικονομείται θα μπορούσε να 
επιστρέψει συνολικά περίπου 100 δισ. Ευρώ στο δημόσιο ταμείο. » 

 
Λαμβανομένου υπόψη του ειδικού χαρακτήρα της μεταρρύθμισης των δημοσίων συμβάσεων 
και του εκσυγχρονισμού των δημοσίων υπηρεσιών, ο ρόλος των (μακροπρόθεσμων) 
στρατηγικών και των σχεδίων προμηθειών αποτελεί πρωταρχική προτεραιότητα 
προκειμένου να μπορέσουν να ξεκινήσουν, να αναπτύξουν και να βελτιστοποιήσουν τις νέες 

 
28 http://ec.europa.eu/growth/content/commissioners-bie%C5%84kowska-and-cre%C5%A3u-issue-statement-public-
procurement-0_en 
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διαδικασίες καινοτόμων δημόσιων συμβάσεων, χρηματοδοτήσεων και καινοτόμων εταιρικών 
σχέσεων.         

                         

3.4. Διακυβέρνηση δημόσιων συμβάσεων  
 

Τα θεσμικά και τα διακυβερνητικά πλαίσια και τα σχετικά δίκτυα τους είναι καθοριστικής 
σημασίας για την υποδομή και τις υπηρεσίες των αστικών μεταφορών (σχεδιασμός, 
παράδοση, λειτουργία κ.λπ.). 

Η διακυβέρνηση στον τομέα της αστικής κινητικότητας αντιμετωπίζει δυσκολίες μεταξύ των 
οποίων είναι η έλλειψη χρηματοδότησης και οι πολυετείς προϋπολογισμοί μεγάλης 
εμβέλειας, οι συχνές τροποποιήσεις στην ηγεσία (εκλογές), η έλλειψη γνώσης / αποδοχής 
ορισμένων μέτρων από τον πληθυσμό, κ.λπ. Το νέο πρότυπο δημόσιων συμβάσεων σε 
επίπεδο ΕΕ επιτρέπει στις δημόσιες διοικήσεις να γίνουν πιο αποτελεσματικές και ευέλικτες 
σε σχέση με τις ανάγκες των κοινοτήτων. Οι νέες οδηγίες αποσκοπούν στη διασφάλιση 
δίκαιου και καινοτόμου πλαισίου ανταγωνισμού, καθώς και στην αποτελεσματική προώθηση 
της χρηστής διακυβέρνησης στις δημόσιες συμβάσεις. 

Η βελτίωση της διακυβέρνησης, η μείωση της γραφειοκρατίας, η διαφάνεια, η απλούστευση 
των διαδικασιών, η κατάρτιση του προσωπικού με υψηλά επαγγελματικά πρότυπα και η 
χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων στις δημόσιες συμβάσεις αποτελούν σημαντικά στοιχεία για 
την καταπολέμηση της απάτης και της διαφθοράς. 

Τόσο οι δημόσιες αρχές όσο και οι ενδιαφερόμενοι φορείς στον τομέα των δημόσιων 
συμβάσεων πρέπει να διευρύνουν τα προσόντα τους προκειμένου να μπορέσουν να 
αντεπεξέλθουν στις περίπλοκες προκλήσεις που θέτει η αγορά. 

Ένας ειδικός ερευνητικός χώρος πρέπει να παρέχει την απαραίτητη τεχνογνωσία για να 
βοηθήσει τη διακυβέρνηση της αστικής κινητικότητας για μια βέλτιστη διοικητική οργάνωση 
με ικανό και δημιουργικό προσωπικό. 

 

4. Καινοτόμος προσέγγιση των διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων 
για την αστική κινητικότητα   

 
Η βιώσιμη ανάπτυξη της αστικής κινητικότητας εξαρτάται από την ενίσχυση και τη συσχέτισή 
της με διάφορα στοιχεία. Αυτά τα στοιχεία μπορούν να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
προμήθειας: 
 

 Προμήθειες (οχήματα μεταφοράς, φανάρια, ανταλλακτικά κ.λπ.) 
 Υπηρεσίες (ηλεκτρονική έκδοση εισιτηρίων, σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας, κοινή 

χρήση ποδηλάτων, υπηρεσίες συλλογής και παρακολούθησης δεδομένων 
κυκλοφορίας, συστήματα ελέγχου της κυκλοφορίας, διαχείριση πάρκινγκ, 
μοντελοποίηση μεταφορών και προσομοιώσεις κ.λπ.) 

 Έργα (οικοδόμηση ή εκσυγχρονισμός διαδρομών και στάσεων για τις δημόσιες 
συγκοινωνίες, λεωφορεία, πεζοί, κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων πάρκων και 
βόλτων, σημεία φόρτισης, εκσυγχρονισμός δρόμων) 
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Οι καινοτόμες πτυχές των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων αναφέρονται στα μέσα με τα 
οποία η μεταρρύθμιση και οι στόχοι της (που ορίζονται στην παράγραφο 1.2.2.) μπορούν να 
επιτευχθούν αποτελεσματικότερα. Οι καινοτόμες λύσεις για τις δημόσιες υπηρεσίες πρέπει 
να διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο στην παροχή καλύτερων υπηρεσιών με μία 
μακροπρόθεσμη σχέση κόστους / οφέλους. Χωρίς να παραμελείται η σημασία των 
οικονομικών πόρων στις δημόσιες συμβάσεις, η καινοτομία εξαρτάται από τη 
δημιουργικότητα και τις ικανότητες του ανθρώπινου κεφαλαίου καθώς και από τη στρατηγική 
διαχείρισης.  
 

4.1. Μεταρρύθμιση των δημόσιων συμβάσεων  
 

Σύμφωνα με τα έγγραφα της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις, οι νέες ευρωπαϊκές οδηγίες 
(οδηγίες 23, 24 και 25) οι οποίες βρίσκονται σε ισχύ από το 2014, άφησαν ή τροποποίησαν 
τις παλαιές οδηγίες (από το 2004)  και τονίζουν τον εξαιρετικά σημαντικό ρόλο των δημόσιων 
συμβάσεων προτείνοντας τη βασική μεταρρύθμιση στον τομέα αυτό, έτσι ώστε να 
επιτευχθούν οι στόχοι των οδηγιών. 

Η μεταφορά τους σε κάθε κράτος μέλος σημαίνει την ανάπτυξη εθνικής νομοθεσίας και 
στρατηγικής σύμφωνα με τις διατάξεις που έχουν θεσπιστεί βάσει των ευρωπαϊκών οδηγιών. 
Φυσικά, ακόμη και αν το στάδιο αυτό έχει επιτευχθεί επισήμως, η πραγματική μεταρρύθμιση 
πρέπει να πραγματοποιηθεί σε κάθε διαδικασία ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων και σε κάθε 
κεντρική, περιφερειακή και τοπική αρχή ή σε επίπεδο άλλων ενδιαφερομένων μερών τα 
οποία δρομολογούν τις διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων. 

Σε όλες τις περιπτώσεις, οι ενδιαφερόμενες αρχές πρέπει να εφαρμόζουν τις νέες εθνικές 
νομοθεσίες σύμφωνα με τη μεταρρύθμιση των δημοσίων συμβάσεων, όπως επιβάλλονται 
από τις οδηγίες της ΕΕ. Ακόμη και αν οι εν λόγω νομοθεσίες είναι ήδη σε ισχύ, η 
μεταρρύθμιση πρέπει να γίνει κατανοητή και να εφαρμοστεί από την άποψη του καινοτόμου 
χαρακτήρα της. Για το σκοπό αυτό, όλοι οι αρμόδιοι για τις δημόσιες συμβάσεις πρέπει να 
αναδιοργανωθούν, να επιλεγούν και να εκπαιδευτούν ώστε να κατανοήσουν την ουσία της 
μεταρρύθμισης, να την εφαρμόσουν δημιουργικά στο πλαίσιο της νέας νομοθεσίας, να 
λάβουν υπόψη εγγενείς κινδύνους. Θα υπάρξουν νέες διαδικασίες που μπορούν να 
αμφισβητηθούν ή να τροποποιηθούν - ιδίως αυτές στις οποίες η συμπληρωματική νομοθεσία 
και η εφαρμογή δεν έχουν ακόμη αναπτυχθεί ή δεν είναι πλήρεις. 

Η μεταρρύθμιση των δημόσιων συμβάσεων αποσκοπεί στο άνοιγμα της αγοράς δημοσίων 
συμβάσεων της ΕΕ, προωθώντας μέσω των προμηθειών τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες 
/ υπηρεσίες που σχετίζονται με μακροπρόθεσμες επιθυμίες για βιώσιμη ανάπτυξη. 
Τα κύρια καινοτόμα στοιχεία της μεταρρύθμισης στις δημόσιες συμβάσεις αναφέρονται στα 
εξής: 

4.1.1. Ηλεκτρονικές προμήθειες, αυξάνοντας την αποδοτικότητα 

Η νέα προσέγγιση των κανονισμών για τις δημόσιες συμβάσεις βασίζεται στην υποχρεωτική 
εισαγωγή των ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων στον δημόσιο τομέα. Αυτό περιλαμβάνει 
πλατφόρμες προσφορών, ηλεκτρονικές προσφορές, ηλεκτρονικούς καταλόγους, συστήματα 
δυναμικής ηλεκτρονικής προμήθειας και συστήματα χρέωσης. Οι τρόποι με τους οποίους η 
ΕΕ υποστηρίζει την ψηφιοποίηση στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων είναι ο εξής: 
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 Την εισαγωγή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Προμήθειας (ΕΕΕΠ) – μία μορφή 
δήλωσης προσφοροδότη σχετικά με την οικονομική κατάσταση, τις αρμοδιότητες και 
την τήρηση των κριτηρίων των διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Το 
έγγραφο διατίθεται σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ και χρησιμοποιείται ως 
προκαταρκτική απόδειξη για την εκπλήρωση των απαραίτητων κριτηρίων για τις 
διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων της ΕΕ. Έτσι, οι υποψήφιοι δεν χρειάζεται πλέον 
να προσκομίζουν πλήρη αποδεικτικά στοιχεία κατά την είσοδό τους στον διαγωνισμό. 
Μόνο οι νικητές θα πρέπει να υποβάλουν όλα τα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι είναι 
επιλέξιμα για την ανάθεση της σύμβασης. Κάθε έγγραφο υποβάλλεται μόνο μία φορά 
στις αρχές, έτσι ώστε να μπορούν να ελέγξουν την επιλεξιμότητα του προσφέροντα. 
Αυτό μειώνει δραστικά το μεγαλύτερο μέρος των εγγράφων που είναι απαραίτητα για 
την επιλογή των προσφερόντων, μειώνοντας παράλληλα και τη γραφειοκρατία. 

 Οι υποψήφιοι μπορούν να αποκλειστούν από τη διαδικασία σύναψης δημόσιας 
σύμβασης ή μπορούν να εναχθούν, εάν οι πληροφορίες που παρέχονται στο ΕΕΕΠ 
τους είναι ψευδείς, εάν υπάρχουν μη κοινοποιημένες πληροφορίες ή οι πληροφορίες 
δεν μπορούν να υποστηριχθούν με επιπλέον δικαιολογητικά έγγραφα. 

 Το E-Certis είναι μια δωρεάν online πηγή πληροφοριών σχετικά με τα έγγραφα και τα 
πιστοποιητικά που χρειάζονται οι εταιρείες που υποβάλλουν προσφορές για δημόσιες 
συμβάσεις σε κράτη μέλη της ΕΕ. Το σύστημα E-Certis επιτρέπει την ταχεία 
αναζήτηση, χρησιμοποιώντας μια σειρά κριτηρίων, συμπεριλαμβανομένης της 
αναζήτησης λέξεων-κλειδιών στην αρχική γλώσσα του εγγράφου. Η ηλεκτρονική 
υποβολή των εγγράφων για τις δημόσιες συμβάσεις είναι υποχρεωτική από τον 
Οκτώβριο του 2018. 

Η ψηφιοποίηση των δημόσιων συμβάσεων θα δημιουργήσει, μεταξύ άλλων, μια πιο 
διαφανή και αποτελεσματική ροή πληροφοριών, ευρύτερη πρόσβαση στην 
πληροφόρηση, ιδίως για τις ΜΜΕ, ενώ ταυτόχρονα θα απλουστεύσει την προσέγγιση 
των ευκαιριών διασυνοριακών διαγωνισμών. Οι ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις 
υποστηρίζουν τη μείωση της γραφειοκρατίας και αυξάνουν την αποτελεσματικότητα των 
διοικητικών δαπανών, καθώς συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη παρέχοντας 
δικαιότερη πρόσβαση στις αγορές δημόσιων συμβάσεων. 

4.1.2. Ενθάρρυνση της συμμετοχής των ΜΜΕ στις δημόσιες συμβάσεις  

Οι ΜΜΕ θεωρούνται η ραχοκοκαλιά της οικονομίας της ΕΕ, καθώς έχουν τεράστιο δυναμικό 
δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, ανάπτυξης και καινοτομίας. Η διευκόλυνση της 
πρόσβασης των ΜΜΕ στις αγορές δημόσιων συμβάσεων έχει θετικό αντίκτυπο στην 
οικονομία. Η απλούστευση των απαιτήσεων που σχετίζονται με την τεκμηρίωση των 
διαδικασιών σύναψης συμβάσεων, καθώς και η υποχρεωτική χρησιμοποίηση των 
ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων θα διευκολύνει την πρόσβαση των ΜΜΕ στις δημόσιες 
συμβάσεις και θα καταστήσει την δραστηριότητά τους πιο αποτελεσματική. 

Η οδηγία 2014/24 / ΕΕ προβλέπει, σύμφωνα με το άρθρο. 46 το δικαίωμα των κρατών 
μελών να εισάγουν την κατανομή των συμβάσεων τμηματικά. Η σύμβαση θα μπορούσε να 
χωριστεί σε χωριστές παρτίδες, τόσο από ποσοτική άποψη, ώστε η διάσταση μιας 
μεμονωμένης σύμβασης να ανταποκρίνεται καλύτερα στην ικανότητα των ΜΜΕ καθώς και σε 
όρους ποιότητας ώστε οι αυτόνομες τράπεζες να μπορούν να προσαρμόζονται στις 
ειδικότητες των ΜΜΕ. Μια σύμβαση μπορεί να καταμεριστεί για να βοηθήσει τις ΜΜΕ να 
διαχειριστούν καλύτερα τον φόρτο εργασίας τους. 
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Οι νέοι κανονισμοί προωθούν τη σχετική και αναλογική χρηματοοικονομική ικανότητα, τον 
κύκλο εργασιών και το επίπεδο ασφάλειας, ώστε να διευκολυνθεί η συμμετοχή των ΜΜΕ 
στις δημόσιες συμβάσεις. Ο κύκλος εργασιών που απαιτείται για τη συμμετοχή σε 
διαγωνισμό θα είναι περιορισμένος επιτρέποντας τη συμμετοχή μεγαλύτερου αριθμού ΜΜΕ 
και λοιπών νεοσύστατων εταιρειών. Για πρώτη φορά, η απαίτηση κύκλου εργασιών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το διπλάσιο της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 

4.1.3. Δημιουργία κουλτούρας ακεραιότητας και θεμιτού παιχνιδιού (fair play) 

Οι δημόσιες συμβάσεις αντιπροσωπεύουν έναν ιδιαίτερα ευαίσθητο τομέα, δεδομένου ότι 
αφορούν δαπάνες του προϋπολογισμού των αναθετουσών αρχών, καθιστώντας έτσι έναν 
παράγοντα κινδύνου για λανθασμένες πρακτικές. Οι νέες οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις 
περιέχουν μέτρα για την άμεση ενίσχυση της διαφάνειας και την αντιμετώπιση της 
διαφθοράς. 

 Η έννοια της σύγκρουσης συμφερόντων εκτίθεται στο άρθρο 24 «Σύγκρουση 
συμφερόντων» στην οδηγία 2014/24 / ΕΕ. Η επιβολή κυρώσεων για περιπτώσεις 
σύγκρουσης συμφερόντων είναι η εξαίρεση του παραβάτη από τη διαδικασία. Οι 
χώρες της ΕΕ και οι αναθέτουσες αρχές καλούνται να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για 
την πρόληψη, τον εντοπισμό και την αποτελεσματική αντιμετώπιση τέτοιων 
περιπτώσεων. 
 
Στη νέα οδηγία, οι λόγοι αποκλεισμού από τις διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων 
ενισχύθηκαν, ενώ οι ακόλουθες περιπτώσεις εμπίπτουν επίσης στην ποινή της 
απάτης και της διαφθοράς: αν μια επιχείρηση επηρέασε αδικαιολόγητα τη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων, παρείχε ψευδείς δηλώσεις σχετικά με την ανάθεση της 
σύμβασης, την ιδιοκτησία ή την υπερεκτίμηση των τεχνικών, επαγγελματικών ή 
χρηματοοικονομικών ικανοτήτων ή συμφωνιών εις βάρος του θεμιτού ανταγωνισμού. 
 
Ο αποκλεισμός μπορεί να γίνει τόσο από δημόσιους αγοραστές όσο και από το 
κράτος μέλος. Ωστόσο, μια εξαιρούμενη εταιρεία μπορεί να αποδειχθεί αξιόπιστη, 
παρέχοντας αποδεικτικά στοιχεία για τα μέτρα που ελήφθησαν για την επίλυση του 
προβλήματος ή για την αντιστάθμιση των ζημιών εκτός αν αποφασίζεται από 
δικαστικό νόμο. 
 

 Η προκαταρκτική διαβούλευση για την προετοιμασία της πρόσκλησης υποβολής 
προσφορών δεν ευνοεί με κανέναν τρόπο τη συμμετοχή της αντίστοιχης εταιρείας στη 
διαδικασία ανάθεσης. Οι διαβουλεύσεις αυτές θα μπορούσαν να ευνοήσουν τις 
ενδιαφερόμενες εταιρείες, προκαλώντας στρέβλωση του ανταγωνισμού. Από την 
άποψη αυτή, κάθε ανταλλαγή πληροφοριών με μια εταιρεία, μετά την τελευταία 
προηγούμενη συμμετοχή, θα μοιραστεί και με τις λοιπες συμμετέχουσες εταιρείες. 

 Όσον αφορά στην τροποποίηση της σύμβασης μετά την ανάθεση της σύμβασης, οι 
κανόνες σχετικά με την τροποποίηση των συμβάσεων καθ 'όλη τη διάρκεια της 
θητείας τους εκκαθαρίστηκαν και απλοποιήθηκαν.  
Δεν απαιτείται νέα πρόσκληση υποβολής προσφορών για τροποποίηση όταν:                                                               
 

 δεν είναι απαραίτητο (δεν τροποποιείται η φύση της σύμβασης ή η 
οικονομική ισορροπία) · 
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 η αξία δεν υπερβαίνει τα κατώτατα όρια εφαρμογής σύμφωνα με τις 
οδηγίες και είναι κάτω από το 10% της αρχικής αξίας της σύμβασης για 
προμήθειες και υπηρεσίες και 15% για την εργασία. 

 προσδιορίζονται στη σύμβαση, ανεξάρτητα από την αξία τους. 
 λόγω απρόβλεπτων γεγονότων ή που σχετίζονται με πρόσθετα απαραίτητα 

έργα, προμήθειες ή υπηρεσίες, τα οποία, εξαιτίας της εναλλαξιμότητας ή 
της διαλειτουργικότητας ή για λόγους που σχετίζονται με το κόστος, 
μπορούν να παρασχεθούν μόνο από την εταιρεία που έχει ανατεθεί η 
τρέχουσα σύμβαση. Και στις δύο περιπτώσεις, η αύξηση της τιμής δεν 
μπορεί να υπερβεί το 50% της αρχικής αξίας. 

 Οι νέες οδηγίες περιλαμβάνουν πολλά μέτρα για την άμεση ενίσχυση του 
ανοίγματος της διαδικασίας ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οι νέες οδηγίες 
προβλέπουν ορισμένα μέτρα που στοχεύουν στην ενίσχυση της διαφάνειας στις 
διαδικασίες ανάθεσης: 
 

 Οι εθνικές αρχές πρέπει να υποβάλλουν έκθεση στην ΕΕ ανά τριετία, 
συμπεριλαμβανομένων των συχνότερων πηγών εσφαλμένης εφαρμογής ή 
νομικής αβεβαιότητας, συμπεριλαμβανομένων πιθανών διαρθρωτικών ή 
επαναλαμβανόμενων προβλημάτων στην εφαρμογή των κανόνων, στο 
επίπεδο συμμετοχής των ΜΜΕ στις δημόσιες συμβάσεις και την πρόληψη, 
τον εντοπισμό και την επαρκή αναφορά περιπτώσεων απάτης στις 
συμβάσεις, διαφθορά, σύγκρουση συμφερόντων και άλλες σοβαρές 
παρατυπίες · 

 Οι αναθέτουσες αρχές διατηρούν, τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της 
σύμβασης, αντίγραφα όλων των συμβάσεων που συνάπτονται με αξία ίση 
ή μεγαλύτερη από: 
α) 1.000.000 ευρώ για τις συμβάσεις δημοσίων προμηθειών ή για τις 
δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών 
β) 10.000.000 ευρώ για τις συμβάσεις δημοσίων έργων. 

Η ψηφιοποίηση των προμηθειών θα προωθήσει ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον χωρίς 
διακρίσεις, καθώς τα δημόσια έξοδα θα πρέπει να γίνουν πιο διαφανή, να βελτιστοποιηθούν, 
να εξορθολογιστούν και να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά. Οι ηλεκτρονικές δημόσιες 
συμβάσεις θα καταστούν υποχρεωτικές για όλες τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και 
όλες τις διαδικασίες ανάθεσης έως τον Οκτώβριο του 2018. 

4.1.4. Αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων 

Οι νέες οδηγίες της ΕΕ παρέχουν ένα καλύτερο πλαίσιο για κοινωνικά και περιβαλλοντικά 
κριτήρια στις δημόσιες συμβάσεις. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να εισάγουν κοινωνικά 
μέτρα και περιβαλλοντικές εκτιμήσεις καθ 'όλη τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης 
συμβάσεων, εφόσον εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της σύμβασης. Κατά την ανάθεση 
συμβάσεων προμηθειών με βάση την καλύτερη σχέση κόστους / ωφέλειας, μπορούν να 
επιλέξουν αυτές τις προσφορές που παρέχουν περισσότερα κοινωνικά πλεονεκτήματα. Η 
συμμόρφωση με τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και εργασιακές υποχρεώσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, ορίζεται πλέον ως 
υποχρεωτική μέσω των αρχών αυτού του νόμου και οι υποψήφιοι μπορούν να αποκλειστούν 
επειδή δεν συμμορφώνονται. 
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Οι δημόσιες αρχές μπορούν να κάνουν τη διαφορά μεταξύ του τι αγοράζουν με βάση τη 
διαδικασία παραγωγής και των μεθόδων που δεν είναι ορατές στο τελικό προϊόν. Αυτό θα 
επιτρέψει στους δημόσιους αγοραστές να δώσουν προτεραιότητα στους προσφέροντες που 
παρέχουν καλύτερες συνθήκες εργασίας και θα ευνοήσουν την ενσωμάτωση των ατόμων με 
ειδικές ανάγκες και των μειονεκτουσών εργαζομένων. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να 
περιορίσουν ορισμένες διαδικασίες υποβολής προσφορών στις κοινωνικές επιχειρήσεις, εάν 
τουλάχιστον το 30% των εργαζομένων είναι άτομα που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση. 
Με την εφαρμογή κριτηρίων που δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στα περιβαλλοντικά ζητήματα, 
οι δημόσιες αρχές μπορούν να προωθήσουν την οικοκαινοτομία. Μπορούν να απαιτήσουν 
από τους προσφέροντες όχι μόνο να ανταποκριθούν στις περιβαλλοντικές υποχρεώσεις 
αλλά και να παραδώσουν αγαθά ανταποκρινόμενοι στις απαιτήσεις των οικολογικών 
σημάτων. Μπορούν να απαιτήσουν από τους προσφέροντες να ενσωματώσουν το 
περιβαλλοντικό κόστος σε μια προσφορά με βάση την προσέγγιση του κόστους κύκλου ζωής 
(Life Cycle Cost - LCC) ή να ενισχύσουν τους περιβαλλοντικούς παράγοντες κατά την 
παραγωγή αγαθών. 

Με τις νέες οδηγίες θα είναι απλούστερο να αγοραστούν κοινωνικές, πολιτιστικές, 
υγειονομικές υπηρεσίες και άλλοι τύποι, για παράδειγμα στον νομικό τομέα, στις υπηρεσίες 
φιλοξενίας, τροφοδοσίας και των κυλικείων. 

 

4.2. Εκσυγχρονισμός των δημόσιων υπηρεσιών και των 
διαδικασιών των δημοσίων συμβάσεων  

 
Οι νέοι κανονισμοί για τις δημόσιες συμβάσεις αποσκοπούν στην απλούστευση της 
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων και στην αύξηση της ευελιξίας της. Οι 
αναθέτουσες αρχές έχουν στη διάθεσή τους ένα σύνολο χρήσιμων εργαλείων που 
επιτρέπουν την προσαρμογή κάθε διαδικασίας σε συγκεκριμένες συνθήκες, καθώς και την 
πρόσβαση σε ένα απλούστερο και πιο ευέλικτο διαδικαστικό καθεστώς. 
 

Οι μεταρρυθμίσεις αυτές επιτρέπουν στις δημόσιες αρχές να διεξάγουν ταχύτερα τις 
δημόσιες συμβάσεις (μειωμένες προθεσμίες συμμετοχής και υποβολής) με λιγότερη 
γραφειοκρατία και μεγαλύτερη έμφαση στην εξασφάλιση του σωστού προμηθευτή και της 
καλύτερης προσφοράς. 

Τα κύρια καινοτόμα στοιχεία της μεταρρύθμισης στις δημόσιες συμβάσεις αναφέρονται στα 
εξής: 

 

4.2.1. Απλούστευση των κανόνων για τις αναθέτουσες αρχές όσον αφορά στον 
εκσυγχρονισμό των δημόσιων διοικήσεων  

Τα πιο σημαντικά νέα στοιχεία είναι: 

 Ευέλικτες διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου και διαπραγμάτευσης. 
 Η ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση (με τουλάχιστον τρεις 

προσκεκλημένους υποψηφίους) μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν είναι αδύνατο να 
συνταχθεί από την αρχή μια πλήρης προδιαγραφή ή μια προδιαγραφή που θα 
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επιτρέπει την αξιολόγηση όλων των λύσεων που προσφέρει η αγορά. Αυτή η 
διαδικασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύναψη μιας ιδιαίτερα περίπλοκης 
σύμβασης ή αν το προϊόν ή η υπηρεσία που αναζητήθηκε δεν μπορεί να 
αγοραστεί ως τέτοιο από το ράφι. Ο ανταγωνιστικός διάλογος μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για αγαθά, υπηρεσίες και έργα. 

 Απλοποιημένη διαδικασία συμμετοχής στη διαδικασία ανάθεσης. 
 Η εισαγωγή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Προμήθειας (ΕΕΕΠ) διευκολύνει 

σημαντικά την πρόσβαση στις ευκαιρίες υποβολής προσφορών, προάγει τις 
διασυνοριακές δημόσιες συμβάσεις και τη συμμετοχή των ΜΜΕ στις δημόσιες 
συμβάσεις. 

 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να απαιτήσουν την εκπλήρωση των απαιτήσεων 
περιβαλλοντικών ετικετών για τα έργα, τις υπηρεσίες ή τις προμήθειες. Είναι μια 
ειδική ετικέτα που αποδεικνύει ότι τα προμήθειες πληρούν τα πρότυπα που 
σχετίζονται με το περιβάλλον, την κοινωνία ή άλλα που έχουν οριστεί για 
προμήθειες. 

 Με ανοικτές διαδικασίες, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αποφασίσουν για τη 
σειρά με την οποία θα προχωρήσουν. Μπορούν να αποφασίσουν εάν θα 
επιτρέψουν στους υποψηφίους να αξιολογήσουν τις προσφορές και να λάβουν 
την απόφαση ανάθεσης ή να αποφασίσουν να εξετάσουν πρώτα τις προσφορές 
πριν ελέγξουν αν υπάρχουν λόγοι αποκλεισμού και εάν πληρούνται τα κριτήρια 
επιλεξιμότητας. 

 Οι αναθέτουσες αρχές έχουν την υποχρέωση να αποκλείσουν από τις διαδικασίες 
τον υποψήφιο που παρουσιάζει σημαντικά μειονεκτήματα κατά τη διεξαγωγή 
δημόσιας σύμβασης. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, ο υποψήφιος που έχει 
σημαντικά μειονεκτήματα πρέπει να αποκλειστεί (σε αντίθεση με την 
προηγούμενη παράγραφο, όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποφασίσει εάν 
θα το αποκλείσει ή όχι.) Πρόκειται για μέτρο κατά της διαφθοράς για την εξάλειψη 
των προσφερόντων που έχουν ιστορικό να προκαλέσει τα αποτελέσματα σε μια 
αδικαιολόγητη βάση κλπ. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι προκαταλήψεις που 
προκαλούνται από αυτές μπορεί να είναι σημαντικές και ο νόμος απαιτεί τον 
αποκλεισμό τους με βάση το ιστορικό τους σε σημαντικά μειονεκτήματα. 

 Οι δήμοι, οι περιφερειακές αρχές ή οι οργανισμοί δημοσίου δικαίου μπορούν να 
δημοσιεύσουν μια προκαταρκτική σημείωση, στην οποία να διευκρινίζεται ότι η 
σύμβαση θα ανατεθεί χωρίς άλλη δημοσίευση και ότι οι υποψήφιοι μπορούν να 
εκφράσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύμβαση. 

 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να χρησιμοποιούν κοινές διαδικασίες σύναψης 
συμβάσεων ή μέσω ενός κεντρικού φορέα. Πολλοί οργανισμοί τοπικής 
αυτοδιοίκησης μπορούν να συνεργαστούν σε μια κοινή προμήθεια του ίδιου 
προϊόντος, έχοντας το πλεονέκτημα της συνεργασίας στην οργάνωση, πολλών 
ενδιαφερόμενων προσφερόντων και της βελτίωσης των τιμών (μεγαλύτερες 
ποσότητες). Ή ένα Υπουργείο μπορεί να διοργανώσει μια προσφορά στην 
κλίμακα της χώρας, τα προϊόντα που συνάπτονται (λεωφορεία, φάρμακα κ.λπ.) 
να διανέμονται σε όλες τις τοπικές αρχές ή σε άλλους χρήστες. Τα πλεονεκτήματα 
που προκύπτουν είναι τα ίδια, αλλά και μεγαλύτερα. 

4.2.2. Οι εταιρικές σχέσεις καινοτομίας διατηρούν τις δημόσιες υπηρεσίες 
ενημερωμένες   
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H έρευνα και η καινοτομία ενεργοποιούν την επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο που είναι 
απαραίτητη για την αειφόρο ανάπτυξη της αστικής κινητικότητας καθώς και για την ενίσχυση 
της ποιότητας ζωής. Η έρευνα και η καινοτομία κατέχουν την πρώτη προτεραιότητα στο 
πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020 για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη» και COM (2011) 21 τελικό, καθώς και σε άλλα έγγραφα της ΕΕ: COM (2005) 24 
τελικό - Συνεργασία για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Ένα νέο ξεκίνημα για τη 
στρατηγική της Λισαβόνας, COM (2007) 161 τελικό - Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας, νέες 
προοπτικές, Σχέδιο δράσης για την αστική κινητικότητα - COM (2009) 490 τελικό, COM 
(2015) 913 τελικό κλπ. επίλυση σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων.                                                             
Η έρευνα και οι καινοτομίες ωφελούν ιδιαίτερα την μακροπρόθεσμη αρμονική ανάπτυξη της 
κοινωνίας, αλλά είναι δαπανηρές και χρειάζονται υποστήριξη. Οι νέοι κανονισμοί της ΕΕ 
δημιούργησαν νέους τρόπους για την προώθηση της καινοτομίας χωρίς να επηρεάσουν τον 
ανταγωνισμό και τη διαφάνεια.   
Οι στρατηγικές για τις δημόσιες συμβάσεις πρέπει να εντοπίζουν καινοτόμους τομείς και 
στόχους και να δημιουργούν επίκαιρες και ρεαλιστικές στρατηγικές προμηθειών για την 
υποστήριξη της επίτευξής τους.   

Αυτό υποστηρίζεται από τους νέους κανονισμούς για τις δημόσιες συμβάσεις με τους 
ακόλουθους τρόπους: 

a) Διαδικασία εταιρικής σχέσης για την καινοτομία. 

Ο κανονισμός 31 (SI 2015/102) (PCR 2015) εισήγαγε τη νέα διαδικασία σύναψης 
συμβάσεων «εταιρική σχέση καινοτομίας» που αποσκοπεί στη διευκόλυνση της καινοτομίας 
προκειμένου να αναπτυχθούν ορισμένες καινοτόμες προμήθειες / υπηρεσίες που είναι 
απαραίτητες στο πλαίσιο των επιθυμιών βιώσιμης ανάπτυξης, . Η αναθέτουσα αρχή πρέπει 
να βρει και να προσδιορίσει με ακρίβεια τη φύση και τον σκοπό των αναμενόμενων λύσεων.  

Η διαδικασία αποσκοπεί στην έναρξη μιας εταιρικής σχέσης σε διάφορα στάδια, με σαφώς 
καθορισμένους στόχους και κλιμακωτές χρηματοδοτήσεις. Η εταιρική σχέση μπορεί να 
ξεκινήσει με μια ομάδα εταίρων.  

b) Δημόσιες προμήθειες καινοτομίας (PPI) λύσεις.  

Πραγματοποιείται κυρίως σε τρία διαφορετικά στάδια: 

▪ Ανταγωνιστικό στάδιο. Με βάση ορισμένες απαιτήσεις που αντικατοπτρίζουν το τι θέλει 
να επιτύχει η κοινωνία μέσω καινοτόμων προμηθειών / υπηρεσιών, θα επιλέγονται οι 
πιο κατάλληλοι και αξιόπιστοι εταίροι, λαμβάνοντας υπόψη τις δεξιότητες και τις 
ικανότητές τους.  

▪ Στάδιο έρευνας και ανάπτυξης - οι επιλεγμένοι εταίροι θα αναπτύξουν νέες λύσεις σε 
συνεργασία με την αναθέτουσα αρχή. Σύμφωνα με τον αριθμό των εταίρων και τον 
βαθμό πολυπλοκότητας, το στάδιο μπορεί να περιλαμβάνει διάφορες υπο-φάσεις στις 
οποίες ο αριθμός των εταίρων μπορεί να μειωθεί σταδιακά, καθώς πληρούνται διάφορα 
προκαθορισμένα κριτήρια.   

▪ Το στάδιο των δημόσιων συμβάσεων μέσω των οποίων μπορούν να αγοραστούν 
καινοτόμες προμήθειες / έργα / υπηρεσίες. Αυτό το στάδιο μπορεί επίσης να επιτευχθεί 
μέσω καινοτόμων διαδικασιών σύναψης συμβάσεων (π.χ. διαδικασία ανοιχτής / 
διαπραγμάτευσης, ανταγωνιστικός διάλογος, εφαρμογή Κόστους Κύκλου Ζωής, κοινές 
προμήθειες για μια μεγαλύτερη ομάδα χρηστών, συμπεριλαμβανομένης διασυνοριακής 
προμήθειας κλπ.).  
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Βάσει των προαναφερθέντων διαδικασιών, οι αναθέτουσες αρχές είναι σε θέση να 
αποκτήσουν αγαθά με υψηλότερο προκαταρκτικό κόστος, αλλά με πολλαπλά 
μακροπρόθεσμα οικονομικά και κοινωνικά πλεονεκτήματα.  

Παρόλο που αυτή η διαδικασία δεν παρέχει άμεση χρηματοδότηση για τις δραστηριότητες 
έρευνας και ανάπτυξης, θα ωφεληθεί από τις καινοτόμες προμήθειες και τη συνεχή 
καινοτόμο ανάπτυξη σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής ή σε μεγαλύτερες περιόδους. Με βάση 
αυτές τις διαδικασίες, οι εταιρείες παροτρύνονται να επενδύουν στην έρευνα ή / και να 
αντλούν περαιτέρω κεφάλαια στήριξης της έρευνας, ώστε να μπορούν να παρέχουν 
ανταγωνιστικά καινοτόμα εφόδια / έργα / υπηρεσίες και να συμβάλλουν στη μακροπρόθεσμη 
παρακολούθηση και βελτίωσή τους. Οι διαδικασίες αυτές θα πρέπει να ξεκινήσουν εγκαίρως, 
βάσει των αναπτυξιακών στρατηγικών, ώστε να καταστεί δυνατή η σωστή κάλυψη των 
ανωτέρω σταδίων.  

Τα Προγράμματα ενίσχυσης κεφαλαίου (Capital Improvement Programme CIP) και τα 
ερευνητικά προγράμματα της ΕΕ, όπως το H2020, τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και 
Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ), σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) 
και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ), καθώς και με την Ευρωπαϊκή Βοήθεια για 
Πρωτοβουλία για την Προμήθεια Καινοτομίας (Assistance for Innovation Procurement 
Initiative Eafip), παρέχει τεχνική, νομική και οικονομική υποστήριξη σε τέτοιες διαδικασίες 
PPI. 

c) Προ-εμπορικές προμήθειες (Pre-Commercial Procurement PCP).  

Πρόκειται για μια διαδικασία ανταγωνισμού για την αγορά υπηρεσιών έρευνας και 
ανάπτυξης. 

Η ιδέα εισήχθη μέσω της ανακοίνωσης COM / 2007/799 τελικό29 και του εγγράφου εργασίας 
SEC / 2007/1668 ως νέα προσέγγιση για τη στήριξη των δραστηριοτήτων Ε & Α έτσι ώστε 
ένας επενδυτής ή μια ομάδα επενδυτών / ΜΜΕ να μπορούν να επενδύσουν στην ανάπτυξη 
καινοτόμων λύσεων μέσω των οποίων ορισμένες προμήθειες / υπηρεσίες μπορούν να 
αναβαθμιστούν. Το PCP και το PCI είναι δύο διακριτές διαδικασίες, αλλά μπορούν να 
εφαρμοστούν από κοινού, ως συμπληρωματικές διαδικασίες, ακόμη και με ορισμένα 
πλεονεκτήματα σε σύγκριση με την εταιρική σχέση καινοτομίας. 

Η λεπτομερής κατανόηση αυτών των διαδικασιών, σε συσχετισμό με μια μακροπρόθεσμη 
στρατηγική για τον καθορισμό των καινοτόμων στόχων που απαιτούνται για ορισμένες νέες 
προμήθειες / υπηρεσίες που θα αγοραστούν, θα επιτρέψει πιο αποτελεσματικές 
προσεγγίσεις στην πολιτική δημόσιων συμβάσεων καθώς και καινοτόμους χρηματοδοτικούς 
μηχανισμούς. 

4.2.3. Περισσότερος ανταγωνισμός με νέους κανόνες για τις παραχωρήσεις 

Οι νέοι κανονισμοί θα εφαρμοστούν στις παραχωρήσεις έργων και υπηρεσιών. Οι συμβάσεις 
που περιλαμβάνουν τόσο στοιχεία εργασίας όσο και υπηρεσίες θα ταξινομηθούν σύμφωνα 
με το στοιχείο που αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μερίδιο της σύμβασης. Μια σύμβαση 
παραχώρησης μπορεί να εμφανιστεί όταν μια αναθέτουσα αρχή αναθέτει μια σύμβαση 
έργων ή υπηρεσιών σε τρίτο («ο δικαιούχος»). Του δίνει δικαίωμα να λειτουργήσει ένα έργο 
ή μια υπηρεσία.  

 
29 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0799:FIN:EN:PDF 
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Η οδηγία 2014/23 / ΕΕ εφαρμόζεται σε συμβάσεις παραχώρησης αξίας τουλάχιστον 
5.186.000 ευρώ. Η σύμβαση παραχώρησης πρέπει να είναι χρονικά περιορισμένη. Για τις 
παραχωρήσεις που υπερβαίνουν τα 5 έτη, η χρονική περίοδος δεν πρέπει να υπερβαίνει τη 
διάρκεια κατά την οποία ο αποδέκτης αναμένεται λογικά να ανακτήσει την επένδυσή του. 

4.2.4. Διευκόλυνση της συνεργασίας δημοσίων αρχών  

Οι νέες οδηγίες διευκρινίζουν τους όρους υπό τους οποίους η συνεργασία μεταξύ δημόσιων 
φορέων εξαιρείται από την εφαρμογή των οδηγιών, χωρίς να επηρεάζεται ο ανταγωνισμός με 
ιδιωτικούς οικονομικούς φορείς.  

Όταν οι αναθέτουσες αρχές συνάπτουν συμβάσεις μεταξύ τους, οι συμβάσεις μπορούν να 
συνάπτονται μεταξύ των αναθετουσών αρχών χωρίς να συμμετέχουν ιδιωτικοί φορείς, υπό 
τον όρο ότι η συνεργασία αυτή προβλέπεται στη σύμβαση.  

Οι δραστηριότητες της αγοράς εκτός από τη συνεργασία πρέπει να είναι αυστηρά 
περιορισμένες - οι συμμετέχουσες αναθέτουσες αρχές θα πρέπει να εκτελούν λιγότερο από 
το 20% των δραστηριοτήτων που αποτελούν στόχο της συνεργασίας στην ανοικτή αγορά και 
να αποκλείσουν την άμεση συμμετοχή ιδιωτικού κεφαλαίου σε ελεγχόμενες οντότητες. 

4.2.5. Πιο ευέλικτοι κανόνες για τον τομέα των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, 
συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών 

▪ Οι φορείς στον τομέα των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας δεν χρειάζεται να 
συμμορφώνονται με το σύνολο των κανονισμών της ΕΕ που αφορούν στις δημόσιες 
συμβάσεις. Οι τομείς των υπηρεσιών κοινής ωφελείας υπάγονται σε ξεχωριστούς και πιο 
ευέλικτους κανόνες όσον αφορά στις δημόσιες συμβάσεις.  

▪ Οι αγορές ειδικών υπηρεσιών κοινής ωφελείας μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις 
απευθείας, χωρίς προσφορά, όταν εξασφαλίζεται ανταγωνιστικό περιβάλλον. 

▪ Η νέα οδηγία σχετικά με τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας επιτρέπει στις αναθέτουσες 
αρχές να εφαρμόζουν τις διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου και καινοτόμων εταιρικών 
σχέσεων. 

 

5. Καινοτόμες διαδικασίες για τις δημόσιες συμβάσεις 
Μέχρι πρόσφατα το κριτήριο της ελάχιστης τιμής ήταν το κύριο κριτήριο που 
χρησιμοποιήθηκε στις δημόσιες συμβάσεις. Το κριτήριο αυτό συνιστάτο από τις 
προηγούμενες οδηγίες της ΕΕ και την εθνική νομοθεσία και προτιμήθηκε από τις 
περισσότερες αναθέτουσες αρχές. Ήταν εύκολο να γίνει κατανοητό και αντιληπτό ως 
αντικειμενικό και δύσκολο να αμφισβητηθεί.  

Η μεταρρύθμιση των δημοσίων συμβάσεων βασίζεται στην αναγκαιότητα χρήσης άλλων 
κριτηρίων κατά την αξιολόγηση, προκειμένου να προωθηθεί, μέσω δημόσιων συμβάσεων, 
υψηλότερο βιοτικό επίπεδο και συνεχής καινοτομία. Αυτές οι καινοτόμες διαδικασίες 
απαιτούν την επιλογή και την κατάρτιση του υπεύθυνου προσωπικού, ώστε να κατανοήσουν 
την ουσία της μεταρρύθμισης και να την εφαρμόσουν στο πλαίσιο της νέας νομοθεσίας και 
να λάβουν - όταν το αξιοποιήσουν - εγγενείς κινδύνους (νέες διαδικασίες μπορούν να 
αμφισβητηθούν, στην οποία η νομοθεσία και οι συμπληρωματικές μεθοδολογίες εφαρμογής 
δεν εκπονούνται ή δεν καλύπτουν όλες τις συγκεκριμένες πτυχές). 
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5.1. Καινοτόμα κριτήρια για τις μεταφορές και την κινητικότητα  
Οι μεταφορές είναι ζωτικής σημασίας για την κινητικότητα και την οικονομική ανάπτυξη της 
κοινωνίας όμως η ανάπτυξή τους (ανά μέσο μεταφοράς) εξακολουθεί να είναι χαοτική 
εξαιτίας διαφόρων συγκυριών. Ως εκ τούτου, δεν είναι σύμφωνο με το ευρωπαϊκό έγγραφο 
το οποίο θέτει τους στρατηγικούς στόχους για την ανάπτυξη των μεταφορών στην ΕΕ έως το 
2050, τη Λευκή Βίβλο για τις μεταφορές, COM (2011) 144 τελικό - Χάρτης πορείας προς έναν 
ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο μεταφορών - (ούτε με άλλα έγγραφα, μελέτες κ.λπ.), κυρίως επειδή 
οι εξωτερικές δαπάνες δεν είναι επαρκώς ποσοτικοποιημένες και δεν έχει επιτευχθεί 
συμφωνία όσον αφορά την εσωτερίκευση τους. Το εξωτερικό κόστος (π.χ. εκπομπών 
αερίων, ηχορύπανση, κόστος ατυχημάτων, της κυκλοφοριακής συμφόρησης και στάσεις) δεν 
περιλαμβάνονται στο ταξιδιωτικό εισιτήριο, όμως πληρώνονται από το σύνολο της κοινωνίας 
(βλέπε επίσης κεφάλαιο 5.1.4).   

Υπάρχει τεράστια διαφορά όσον αφορά στο μερίδιο και την αξία αυτών των κριτηρίων (που 
σχετίζονται με τα προαναφερθέντα στοιχεία εξωτερικού κόστους) ανάλογα με το μεταφορικό 
μέσο. Η έλλειψη ποσοτικοποίησης και η αθέμιτη καταβολή εξωτερικών δαπανών ευνοούν τη 
μεταφορά με ιδιωτικά αυτοκίνητα – τα πιο ρυπογόνα και ακριβά τα οποία αντιπροσωπεύουν 
τον μεγαλύτερο αριθμό ατυχημάτων. Οι παρατηρήσεις σχετικά με τις διαφορές μεταξύ 
τρόπων μεταφοράς ή τύπων οχημάτων παρατίθενται στο κεφάλαιο 5.1.4. «Εξωτερικά έξοδα 
μεταφοράς» και στο παράρτημα Α2.2.  

Η ιεράρχηση αυτών των κριτηρίων, καθώς και οι τρόποι σύνταξης, ποσοτικοποίησης και 
αξιολόγησής τους στα πλαίσια της διαδικασίας ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, είναι 
δύσκολο να υλοποιηθούν καθώς δεν υπάρχουν ακόμη σαφώς καθορισμένες προδιαγραφές. 
O παρόν οδηγός (μαζί με τα παραρτήματά του) θα στηρίξει τους επαγγελματίες των τοπικών 
αρχών κατά την επιλογή των κατάλληλων διαδικασιών. 

Κάθε ομάδα που δημοσιεύει σχέδιο ή διαδικασία δημόσιας προμήθειας πρέπει να είναι 
εξοικειωμένη με αυτές τις τάσεις και να τις εφαρμόζει δημιουργικά και πλήρως ακόμη και αν 
αυτό σημαίνει την ανάληψη πρόσθετων καθηκόντων και κινδύνων.   

Ο Οδηγός για καινοτόμες δημόσιες συμβάσεις αποσκοπεί στην παροχή βοήθειας για την 
κατανόηση της αναγκαιότητας και του ρόλου των καινοτόμων κριτηρίων και του τρόπου 
εφαρμογής τους για έργα στον τομέα των μεταφορών και της κινητικότητας σε αστικό 
επίπεδο.  

Στο σχήμα 1 παρουσιάζονται οι αλλαγές στα «Κριτήρια Ανάθεσης» (ένας δείκτης που μετρά 
το ποσοστό των διαδικασιών που χορηγήθηκαν στις χώρες της ΕΕ μόνο με βάση τη 
χαμηλότερη τιμή) κατά την περίοδο 2014-2016. Δεδομένου ότι η μεταρρύθμιση έχει 
προωθηθεί από τις 18 Απριλίου 2016, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕ (2014), θα πρέπει να 
σημειωθούν σημαντικές μειώσεις σε αυτόν τον δείκτη σε όλες τις χώρες μετά την ημερομηνία 
αυτή, συνεπώς να υπολογίζεται ο βαθμός εφαρμογής της μεταρρύθμισης. 

Η γραφική παράσταση δείχνει ότι: 

α) Παραμένουν μεγάλες διαφορές στην αξία αυτού του δείκτη σε διάφορες χώρες που 
καταγράφονται σε φθίνουσα σειρά για το έτος 2016:  

▪ πάνω από 90%: Ρουμανία, Μάλτα, Ελλάδα, Κύπρος, Κροατία, Λιθουανία (4-10%) 
στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Γαλλία, στην Ιρλανδία  
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 β) Η μεταρρύθμιση των δημοσίων συμβάσεων αποσκοπεί στη μείωση της επιρροής του 
κριτηρίου της χαμηλότερης τιμής (μεταξύ άλλων) 

▪ Για την περίοδο 2014-2016 υπάρχουν λίγες χώρες στις οποίες σημειώνονται 
σημαντικές μειώσεις: Πολωνία (80-15%) , Εσθονία (78-62%), Ιρλανδία (15-5%), 
Λετονία (77-65%). 

▪ Μειώσεις στο ποσοστό των προμηθειών βάσει «χαμηλότερης τιμής» σε άλλες 
χώρες είναι γενικά χαμηλότερες, αλλά αισθητές, ιδιαίτερα σε εκείνες τις χώρες που 
εμφανίζονται χαμηλά ποσοστά το 2014. Οι χώρες αυτές υποστήριζαν τη χρήση ενός 
πιο πλήρες οικονομικού κόστος, ακόμη και πριν από 2014.  

▪ Ορισμένες χώρες παρουσιάζουν αύξηση κατά την περίοδο αυτή, για παράδειγμα η 
Ρουμανία (88-95%), η Ελλάδα (83-76-92%) και η Πορτογαλία (54-65%) 

 

Διάγραμμα 1: Κριτήρια ανάθεσης σε χώρες της ΕΕ (2014-2016). Ο δείκτης "Κριτήρια 
Ανάθεσης" μετρά το ποσοστό των διαδικασιών που έχουν ανατεθεί μόνο βάσει της 
χαμηλότερης τιμής. 

 (Πηγή: ΕΚ, πίνακας αποτελεσμάτων για την ενιαία αγορά, επιδόσεις ανά τομέα πολιτικής, δημόσιες συμβάσεις) (περίοδος αναφοράς: 
01/2016 - 12/2016), http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/_docs/2017/public- procurement / 2017-scoreboard-public-
procurement_en.pdf) 

 

Στα ακόλουθα καθώς και  στα παραρτήματα θα παρουσιάσουμε τα κύρια καινοτόμα κριτήρια 
που συνιστώνται στις δημόσιες συμβάσεις ορισμένων προμηθειών / υπηρεσιών μεγάλης 
διάρκειας ζωής και τα οποία έχουν σημαντικό αντίκτυπο για το περιβάλλον, το κόστος και την 
ποιότητα ζωής. 

  

5.1.1. Κόστος κύκλου ζωής Life Cycle Costs (LCC) 
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Τα κόστη του κύκλου ζωής μπορούν να αξιολογηθούν με βάση τα στατιστικά δεδομένα 
καθώς και τα μαθηματικά μοντέλα που εξετάζουν τα στοιχεία LCC όπως: τιμή προμήθειας, 
ενεργειακό κόστος, κόστος λειτουργίας και συντήρησης (εργασία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά, 
εκσυγχρονισμός, εκπαίδευση, δαπάνες υλικοτεχνικής υποστήριξης κ.λπ.), παροπλισμός στο 
τέλος της χρονικής περιόδου, κόστος ευκαιρίας (βελτίωση της ασφάλειας λειτουργίας, μείωση 
της κατανάλωσης και των εκπομπών κ.λπ.), εξέλιξη του πληθωρισμού, κόστος εργασίας, 
κόστος καυσίμων, λόγω έλλειψης διαθεσιμότητας και ατυχημάτων κλπ.  

Υπάρχει μεγάλη ποσότητα λογοτεχνίας και λογισμικού30 που θα μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί για τον καθορισμό και τον υπολογισμό του LCC, συμπεριλαμβανομένου ενός 
πακέτου Ευρωπαϊκών Προτύπων (ΕΝ) μεταξύ των οποίων προτείνουμε το EN 60300-3-3: 
2017, 3η έκδοση - Οδηγίες εφαρμογής - Αξιολόγηση κόστους κύκλου ζωής. Η μέθοδος 
υπολογισμού μπορεί να γίνει κατανοητή μόνο με μελέτη του κύριου προτύπου EN 60300-3-3: 
2017. Από τη στιγμή που κατανοείται η έννοια, οι τοπικές αρχές πρέπει να εισάγουν 
συγκεκριμένα έντυπα στη διαδικασία σύναψης συμβάσεων, έτσι ώστε οι προσφέροντες να 
προσφέρουν την τιμή LCC όπως υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο ώστε να συγκρίνονται και να 
αξιολογούνται η μία από την άλλη. 

Με προμήθειες και υπηρεσίες μεγάλης διάρκειας ζωής που έχουν σημαντικό αντίκτυπο στο 
περιβάλλον, το κόστος και την ποιότητα ζωής, το κριτήριο του κόστους κύκλου ζωής (LCC) 
είναι πιο κατάλληλο από την τιμή αγοράς. Για παράδειγμα, διάφορες πηγές και αναλύσεις για 
μια ατμομηχανή για τις δημόσιες συγκοινωνίες (συγκρίσιμη με τα οχήματα που 
χρησιμοποιούνται στις δημόσιες μεταφορές) δείχνουν μια δομή του κόστους σύμφωνα με τον 
πίνακα 1: 

                Πίνακας 1: Διάρθρωση κόστους για οχήματα μεταφοράς επιβατών 

Κόστος             Ατμομηχανή για την 
εξυπηρέτηση των 

επιβατών * 

          Ηλεκτρικό λεωφορείο 

           με 250 kWh επί του 
σκάφους 

Αγοράαγορά 22,7% 43% 

Κατανάλωση  

ενέργειας 

46,2% 12% 

Συντήρηση 31,0% 46% 

             Πηγή: Trümpi 199831       Πηγή: Bloomberg 

   Finance 201832 

Ο παραπάνω πίνακας, βάσει πραγματικών υπολογισμών και δεδομένων, δείχνει ότι το 
κόστος αγοράς είναι λιγότερο από 23% του συνόλου των LCC, γεγονός το οποίο 
επιβεβαιώνει τις διατάξεις της οδηγίας 2009/33 / ΕΚ που αναφέρονται κατωτέρω. 

 
30 See the bibliographical references in Annex A2.1 
31 http://www.railway-energy.org/static/LCC_driven_procurement_87.php 
32 Aleksandra O'Donovan et al., Electric buses in cities. Driving Towrds Cleaner Air and lower CO2, Bloomberg Finance 2018 
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Ακόμη και για τα ηλεκτρικά λεωφορεία (όπου τα εκ των προτέρων έξοδα είναι σχετικά υψηλά 
και τα έξοδα κατανάλωσης ενέργειας είναι χαμηλά), το κόστος αγοράς είναι περίπου ίσο με 
το 40% του συνολικού κόστους. 

Το κριτήριο LCC θεωρείται ως παράγοντας που ενδυναμώνει τις τεχνολογικές καινοτομίες 
στον ενισχυμένο σχεδιασμό, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση προϊόντων, επιτρέποντας 
την ταχύτερη διάθεση νέων προϊόντων στην αγορά. Ακόμη και αν η ονομαστική τιμή LCC 
φαίνεται να αναφέρεται μόνο στο κόστος, η βελτιστοποίησή τους αναμένεται να οδηγήσει 
επίσης σε μείωση των εκπομπών, υψηλότερες επιδόσεις και κοινωνικές επιπτώσεις. Η 
μείωση των LCC σημαίνει επίσης μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, εκπομπών, αερίων 
θερμοκηπίου, όλα αυτά που έχουν κοινωνικές επιπτώσεις. Οι δυσκολίες στις διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων με την LCC συνίστανται στον εντοπισμό των αναγκών της 
αναθέτουσας αρχής και στην τοποθέτησή τους στην τεκμηρίωση των προμηθειών, έτσι ώστε 
οι προσφορές να ποσοτικοποιούν τα LCC και οι προσφορές να αξιολογούνται έχοντας ως 
βάση αυτό το κριτήριο. 

Δεδομένης της σημασίας του κριτηρίου αυτού, η μεταρρύθμιση του 2014, είχε προαναγγελθεί 
από την οδηγία 2009/33 /33ΕΚ η οποία ορίζει τα εξής: 

Άρθρο. 16 - «Ο μεγαλύτερος αντίκτυπος στην αγορά, μαζί με το καλύτερο 
αποτέλεσμα κόστους / οφέλους, επιτυγχάνεται με την υποχρεωτική συμπερίληψη 
του κόστους ζωής για την κατανάλωση ενέργειας, τις CO2 εκπομπές και τις 
εκπομπές ρύπων ως κριτήρια ανάθεσης στην προμήθεια οχημάτων για υπηρεσίες 
δημόσιων συγκοινωνιών». 

Άρθρο. 20. Η συμπερίληψη των ανωτέρω δαπανών ως κριτηρίων επιλογής «δεν 
επιβάλλει υψηλότερο συνολικό κόστος, αλλά προσδοκά το λειτουργικό κόστος της 
διάρκειας ζωής στην απόφαση ανάθεσης» 

Η οδηγία ορίζει επίσης η δυνατότητα δημόσιας στήριξης για την αγορά μη ρυπογόνων 
ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων μεταφοράς, σύμφωνα με τις πολιτικές της ΕΚ στον 
τομέα του περιβάλλοντος, του κλίματος και της ενέργειας, των ευρωπαϊκών κονδυλίων, των 
εθνικών και περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων, ορισμένων κοινοτικών 
προγραμμάτων όπως το CIVITAS και το IEE. 

Η σημασία του θεματικού φάσματος αποδεικνύεται επίσης από την οδηγία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου COM (2017) 653 τελικό της 8.11.2017 για την 
τροποποίηση της οδηγίας 2009/33 / ΕΕ34.  

Μεταξύ των σημαντικότερων διατάξεων της οδηγίας αυτής, αξίζει να σημειωθούν τα εξής:  

▪ «Τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή της 
οδηγίας, ανά τριετία (αρχής γενομένης από το 2023)»             

▪ «Το εύρος εφαρμογής της οδηγίας επεκτείνεται και σε άλλες μορφές δημόσιων 
συμβάσεων δηλαδή leasing αυτοκινήτων και μισθώσεις, τις δημόσιες συμβάσεις 
υπηρεσιών για τις οδικές μαζικές μεταφορές, ενοικίαση υπηρεσίες κλπ. » 

▪ «Στην ευρωπαϊκή στρατηγική σχετικά με την κινητικότητα χαμηλών εκπομπών, 
υποστηρίζεται ότι οι δεσμεύσεις στο πλαίσιο της συνδιάσκεψης του ΟΗΕ για το 

 
33 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32009L0033 

 
34 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2017:0653:FIN 
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κλίμα (Παρίσι, 201535) μπορεί να επιτευχθεί μέσω διαφορετικών πολιτικών 
πρωτοβουλιών, συμπεριλαμβανομένης της δημόσιας προμήθειας μη-ρυπογόνων 
οχημάτων.»          

▪ «Οι Τοπικές αρχές, μπορούν να δημιουργήσουν και να υποστηρίξουν αγορές 
αγαθών και καινοτόμων υπηρεσιών μέσω της πολιτικής που εφαρμόζουν για τις 
δημόσιες συμβάσεις.»    

▪ «Ο υπολογισμός του LCC αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τις αναθέτουσες αρχές 
προκειμένου να καλυφθεί το ενεργειακό και περιβαλλοντικό κόστος.»  

▪ «Μια μεγαλύτερη υποστήριξη στη διάδοση μη ρυπογόνων οχημάτων στην αγορά 
μπορεί να επιτευχθεί με την παροχή μέτρων δημόσιας στήριξης σε εθνικό και 
κοινοτικό επίπεδο.»   

▪ «Το παράρτημα 1 της οδηγίας COM (2017) 653 τελικό προβλέπει το μερίδιο των 
λεωφορείων με μηδενικές εκπομπές έως το έτος 2030 στην κλίμακα των κρατών 
μελών της ΕΕ. Το ποσοστό αυτό θα φτάσει το 75% των συνολικών δημόσιων 
προμηθειών στα μισά από τα κράτη μέλη της ΕΕ (Πίνακας 5)»  

Ο υπολογισμός του LCC μπορεί να είναι σύνθετος και επίπονος, επομένως οι επαγγελματίες 
των τοπικών αρχών πρέπει να επικεντρωθούν στον καθορισμό της δομής και των δεικτών 
LCC και να ζητήσουν από τους υποψηφίους αυτά τα κόστη. Για περισσότερες λεπτομέρειες, 
βλ. Παράρτημα A 2.1.  

Οι υπεύθυνοι για τις προμήθειες των τοπικών αρχών δεν διαθέτουν την κατάρτιση και τα 
απαραίτητα βασικά στοιχεία για να υπολογίσουν τα κόστη κύκλου ζωής (LCC) για σύνθετα 
προϊόντα. Δεν είναι καθήκον τους να το κάνουν αυτό. Ο ρόλος τους είναι να καθορίσουν τις 
απαιτήσεις τους (το κόστος που θα συμπεριληφθεί στο LCC) και οι υποψήφιοι θα κάνουν 
τους υπολογισμούς και το LCC θα προκύψει από τους υπολογισμούς τους. Οι υποψήφιοι 
διαθέτουν τα τεχνικά και επιχειρησιακά δεδομένα που απαιτούνται για να γίνουν οι 
υπολογισμοί LCC για το προϊόν που προσφέρουν. Οι οδηγίες ρυθμίζουν το γενικότερο 
νομικό πλαίσιο, χωρίς να καταλήγουν σε τέτοιες τεχνικές και οργανωτικές λεπτομέρειες. Τα 
παραπάνω αποτελούν προτάσεις οι οποίες περιλαμβάνονται στον Οδηγό, όσον αφορά στην 
προσέγγιση  των δημοσίων συμβάσεων με γνώμονα το LCC (βλέπε επίσης Α.2.1 
παράρτημα). 

Η διαδικασία για τις δημόσιες συμβάσεις πρέπει να περιλαμβάνει ανάλυση και λήψη 
αποφάσεων σχετικά με τις καλύτερες λύσεις, πιο κατάλληλη για κάθε προμήθεια και 
συγκεκριμένα: 

▪ Η δυνατότητα των τοπικών αρχών να εισάγουνε μια συνεργασία, έτσι ώστε η προμήθεια 
των οχημάτων μαζικής μεταφοράς να μπορεί να προσαρμοστεί στις περιφερειακές / 
εθνικές / διασυνοριακές ανάγκες, καθιστώντας έτσι την προμήθεια πιο ελκυστική για τους 
πιο ικανούς και καινοτόμους προμηθευτές στον τομέα.  

▪ Η εφαρμογή διαδικασιών που ευνοούν την καινοτομία (εταιρική σχέση καινοτομίας, 
προμήθεια καινοτόμων λύσεων - PPI, προ-εμπορικές συμβάσεις - PCP). Με βάση αυτές 
τις διαδικασίες, οι εταιρείες ενθαρρύνονται να επενδύσουν στην έρευνα και να 

 
35 http://unfccc.int/meetings/paris_nov_2015/meeting/8926.php 
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αναπτύξουν καινοτόμες λύσεις για τη μείωση των LCC και των εκπομπών, για την 
ενίσχυση της ασφάλειας κατά τη λειτουργία και άλλων. 

▪ Η δυνατότητα η προμήθεια να αναφέρεται τόσο π.χ. στα σιδηροδρομικά βαγόνια όσο και 
στις υπηρεσίες συντήρησης τους καθ 'όλη τη διάρκεια ζωής. 

▪ Η υιοθέτηση του LCC ως κύριου κριτηρίου για την ανάθεση συμβάσεων σημαίνει ότι η 
τεκμηρίωση της προμήθειας που θα υποβάλει ο διαγωνιζόμενος πρέπει να περιλαμβάνει 
ένα παράρτημα που θα προσδιορίζει και θα εγγυάται τις αντίστοιχες δαπάνες. Οι 
μεγάλοι υποψήφιοι έχουν εδώ και καιρό δείξει τέτοια ενδιαφέροντα και συνείδηση και 
διαθέτουν τα απαραίτητα στοιχεία για αυτούς τους υπολογισμούς, καθώς και τις 
καινοτόμες δυνατότητες αναβάθμισης. Στις προμήθειες που βασίζονται στη χαμηλότερη 
τιμή, οι προσφέροντες προσφέρουν τυποποιημένα προϊόντα, όσο το δυνατόν 
φθηνότερα. Οι υποψήφιοι που προσφέρουν ερευνητικές υπηρεσίες έχουν υψηλότερες 
δαπάνες και βρίσκονται σε μειονεκτική θέση. Στην περίπτωση των προμηθειών που 
βασίζονται σε LCC, μπορούν να εφαρμόσουν την έρευνα, οριστικοποιημένη ή σε 
εξέλιξη, επιτυγχάνοντας χαμηλότερη τιμή LCC, ακόμη και αν το κόστος αγοράς είναι 
υψηλότερο. Βλέπε επίσης τις διατάξεις που αναφέρονται στην οδηγία 2009/33 / ΕΚ 
σχετικά στο κεφάλαιο 5.1.1. Και οι τροποποιήσεις της οδηγίας COM (2017) 653 τελικό. 

▪ Μία από τις απαιτήσεις της τεκμηρίωσης για τις δημόσιες συμβάσεις αναφέρεται στην 
αναγκαιότητα καθορισμού ενός ενιαίου εντύπου για την παρουσίαση των σχετικών με το 
LCC δεδομένων, προσδιορίζοντας τη δομή των βασικών συνιστωσών, το κόστος 
εργασίας και ενέργειας και την αναμενόμενη εξέλιξή τους κ.λπ., καθώς και την ενιαία 
διαδικασία ελέγχου των δεδομένων (μετά την αποδοχή και περιοδικά, καθ 'όλη τη 
διάρκεια του κύκλου ζωής). 

▪ Έτσι, βάσει των στατιστικών στοιχείων και των δικών τους υπολογισμών που αφορούν 
στο αντικείμενο της προσφοράς τους, οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν τα στοιχεία 
τους σε τεκμηριωμένη, διαφανή και συγκρίσιμη μορφή, έτσι ώστε οι προσφορές να 
μπορούν να αξιολογηθούν συγκριτικά.  

▪ Η τεκμηρίωση της ανάθεσης θα προβλέπει κυρώσεις και ποινές για μη συμμόρφωση με 
τα δεδομένα της προσφοράς και μια μέθοδο bonus / malus σύμφωνα με τα πραγματικά 
δεδομένα. Όπως συμβαίνει με τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων με LCC, η σύμβαση 
ανατίθεται με βάση το καλύτερο LCC, είναι απαραίτητο να διευκρινιστούν στην 
τεκμηρίωση της σύμβασης και στη σύμβαση οι τρόποι ελέγχου του LCC τόσο κατά την 
αποδοχή του προϊόντος όσο και κατά τη διάρκεια του χρόνου. Εάν οι έλεγχοι διαφέρουν 
από τα αποτελέσματα των προσφορών, τότε εφαρμόζεται η πολιτική μπόνους / malus. 

▪ Η μόνιμη παρακολούθηση και βελτιστοποίηση της LCC αποτελεί πρόκληση για τη 
διαχείριση της λειτουργίας και της συντήρησης των αγορασθέντων προμηθειών και ζητεί 
τόσο την πολιτική βούληση όσο και την επιστημονική και σύγχρονη οργάνωση των 
δραστηριοτήτων, αλλά τα αποτελέσματα - ποσοτικοποιημένα στην αποταμίευση, τη 
μείωση των εκπομπών, την κατάρτιση του προσωπικού και την παροχή κινήτρων, 
υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για τις μεταφορές - θα είναι θεαματικές, όπως 
αποδεικνύεται από την εμπειρία εκείνων που αποφάσισαν να συμμετάσχουν και να 
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καταβάλουν αυτές τις προσπάθειες στην πολιτική προμηθειών και στην παρακολούθηση 
LCC36.    

Το παράρτημα Α2.1 παρουσιάζει μια πιο λεπτομερή περιγραφή LCC και μελέτες 
περιπτώσεων που αναφέρονται στην αξιοποίηση αυτού του κριτηρίου. Τα επόμενα τμήματα 
αφορούν επιπλέον κριτήρια εξαιρώντας το κριτήριο του κόστους κύκλου ζωής. 

5.1.2. Κριτήριο μείωσης της ρύπανσης 

Όπως φαίνεται παραπάνω, η αστική κινητικότητα αποτελεί σημαντική πηγή ρυπογόνων 
εκπομπών. Ακόμη και αν πρόκειται για προβλήματα σε τοπικό επίπεδο, ο αντίκτυπός τους 
γίνεται αντιληπτός σε ηπειρωτική κλίμακα, μέσω, για παράδειγμα, της κλιματικής αλλαγής και 
των σοβαρότερων προβλημάτων υγείας. [COM (2007) 551 τελικό37 - Πράσινο Βιβλίο με τίτλο 
«Προς μια νέα κουλτούρα αστικής κινητικότητας». 

Το κόστος από την τοπική ρύπανση για την κοινωνία εξακολουθεί να είναι πολύ υψηλό - 
περίπου στο 0,4%  του ΑΕΠ, σύμφωνα με μια μελέτη του CE Delft και νέα στοιχεία από τον 
Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) παρέχουν ακόμα υψηλότερες 
εκτιμήσεις (εως και 6 φορές υψηλότερα). Συνεπώς, η ποιότητα του αέρα στις πόλεις 
εξακολουθεί να αποτελεί θεμελιώδη πρόκληση για τη δημόσια υγεία38. 

Χημική ρύπανση 

▪ Ρυπογόνα καυσαέρια, μονοξείδιο του άνθρακα (CO), υδρογονάνθρακες (CHx), διοξείδιο 
του θείου (SO2), οξειδίων του αζώτου (ΝΟχ), αιωρούμενα σωματίδια (ΡΜ), κλπ.  

Οι εκπομπές των οχημάτων διαθέτουν δύο αξιοσημείωτες ιδιαιτερότητες. Πρώτον, τα 
καυσαέρια είναι πολύ κοντά στο έδαφος, προκαλώντας υψηλές συγκεντρώσεις σε πολύ 
χαμηλά ύψη, ακόμη και για τα αέρια χαμηλής πυκνότητας με μεγάλη ικανότητα διάχυσης 
στην ατμόσφαιρα (έτσι επηρεάζουν τους πεζούς και τους ποδηλάτες). Από την άλλη πλευρά, 
οι εκπομπές κατανέμονται σε ολόκληρη την επιφάνεια των περιοχών, με διαφορές στη 
συγκέντρωση ανάλογα με την ένταση της κυκλοφορίας. 

Αέρια που εντείνουν το φαινόμενα του θερμοκηπίου  

Η υπερθέρμανση του πλανήτη περιλαμβάνει σήμερα δύο σημαντικά προβλήματα: αφενός, η 
ανάγκη να μειωθούν δραστικά τα αέρια του θερμοκηπίου και, αφετέρου, η αναγκαιότητα 
προσαρμογής στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Οι μεταφορές αντιπροσωπεύουν 
σχεδόν το ένα τέταρτο των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην Ευρώπη και αποτελούν 
την κύρια αιτία της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στις πόλεις.39 Οι κύριοι ρύποι που προκαλούν 
το φαινόμενο του θερμοκηπίου και οι οποίοι παράγονται κυρίως ως καυσαέρια οχημάτων 
είναι το διοξείδιο του άνθρακα (CO2), το οξείδιο του αζώτου (N2O), το μεθάνιο (NH4), μαζί με 
άλλες χημικές ενώσεις από άλλες πηγές. 

Κύριοι κανονισμοί που αναφέρονται στις εκπομπές αερίων:  

 
36 See the bibliographical references in Annex A2.1 
37 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007DC0551&from=EN 
38 SWD(2016)226 final, The implementation of the 2011 White Paper on Transport 'Roadmap to a Single European Transport 

Area – towards a competitive and resource-efficient transport system', p 32; Available at:     
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/strategies/doc/2011_white_paper/swd%282016%29226.pdf 

39   European Commission, Reducing emission from Transport; Available at: https://ec.europa.eu/clima/policies/transport 
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▪ Οδηγία 2008/50 / ΕΚ40 σχετικά με την ποιότητα του αέρα.  

▪ Οδηγία 2004/26 / ΕΚ41 σχετικά με τις υποχρεωτικές συνθήκες (στάδιο IIIΒ NRMM για 
νέους κινητήρες εσωτερικής καύσης ή ανταλλακτικά μετά το 2012) 

▪ Οδηγία 2009/33 / ΕΚ σχετικά με την προώθηση μη ρυπογόνων οχημάτων με ενεργειακή 
απόδοση μέσω της σύναψης συμβάσεων με τις συμπληρώσεις της οδηγίας COM ) 653 
τελικό42 

▪ Οδηγία 2009/28 / ΕΚ43 σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές 

Ηχορύπανση 

Η παρατεταμένη έκθεση σε υψηλά επίπεδα ηχορύπανσης μπορεί να έχει σοβαρές 
επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου.  

Οι κάτοικοι των πόλεων βρίσκονται αντιμέτωποι με στρες, τροποποιήσεις στα στάδια του 
ύπνου και κλινικά συμπτώματα όπως η υπέρταση και τα καρδιαγγειακά νοσήματα, η 
πρόωρη θνησιμότητα – όλα εκ των οποίων προκαλούνται, μεταξύ άλλων, και από την 
ηχορύπανση. 

Κανονισμοί που σχετίζονται με τα επίπεδα θορύβου: 

▪ οδηγία 2002/49 / CE44 - Αξιολόγηση και παρακολούθηση του περιβαλλοντικού θορύβου  

▪ απόφαση 2011/229 / ΕΚ45 Τεχνικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας σχετικά με τον 
θόρυβο των σιδηροδρομικών βαγονιών του συμβατικού διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού 
συστήματος   

▪ Εθνικοί ή τοπικοί κανονισμοί  

Οι απαιτήσεις όσον αφορά στα επίπεδα εκπομπών πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στις 
Τεχνικές Προδιαγραφές και στην τεκμηρίωση των προμηθειών, προκειμένου να 
συμμορφωθούν με τα όρια που επιτρέπονται σύμφωνα με τα πρότυπα ή με τις πρόσθετες 
τοπικές απαιτήσεις, με δυνατότητα υψηλότερων καινοτόμων οικολογικών προσφορών με 
καλύτερη εκτέλεση. 

Ως εκ τούτου, στην τεκμηρίωση των δημόσιων συμβάσεων θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι 
όροι και ο τρόπος ελέγχου των εκπομπών, τόσο μετά την αποδοχή τους όσο και περιοδικά, 
προκειμένου να αποδειχθεί η συμμόρφωση με τα όρια που επιτρέπονται κατά τη σύναψη 
συμβάσεων. Τέτοιες διατάξεις και μέθοδοι υπολογισμού περιλαμβάνονται στις διατάξεις της 
οδηγίας 2009/33 / ΕΚ και της οδηγίας COM (2017) 653 τελικό.  

 
40 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32008L0050 
41 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32004L0026 

 
42 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2017:0653:FIN 
43 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX%3A32009L0028 
 
44 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32002L0049 
 
45 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32011D0229 
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Οι απαιτήσεις σχετικά με το επίπεδο εκπομπών θα πρέπει επίσης να καθορίζουν τις 
αποφάσεις σχετικά με τους τύπους οχημάτων που θα αγοραστούν μέσω δημόσιων 
διαγωνισμών και θα επιλέξουν τους τύπους οχημάτων που δεν ρυπαίνουν (ηλεκτρική έλξη, 
τροχαίο υλικό, ανανεώσιμη ηλεκτρική πέδηση, χρήση εναλλακτικού καυσίμου κλπ.) 

Η Οδηγία 2009/33 / ΕΚ απαιτεί από τις αναθέτουσες αρχές και τους φορείς εκμετάλλευσης 
που εκτελούν δημόσια έργα/υπηρεσίες στα πλαίσια σύμβασεων να εξετάζουν ως κριτήρια 
επιλογής: 

● Την κατανάλωση ενέργειας 

● Τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα 

● Τις εκπομπές άλλων ρύπων  

Αυτά τα κριτήρια θα πρέπει επίσης να εφαρμοστούν στις στρατηγικές και τις αποφάσεις που 
αποσκοπούν στη βελτίωση των δημόσιων μεταφορών, δηλαδή στην αύξηση του μεριδίου 
των μέσων μαζικής μεταφοράς, των πεζών, της ποδηλασίας κ.λπ. και στη μείωση των 
επιμέρους μεταφορών με αυτοκίνητα.    

5.1.3. Κατανάλωση ενέργειας 

Η κατανάλωση ενέργειας αποτελεί σημαντικό κριτήριο κατά τη διάρκεια της προμήθειας για 
εξοπλισμό μεταφοράς και άλλου ενεργειακού εξοπλισμού που προκαλεί ρύπανση. Η 
τεκμηρίωση των δημόσιων συμβάσεων πρέπει να καθορίζει τα μέγιστα επιτρεπόμενα όρια 
κατανάλωσης ενέργειας, ενώ στις προσφορές που συνοδεύονται από καινοτόμες λύσεις για 
τη μείωση των καταναλώσεων πρέπει να απονέμονται υψηλότερες βαθμολογίες. Αυτά τα 
κριτήρια μπορούν να διαχωριστούν ή να συμπεριληφθούν στο κριτήριο LCC.  

Η ανάλυση των καταναλώσεων ενέργειας θα πρέπει να είναι εξαντλητική, λαμβάνοντας 
υπόψη τις καινοτόμες λύσεις για τους εξοπλισμούς (κατανάλωση κατά την πέδηση, 
κατανάλωση με στάθμευση / συντήρηση, κατανάλωση που παρέχει συνθήκες άνεσης, λύσεις 
για τη μείωση και τη βελτιστοποίηση των καταναλώσεων). 

5.1.4. Εξωτερικά έξοδα μεταφορών 

Οι μεταφορικές δραστηριότητες έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην αειφόρο ανάπτυξη και στην 
ποιότητα ζωής μέσω των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον, των ατυχημάτων, της 
κυκλοφοριακής συμφόρησης και των καθυστερήσεων, της φθοράς των υποδομών και των 
χώρων που καταλαμβάνουν οι μεταφορικές υποδομές.  

Το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών αυτών των αρνητικών επιπτώσεων, που ονομάζονται 
«εξωτερικό κόστος», επιβαρύνουν ολόκληρη την κοινωνία και όχι μόνο τους προμηθευτές και 
τους χρήστες των μεταφορικών υπηρεσιών (οι δαπάνες αυτές δεν περιλαμβάνονται στα 
έξοδα μεταφοράς). Έτσι, οι προμηθευτές και οι χρήστες των μεταφορικών υπηρεσιών 
επωφελούνται από αθέμιτα κίνητρα εις βάρος του συνόλου της κοινωνίας που επιβαρύνεται 
με αυτά τα κόστη. Το κόστος αυτό έχει τεράστια αξία και αυτή η κατάσταση των πραγμάτων 
είναι πιο άδικο, διότι το κόστος διανέμεται με πολύ διαφορετικό τρόπο μεταξύ των διαφόρων 
μέσων μεταφοράς.    
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Σύμφωνα με το «Εξωτερικό κόστος των μεταφορών στην Ευρώπη, μελέτη για το 2008», CE 
Delft, Νοέμβριος 201146: 

▪ Το συνολικό ποσό του εξωτερικού μεταφορικού κόστους στην ΕΕ + Νορβηγία + 
Ελβετία: 500 δισ. Ευρώ ετησίως, αντιπροσωπεύοντας το 4% ΑΕΠ. 

▪ Το μερίδιο του εξωτερικού κόστους των οδικών μεταφορών: 465 δισεκατομμύρια 
ευρώ / έτος, αντιπροσωπεύει το 93% του συνολικού εξωτερικού κόστους. 

▪ Το μερίδιο του εξωτερικού κόστους των σιδηροδρομικών μεταφορών: 10 δισ. Ευρώ 
ετησίως, που αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 2% του συνολικού εξωτερικού 
κόστους. 

Πρέπει να αναφερθεί ότι, εντούτοις, οι εν λόγω αριθμοί δεν μπορούν να καλύψουν πλήρως 
τις επιπτώσεις του εξωτερικού κόστους: απώλειες σε τροχαία ατυχήματα, επίδραση χημικών 
εκπομπών, αέρια θερμοκηπίου, θόρυβος, χρονοτριβή σε κυκλοφοριακές συμφόρηση κλπ. 

Εσωτερικοποίηση εξωτερικού κόστους σημαίνει ενσωμάτωση των δαπανών αυτών στις 
μεταφορές, ώστε η κοινωνίας και οι επιβάτες να τις λαμβάνουν υπόψη στις αποφάσεις τους  . 

Εσωτερικοποίηση εξωτερικού κόστους, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία της αγοράς, με 
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, από τις πολιτικές δράσεις κλπ είναι ένα σύνθετο και 
δύσκολο εγχείρημα, η οποία έχει εδώ και καιρό ενδιαφέρει τους πολιτικούς της ΕΕ, όπως 
προκύπτει επίσης από: 

▪ Τροποποίηση της οδηγίας 1999/62 / ΕΚ47 - ο νομοθέτης ζήτησε από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να υποβάλει ένα διαφανές, εφαρμόσιμο μοντέλο για την αξιολόγηση του 
συνόλου του εξωτερικού κόστους.  

▪ Λευκή Βίβλος για τις μεταφορές, 201148 - με την οποία αναπτύσσονται οι στρατηγικές και 
οι κατευθυντήριες γραμμές που αποσκοπούν στην ανάπτυξη των μεταφορών και των 
τρόπων μεταφοράς λαμβάνοντας υπόψη το εξωτερικό κόστος. 

Μετά τις εν λόγω δεσμεύσεις, η Επιτροπή εξέδωσε την ανακοίνωση COM (2008) 435 Τελικό 
– Στρατηγική για την εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους με παραρτήματα {SEC(2008) 
2207}, {SEC(2008) 2208}, {SEC(2008) 2209} και προτάσεις για περαιτέρω αναθεώρηση της 
παρούσας οδηγίας (Οδηγία 2006/38/CE). 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης των επιπτώσεων της εσωτερίκευσης του 
εξωτερικού κόστους, σε περίπτωση που δεν γίνουν σχετικές δράσεις τα επόμενα χρόνια, το 
περιβαλλοντικό κόστος (ατμοσφαιρική ρύπανση, εκπομπές CO2) μπορεί να ανέλθει σε 210 
δισ. Ευρώ έως το έτος 2020. Τα άτομα και οι επιχειρήσεις θα βρεθούν αντιμέτωποι με την 
κυκλοφοριακή συμφόρηση σε περισσότερο από το ένα τέταρτο των ευρωπαϊκών οδών. 
Το τεχνικό παράρτημα {SEC (2008) 2207} προτείνει ένα κοινό πλαίσιο εργασίας για τον 
υπολογισμό του εξωτερικού κόστους όσον αφορά την κυκλοφοριακή συμφόρηση, την 
ατμοσφαιρική ρύπανση, τον θόρυβο και τις κλιματικές αλλαγές ως αποτέλεσμα του 
προσδιορισμού κοινών αρχών και μεθοδολογιών. Τα οδικά ατυχήματα δεν εξετάζονται ρητά 

 
46 
 Delft Report, November 2011; 'External Costs of Transporting Europe, Update Study for 2008';  
Available at: http://www.cedelft.eu/publicatie/external_costs_of_transport_in_europe/1258 
 
47 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A31999L0062 
48 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52011DC0144 
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στο παρόν έγγραφο. Αντίθετα, θα χρησιμοποιηθούν ειδικοί μηχανισμοί για να ληφθεί υπόψη 
η φύση των κινδύνων και οι πιθανοί τρόποι διόρθωσης. 
Η εκπόνηση και η ερμηνεία των σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ) καθώς και 
οι πολιτικές ενσωμάτωσης ορισμένων κριτηρίων στην προμήθεια υπηρεσιών μεταφορών / 
έργων / υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη τον όγκο και το μερίδιο του εξωτερικού κόστους, 
είναι απαραίτητες και μπορούν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην βελτίωση της ποιότητα 
ζωής.  

Το παράρτημα Α2.2 περιλαμβάνει διάφορες εκτιμήσεις, λεπτομέρειες και μελέτες για την 
εκτίμηση και την εφαρμογή αυτών των κριτηρίων. 

 

5.2. Καινοτόμες διαδικασίες στις δημόσιες συμβάσεις  

5.2.1. Γενικά 

Η μεταρρύθμιση στις δημόσιες συμβάσεις αφορά στην εφαρμογή όχι μόνο ορισμένων 
καινοτόμων κριτηρίων (κεφάλαιο 5.1), αλλά και καινοτόμων διαδικασιών στις δημόσιες 
συμβάσεις.   

Οι αρχές που διέπουν τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων και την οργάνωση των είναι:  

▪ μη διάκριση 

▪ ίση μεταχείριση 

▪ αμοιβαία αναγνώριση 

▪ διαφάνεια 

▪ αναλογικότητα  

▪ αναλαμβάνοντας την ευθύνη.  

Οι οδηγίες επιβάλλουν τη νομιμότητα και την ευθύνη των δημόσιων φορέων όσον αφορά στη 
διαφήμιση και στη χρήση αντικειμενικών προσκλήσεων υποβολής προσφορών, τη 
συμμόρφωση με τις διαδικασίες για τις συμβάσεις αυτές που υπερβαίνουν ορισμένα 
κατώτατα όρια αξίας κλπ. 

Οι οδηγίες της ΕΕ που προωθούν τη μεταρρύθμιση στις δημόσιες συμβάσεις τονίζουν αυτές 
τις βασικές αρχές.  

Η μεταρρύθμιση διευρύνει το φάσμα των δυνατοτήτων εφαρμογής καινοτόμων διαδικασιών 
και κριτηρίων, ωστόσο πρέπει να διεξάγονται ειλικρινά και δίκαια, έτσι ώστε να αξιοποιούνται 
καλύτερα τα δημόσια χρήματα.    

Οι ακόλουθοι τύποι συμβάσεων εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των οδηγιών της ΕΕ που 
αναφέρονται στις δημόσιες συμβάσεις: 

▪ Έργα - Κατασκευές και έργα Πολιτικού Μηχανικού  

▪ Προμήθειες- Προμήθεια Μηχανημάτων, Υλικών και Αγαθών      

▪ Υπηρεσίες.  
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Οι οδηγίες της ΕΕ ορίζουν τους τομείς προτεραιότητας (υπηρεσίες και συναφείς προμήθειες / 
υλικά) για τις δημόσιες συμβάσεις. Μεταξύ αυτών, μπορούν να ληφθούν υπόψη στον τομέα 
της βιώσιμης ανάπτυξης της κινητικότητας: 

▪ Υπηρεσίες και αναγκαία μέσα για δημόσιες ή εμπορευματικές μεταφορές  

▪ Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής  

▪ Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες 

▪ Πληροφορική και συναφείς υπηρεσίες  

▪ Ορισμένες υπηρεσίες έρευνας και την ανάπτυξης 

▪ Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής, μηχανικής, αστικής ανάπτυξης, επιστημονικής 
συμβουλευτικής και κοινών τεχνικών (joint technique- related services) 

▪ Υπηρεσίες δοκιμών και τεχνικής ανάλυσης 

▪ Συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης και συναφείς υπηρεσίες 

▪ Υπηρεσίες σχετικές με έρευνα αγοράς και δημοσκοπήσεις 

▪ Υπηρεσίες σχετικές με τη διαφήμιση 

▪ Χρηματοπιστωτικές, ασφαλιστικές, τραπεζικές και επενδυτικές υπηρεσίες 

Τόσο τα ΣΒΑΚ όσο και οι έννοιες «SMART City» υπογραμμίζουν ότι η αγορά αυτών των 
υπηρεσιών / προμηθειών / έργων πρέπει να προσεγγιστεί μέσω μιας ολοκληρωμένης 
προοπτικής ικανής να επιφέρει μια επιταχυμένη, βιώσιμη και αρμονική ανάπτυξη των 
συνιστωσών που συμβάλλουν στη βιώσιμη κινητικότητα και ποιότητα ζωής.    

Τα έγγραφα της ΕΕ σχετικά με τη μεταρρύθμιση των δημοσίων συμβάσεων, καθώς και άλλα 
στοιχεία θεμελιώδη για την αναπτυξιακή στρατηγική της ΕΕ (στρατηγική Ευρώπη 2020, 
στρατηγική της Λισαβόνας, πρόγραμμα πλαίσιο HORIZON 2020) υπογραμμίζουν το γεγονός 
ότι η ανάπτυξη της έρευνας έχει γίνει βασική προτεραιότητα καθώς είναι ο μόνος τρόπος να 
προωθήσει μια ευφυή και βιώσιμη ανάπτυξη ευνοϊκή για την ένταξη. Η στρατηγική 
προμηθειών και τα πολυετή σχέδια προμηθειών θα προβλέπουν τους στόχους και τις 
απαιτήσεις που απαιτούνται για την ικανοποίηση των ανωτέρω επιθυμιών και για την 
ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των δημόσιων συμβάσεων. 

Στη στρατηγική προμηθειών ορίζονται οι κύριοι στόχοι για τον τοπικό πληθυσμό τα επόμενα 
χρόνια (μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, κόστος εκπομπών και κύκλου ζωής, προώθηση 
της οικονομίας / τουρισμού, αναβάθμιση της ποιότητας ζωής κ.λπ.). Το πολυετές σχέδιο 
προμηθειών θα περιλαμβάνει την προμήθεια των προϊόντων και των υπηρεσιών που είναι 
απαραίτητα για την ανάπτυξη βιώσιμης κινητικότητας. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες αυτές θα 
πρέπει να ανταποκρίνονται καλύτερα στους βασικούς στόχους για τον τοπικό πληθυσμό. Για 
το σκοπό αυτό είναι απαραίτητο να εμπλακούν οι φορείς που μπορούν να αναπτύξουν 
καινοτόμες λύσεις στο πλαίσιο καινοτόμων εταιρικών σχέσεων. Αυτές οι σχέσεις μπορούν να 
αναπτυχθούν εγκαίρως, ώστε να μπορούν να απαιτούνται προϊόντα / υπηρεσίες με ήδη 
εφικτές καινοτόμες λύσεις / επιδόσεις στις προσκλήσεις ενδιαφέροντος.  Σχετικές 
χρηματοδοτικές λύσεις (H2020 για PCP, PCI CSA - βλέπε κεφάλαιο 5.2.3, διευκολύνσεις που 
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προσφέρονται από τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης κ.λπ.) μπορούν να βρεθούν από 
καινοτόμες συνεργασίες. 

Παρακάτω παρουσιάζεται μια λίστα με κάποιες διαδικασίες που επιτρέπουν στις τοπικές 
αρχές να συντομεύουν τις προθεσμίες, να μειώνουν τα έξοδα, να έχουν ολοένα και 
περισσότερους αποδοτικούς αναδόχους, να εισάγουν καινοτόμες λύσεις κατάλληλες για τους 
στόχους που θέτουν οι στρατηγικές. Ακόμη και αν ορισμένες διαδικασίες είναι «κλασσικές» 
και δεν είναι συγκεκριμένες για την προώθηση της καινοτομίας, ο τρόπος επιλογής και 
χρήσης της διαδικασίας που είναι πιο κατάλληλη για τη στρατηγική προμηθειών και το ΣΒΑΚ 
ή για να συνδυάσει ορισμένες διαδικασίες μπορεί να είναι ένα καινοτόμο στοιχείο με 
σημαντικά πλεονεκτήματα . Ορισμένα χρηματοδοτικά μέσα για την υποστήριξη καινοτόμων 
δημόσιων συμβάσεων παρατίθενται στο σημείο 5.2.3. 

5.2.2. Διαδικασίες προμηθειών 

▪ Ανοικτή διαδικασία. Ένα μόνο υποχρεωτικό στάδιο. Οποιοσδήποτε οικονομικός 
φορέας έχει το δικαίωμα να υποβάλει προσφορά κατόπιν πρόσκλησης υποβολής 
προσφορών.   

▪ Περιορισμένη διαδικασία. Η προκήρυξη του διαγωνισμού είναι δύο φάσεων:   

1. Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει την κοινοποίηση και την εκδήλωση 
ενδιαφέροντος για την πρόσκληση δυνητικών αναδόχων. Θα δημοσιευθεί 
λεπτομερές ερωτηματολόγιο (αναφερόμενο στο επίπεδο απαιτήσεων που 
αφορούν στην επαγγελματική, τεχνική και χρηματοοικονομική εμπειρογνωμοσύνη 
και στην ικανότητα), καθώς και τα προσόντα και τα κριτήρια επιλογής των 
δυνητικών αναδόχων. Η αναθέτουσα αρχή θα προσδιορίσει στην ανακοίνωση 
συμμετοχής τον ελάχιστο αριθμό και - εάν χρειασθεί - τον μέγιστο αριθμό 
υποψηφίων που θα επιλεγούν για το δεύτερο στάδιο.   

2. Στο δεύτερο στάδιο, προσκαλούνται να συμμετάσχουν μόνο οι υποψήφιοι που 
πληρούν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας. Παράλληλα με την πρόσκληση θα 
συμπεριληφθούν τα έγγραφα διαγωνισμού που θα απαιτηθούν για ολοκλήρωση 
καθώς και αντίγραφο της σύμβασης που θα υπογραφεί από τον νικητή του 
διαγωνισμού. 

▪ Ανταγωνιστικός διάλογος. Η διαδικασία αυτή παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία στη 
διαδικασία προμηθειών. Χρησιμοποιείται σε σύνθετες συμβάσεις, για παράδειγμα 
συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ). Η διαδικασία διεξάγεται σε τρία 
στάδια: 

1. Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής και επιλογή υποψηφίων σύμφωνα με τα 
προσόντα και τα κριτήρια επιλογής. 

2. Ένας διάλογος με τους επιλεγέντες υποψηφίους, προκειμένου να 
προσδιοριστεί η βέλτιστη λύση (λύσεις) για την κάλυψη των αναγκών της 
αναθέτουσας αρχής, με βάση την υποβολή των τελικών προσφορών.   

Ο διάλογος μπορεί να περιλαμβάνει διάφορα διαδοχικά στάδια, μειώνοντας 
έτσι τον αριθμό των λύσεων και των ζητημάτων που βρίσκονται υπό 
συζήτηση. Όταν εγκριθούν οι καλύτερες λύσεις, ένας ελάχιστος αριθμός 
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υποψηφίων (τουλάχιστον τρεις) θα ενημερωθεί και θα κληθεί να υποβάλει τις 
τελικές προσφορές τους.  

3. Τελική υποβολή προσφορών από τους υπόλοιπους υποψηφίους μετά το 
διάλογο και την αξιολόγηση σύμφωνα με το κριτήριο ανάθεσης και τους 
καθορισμένους παράγοντες αξιολόγησης. 

▪ Ανταγωνιστική Διαπραγμάτευση. Η διαδικασία περιλαμβάνει συνήθως δύο 
υποχρεωτικά στάδια: 

1. Δημοσίευση μιας προκήρυξης συμμετοχής και των απαραίτητων προσόντων 
και κριτηρίων επιλογής των υποψηφίων. 

2. Πρόσκληση τριών τουλάχιστον υποψηφίων, που επιλέχθηκαν στο 
προηγούμενο στάδιο για την υποβολή αρχικών προσφορών για την εκπλήρωση 
των όρων που έχουν τεθεί. Διαπραγματεύσεις με σκοπό την αναβάθμιση των 
αρχικών προσφορών και την υποβολή των τελικών προσφορών που πρέπει να 
αξιολογηθούν σύμφωνα με τα κριτήρια και τους παράγοντες αξιολόγησης.   

▪ Διαπραγμάτευση χωρίς προειδοποίηση. Πρόκειται για μια διαδικασία για χρήση 
μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι οποίες καθορίζονται σύμφωνα με τις νομικές 
διατάξεις. Κατά την εφαρμογή αυτής της διαδικασίας, είναι υποχρεωτική η ανάγνωση 
του νόμου στον οποίο παρέχονται πολλές λεπτομέρειες, συμπεριλαμβανομένων των 
εξαιρετικών περιστάσεων, με όλες τις νομικές λεπτομέρειες. 

Η αναθέτουσα αρχή διαπραγματεύεται τους όρους της σύμβασης με έναν ή 
περισσότερους εταίρους, χωρίς προειδοποίηση.  

▪ Ανταγωνισμός λύσεων. Αυτό μπορεί να οργανωθεί: 

- στο πλαίσιο διαδικασίας ανάθεσης μιας σύμβασης υπηρεσιών  

- ως διακριτή διαδικασίας ανάθεσης, με απονομή ή πληρωμή στους 
συμμετέχοντες.  

Αυτό ξεκινά από τη δημοσίευση από την αναθέτουσα αρχή μιας προκήρυξης 
διαγωνισμού μέσω της οποίας οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς καλούνται να 
υποβάλουν σχέδια.   

Εάν η αναθέτουσα αρχή προτίθεται να περιορίσει τον αριθμό των συμμετεχόντων, θα 
καθοριστούν σαφή, αντικειμενικά και αμερόληπτα απαραίτητα προσόντα και κριτήρια 
επιλογής, τα οποία θα προσδιοριστούν στα έγγραφα προμηθειών.  

Για να αξιολογήσει τα υποβληθέντα σχέδια, η αναθέτουσα αρχή αναθέτει την 
αξιολόγηση σε ανεξάρτητη ειδική κριτική επιτροπή. Η κριτική επιτροπή είναι αυτόνομη 
στις αποφάσεις και στις απόψεις που υποβάλλει. Οι λεπτομερείς κανόνες σχετικά με 
την οργάνωση του ανταγωνισμού των λύσεων καθορίζονται μέσω μεθοδολογικών 
κανόνων εφαρμογής των νομικών διατάξεων. 

Θέματα που ισχύουν για όλες τις διαδικασίες προμηθειών:  

- Σε κάθε περίπτωση διαλόγου και διαπραγμάτευσης, η Αναθέτουσα Αρχή πρέπει να 
διασφαλίζει δίκαιη μεταχείριση και συμμόρφωση με τους κανονισμούς πνευματικής 
ιδιοκτησίας για όλους τους εταίρους που συνδιαλέγεται.   
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- Η αντικειμενικότητα και η διαφάνεια θα πρέπει να διασφαλίζονται με σαφή 
διατύπωση των κριτηρίων και με τη χρήση του εντύπου αξιολόγησης - στο οποίο θα 
προσδιορίζονται οι βαθμολογίες που αποδίδονται σε κάθε κριτήριο και ο τρόπος 
αξιολόγησης / υπολογισμού τους.  

- Οι αξιολογήσεις του προϋπολογισμού / πραγματικών δαπανών / οικονομικών 
πλεονεκτημάτων είναι συνήθεις τρόποι με στόχο μια σαφή και χωρίς διακρίσεις 
αξιολόγηση. Είναι απαραίτητο οι αξίες υπολογισμού ή αξιολόγησης στις προσφορές 
να είναι σύμφωνες με μια σαφή, ενιαία και επαληθεύσιμη μεθοδολογία που 
καθορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, ώστε οι προσφορές να είναι πραγματικά 
συγκρίσιμες, χωρίς διαστρεβλώσεις.     

- Στην περίπτωση των διαγωνισμών σε δύο στάδια, θεωρείται ότι, μετά το πρώτο 
στάδιο, πληρούνται οι απαιτήσεις αξιολόγησης και, στη συνέχεια, δεν 
περιλαμβάνονται στα τελικά κριτήρια αξιολόγησης.  

- Εάν μετά το πρώτο στάδιο δεν μπορεί να επιτευχθεί ο ελάχιστος αριθμός 
υποψηφίων που προβλέπονται για το δεύτερο στάδιο, η Αναθέτουσα Αρχή έχει το 
δικαίωμα να επιλέξει είτε να συνεχίσει τη διαδικασία μόνο με αυτόν τον υποψήφιο / 
υποψηφίους που ικανοποιεί τις απαιτήσεις, είτε να ακυρώσει τη διαδικασία 
ανάθεσης.  

- Για τους τομείς των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και για ορισμένες δημόσιες 
υπηρεσίες υπάρχουν ειδικοί κανονισμοί σύμφωνα με την οδηγία 2014/25 / ΕΚ, 
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007. 

Τα παραπάνω είναι περιλήψεις απαραίτητες για την κατανόηση αυτών των διαδικασιών, 
σύμφωνα με το αντικείμενο των ισχυουσών Οδηγιών. Η επιλογή και εφαρμογή των 
διαδικασιών, ο καθορισμός του χρονοδιαγράμματος υποβολής προσφορών, η σύνταξη της 
τεκμηρίωσης και η οργάνωση των διαδικασιών ανάθεσης πρέπει να διεξάγονται με αυστηρή 
τήρηση των νομικών διατάξεων για κάθε τύπο διαδικασίας. 

Εκτός από αυτές τις διαδικασίες ανάθεσης, υπάρχουν και άλλες για συγκεκριμένες 
καταστάσεις ή συνδυασμούς / αναβαθμίσεις που αφορούν συγκεκριμένους τύπους 
προμηθειών, μεταξύ των οποίων αναφερόμαστε ως εξής: 

▪ Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την αγορά 

Οι νέες νομοθεσίες ρυθμίζουν τη δυνατότητα της αναθέτουσας αρχής να λαμβάνει 
συμβουλές αγοράς με σκοπό την προετοιμασία του διαγωνισμού, μέσω του 
ηλεκτρονικού συστήματος δημόσιων συμβάσεων, καθώς και μέσω οποιουδήποτε 
άλλου μέσου.  

Η Αρχή έχει το δικαίωμα: 

- να προσκαλεί ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, δημόσιες αρχές, οικονομικούς φορείς 
εντός γραφείων συμβούλων  

- να εφαρμόζει τις γνωμοδοτήσεις, τις προτάσεις ή τις συστάσεις που λαμβάνει στο 
πλαίσιο συμβουλευτικών υπηρεσιών, να προετοιμάζει τα έγγραφα του διαγωνισμού και 
να οργανώνει τη διαδικασία ανάθεσης.     
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Η Αρχή είναι υποχρεωμένη να λάβει τα αναγκαία μέτρα ώστε, μετά τη συμβουλευτική 
διαδικασία, η ανταγωνιστικότητα να μην παραμορφώνεται και να μην παραβιάζονται 
ούτε οι αρχές της μη διάκρισης και της διαφάνειας.   

▪   Σύμπραξη για την καινοτομία.  Η διαδικασία περιλαμβάνει τρία στάδια: 

α) Το στάδιο του διαγωνισμού - υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής και επιλογή των 
πλέον κατάλληλων υποψηφίων βάσει της εμπειρογνωμοσύνης και των δεξιοτήτων τους, 
σύμφωνα με τα απαραίτητα προσόντα και κριτήρια επιλογής.  

β) Υποβολή αρχικών προσφορών από τους υποψηφίους που επιλέχθηκαν στο πλαίσιο 
του πρώτου σταδίου και αξιολόγηση της συμμόρφωσής τους με τις απαιτήσεις που ορίζει 
η Αναθέτουσα Αρχή.  

γ) Διαπραγματεύσεις με σκοπό την αναβάθμιση των αρχικών προσφορών. Το στάδιο 
αυτό μπορεί να υποδιαιρεθεί περαιτέρω σε διάφορα στάδια κατά τα οποία ο αριθμός των 
εταίρων μπορεί να μειωθεί σταδιακά, σύμφωνα με την τήρηση των προκαθορισμένων 
κριτηρίων.   

Υποβολή τελικών προσφορών και αξιολόγηση με εφαρμογή του κριτηρίου ανάθεσης και των 
συντελεστών αξιολόγησης.  

▪ Άλλοι τύποι καινοτόμων προμηθειών 

Οι έννοιες που εισήχθησαν μέσω του ΣΒΑΚ, οι έννοιες «SMART City», «Πράσινες δημόσιες 
συμβάσεις» / Πράσινες δημόσιες συμβάσεις - ΠΔΣ (βάσει της Οδηγίας της ΕΕ για τα καθαρά 
οχήματα - CVD, 2009/33 / CE) - Κοινωνικά υπεύθυνες δημόσιες συμβάσεις, η SPP - 
Αειφόρες Δημόσιες Προμήθειες, που αποσκοπούν στη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης της 
κινητικότητας σύμφωνα με τις παγκόσμιες εξελίξεις και στρατηγικές για την αύξηση της 
ποιότητας ζωής κ.λπ.  

Σε πολλές χώρες, όπου υπάρχει πραγματική συνειδητοποίηση της σημασίας αυτών των 
εννοιών, είναι προγράμματα και πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται σε κυβερνητικό και 
περιφερειακό επίπεδο, καθώς και από οργανισμούς / ινστιτούτα (όπως το Ινστιτούτο για την 
Αειφόρο Ανάπτυξη - IISD) μέσω των οποίων αναπτύσσονται στρατηγικές, μελέτες και 
κανονισμοί για την υποστήριξη της εφαρμογής καινοτόμων ιδεών στις διαδικασίες ανάθεσης. 

Οι στρατηγικές προμηθειών των περιφερειακών / τοπικών αρχών θα πρέπει να προβλέπουν 
πολύπλοκες προμήθειες για πολλά προϊόντα ή υπηρεσίες, συσχετισμένες και συντονισμένες 
με ενιαίο τρόπο, ώστε να επιτευχθούν καλύτερα αυτοί οι παγκόσμιοι στόχοι.  

Για παράδειγμα, αγοράζονται επί του παρόντος πολύ εξειδικευμένες και δαπανηρές 
υπηρεσίες παροχής συμβουλών, προκειμένου να εκπονηθεί ένα ΣΒΑΚ. Θα ήταν πολύ 
χρήσιμο η ίδια ομάδα ή παρόμοια ομάδα εξειδικευμένου προσωπικού να συντονίσει και το 
πρόγραμμα εφαρμογής, προκειμένου να αποδείξει τη βιωσιμότητα του ΣΒΑΚ και τη 
σκοπιμότητα της υλοποίησης, με στόχο τη δημιουργία της ικανότητας της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και την τακτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και μετά από ένα 
αντιπροσωπευτικό χρονικό διάστημα (για παράδειγμα 5 έτη), βάσει ολιστικών μετρήσιμων 
δεικτών απόδοσης. Τα σημαντικότερα οφέλη που επιτεύχθηκαν ως αποτέλεσμα του ΣΒΑΚ 
και η αποτελεσματική εφαρμογή του, μέσω σύγχρονων μεθόδων προμηθειών, θα κάλυπταν 
τις δαπάνες μιας τέτοιας ειδικευμένης συμβουλευτικής. 
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Η εξειδικευμένη παροχή συμβουλών συνεπάγεται πρόσθετο κόστος για την αναθέτουσα 
αρχή, αλλά θα καθορίσει τις τεχνικές απαιτήσεις που απαιτούνται για το αγορασμένο προϊόν, 
ώστε να διαθέτει χαμηλότερη τιμή LCC, χαμηλότερες εκπομπές κλπ. Το κόστος και τα οφέλη 
που θα προκύψουν θα είναι μεγαλύτερα από τις δαπάνες για εξειδικευμένες συμβουλευτικές 
υπηρεσίες. Το προσωπικό της αναθέτουσας αρχής πρέπει να ειδικεύεται στην προμήθεια, 
αλλά δεν μπορεί να ειδικεύεται στις τεχνικές πτυχές που αφορούν ειδικά κάθε σύνθετο 
προϊόν. 

5.2.3. Χρηματοδοτικά εργαλεία για την υποστήριξη καινοτόμων δημόσιων 
προμηθειών 

Τα εργαλεία χρηματοδότησης για την υποστήριξη καινοτόμων δημόσιων προμηθειών 
αναπτύχθηκαν (ιδίως μέσω του προγράμματος έρευνας και ανάπτυξης HORIZON 2020) 
προκειμένου να προωθηθούν καινοτόμες λύσεις σε τομείς υψηλού ενδιαφέροντος, καθώς 
αυτές οι λύσεις είναι δύσκολο να αγοραστούν μέσω κλασσικής διαδικασίας ανάθεσης 
δημόσιων συμβάσεων, όταν εξετάζουν τους κινδύνους που σχετίζονται με την έρευνα, τη 
μακροχρόνια διάρκεια και το κόστος. Η συνολική αξία για την περίοδο 2018-2019 είναι 
μεγαλύτερη από 348 εκατ. €. 

▪ Προκαταρκτικές δημόσιες συμβάσεις (Pre-Commercial Procurement PCP)  

Το PCP αναφέρεται στις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης, 
χωρίς να συμπεριλαμβάνεται η εφαρμογή τους στα τελικά εμπορικά προϊόντα. Το 
PCP μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν η αγορά δεν προσφέρει λύσεις ικανές να 
ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των αγοραστών. Η προμήθεια διεξάγεται προκειμένου 
να ληφθούν νέες λύσεις, να αναπτυχθούν και να δοκιμαστούν έτσι ώστε να 
ικανοποιηθούν οι ανάγκες της προμήθειας. Το PCP επιτρέπει τη σύγκριση μεταξύ 
εναλλακτικών προσεγγίσεων λύσεων, σχεδιάζοντας λύσεις, αναπτύσσοντας και 
δοκιμάζοντας το μοντέλο / πρωτότυπο.  

Οι δράσεις PCP στοχεύουν σε κοινοπραξίες αγοραστών με παρόμοιες ανάγκες 
προμηθειών που επιθυμούν να προμηθεύσουν από κοινού την ανάπτυξη 
καινοτόμων λύσεων βασισμένων σε τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών για 
τον εκσυγχρονισμό των δημόσιων υπηρεσιών, δημιουργώντας παράλληλα ευκαιρίες 
ανάπτυξης για τη βιομηχανία και τους ερευνητές στην Ευρώπη σε νέες αγορές. Το 
θέμα αυτό είναι ανοικτό σε προτάσεις για δράσεις PCP σε όλους τους τομείς 
δημόσιου ενδιαφέροντος που απαιτούν καινοτόμες λύσεις βασισμένες στις ΤΠΕ.49 

Το μέγιστο ποσοστό χρηματοδότησης για επιλέξιμες δαπάνες για δράσεις PCP 
ανέρχεται στο 90% του κόστους των προμηθειών. 50 

▪ Προμήθεια καινοτόμων λύσεων (Procurement of Innovative Solutions PPI)  

Ο PPI μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν προκλήσεις δημόσιου ενδιαφέροντος 
μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσω καινοτόμων λύσεων οι οποίες έχουν σχεδόν 
ολοκληρωθεί και δεν απαιτούν τη χρηματοδότηση της έρευνας για την ανάπτυξη 
νέων λύσεων. Στην περίπτωση αυτή, οι προμηθευτές μπορούν να αγοράσουν τις 
υπάρχουσες λύσεις προκειμένου να τις δοκιμάσουν και να τις παραδώσουν στις 

 
49 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ict-34-2018-2019.html 
50 https://www.securityresearch-cou.eu/sites/default/files/Plenary-Lieve%20Bos-Innovation%20Procurement.pdf 
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καθορισμένες προθεσμίες, ενσωματώνοντάς τις στα προϊόντα / υπηρεσίες που 
παρέχουν.   

Λαμβάνοντας υπόψη τον μεγάλο όγκο των δημόσιων δαπανών (19% του ΑΕγχΠ 
της ΕΕ ή περίπου 2.200 δισεκατομμύρια ευρώ το 2009), ο δημόσιος τομέας 
αποτελεί σημαντική κινητήρια δύναμη για την τόνωση του μετασχηματισμού της 
αγοράς προς πιο βιώσιμα προϊόντα και υπηρεσίες που σχετίζονται με την ενέργεια. 

«Δράσεις που επιτρέπουν σε μια ομάδα αγοραστών να προμηθεύονται PPI για 
καινοτόμες λύσεις για προϊόντα, υπηρεσίες και κτίρια με υψηλή ενεργειακή απόδοση 
(π.χ. Κτίρια σχεδόν μηδενικής ενέργειας, ανακαίνιση) που δεν είναι ακόμα διαθέσιμα 
σε ευρεία εμπορική κλίμακα και έχουν επίπεδα ενεργειακής απόδοσης που είναι 
καλύτερα από τα διαθέσιμα στην αγορά. Οι καινοτόμες λύσεις που προμηθεύονται 
όλοι οι αγοραστές στην ομάδα αγοραστών πρέπει να έχουν τις ίδιες βασικές 
λειτουργίες και χαρακτηριστικά απόδοσης, αλλά ενδέχεται να έχουν πρόσθετη 
«τοπική» λειτουργικότητα λόγω διαφορών στο τοπικό πλαίσιο κάθε μεμονωμένου 
αγοραστή ».51 Είναι ένα παράδειγμα της εφαρμογής PPI σε ένα συγκεκριμένο τομέα. 
Μπορεί να επεκταθεί σε οποιοδήποτε τομέα. 

Το PCI επιτρέπει την επιστροφή του 35% των δαπανών προμηθειών. 

▪ Δράσεις Συντονισμού και Υποστήριξης (Coordination and Support Actions 
CSA). Ποσοστό χρηματοδότησης: 100%. 

Υπάρχουν χρηματοδοτούμενες δραστηριότητες συντονισμού, όπως για παράδειγμα 
η προετοιμασία ενός PCP ή ενός PPI από μια ομάδα αγοραστών (εντοπισμός 
κοινών προκλήσεων, παροχή συμβουλών μεταξύ της ανοικτής αγοράς και της 
βιομηχανίας πριν από την έναρξη ενός πραγματικού PCP ή PPI κ.λπ.). 

Μια συγκεκριμένη πρόκληση της πρόσκλησης του προγράμματος «Ορίζοντας 
2020» είναι να προωθηθεί η άριστη συνεργατική έρευνα και η καινοτομία σχετικά με 
τις μελλοντικές και τις αναδυόμενες τεχνολογίες για την εξασφάλιση και την 
ανανέωση της βάσης για μελλοντική ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη 
και αυτό θα επηρεάσει την κοινωνία τις επόμενες δεκαετίες52. 

Τα τρία χρηματοδοτικά μέσα δεν αλληλοαποκλείονται. Αντιθέτως, συνιστάται να 
εφαρμόζονται με συμπληρωματικό τρόπο.   

Κατά την περίοδο 2018-2019, το πρόγραμμα HORIZON 2020 έχει προϋπολογισμό 124 εκατ. 
Ευρώ για καινοτόμες προμήθειες. 

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα κεφάλαια για την προμήθεια καινοτομίας, 
κατευθυντήριες γραμμές για τους συμμετέχοντες: 

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/innovation-procurement: 

Προμήθειες καινοτομίας - Η εξουσία του δημόσιου ταμείου  

http: //ec.europa. eu / digital-agenda / el / news / innovation-procurement-power-public-
πορτοφόλιο 

Ευρωπαϊκή βοήθεια για την προμήθεια καινοτομίας (Eafip):  http://eafip.eu/ 

 
51 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ee-19-2017.html 
52 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fetopen-02-2018.html 
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Οδηγός για τις συνέργειες μεταξύ του Η2020 και του ESIF: http: // 
ec.europa.eu/research/regions/pdf/publications/h2020_synergies_201406.pdf 

H2020 πύλη συμμετέχοντα: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html 

5.2.4. Ειδικά εργαλεία και τεχνικές για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων 

▪ Διάρκεια: μέχρι 4 έτη, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις. 

▪ Δυναμικό σύστημα προμηθειών. Η διαδικασία σύναψης της σύμβασης είναι 
οργανωμένη με ηλεκτρονικά μέσα και είναι ανοικτή καθ 'όλη την περίοδο ισχύος σε 
οποιονδήποτε οικονομικό φορέα πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας για την 
προμήθεια της τρέχουσας χρήσης. Το νομικό πλαίσιο δεν περιορίζει πλέον τη μέγιστη 
διάρκεια του δυναμικού συστήματος προμηθειών. Ωστόσο, η διάρκεια πρέπει να 
προσδιορίζεται στην προκήρυξη συμμετοχής. 

▪ Ηλεκτρονική προσφορά 

5.2.5. Συμπεράσματα  

Οι καινοτόμες διαδικασίες και τα κριτήρια πρέπει να εφαρμόζονται με δημιουργικό και καλά 
τεκμηριωμένο τρόπο, δεδομένου ότι ο καλύτερος τρόπος αξιοποίησης του δημόσιου 
χρήματος είναι η μεγιστοποίηση των μακροπρόθεσμων πλεονεκτημάτων για την κοινωνία 
στο σύνολό της. Η καλύτερη κεφαλαιοποίηση του δημόσιου χρήματος περιλαμβάνει την τιμή 
αγοράς καθώς και τα μακροπρόθεσμα πλεονεκτήματα για την κοινωνία, δηλαδή τις 
προϋποθέσεις για βιώσιμη ανάπτυξη στην κινητικότητα (περιβάλλον χωρίς εκπομπές 
ρύπων, μείωση του αριθμού των ατυχημάτων, χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας, 
χαμηλότερα LCC, μείωση της συμφόρησης, ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και 
πολιτιστικής ανάπτυξης, υψηλότερη ποιότητα ζωής κ.λπ.). Ως εκ τούτου, η επιλογή των 
διαδικασιών αξιολόγησης και των κριτηρίων καθίσταται δύσκολη, απαιτώντας διεξοδική 
κατάρτιση και οργάνωση, προκειμένου να καθοριστεί και να επιτευχθεί ο στόχος κάθε 
προσφοράς, με αυστηρή τήρηση της νομοθεσίας και των βασικών αρχών. 

Καινοτομία των δημόσιων συμβάσεων 

Στην περίπτωση αυτή, η καινοτομία δεν σημαίνει εφαρμογή νέας διαδικασίας, η 
οποία δεν υπάρχει σήμερα στις νομικές διατάξεις, αλλά η βέλτιστη επιλογή της 
διαδικασίας, των κριτηρίων (προσόντων, επιλογής και ανάθεσης) και της μεθόδου 
αξιολόγησης, προωθώντας την καινοτομία, τη δημιουργία μακροπρόθεσμων 
εταιρικών σχέσεων με τους παρόχους καινοτόμων λύσεων, προμηθειών ή 
υπηρεσιών, τη διοργάνωση διευρυμένων προμηθειών για πολλούς χρήστες (σε μια 
περιοχή / σε διασυνοριακή κλίμακα), τη χρήση του EPPS και ESPD, την 
προετοιμασία των διαγωνισμών και τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων. 

Μια καινοτόμος διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων, στο πνεύμα της 
μεταρρύθμισης των δημοσίων συμβάσεων, θα πρέπει: 

1. να είναι βελτιστοποιημένη στον ειδικό χαρακτήρα της προμήθειας,  

2. να είναι βελτιστοποιημένη σύμφωνα με τις ανάγκες / απαιτήσεις της κοινωνίας,  

3. να είναι καλά οργανωμένη όσον αφορά στην τήρηση των βασικών αρχών και της 
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νομοθεσίας 

4. να στοχεύει σε βέλτιστα μακροπρόθεσμα πλεονεκτήματα για την κοινωνία  

(που ισχύει μετά τις 18.04.2016).   

 
6. Εκτιμήσεις για ορισμένους τύπους συμβάσεων  
Οι συμβάσεις προμηθειών μπορούν να ανατεθούν μέσω του πλήρους φάσματος των 
διαδικασιών σύναψης συμβάσεων και μέσω συμφωνιών-πλαισίων. Μια συμφωνία-πλαίσιο 
είναι λογική, εάν υπάρχει συνεχής ζήτηση συγκεκριμένων αγαθών μακροπρόθεσμα. 

Αυτό που είναι συγκεκριμένο όσον αφορά στις προμήθειες (σε σύγκριση με τις υπηρεσίες και 
τα έργα) είναι η δυνατότητα παροχής ακριβών τεχνικών προδιαγραφών. Κατά τον 
προσδιορισμό μιας προσφοράς εφοδιασμού, είναι σημαντικό να γίνεται διάκριση μεταξύ 
υποχρεωτικών και προαιρετικών προδιαγραφών. Είναι σημαντικό να μην γίνεται καμία 
αναφορά σε κανένα σήμα ή μοντέλο οποιουδήποτε προμηθευτή κατά την υποβολή 
προσφορών για σύμβαση προμηθειών.  

Καμία σύμβαση για δεδομένη ποσότητα προμηθειών δεν μπορεί να υποστεί κατάτμηση  με 
σκοπό να αποφευχθεί η εφαρμογή της threshold τιμής. Ο διαχωρισμός της σύμβασης σε 
μικρότερες παρτίδες μπορεί να είναι μια στήριξη προς τις ΜΜΕ, αλλά πρέπει να αποφευχθεί 
εάν δεν είναι απαραίτητη για να εξασφαλιστεί διαφάνεια.  

 Αρκετές προμήθειες του ίδιου τύπου που πρόκειται να πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα 
πρέπει να θεωρηθούν από την αναθέτουσα αρχή ως ενιαία προμήθεια για τον υπολογισμό 
της εκτιμώμενης αξίας53. 

6.1. Προμήθεια μέσων μαζικής μεταφοράς 
Το ακόλουθο τμήμα παρέχει βασικές συστάσεις για τις οποίες περαιτέρω τεχνικά στοιχεία και 
επεξηγήσεις υπάρχουνε στα παραρτήματα. 

6.1.1. Συστάσεις σχετικά με την επιλογή του είδους της σύμβασης / σύμπραξης  

- Τα οχήματα μεταφοράς, ιδίως τα σιδηροδρομικά, διαθέτουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, 
κατά την οποία είναι αναγκαία η συντήρηση, οι αναθεωρήσεις, οι επισκευές, οι 
εκσυγχρονισμοί και τα ανταλλακτικά. Το κόστος υλικού και εργασίας αυτών των 
δραστηριοτήτων είναι πολύ υψηλότερο από το κόστος προμήθειας οχημάτων. Ως εκ 
τούτου, είναι προτιμότερο να δημιουργηθεί μια συνεργασία με τον κατασκευαστή του 
οχήματος με σκοπό μια μακροπρόθεσμη εταιρική σχέση με την οποία θα παρασχεθούν 
όλα τα προαναφερθέντα έργα ή τουλάχιστον ενεργητική τεχνική βοήθεια για μεγάλο 
χρονικό διάστημα. Για αυτές τις δραστηριότητες θα προβλεφθούν σαφείς όροι bonus / 
malus σύμφωνα με τους όρους και τις παραμέτρους της σύμβασης. Συνεπώς, ο 
προμηθευτής προωθείται να προσφέρει καινοτόμες λύσεις υψηλής βιωσιμότητας σε όσο 
το δυνατόν χαμηλότερες τιμές LCC για να εξασφαλίσει την καλή συνέχεια της εταιρικής 
σχέσης.   

 
53 Government of Cyprus, PUBLIC PROCUREMENT BEST PRACTICE GUIDE, cap. 2.9.1  
What are the specific features of the procurement of supplies?, Last updated: 04/07/2013, 
http://www.publicprocurementguides.treasury.gov.cy/OHS-
EN/HTML/index.html?2_7_6_what_criteria_should_i_use_to_award_.htm 
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- Για πολύπλοκες προμήθειες / υπηρεσίες με πολύ μακρύ κύκλο ζωής, συνιστάται να 
χρησιμοποιείται μια διαδικασία διαγωνισμού με διαπραγμάτευση (καλώντας τουλάχιστον 
τρεις υποψηφίους), ιδίως εάν προβλέπεται η δημιουργία μακροπρόθεσμης αμοιβαία 
επωφελούς εταιρικής σχέσης.    

- Εφαρμογή των διαδικασιών εταιρικής σχέσης για την καινοτομία (κεφάλαιο 4.2.2.) για την 
τόνωση της καινοτομίας και την επιλογή εταίρων σύμφωνα με τον τρόπο με τον οποίο 
πληρούνται ορισμένα προκαθορισμένα κριτήρια.  

- Σε περίπτωση που οι εξαγορές αυτές θα ληφθούν υπόψη για τις αγορές δημοσίων 
μεταφορών που υπόκεινται σε ρύθμιση, θα πρέπει να αποφευχθούν ασυμβίβαστα μέτρα 
κρατικών ενισχύσεων μέσω σαφών υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας που 
περιλαμβάνουν το προβλεπόμενο επίπεδο τεχνολογίας. 

6.1.2. Συστάσεις σχετικά με την συγγραφή των τεχνικών προδιαγραφών  

- Ως αποτέλεσμα της χαρακτηριστικής δραστηριότητάς τους, οι κατασκευαστικές εταιρείες 
(οχήματα δημοσίων / επιβατικών / εμπορευματικών / οδικών / σιδηροδρομικών κ.λπ.) / 
οχημάτων μεταφοράς είναι τεχνικά καλύτερα καταρτισμένες από τον πελάτη. Συνεπώς, οι 
προδιαγραφές δεν πρέπει να περιλαμβάνουν ούτε να επιβάλλουν εξαντλητικές 
περιγραφές τεχνικών λύσεων. Θα καθοριστούν οι συγκεκριμένοι, βασικοί, υποχρεωτικοί 
τεχνικοί όροι και, για τα υπόλοιπα, ο υποψήφιος μπορεί να υποχρεωθεί να παρέχει 
περιγραφές και τεχνικά δεδομένα, με αναφορά στα πρότυπα και τα πρότυπα τεχνικής και 
διαλειτουργικότητας που συμμορφώνεται το προϊόν.  

- Οι τεχνικές προδιαγραφές θα πρέπει να αναφέρονται όχι μόνο στα υφιστάμενα πρότυπα 
αλλά θα απαιτεί επίσης προσφορές με τις καλύτερες δυνατές λύσεις, ενισχύοντας έτσι 
την καινοτομία και την έρευνα με στόχο την εξεύρεση αποτελεσματικών λύσεων στους 
τομείς που ενδιαφέρουν την αειφόρο ανάπτυξη.   

- Εκτός από τις τεχνικές περιγραφές και αιτιολογήσεις, τα τεχνικά δεδομένα στα οποία 
βασίζεται η αξιολόγηση θα απαιτηθούν σε τυποποιημένα έντυπα ώστε να καταστεί 
εύκολος ο έλεγχος της συμμόρφωσης με τους υποχρεωτικούς όρους και να επιτραπεί μια 
δικαιολογημένη, επαληθεύσιμη και χωρίς διακρίσεις κλιμάκωση σύμφωνα με τα κριτήρια 
αξιολόγησης και τις βαθμολογίες.                    

- Οι τεχνικές προδιαγραφές θα πρέπει να καθορίζουν τους τεχνικούς όρους χρήσης 
(διευκρινίζοντας ότι ο προσφέρων καλείται να διεξάγει πορίσματα επί τόπου) και τις 
ελάχιστες υποχρεωτικές επιδόσεις, ιδίως από την άποψη του χρήστη.   

Μεταξύ των απαιτούμενων απαιτήσεων και επιδόσεων, συνιστάται να προσδιορίζονται τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά (ειδικά για τους όρους ή τις απαιτήσεις):  

▪ Μέγιστος αριθμός επιβατών που πρέπει να μεταφέρονται με τη μέγιστη / μέση 
ταχύτητα ... km / h, κατά μήκος μιας διαδρομής καθορισμένων συνθηκών (κατά 
μήκος του οποίου θα πραγματοποιηθεί η δοκιμή αποδοχής) 

▪ Μέγιστες επιτρεπόμενες συνολικές διαστάσεις, μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος (kg / 
φορτίο, τροχού) 

▪ Απαιτήσεις άνεσης του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων 

▪ Διαθεσιμότητα σε λειτουργία 
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▪ Μέγιστο επιτρεπόμενο επίπεδο θορύβου σε διάφορα καθεστώτα λειτουργίας  

▪ Μέγιστο επιτρεπόμενο όριο καυσαερίων  

▪ Προϋποθέσεις διασφάλισης της ασφάλειας των επιβατών  

▪ Συνθήκες διαλειτουργικότητας 

▪ Τύπος έλξης (πηγή ενέργειας)  

Οι τεχνικές προδιαγραφές θα πρέπει να καθορίζουν τις υποχρεωτικές απαιτήσεις και 
προϋποθέσεις καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησης που διαφοροποιούν τις προσφορές που 
πληρούν τις προϋποθέσεις (υποχρεωτικά κριτήρια).  

6.1.3. Συστάσεις που παραπέμπουν σε ειδικά καινοτόμα κριτήρια και στη μέθοδο 
αξιολόγησής τους 

Τα κριτήρια αυτά και οι τρόποι αξιολόγησης πρέπει να ευνοούν τις προσφορές που 
προωθούν την αειφόρο ανάπτυξη της κινητικότητας προς όφελος της περιοχής και του 
πληθυσμού. 

- Τα κριτήρια αξιολόγησης θα πρέπει να αντανακλούν καλύτερα τις απαιτήσεις του πελάτη 
και του δημόσιου προμηθευτή μακροπρόθεσμα.  

- Τα κριτήρια αξιολόγησης πρέπει να είναι ποσοτικοποιήσιμα και επαληθεύσιμα.  

- Συνιστώμενα καινοτόμα κριτήρια αξιολόγησης: 

▪ Άμεσοι δείκτες για την κατανάλωση ενέργειας (π.χ. kWh / τόνο km, kWh / ημέρα) 

▪ Εκπομπές καυσαερίων 

▪ Κόστος κύκλου ζωής (LCC). 

- Για κάθε κριτήριο αξιολόγησης πρέπει να προσδιορίζεται το ελάχιστο / μέγιστο 
επιτρεπόμενο επίπεδο και η μέθοδος ποσοτικοποίησης και αξιολόγησης. Θα απαιτηθούν 
τυποποιημένα έντυπα και προδιαγραφές ώστε όλοι οι προσφέροντες να μπορούν να 
αναφέρονται στην ίδια μέθοδο ποσοτικοποίησης, μέτρησης, επαλήθευσης κλπ. 

- Οι τιμές που δηλώνονται μέσω της προσφοράς θα πρέπει να υπολογίζονται από τον 
υποψήφιο (πιστοποιητικά, δελτία δοκιμών, υπολογισμοί) και θα πρέπει να ελέγχονται 
κατά την παράδοση (σε πραγματικές προκαθορισμένες συνθήκες λειτουργίας) και 
περιοδικά, καθ 'όλη τη διάρκεια της λειτουργίας.  

- Τα έγγραφα προμηθειών και ανάθεσης πρέπει να προβλέπουν κυρώσεις και όρους 
malus / bonus σύμφωνα με τις αποκλίσεις από τις δηλωμένες τιμές.  

6.1.4. Συστάσεις σχετικά με τη σύνταξη της προκήρυξης. Χρήση της διαδικασίας 
ηλεκτρονικής προμήθειας 

▪ Η τεκμηρίωση πρέπει να περιλαμβάνει χρονοδιάγραμμα των δραστηριοτήτων με 
προθεσμίες για τα στάδια, υποβολή των ερωτήσεων / παρατηρήσεων των 
προσφερόντων, για απαντήσεις / διευκρινίσεις, πιθανές τροποποιήσεις, μετά τις 
οποίες δεν επιτρέπονται περαιτέρω σχόλια σχετικά με τη διατύπωση της 
τεκμηρίωσης και θα γίνει δεκτή αυτούσια από όλους τους προσφέροντες. 
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▪ Στα τεύχη του διαγωνισμού θα πρέπει να προσδιορίζονται οι απαιτήσεις 
(υποχρεωτικές), τα κριτήρια αξιολόγησης και η μέθοδος αξιολόγησης 
(βαθμολόγηση). 

▪ Τα τεύχη του διαγωνισμού πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν το έντυπο της 
σύμβασης.  

▪ Τα τεύχη του διαγωνισμού και η σύμβαση θα πρέπει να περιλαμβάνουν σαφείς 
διατάξεις σχετικά με τις επαληθεύσεις / δοκιμές, τις ποινές / διακρίσεις σύμφωνα με 
τα δεδομένα που ορίζονται στην προσφορά, για διάφορα στάδια (μετά την 
παράδοση - π.χ. 1 έτος, μετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης, καθ 'όλη τη διάρκεια 
του κύκλου ζωής κλπ.). 

6.1.5. Συστάσεις σχετικά με ορισμένες διατάξεις των συμβάσεων   

Οι συμβάσεις, οι οποίες πρέπει να παρασχεθούν στα τεύχη του διαγωνισμού, θα πρέπει να 
προβλέπουν κυρώσεις για τη μη τήρηση των υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί στο 
πλαίσιο των προσφορών, καθώς και πολιτικές μπόνους / malus ανάλογα με το βαθμό 
ικανοποίησης ορισμένων κριτηρίων κατά τη διάρκεια ορισμένων χρονικών περιόδων που 
ορίζονται στη σύμβαση. Οι νέες διατάξεις της ΕΕ / εθνικές διατάξεις επιτρέπουν 
τροποποιήσεις ορισμένων διατάξεων των συμβάσεων (κατά τη διαπραγμάτευση ή / και καθ 
'όλη τη διάρκεια της σύμβασης), με την τήρηση των ορίων / καταστάσεων που προβλέπονται 
από τους κανονισμούς. 

6.2. Προμήθειες για δημόσιες υπηρεσίες 
Οι συμβάσεις υπηρεσιών περιλαμβάνουν υποχρεώσεις δημόσιας μεταφοράς, διαφήμιση, 
διαχείριση ακινήτων, καθαρισμό, παροχή συμβουλών σε θέματα διαχείρισης, κατάρτιση, 
χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες πληροφορικής.  

Υπάρχουν πολλά χαρακτηριστικά που σχετίζονται ειδικά με την προμήθεια υπηρεσιών.  

Ο καθορισμός του αποτελέσματος - οι υπηρεσίες τείνουν να είναι λιγότερο απτές από τις 
προμήθειες και επομένως είναι πιο δύσκολο να οριστούν μέσα σε μια προδιαγραφή.  

Οι περισσότερες συμβάσεις υπηρεσιών χορηγούνται με βάση την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά και μέσω σειράς σχετικών και κατάλληλων κριτηρίων 
αξιολόγησης. Είναι σημαντικό, με τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, ότι μέρος των 
κριτηρίων επιλογής αφορά την αξιοπιστία του προμηθευτή και την εμπειρία και την ικανότητα 
του εμπλεκόμενου προσωπικού. 

Κατά την εκτίμηση της αξίας μιας δημόσιας σύμβασης, λαμβάνεται υπόψη η αξία του υλικού 
και του εξοπλισμού που είναι αναγκαία για την εκτέλεση των υπηρεσιών που πρέπει να 
παρασχεθούν από τον αναθέτοντα φορέα και οι οποίες απαιτούνται για την παροχή των 
υπηρεσιών. 

Όταν μια σύμβαση είναι μία από μια σειρά παρόμοιων συμβάσεων, η αξία καθεμιάς από 
αυτές πρέπει να συγκεντρωθεί για να προσδιοριστεί η εκτιμώμενη αξία του συνολικού 
σχεδίου. Όπως συμβαίνει με τις συμβάσεις προμηθειών, αν η συνολική εκτιμώμενη αξία μιας 
σύμβασης υπερβαίνει το κατώτατο όριο, κάθε σύμβαση πρέπει να δημοσιεύεται στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμη και αν η εκτιμώμενη αξία της 
μεμονωμένης σύμβασης είναι χαμηλότερη από τα όρια της ΕΕ. 
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Δεδομένου ότι η ποιότητα της παροχής υπηρεσιών συνήθως υπαγορεύεται από τις 
δεξιότητες και την εμπειρογνωμοσύνη του εμπλεκόμενου προσωπικού, είναι σημαντικό οι 
αναθέτουσες αρχές να καθορίσουν τις ελάχιστες απαιτήσεις για τις δεξιότητες και την 
εμπειρογνωμοσύνη του προσωπικού στις προδιαγραφές. 

Τα έργα ορίζονται ως έργα ανάπτυξης κεφαλαίου, όπως συμβάσεις κατασκευής και 
μηχανικής. Οι αναθέτουσες αρχές καλούνται να εκτιμήσουν την αξία ολόκληρου του έργου, 
έστω και αν μπορεί να συνίστανται σε διάφορες χωριστές συμβάσεις για διαφορετικές 
δραστηριότητες. Για παράδειγμα, εάν η κατασκευή ενός νέου κτιρίου απαιτεί εκκαθάριση, 
κατασκευή και εξοπλισμό, το κατώτατο όριο πρέπει να εφαρμόζεται και στις τρεις φάσεις 
(συνολική αξία), παρόλο που οι δραστηριότητες είναι διαφορετικές και μπορεί να 
συνεπάγονται διαφορετικούς εργολάβους. 

 Σχετικές υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα οι αρχιτεκτονικές υπηρεσίες μπορούν να 
αγοραστούν με χωριστές συμβάσεις, οπότε η αξία τους δεν χρειάζεται να υπολογιστεί με 
βάση την αξία του έργου. 

Στα Παραρτήματα Α.3 θα παρουσιαστούν αντιπροσωπευτικά παραδείγματα. 

6.2.1. Υπηρεσίες δημόσιων συγκοινωνιών 

Ο ανταγωνισμός στις αγορές αστικών και περιφερειακών δημόσιων συγκοινωνιών διέπεται 
από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2338/2016. 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370 είναι υποχρεωτικός από τις 3.12.2009. Ωστόσο, υπάρχει 
μεταβατική περίοδος έως τις 03.12.2019. 

Οι βασικές διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1370 παραπέμπουν σε: 

a)  Ρυθμιζόμενο ανταγωνισμό για υποχρεώσεις στις δημόσιες μεταφορές. 

Στόχος του κανονισμού είναι να διασφαλίσει την ασφάλεια των δημόσιων επιβατικών 
μεταφορών, την αποτελεσματικότητα, την υψηλή ποιότητα και τις επιδόσεις, 
λαμβάνοντας υπόψη τους κοινωνικούς και περιφερειακούς, καθώς και τους 
περιβαλλοντικούς παράγοντες. 

Αυτό επιτυγχάνεται με τη θέσπιση κανόνων ανταγωνισμού για τις δημόσιες 
μεταφορές επιβατών, που συνδέουν τη νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις με τη 
νομοθεσία περί κρατικών ενισχύσεων (δεδομένου ότι οι δημόσιες υπηρεσίες 
μεταφορών δεν μπορούν να επιβιώσουν χωρίς οικονομικές αποζημιώσεις). 

b) Τύποι διαδικασιών ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων: 

▪ Άμεση ανάθεση. 

▪ Ανταγωνιστικό βραβείο. 

▪ Οι δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών συνάπτονται σύμφωνα με το γενικό νομικό 
πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις.  
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c) Τα πλεονεκτήματα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1370 όπως τροποποιήθηκε από τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 233854 σε σύγκριση με την παλαιά νομοθεσία για τις δημόσιες 
συμβάσεις (οδηγίες ΕΚ 2004/1755, 2004/1856) και τις νομοθετικές διατάξεις στον τομέα 
των υποχρεώσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας (κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 
1191/196957): 

▪ Διαγωνισμοί προκειμένου να προσδιοριστεί ο καλύτερος τρόπος κάλυψης 
συγκεκριμένων ή σύνθετων απαιτήσεων. 

▪ Η αρμόδια αρχή απευθύνει έκκληση σε τρίτο μέρος, διαφορετικό από τον εσωτερικό 
φορέα, να αναθέσει τις συμβάσεις δημόσιας υπηρεσίας βάσει ανταγωνιστικής 
διαδικασίας ανάθεσης (με τις εξαιρέσεις που αναφέρονται στις οδηγίες).    

▪ Οι τοπικές αγορές είναι ανοικτές στον ευρωπαϊκό ανταγωνισμό.  

▪ Δυνατότητα άμεσης ανάθεσης σε ορισμένες περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένης της 
σύναψης συμβάσεων με ΜΜΕ.  

▪ Τα μέτρα έκτακτης ανάγκης καλύπτονται από υποχρεωτικές διαφανείς δημόσιες 
συμβάσεις παροχής υπηρεσιών. 

▪ Οι δραστηριότητες υπεργολαβίας επιτρέπονται υπό ορισμένους όρους. 

▪ Απαιτήσεις σχετικά με τους ποιοτικούς και κοινωνικούς κανόνες - Οι αρμόδιες αρχές 
θα πρέπει να καθορίσουν τις προδιαγραφές των υποχρεώσεων παροχής δημόσιας 
υπηρεσίας στις δημόσιες μεταφορές επιβατών. Οι προδιαγραφές αυτές θα πρέπει να 
συνάδουν με τους στόχους πολιτικής που αναφέρονται στα έγγραφα πολιτικής των 
δημόσιων μεταφορών στα κράτη μέλη58. 

▪ Ρύθμιση της διάρκειας των συμβάσεων δημόσιας υπηρεσίας. 

▪ Παραδείγματα προτύπων ποιότητας. Αναφέρονται σε νέα οχήματα και διάρκεια ζωής, 
ασφάλεια λειτουργίας, προγράμματα κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού, υγιεινής και 
συντήρησης, δια-βίου εκπαιδευτικά προγράμματα, σαφή καθορισμό των 
αντισταθμιστικών μερών, προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων στις 
μεταφορές 

Λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές των κρατών μελών  στην οργάνωση της αγοράς των 
υπηρεσιών μεταφορών, η ευρωπαϊκή νομοθεσία59 δέχεται σε αυτή τη διαδικασία 
ελευθέρωσης τόσο το ιδιωτικό όσο και το δημόσιο κεφάλαιο στους παρόχους δημοσίων 
μεταφορών, αλλά ζητεί από τις αρμόδιες αρχές να συνάπτουν συμβάσεις με περιορισμένη 

 
54 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT /? uri = CELEX% 3A32016R2338 
55 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=celex%3A32004L0017 
56 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN / ALL /? Uri = CELEX: 32004L0018 
57 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A31969R1191 
58 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/2338 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιο για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1370/2007 σχετικά με το άνοιγμα της αγοράς σιδηροδρομικών υπηρεσιών εσωτερικών επιβατικών μεταφορών.  Διατίθεται 
στη:διεύθυνσηhttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2338&from=EN 
59 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 σχετικά με το άνοιγμα της αγοράς σιδηροδρομικών υπηρεσιών εσωτερικών επιβατικών 
μεταφορών 
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διάρκειας ζωής το πολύ 10 έτη για οδικές μεταφορές και 15 έτη για σιδηροδρομικές, 
προκειμένου να μην μπλοκαριστεί η αγορά. Δεδομένου ότι το ευρωπαϊκό κείμενο ζητεί έναν 
εμπορικό ανταγωνισμό μεταξύ επενδυτών κατά τη στιγμή της ανάθεσης των συμβάσεων, 
αλλά δέχεται μονοπώλια κατά τη διάρκεια της συμβατικής περιόδου, καλύπτονται επίσης τα 
δικαιώματα των εργαζομένων προκειμένου να αποφευχθούν οι κοινωνικές διαταραχές. 

Ο κανονισμός 1370 θα μπορούσε να θεωρηθεί ως το πρώτο σημαντικό βήμα στη ρύθμιση 
των δημόσιων υπηρεσιών αστικών συγκοινωνιών σε εμπορική βάση μεταξύ δημόσιων 
αρχών και φορέων εκμετάλλευσης δημόσιων μεταφορών. Το έγγραφο καλύπτει πολλά 
συμβατικά θέματα και καθορίζει δικαιώματα και υποχρεώσεις και για τις δύο πλευρές.  

Οι ευρωπαίοι νομοθέτες, αφενός, καθορίζουν τους φορείς και τις νέες έννοιες που υπάρχουν 
στην αγορά και, αφετέρου, το ζήτημα των προτύπων ποιότητας, τις επιλογές υπεργολαβίας, 
διότι οι «υπεργολαβίες μπορούν να συμβάλουν σε αποτελεσματικότερες δημόσιες μεταφορές 
επιβατών και επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να συμμετάσχουν , εκτός από τον φορέα 
παροχής δημόσιας υπηρεσίας στον οποίο χορηγήθηκε η σύμβαση παροχής δημόσιας 
υπηρεσίας », τον ορισμό των συμβάσεων και τις διαδικασίες ανάθεσης και τη νομική 
προστασία. 

Δεδομένου ότι οι αρμόδιες αρχές έχουν τη δυνατότητα να συνεργάζονται με τους παρόχους 
(in-house και τρίτους), ο κανονισμός 1370 ορίζει τους κανόνες για τις διαδικασίες υποβολής 
προσφορών (συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών διαπραγμάτευσης μετά την υποβολή 
προσφορών ή εξαιρέσεων σχετικά με τα «μικρά ποσά ή αποστάσεις») (που σχετίζονται με 
αυξημένη διαφάνεια ή καταστάσεις έκτακτης ανάγκης) και έχει προβλέψει μεταβατική 
περίοδο.  

Αυτοί οι κανόνες περιλαμβάνουν παραπομπές στη διαφήμιση της διαδικασίας ανάθεσης με 
σκοπό «να δοθεί η δυνατότητα σε δυνητικούς φορείς παροχής δημόσιας υπηρεσίας να 
αντιδράσουν» 60. 

Εκτός από τη ρύθμιση των υπηρεσιών ανοικτής πρόσβασης για τις σιδηροδρομικές 
μεταφορές επιβατών, η τέταρτη δέσμη μέτρων για τους σιδηροδρόμους που εγκρίθηκε τον 
Δεκέμβριο του 2016 φέρνει νέες διευκρινίσεις και οδηγίες για το άνοιγμα της αγοράς 
δημόσιων υπηρεσιών στον ανταγωνισμό.  

Μία αγορά που ελέγχεται μέσω των συμβάσεων που υποβάλλονται με τον κανονισμό 1370 
πρέπει να ανοίξει περαιτέρω στον διαγωνισμό βάσει των διατάξεων του νέου κανονισμού 
(ΕΕ) 2016/233861. 

Σύμφωνα με τις αρχές μιας ελεύθερης εμπορικής αγοράς και για την αποφυγή ενός ασαφούς 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος, οι ευρωπαίοι νομοθέτες ζητούν από τις αρμόδιες αρχές να 
ορίσουν σαφείς υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας, παράλληλα με τις παραμέτρους 

 
60  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007, για τις 

δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 1191/69 και 1107/70 
του Συμβουλίου, 1, Παρ. 2, Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. L 315 της 3ης Δεκεμβρίου 2007 · 
αιτιολογική σκέψη 29. 

     Διατίθεται σε: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:315:0001:0013:EN:PDF 
61   Κανονισμός (ΕΕ) 2016/2338 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2016, για την 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 σχετικά με το άνοιγμα της αγοράς σιδηροδρομικών υπηρεσιών 
εσωτερικών επιβατικών μεταφορών, Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. L 354 της 23ης Δεκεμβρίου 
2016. 

     Διατίθεται σε: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R2338 
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υπολογισμού της καταβολής αποζημίωσης και τη φύση των αποκλειστικών δικαιωμάτων. 
Από την άλλη, έχουν συμπεριλάβει ορισμένες κοινωνικές ευθύνες στο επίπεδο των φορέων 
εκμετάλλευσης δημόσιων μεταφορών όσον αφορά την προστασία των εργαζομένων σε 
περίπτωση μεταφοράς της αγοράς.  

 Ταυτόχρονα, ο νέος κανονισμός αποδέχεται το δικαίωμα των αρμόδιων αρχών να 
εργάζονται με τους εσωτερικούς δημόσιους πόρους μέσω απευθείας συμβάσεων και με 
τρίτους μέσω προσφορών. Κατά την παρακολούθηση οποιωνδήποτε από αυτές τις 
διαδρομές, η αρμόδια αρχή θα πρέπει να παρέχει αυξημένο επίπεδο διαφάνειας όσον αφορά 
στη σύναψη της σύμβασης και στη διαδικασία ανάθεσης όταν μιλάμε για συμβάσεις που 
έχουν ανατεθεί απευθείας και για εμπορικό απόρρητο σε σχέση με τις προσφορές.Οι 
διαδικασίες υποβολής προσφορών πρέπει να είναι ανοικτές σε όλους τους φορείς 
εκμετάλλευσης και μπορούν να αντικατασταθούν από απευθείας διαπραγματεύσεις, εφόσον 
μόνο ένας φορέας εκμετάλλευσης εκφράζει ενδιαφέρον για την υπηρεσία.  

Προκειμένου να προστατευθούν τα συμφέροντα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, 
επιτρέπεται στην αρμόδια αρχή (εκτός εάν απαγορεύεται από την εθνική νομοθεσία) να 
αναθέτει συμβάσεις δημόσιας υπηρεσίας απευθείας όταν η μέση ετήσια αξία είναι μικρότερη 
από 7,5 εκατομμύρια ευρώ ή μικρότερη από 500.000 χλμ. 

Οι νέες διαδικασίες που προβλέπονται στον κανονισμό 2338 αποσκοπούν στην οικοδόμηση 
μιας ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής αγοράς συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας. Για να 
επιτευχθεί αυτός ο στόχος, οι ευρωπαίοι νομοθέτες ζητούν κοινούς κανόνες στον τομέα 
αυτόν, περιορισμένο αριθμό συμβάσεων που συνάπτονται σε έναν πάροχο και πρόσβαση 
χωρίς διακρίσεις στο κατάλληλο τροχαίο υλικό (π.χ. σιδηροδρομικά βαγόνια).  

 Ο παρών κανονισμός 2338/2016 τροποποιεί τον Κανονισμό 1370/2007. Ο νέος αυτός νόμος 
αναφέρεται ειδικά στα σιδηροδρομικά οχήματα, ενώ το υπόλοιπο έγγραφο αναφέρεται στην 
οργάνωση των αστικών δημόσιων συγκοινωνιών. Σήμερα όλο και περισσότερες πόλεις είναι 
υπεύθυνες για τη σύναψη αστικών και προαστιακών σιδηροδρομικών υπηρεσιών (RER, S-
Bahn κ.λπ.). Οι υπηρεσίες αυτές εξακολουθούν να θεωρούνται σιδηροδρομικές υπηρεσίες 
και οι κεντρικές αρχές πρέπει να παρέχουν κεντρικές δεξαμενές οχημάτων για μείωση του 
κόστους. Αυτές οι κεντρικές δεξαμενές θα χρησιμοποιηθούν από τις τοπικές αρχές και τους 
αντίστοιχους φορείς εκμετάλλευσης. 

Ορισμένοι από τους κανόνες ορίζονται στο άρθρο. 1, παρ. 5: «Όταν η αρμόδια αρχή 
αποφασίσει να αναθέσει απευθείας σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας, καθορίζει 
μετρήσιμες, διαφανείς και επαληθεύσιμες απαιτήσεις απόδοσης. Οι απαιτήσεις αυτές 
περιλαμβάνονται στη σύμβαση. Οι απαιτήσεις απόδοσης καλύπτουν την ακρίβεια των 
υπηρεσιών, τη συχνότητα λειτουργίας, την ποιότητα του τροχαίου υλικού και τη μεταφορική 
δυνατότητα επιβατών. Η σύμβαση περιλαμβάνει συγκεκριμένους δείκτες απόδοσης που 
επιτρέπουν στην αρμόδια αρχή να διενεργεί περιοδικές αξιολογήσεις. Η σύμβαση 
περιλαμβάνει επίσης αποτελεσματικά και αποτρεπτικά μέτρα που θα επιβληθούν σε 
περίπτωση που ο πάροχος δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις απόδοσης ». 

Μέσω των διατάξεων του κανονισμού 2338, το κύριο ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο 
ενημερώνεται για να διευκολύνει την πρόσβαση των νεοεισερχόμενων στην αγορά 
συμβάσεων δημόσιας υπηρεσίας βάσει διαγωνισμών ευρωπαϊκής κλίμακας και ταυτόχρονα 
διατηρεί το δικαιώμα της αρμόδιας αρχής να εργάζεται μέσω των εφόσον οι διαδικασίες 
αυτές συμβάλλουν στην αύξηση της ποιότητας των υπηρεσιών και στην μείωση του κόστους 
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των συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας. Η μεταβατική περίοδος προβλέπεται έως τις 
3 Δεκεμβρίου 2019. 

6.2.2. Σύνθετα έργα 

Οι συμβάσεις έργων είναι γενικά πολύπλοκες και ισχύουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. 
Μεγάλα κατασκευαστικά έργα, όπως η κατασκευή μιας νέας γραμμής τρόλεϊ, γραμμής τραμ, 
ενός εργαστηρίου και χώρου αποθηκών κλπ., απαιτούν διαχείριση εμπειρογνωμόνων και τη 
συμβολή πολλών βασικών ενδιαφερομένων. 

Σε πολλές συμβάσεις έργων, απαιτείται μια ομάδα εμπειρογνωμόνων στην ομάδα 
προμηθειών με ευρεία γνώση και ειδική εμπειρογνωμοσύνη. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 
έχει αυτή την εμπειρογνωμοσύνη εσωτερικά ή μπορεί να χρειαστεί να προσλάβει έναν ή 
περισσότερους εξωτερικούς συμβούλους. 

Με έργα κατασκευής μεγάλης κλίμακας συνιστάται οι αναθέτουσες αρχές να δίνουν ιδιαίτερη 
προσοχή στις εγγυήσεις και τις υποχρεώσεις με τους εργολάβους, καθώς είναι σύνηθες να 
υπάρχουν επιπρόσθετα έργα και επιπλοκές που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της 
κατασκευής, τα οποία δεν ήταν απαραίτητα προγραμματισμένα από την αρχή. 

Κατά κανόνα, σε παραδοσιακά κατασκευαστικά έργα, ένα ποσοστό της σύμβασης (συνήθως 
20%) παρακρατείται από τον προμηθευτή μέχρι να ληφθεί τελική εγγύηση η οποία μπορεί να 
είναι λίγο μετά την ολοκλήρωση της ίδιας της κατασκευής. Ωστόσο, στις συμβάσεις 
σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας, η πληρωμή συνδέεται άμεσα με την απόδοση. 

Η αξιολόγηση των προσφορών για συμβάσεις εργασίας εμφανίζει συχνά σημαντικές 
αποκλίσεις στην ποιότητα και την τιμή μεταξύ διαφόρων υποψηφίων. Οι επιτροπές 
αξιολόγησης των αναθετουσών αρχών ενδέχεται να επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν 
επίσημες συνεδριάσεις διευκρίνισης με τους διαγωνιζόμενους για να διαπιστώσουν αυτές τις 
διαφορές και, ως εκ τούτου, να καταστήσουν τις άμεσες συγκρίσεις πιο εύχρηστες. Όλες οι 
διευκρινίσεις πρέπει να σταλούν σε όλους τους υποψήφιους του διαγωνισμού. 

 

7. Ενισχύοντας την ικανότητα των Τοπικών Αρχών να 
αναπτύξουν βιώσιμη κινητικότητα μέσω της 
μεταρρύθμισης των δημοσίων συμβάσεων   

Οι δημόσιες συμβάσεις απαιτούν εμπειρογνωμοσύνη, ιδίως όσον αφορά στην προμήθεια 
λύσεων καινοτομίας. Ωστόσο, πολλοί δημόσιοι αγοραστές εξακολουθούν να μην διαθέτουν 
τις απαραίτητες επιχειρηματικές δεξιότητες, τεχνικές γνώσεις ή διαδικαστική κατανόηση. Αυτό 
μπορεί να οδηγήσει σε έλλειψη συμμόρφωσης με τους κανόνες και έχει αρνητικές συνέπειες 
τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους φορολογούμενους. Η αντιμετώπιση των 
συνεπαγόμενων ανεπαρκειών είναι απαραίτητη - το δυναμικό εξοικονόμησης κόστους 
υπολογίζεται σε δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως.62 

Η οικοδόμηση της ικανότητας των τοπικών αρχών να πραγματοποιούν πραγματικά μια 
μεταρρύθμιση των δημοσίων συμβάσεων ως αποτελεσματικό εργαλείο για την εφαρμογή 

 
62 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 3 Οκτωβρίου 2o17; Δελτίο Τύπου «Αποτελεσματικές και επαγγελματικές δημόσιες συμβάσεις» 
Διατίθεται στη διεύθυνση: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-3544_en.htm 
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των μέτρων βιώσιμης ανάπτυξης για την αστική κινητικότητα είναι ένας σημαντικός στόχος 
μάλλον δύσκολος. 

Η ενίσχυση της ικανότητας των τοπικών αρχών για την επίτευξη του παραπάνω στόχου 
προϋποθέτει την αντιμετώπιση των ακόλουθων προκλήσεων.  

▪ Επαγγελματική εξειδίκευση του προσωπικού που είναι επιφορτισμένο με τις δημόσιες 
συμβάσεις: επιλέγει, απασχολεί, και εκπαιδεύει ολόκληρη τη διεπιστημονική και διοικητική 
ομάδα που συμβάλλει στην επίτευξη αυτού του στόχου. Ρυθμίστε την ομάδα, τις ευθύνες 
της και τον τρόπο συνεργασίας. 

▪ Νομικό πλαίσιο: καλή γνώση του νομικού πλαισίου, των νομοθετικών αλλαγών, εισαγωγή 
ειδικών κανονισμών για διάφορες καταστάσεις και διαδικασίες. 

▪ Κατανόηση και ευαισθητοποιήση σχετικά με τη σημασία των καινοτόμων προμηθειών και 
προετοιμασία για την εφαρμογή τους . 

▪ Χρηματοδότηση - αύξηση και βελτιστοποίηση των πόρων που διατίθενται, καινοτόμες 
διαδικασίες χρηματοδότησης, επιχειρηματικά μοντέλα και καινοτόμες εταιρικές σχέσεις.  

▪ Ανάπτυξη μακροπρόθεσμης στρατηγικής για τις δημόσιες συμβάσεις. 

▪ Ανάπτυξη ενός ετήσιου και πολυετούς σχεδίου προμηθειών που προορίζεται για την 
αειφόρο ανάπτυξη της κινητικότητας. 

▪ Ανάπτυξη σχεδίου αξιολόγησης και δείκτες απόδοσης. 

▪ Ενίσχυση της ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ των επαγγελματιών των δημόσιων αρχών και 
των προμηθευτών.   

▪ Οργάνωση κεντρικών διαδικασιών δημόσιων συμβάσεων μεταξύ τοπικών / 
περιφερειακών / διασυνοριακών δημόσιων αρχών που έχουν τις ίδιες απαιτήσεις.  

▪ Προώθηση των εταιρικών σχέσεων δημόσιου - ιδιωτικού τομέα και της συνεργασίας με τη 
βιομηχανία.  

▪ Χρησιμοποίηση δημόσιας χρηματοδότησης για έρευνα και καινοτομία με στρατηγικό 
τρόπο, προκειμένου να βελτιωθούν οι επιπτώσεις των προκλήσεων στις δημόσιες 
συμβάσεις. 

▪ Χρησιμοποιήστε τα νέα μέσα "δράσης για την καινοτομία" και "προ-εμπορικές 
προμήθειες" για να ενθαρρύνετε τις πόλεις και την κοινότητα καινοτομίας να 
συνεργαστούν.  
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8. Αναφορές 
- Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2016: Μεταρρύθμιση των δημόσιων συμβάσεων της ΕΕ: Λιγότερη 

γραφειοκρατία, υψηλότερη αποδοτικότητα, αριθ. Ares (2016) 1875822 - 20/04/2016.  
Διατίθεται σε: http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/16412 

- Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, 2016: Μεταφορές και δημόσια υγεία, Διατίθεται 
σε: https://www.eea.europa.eu/signals/signals-2016/articles/transport-and-public-health 

- Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2011: Λευκή Βίβλος - Χάρτης πορείας για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό 
Χώρο Μεταφορών - Προς μια ανταγωνιστική και αποδοτική από πλευράς πόρων μεταφορά 
COM (2011) 144 τελικό Διατίθεται στη: 
διεύθυνσηhttp://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0144:FIN:en:PDF 

- Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Διατίθεται στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/growth/single-
market/public-procurement_en 

- Πλατφόρμα για την προμήθεια καινοτομίας, διαθέσιμη στη διεύθυνση: 
https://www.innovation-procurement.org/ 

- EC - ΓΔ GROW G4 - Καινοτόμες και Ηλεκτρονικές Προμήθειες, Δείκτες Δημοσίων 
Συμβάσεων 2015, σ. 1, 19 Δεκεμβρίου 2016, Διατίθεται στη διεύθυνση:   
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/20679 

- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Μαζί για μια ανταγωνιστική και αποτελεσματική από 
πλευράς πόρων αστική κινητικότητα / * COM / 2013/0913 τελικό * / Διατίθεται στη: 

- διεύθυνσηhttp://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52013DC0913&from=EN 

- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ευρώπη 2020 - Μια στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη 
και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Διατίθεται στη: 

- διεύθυνσηhttp://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:EN:PDF 

- Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Κοινωνική Επιτροπή και Επιτροπή των 
Περιφερειών - Σχέδιο δράσης για την αστική κινητικότητα Διατίθεται στη διεύθυνση:         
http: /eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri= CELEX: 52009DC0490 & από = 
EN2009/33 

- Οδηγία/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 
προώθηση καθαρών και ενεργειακά αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών  Διατίθεται 
σε:                                                 http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017PC0653&qid=1522323217332 

- Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
23ης Οκτωβρίου 2007, για τη δημόσια σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές επιβατών και 
κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 1191/69 και 1107/70 του Συμβουλίου, 1, Παρ. 2, 
Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. L 315 της 3ης Δεκεμβρίου 2007 · 
Διατίθεται σε:   http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:315:0001:0013:EN:PDF 
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- Οδηγία 2014/24 / ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης 
Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις και την κατάργηση της οδηγίας 
2004/18 / ΕΚ   Διατίθεται σε:                                                                                   http://eur-
lex.europa.eu/legalcontent/RO/TXT/?uri=celex%3A32014L0024Οδηγία 2014/25 / ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, για τις 
προμήθειες από φορείς εκμετάλλευσης υδάτων , της ενέργειας, των μεταφορών και των 
ταχυδρομικών υπηρεσιών και την κατάργηση της οδηγίας 2004/17 / ΕΚ Διατίθεται στη 
διεύθυνση:                                                                                  http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=celex:32014L0025 

- Οδηγία 2014/23 / ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης 
Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τη σύναψη συμβάσεων παραχώρησης   Διατίθεται σε:                                                                                 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0023 

- CIVITAS: Καθαρότερη και καλύτερη μεταφορά στις πόλεις:  www.civitas.euΑρχική Το 
παρατηρητήριο αστικής κινητικότητας: http: // www.eltis.org 

- Νέοι κανόνες περί δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ που ισχύουν από σήμερα Δημοσιεύθηκε 
στις: 18/04/2016. Διατίθεται στη:  διεύθυνσηhttp://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8776&lang=el 

- Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Επιτροπή των Περιφερειών - Προ-
εμπορικές δημόσιες συμβάσεις: Οδήγηση της καινοτομίας για την εξασφάλιση βιώσιμων και 
ποιοτικών δημόσιων υπηρεσιών στην Ευρώπη Διατίθεται στις:   

  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0799:FIN:EN:PDF 

- ΕΚ, πίνακας αποτελεσμάτων για την ενιαία αγορά. Απόδοση ανά τομέα πολιτικής. 
Δημόσιες συμβάσεις. (Περίοδος αναφοράς: 01/2016 - 12/2016), διατίθεται στη: 
διεύθυνσηhttp://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/_docs/2017/public-
procurement/2017-scoreboard-public-procurement_en.pdf) 

- GREGREEN ΧΑΡΤΗΣ - Προς μια νέα κουλτούρα αστικής κινητικότητας COM (2007) 551 
τελικό Διατίθεται στη διεύθυνση:     http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007DC0551&from=EN 

- SWD (2016) 226 τελικό, Η εφαρμογή της Λευκής Βίβλου του 2011 για τις μεταφορές, 
Ενιαίος ευρωπαϊκός χώρος μεταφορών - προς ένα ανταγωνιστικό και αποτελεσματικό από 
άποψη πόρων σύστημα μεταφορών », σ. 32 · Διατίθεται σε:     
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/strategies/doc/2011_white_paper/
swd%282016%29226.pdf 

- Έκθεση ΕΟΠ αριθ. 28/2016, "Η ποιότητα του αέρα στην Ευρώπη - έκθεση του 2016", 
Διατίθεται σε: https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2016 

- Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Μείωση των εκπομπών από τις μεταφορές. Διατίθεται στη: 
διεύθυνσηhttps://ec.europa.eu/clima/policies/transport 

- Οδηγία 2008/50 / ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 
2008, για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη  
Διατίθεται σε:                                      http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=celex%3A32008L0050 
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- Οδηγία 2004/26 / ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης 
Απριλίου 2004, για την τροποποίηση της οδηγίας 97/68 / ΕΚ για την προσέγγιση των 
νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα μέτρα κατά των εκπομπών αερίων και 
σωματιδιακών ρύπων από κινητήρες εσωτερικής καύσης που τοποθετούνται σε μη οδικά 
κινητά μηχανήματα  Διατίθεται στη: 

- διεύθυνσηhttp://eur-lex.europa.eu/ 32003L00262009/33 

- Οδηγία/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, 
σχετικά με την προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών 
μεταφορών  Διαθέσιμο στη διεύθυνση:     http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=celex:32009L0033 

- ΟΔΗΓΙΑΣΤΗΣ  2009/28 / ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης 
Απριλίου 2009 σχετικά με την προώθηση της τη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
και την τροποποίηση και στη συνέχεια την κατάργηση των οδηγιών 2001/77 / ΕΚ και 
2003/30 / ΕΚ Διατίθεται σε:          http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/ALL/?uri=CELEX%3A32009L0028 

- Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων - ΟΔΗΓΙΑ 2002/49 / ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Ιουνίου 2002 σχετικά με την 
αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου 

- http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32002L0049 

- 2011/229 / ΕΕ: Απόφαση της Επιτροπής, της 4ης Απριλίου 2011, σχετικά με την τις 
τεχνικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας για το υποσύστημα «τροχαίο υλικό - θόρυβος» 
του διευρωπαϊκού συμβατικού σιδηροδρομικού συστήματος [κοινοποιηθείσα υπό τον 
αριθμό Ε (2011) 658] 

- http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL / TXT /? Uri = CELEX% 3A32011D0229 

- Έκθεση Delft, Νοέμβριος 2011; «Εξωτερικά έξοδα μεταφοράς της Ευρώπης» · Διατίθεται 
στη: διεύθυνσηhttp://www.cedelft.eu/publicatie/external_costs_of_transport_in_europe/1258 

- Προμήθειες που βασίζονται σε LCC  Διατίθεται στη:   
- διεύθυνσηhttp://www.railway-energy.org/static/LCC_driven_procurement_87.php 

- Κυβέρνηση της Κύπρου, ΟΔΗΓΟΣ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ 
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ, κεφ. 2.9.1 Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προμήθειας 
προμηθειών; Τελευταία ενημέρωση: 04/07/2013;   
http://www.publicprocurementguides.treasury.gov.cy/OHS-
EN/HTML/index.html?2_7_6_what_criteria_should_i_use_to_award_.htm 

- Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 3 Οκτωβρίου 2o17; Δελτίο τύπου «Αποτελεσματικές και 
επαγγελματικές δημόσιες συμβάσεις» Διατίθεται στη: 
διεύθυνσηhttp://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-3544_en.htm 
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Παράρτημα A.1.1 - Νομικό πλαίσιο στον τομέα των δημόσιων 
συμβάσεων της ΕΕ 

 

Ιστορικό εγγράφου 

Ημερομη
νία 

Εξουσιοδότηση ή την δράσης 

κατάσ
ταση 
κατάσ
τασης 

Diss. 
Επίπε

δο 

11.07.17 INTECO -Dan Caraman 
Isolda Constantin,  
Stefan Roseanu 
 

 Εκπόνηση η Anexx V0.1 RE 

30.03.18 INTECO -Dan Caraman 
Cristiana Damboianu 

Tροποποιήσεις και προσθήκες στο περιεχόμενο και τη 
μορφή του παραρτήματος 

V0.2 RE 

22.05.18 INTECO - Dan Caraman 
Cristiana Damboianu,  
Stefan Roseanu 

Έκδοση για την Πιλοτική Εφαρμογή προς μετάφραση και 
εισαγωγή Αποποίησης της Ευθύνης 

V1.0  PP 

10.09.18 INTECO - Dan Caraman 
Cristiana Damboianu 

Διαχωρισμός των κατευθυντήριων γραμμών και των 
παραρτημάτων σε ξεχωριστά τεύχη Α1, Α2, Α3 

  

 

Οι σχετικές πηγές νομοθεσίας είναι οι αρχές που κατοχυρώνονται στη Συνθήκη της Ρώμης 
και οι οδηγίες εφαρμογής αυτών των αρχών. 

 

1. Συνθήκη της Ρώμης 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στο κράτος δικαίου. Αυτό σημαίνει ότι κάθε δράση που 
αναλαμβάνει η ΕΕ βασίζεται σε συμφωνίες που εγκρίθηκαν οικειοθελώς και δημοκρατικά 
από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Σύμφωνα με τις Συνθήκες, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ 
μπορούν να υιοθετήσουν νομοθεσία, την οποία στη συνέχεια εφαρμόζουν τα κράτη μέλη. 

1.1 Υποχρεώσεις βάσει της Συνθήκης της Ρώμης 

  Ορισμένες διατάξεις της Συνθήκης αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις: 

a) την απαγόρευση των διακρίσεων λόγω ιθαγένειας (άρθρο 7 πρώτο εδάφιο). 

b) η απαγόρευση των περιορισμών στην πώληση προϊόντων (άρθρο 30), η οποία 
ισχύει και για όλα τα μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος, έννοια που ερμηνεύεται 
από το Δικαστήριο ως εφαρμοστέα σε όλα τα μέτρα που μπορούν να 
παρεμποδίσουν, άμεσα ή έμμεσα, πραγματικά ή δυνητικά , το ενδοκοινοτικό 
εμπόριο (Dundalk και Du Pont de Nemours) · 

c)  την ελευθερία εγκατάστασης των υπηκόων ενός κράτους μέλους στα άλλα κράτη 
μέλη (άρθρο 52 και επόμενα) · 

d) την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηκόων των κρατών μελών σε άλλο κράτος μέλος 
(άρθρο 59 επ.), όπως το έπραξε το Δικαστήριο στην υπόθεση Re Data Processing. 
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2. Οδηγίες δημόσιων συμβάσεων 
Για να συμπληρωθούν οι γενικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συνθήκη, η Κοινότητα 
έχει θεσπίσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα οδηγιών για να εξασφαλίσει τη διαφάνεια της 
ανταγωνιστικής υποβολής προσφορών σε ολόκληρο τον τομέα των δημόσιων συμβάσεων.   

Μέχρι τις 18 Απριλίου 2016, οι χώρες της ΕΕ έπρεπε να μεταφέρουν στις εθνικές νομοθεσίες 
τις ακόλουθες τρεις οδηγίες: 

● οδηγία 2014/24 / ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις: 

● οδηγία 2014/25 / ΕΕ σχετικά με τις συμβάσεις προμηθειών από φορείς που 
δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των 
ταχυδρομικών υπηρεσιών 

● Οδηγία 2014/23 / ΕΕ σχετικά με τη σύναψη συμβάσεων παραχώρησης 

Άλλα συναφή έγγραφα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων:  

● Κανονισμός (ΕΕ) 2016/71 της 5ης Ιανουαρίου 2016 για τη θέσπιση του 
τυποποιημένου εντύπου για το ενιαίο έγγραφο ενιαίας προμήθειας )  

Το ESPD είναι μια αυτο-δήλωση της οικονομικής κατάστασης των επιχειρήσεων, των 
ικανοτήτων και της καταλληλότητας για μια διαδικασία ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
Διατίθεται σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ και χρησιμοποιείται ως προκαταρκτική απόδειξη της 
εκπλήρωσης των όρων που απαιτούνται για τις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων 
σε όλη την ΕΕ. Από τον Οκτώβριο του 2018 και μετά, το ESPD παρέχεται αποκλειστικά σε 
ηλεκτρονική μορφή. 

● ΟΔΗΓΙΑ 2014/55 / ΕΕ της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με την ηλεκτρονική 
τιμολόγηση στις δημόσιες συμβάσεις.  

Η προθεσμία για τη μεταφορά της οδηγίας στα κράτη μέλη καθορίστηκε στις 27 Νοεμβρίου 
2018 

 

 

 
1 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0007 
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Παράρτημα A.1.2 - Θεσμικό σύστημα και νομικό πλαίσιο στις 
δημόσιες συμβάσεις στη Ρουμανία 

 
Ιστορικό εγγράφου 

Ημερομη
νία 

Συγγραφέας Δράση 
Κατάστ

αση 

Diss. 
Επίπε

δο 
07.07.17 INTECO -Dan Caraman 

Isolda Constantin,  
Stefan Roseanu 
 

 Εκπόνηση του παραρτήματος V0.1  RE 

30.03.18 INTECO -Dan Caraman 
Cristiana Damboianu  
 

Tροποποιήσεις τις προσθήκες στο περιεχόμενο και τη 
μορφή του παραρτήματος 

V02 RE 

22.05.18 INTECO - Dan Caraman 
Cristiana Damboianu,  
Stefan Roseanu 

Έκδοση για την Πιλοτική Εφαρμογή προς μετάφραση και 
εισαγωγή Αποποίησης της Ευθύνης 

V1.0  PP 

27.05.19 INTECO - Cristiana 
Damboianu 

Αναθεώρηση του Παραρτήματος Α.1.2 V1.1 PP 

 

1. Θεσμικά σύστημα στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων  

1.1 Εθνικός Οργανισμός Δημοσίων Συμβάσεων (ANAP); www.anap.gov.ro 
Ο ρόλος της ANAP είναι καθοριστικής σημασίας για τη διαμόρφωση, την προώθηση και την 
εφαρμογή πολιτικής για τις δημόσιες συμβάσεις, τη δημιουργία και την εφαρμογή του 
συστήματος επαλήθευσης και ελέγχου της ενιαίας εφαρμογής των νομικών κανόνων και 
διαδικασιών στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων, καθώς και στην παρακολούθηση της 
αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος δημοσίων συμβάσεων.   

1.2 Ο Οργανισμός Ψηφιακής Ατζέντας της Ρουμανίας (AADR). www.aadr.ro - 
Διαχειρίζεται και λειτουργεί το Ηλεκτρονικό Σύστημα Δημόσιων Προμηθειών (SEAP). 
http://www.e-licitatie.ro. 

1.3 Το Εθνικό Συμβούλιο Επίλυσης Παραπόνων (CNSC). www.cnsc.ro 

- Διοικητική - δικαιοδοτική δραστηριότητα σχετικά με το σύστημα διορθωτικών μέτρων. 

 
2. Στρατηγικά έγγραφα 
Εθνική στρατηγικήστον τομέα των δημοσίων συμβάσεων. http://anap.gov.ro/web/wp-
content/uploads/2015/12/Strategia-National-Achizitii-Publice-final.pdf 

 Εγκρίθηκε από την απόφαση της ρουμανικής κυβέρνησης αριθ. 901/2015, που 
δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα αριθ. 881 της 25ης Νοεμβρίου 2015.   

 
3. Πρωτοβάθμια νομοθεσία στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων  

- Νόμος αριθ. 98/2016 για τις δημόσιες συμβάσεις - Δημοσιεύθηκε στην Επίσημη 
Εφημερίδα αριθ. 390 της 23ης Μαΐου 2016 Ο 
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- νόμος αριθ. 99/2016 για τις τομεακές δημόσιες συμβάσεις - Δημοσιεύθηκε στην 
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. 391 της 23ης Μαΐου 2016 

- Νόμος αριθ. 100/2016 σχετικά με τις παραχωρήσεις παραχώρησης έργων και 
υπηρεσιών- Δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα αριθ. 392 της 23ης Μαΐου 2016. 

- Νόμος αριθ. 101/2016 περί διορθωτικών μέτρων και μέσων προσφυγής κατά την 
ανάθεση συμβάσεων δημοσίων συμβάσεων, συμβάσεων παροχής υπηρεσιών κοινής 
ωφέλειας και συμβάσεων παραχώρησης και σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία 
του Εθνικού Συμβουλίου για την επίλυση των καταγγελιών - Δημοσιεύθηκε στην 
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. 393 της 23ης Μαΐου 2016 

 

Μεθοδολογικοί κανόνες εφαρμογής των διατάξεων που αφορούν την ανάθεση σύμβασης / 
συμφωνίας-πλαισίου βάσει του νόμου αριθ. 98/2016 για τις δημόσιες συμβάσεις - 
Κυβερνητική απόφαση αριθ. 395/2016, δημοσιευθείσα στην Επίσημη Εφημερίδα Νο 423 της 
6ης Ιουνίου 2016. 

 

4. Δευτερεύουσα νομοθεσία 
- Διάταγμα έκτακτης ανάγκης αριθ. 104/2017 για την τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 
233/2016 σχετικά με τη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 

- Κυβερνητικό Διάταγμα έκτακτης ανάγκης αριθ. 107/2017 για την τροποποίηση και 
συμπλήρωση κανονιστικών πράξεων με αντίκτυπο στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων. 

- Αριθμός παραγγελίας. 1068/1652/2018 της 4ης Οκτωβρίου 2018 για την έγκριση των 
κατευθυντηρίων γραμμών για τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων των 
ελάχιστων απαιτήσεων σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος για ορισμένες ομάδες 
προϊόντων και υπηρεσιών που πρέπει να πληρούν οι προδιαγραφές 

- Αριθμός παραγγελίας. 1581/2018 σχετικά με την έγκριση τυποποιημένων εντύπων 
ενδιάμεσων πρακτικών αξιολόγησης σχετικά με τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων 
συμβάσεων / συμφωνιών-πλαισίων, τομεακών συμβάσεων / συμφωνιών-πλαισίων και 
συμβάσεων παραχώρησης έργων και υπηρεσιών / συμφωνιών-πλαισίων 

- Κυβερνητικό Διάταγμα έκτακτης ανάγκης αριθ. 114/2018 της 28ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά 
με τη θέσπιση μέτρων στον τομέα των δημόσιων επενδύσεων και δημοσιονομικών μέτρων, 
την τροποποίηση και συμπλήρωση των κανονιστικών πράξεων και την αναστολή των 
προθεσμιών - Επίσημη Εφημερίδα 1116 της 29ης Δεκεμβρίου 2018 

- Αριθμός παραγγελίας. 2717/318/2018 της 27.12.2018 σχετικά με την αναθεώρηση του 
ποσοστού επικαιροποίησης που θα χρησιμοποιηθεί στην ανάθεση της σύμβασης ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων 

- Οδηγία αριθ. 2/2018 της 21ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με την προσαρμογή των τιμών των 
δημόσιων / τομεακών συμβάσεων προμηθειών 

- Κυβερνητικό Έκτακτο Διάταγμα αριθ. 19/2019 για την τροποποίηση και συμπλήρωση των 
κανονιστικών πράξεων 

- Κυβερνητικό Διάταγμα έκτακτης ανάγκης αριθ. 16/2019 για την τροποποίηση του άρθρου. 5 
παρ. 2 του Κ.Ν. 98/2017 σχετικά με την εκ των προτέρων λειτουργία ελέγχου της διαδικασίας 
ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων / συμφωνιών-πλαισίων, τομεακών συμβάσεων / 
συμφωνιών-πλαισίων κ.λπ. 
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- Αριθμός παραγγελίας. 1017/2019 σχετικά με την έγκριση της διάρθρωσης, του 
περιεχομένου και του τρόπου χρήσης της τυποποιημένης τεκμηρίωσης για την ανάθεση 
δημοσίων / τομεακών προμηθειών 

- Οδηγία αριθ. 2/2018 που εκδόθηκε από την Εθνική Υπηρεσία Δημόσιων Προμηθειών 
(ANAP) σχετικά με την προσαρμογή των τιμών των δημόσιων / τομεακών συμβάσεων 
προμηθειών. 

Οι νέες πτυχές που αφορούν: την Κυβερνητική Απόφαση αριθ. 419/2018 που παραπέμπει 
στους Μεθοδολογικούς Κανονισμούς για την εφαρμογή του ΚΥΑ αριθ. 98/2017; Κυβερνητικό 
έκτακτο διάταγμα αριθ. 45/2018 για την τροποποίηση και συμπλήρωση κανονιστικών 
πράξεων που επηρεάζουν το σύστημα κρατικών προμηθειών: Κυβερνητική απόφαση 
έκτακτης ανάγκης αριθ. 46/2018 σχετικά με τη σύσταση, οργάνωση και λειτουργία του 
Εθνικού Κεντρικού Γραφείου Προμηθειών. 

Ο κατ 'εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 2017 που 
δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αρ. L 337/2017 με 
αντίκτυπο στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων. 

 
5. Εργαλεία υποστήριξης 
Online Οδηγίες Ανάπτυξης και Εφαρμογής  

Οδηγίες Δημοσίων Συμβάσεων: https://achizitiipublice.gov.ro - ηλεκτρονική εφαρμογή που 
διαχειρίζεται η ANAP, η οποία παρέχει πρόσβαση σε ενημερωμένες πληροφορίες, σύμφωνα 
με τις νομικές τροποποιήσεις που έγιναν, για όλους όσους ενδιαφέρονται για δημόσιες 
συμβάσεις στη Ρουμανία.  

Οι κατευθυντήριες γραμμές περιλαμβάνουν αλληλεπιδραστικά στοιχεία, με συνδέσμους προς 
συναφή νομικά κείμενα και προκαθορισμένα έντυπα - με ελάχιστο περιεχόμενο που 
θεωρείται απαραίτητο για τη διεξαγωγή των δημόσιων προμηθειών. 

Οδηγίες για έλεγχο δημοσίων και τομεακών προμηθειών:  

http://www.curteadeconturi.ro/Regulamente/Ghid_control_achizitii_publice.pdf 

 

Παραπομπές 
Εθνική Υπηρεσία για την Προμήθεια: Προϊόντων www.anap.gov.ro 

Agentia Agenda Digitala a Romaniei (AADR)  / Εθνική Υπηρεσία για την Ψηφιακή Agneda της  
Ρουμανίας www.aadr.ro  

Ηλεκτρονικό σύστημα δημόσιων συμβάσεων  http://www.e-licitatie.ro 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ / ΕΘΝΙΚΗ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ     http://anap.gov.ro/web/wp 
περιεκτικότης / uploads / 2015/12 / στρατηγίας-Naţională-Achizitii-publice-Κυρίως άρθρο 

Consiliul National de Soluţionare ένα Contestaţiilor(CNSC)/ Εθνικό Συμβούλιο Καταγγελία 
Τακτοποίηση   www.cnsc.ro 

Ghid de Achiziţii publice διοικητικη de ANAP   / ANAP διαχειρίστηκε τις κατευθυντήριες 
γραμμές για τις δημόσιες συμβάσεις  https://achizitiipublice.gov.ro 
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Παράρτημα A.1.3 - Θεσμικό σύστημα και νομικό πλαίσιο για τις 
δημόσιες συμβάσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο 

 
Ιστορικό εγγράφου 

Ημερομη
νία 

Συγγραφέας Δράση 
Κατάσ
ταση 

Diss. 
Επίπε

δο 
11.01.18 Coventry - Sana Iqbal  Επεξεργασία του Παραρτήματος A1.3 V0.0 RE 

 
1. Θεσμικό σύστημα στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων.  

Μετά την έναρξη ισχύος των οδηγιών της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις του 2014, η 
κυβέρνηση έδωσε προτεραιότητα στην οδηγία για τις δημόσιες συμβάσεις για την έγκαιρη 
εφαρμογή, διότι θα απελευθέρωνε και θα απλουστεύει τους κανόνες για το πού 
πραγματοποιούνται οι περισσότερες δαπάνες και δραστηριότητα στις προμήθειες. Οι αλλαγές 
επιτρέπουν στους αγοραστές να προβαίνουν σε προμήθειες γρηγορότερα, με λιγότερη 
γραφειοκρατία και με μεγαλύτερη έμφαση στην απόκτηση του σωστού προμηθευτή και της 
καλύτερης προσφοράς σύμφωνα με την ορθή εμπορική πρακτική.  

Η εφαρμογή των Κανονισμών για τις Δημόσιες Συμβάσεις 2015 τέθηκε σε ισχύ από τις 26 
Φεβρουαρίου 2015. Οι κανονισμοί αυτοί είναι διαθέσιμοι εδώ:  

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/560262/Guidanc
e_on_Amendments_to_Contracts_-_Oct_16. pdf  

Η εμπορική υπηρεσία Crown (Crown Commercial Service CCS) είναι υπεύθυνη για το νομικό 
πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις και οδηγεί στην ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών 
προμήθειας για την κυβέρνηση. Η CCS δημοσίευσε ένα εγχειρίδιο και συγκεκριμένη 
καθοδήγηση για να βοηθήσει τους αγοραστές του δημόσιου τομέα να κατανοήσουν τους νέους 
κανονισμούς για τις δημόσιες συμβάσεις.  

Τον Ιούλιο του 2014, η Ένωση Τοπικής Αυτοδιοίκησης ξεκίνησε μια Εθνική Στρατηγική 
Προμηθειών (NPS) για την Τοπική Αυτοδιοίκηση μετά από μια περίοδο διαβουλεύσεων με 
τους Διευθυντές, τους Προϊσταμένους Προμηθειών και την κεντρική κυβέρνηση. Περιγράφει το 
τοπίο της πολιτικής για τις δημόσιες συμβάσεις το 2014, το οποίο αποτελεί τη σημαντικότερη 
πολιτική που σχετίζεται με τις εξελίξεις που αποτελούν το πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για 
τις δημόσιες συμβάσεις και της στρατηγικής υποπεριφερειακών συμβάσεων. Λεπτομέρειες 
διατίθενται στη διεύθυνση: Η εθνική στρατηγική για το Ηνωμένο Βασίλειο είναι διαθέσιμη στη: 
https://local.gov.uk/national-procurement-strategy 

Για να διευκολυνθεί η υλοποίηση αποτελεσματικών προμηθειών στο προαναφερόμενο πλαίσιο 
πολιτικής, το NPS 2014 έχει δομηθεί γύρω από 4 βασικά θέματα. Αυτά περιλαμβάνουν: 

● εξοικονόμηση πόρων  
● υποστήριξη τοπικών οικονομιών  
● απόδειξη ηγεσίας 
● εκσυγχρονισμός  

 

     2. Αρχική νομοθεσία στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων 
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Το νομοθετικό πλαίσιο στο οποίο προμηθεύουμε απαιτεί «οι κανονισμοί περί δημοσίων 
συμβάσεων 2015 (PCR) να θεσπίσουν τη νομοθεσία της ΕΕ 2014 (2014/24 / ΕΕ) στο 
βρετανικό δίκαιο και να αναφέρουν λεπτομερώς πώς οι δημόσιες συμβάσεις πρέπει να 
αναληφθούν σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παραδείγματα άλλων 
συμβάσεων με νόμους που επηρεάζουν τις δημόσιες συμβάσεις είναι: Νόμος περί δημοσίων 
υπηρεσιών (κοινωνικής αξίας) 2012, νόμος περί ανταγωνισμού 1998, νόμος για τον τοπικισμό 
2011, νόμος περί ελευθερίας  ενημέρωσης του 2000 και νόμος για την ισότητα του 
2010.(Πηγή:.Υπο Στρατηγική Περιφερειακής Συμβάσεις 2015-2020 (Ιούλιος 2015) 
 

3. Πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων  
“Value for money”: Ως αγοραστής του δημοσίου τομέα, η αξία για τα χρήματα είναι 
θεμελιώδης για τις δραστηριότητες που προκηρύσει 

Κεντρικός έλεγχος των προμηθειών (Centralised procurement): Το 2010 η κεντρική 
κυβέρνηση κινείται σε ένα σύστημα το οποίο αγοράζει κοινά αγαθά και υπηρεσίες μία φορά για 
λογαριασμό ολόκληρης της κυβέρνησης και όχι σε μεμονωμένα τμήματα. 

Έλεγχοι δαπανών: απαιτείται να συμμορφώνεστε με τους ελέγχους των κεντρικών 
κυβερνητικών δαπανών σε σχέση με: 

● Διαφήμιση, μάρκετινγκ και επικοινωνίες 
● Εμπορική (στρατηγικός προμηθευτής διαχείριση, διαφορές και εμπορικά μοντέλα) 
● Τεχνολογία 
● Παράδοση ψηφιακών υπηρεσιών 
● Συμβουλευτικές 
● υπηρεσίες Εκπαίδευση για δημόσιες υπηρεσίες 
● Ακίνητα (διαχείριση εγκαταστάσεων) 

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στη: https://www.gov.uk/guidance/public-sector-
procurement-policy 
 

4. Καινοτόμες πρακτικές: PCR toolkit 2015. 
Η εργαλειοθήκη έχει παραχθεί για την υποστήριξη της εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής 
για τις δημόσιες συμβάσεις (NPS) για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Αυτή η εργαλειοθήκη είναι 
ένα εργαλείο για την προμήθεια και την ανάθεση σε επαγγελματίες και άλλους σε θέματα 
παροχής υπηρεσιών, ρόλων προγραμμάτων και διαχείρισης έργων. Η δέσμη εργαλείων 
παρέχει πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των νέων κανόνων της ΕΕ για 
την επίτευξη των στόχων του συμβουλίου χωρίς να είναι νομικά αποδεκτός. Η διαδικασία PCR 
2015 εισήχθη μετά από μεταρρύθμιση των κανόνων της ΕΕ το 2014. Η μεταρρύθμιση 
πραγματοποιήθηκε με διάφορους στόχους: 

● Απλοποίηση των κανόνων για τους υποψήφιους και αναθέτουσες αρχές και αύξηση 
της ευελιξίας τους. 

● Ενεργοποίηση της «στρατηγικής» χρήσης των δημόσιων συμβάσεων κοινωνικούς και 
περιβαλλοντικούς στόχους, τη στήριξη των ΜΜΕ, την τόνωση της καινοτομίας) 

● Ενσωμάτωση ευρωπαϊκής νομολογίας (αποκλεισμός των «στο σπίτι» συμβάσεις 
μεταξύ των δημόσιων φορέων, τα όρια για τις αλλαγές στις συμβάσεις) 

● Θέσπιση αυστηρότερων μέτρων για τις συγκρούσεις συμφερόντων, απάτης και της 
διαφθοράς προμηθειών κλπ 

 
5. Διαδικασία δημοσίων συμβάσων για τα δημοτικά συμβούλια.  

Ο νόμος του 1972 για την τοπική αυτοδιοίκηση απαιτεί από το Συμβούλιο να έχει διαταγές για 
την εκτέλεση συμβάσεων. Αυτοί οι κανόνες σύμβασης είναι οι πάγιες εντολές που απαιτούνται 
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από την πράξη του 1972. Είναι μέρος του Συντάγματος του Συμβουλίου και είναι, στην 
πραγματικότητα, οι οδηγίες του Συμβουλίου προς τα στελέχη και τους συμβούλους να 
συνάπτουν συμβάσεις εξ ονόματος του Συμβουλίου. Σκοπός των παρόντων κανόνων για τις 
συμβάσεις είναι να θεσπιστούν σαφείς κανόνες για την προμήθεια έργων, αγαθών και 
υπηρεσιών για το Συμβούλιο και να διασφαλιστεί ένα σύστημα ανοικτού χαρακτήρα, 
ακεραιότητας και λογοδοσίας, στο οποίο η ακεραιότητα και η διαφάνεια της διαδικασίας 
προμηθειών του Συμβουλίου θα είναι πέραν της όνειδος. Κατά συνέπεια, οι παρόντες κανόνες 
για τις συμβάσεις πρέπει να τηρούνται για όλες τις συμβάσεις (εξαιρουμένων όμως των 
κατηγοριών που απαριθμούνται στον κανόνα 7.2, επιχορηγήσεις και συμβάσεις γης που 
διέπονται από διαφορετικούς κανόνες) για: 

● την παράδοση αγαθών στο Συμβούλιο, 
● την παροχή υπηρεσιών στο Συμβούλιο · και 
● την εκτέλεση εργασιών για το Συμβούλιο. 

 
Το Συμβούλιο της Πόλης του Κόβεντρυ (Coventry City Council) έχει τη δική του 
στρατηγική για τις δημόσιες συμβάσεις, που καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο προτίθεται να 
προχωρήσει το Συμβούλιο για την προμήθεια έργων, αγαθών και υπηρεσιών. Η συμμόρφωση 
με αυτούς τους Κανόνες για συμβάσεις, και τον Κώδικα Εργαζομένων του Συμβουλίου της 
δεοντολογίας, θα διασφαλίσει ότι οι συμβάσεις αφήσει σύμφωνα με τη στρατηγική για τις 
δημόσιες συμβάσεις, την Συμβατό διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων και των 
σχετικών Οδηγίες χρήσης και διαδικασίες (Κανόνες για συμβάσεις το 2014). 
 
Το Συμβούλιο υπόκειται επίσης σε τους κανονισμούς περί δημοσίων συμβάσεων του 
Ηνωμένου Βασιλείου για το 2006, τη νομοθεσία που αντικατοπτρίζει τις οδηγίες της ΕΕ για τις 
δημόσιες συμβάσεις. Η νομοθεσία αυτή απαιτεί ανοιχτές, δίκαιες και διαφανείς διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων. Οι παρόντες κανόνες για τις συμβάσεις παρέχουν τη βάση για αληθινό 
και δίκαιο ανταγωνισμό στις συμβάσεις, παρέχοντας σαφείς και ελεγχόμενες διαδικασίες, οι 
οποίες, εάν ακολουθηθούν, θα δώσουν εμπιστοσύνη στο Συμβούλιο ότι διαθέτει καθεστώς 
προμηθειών που είναι πλήρως υπεύθυνο και συμμορφούμενο με τη νομοθεσία. 
 
 

6. Περίληψη των κανόνων για τις συμβάσεις - Σύντομος οδηγός 
αναφοράς, συμπεριλαμβανομένων των επιπέδων έγκρισης. 
 

Διαδικασία 
Προμηθειών 

Πάνω από £1 εκατ. αξία πέραν των £ 
50.000 - και 

κάτω από £ 1 
εκατ 

£ 10.000 και 
κάτω από £ 

50.000 

Παρακάτ
ω από £ 
10.000 

Απαίτηση να 
αναφέρεται 

Διοικητικό Συμβούλιο 
Συμβάσεις 

πάνελ Προμηθειών 
Υπηρεσία 

N / A 

Έγκριση  
 

Μέσα από τη ρύθμιση του 
προϋπολογισμού και τη 
συμμόρφωση με τους 
κανόνες για τις συμβάσεις, 
το Διοικητικό Συμβούλιο για 
τις δημόσιες συμβάσεις 
μετά από διαβούλευση με 
το μέλος του Υπουργικού 
Συμβουλίου και τον 

Έγκριση από 
επιτροπή. Σε 
διαβούλευση με 
το μέλος του 
Υπουργικού 
Συμβουλίου και 
τον Πρόεδρο της 
Επιτροπής 
Ελέγχου και 

Έγκριση 
Διευθυντή ή 
εξουσιοδοτημ
ένης αρχής 
για την 
κάτοχο του 
προϋπολογισ
μού 

κάτοχο 
του 
προϋπολο
γισμού 
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Πρόεδρο της Επιτροπής 
Ελέγχου και Προμηθειών. 
Όπου η ετήσια αξία είναι 
μεγαλύτερη από £ 1 
εκατομμύριο, πρέπει να 
λαμβάνεται από το 
Υπουργικού Συμβουλίου  

Προμηθειών.  

Πρόσκληση 
υποβολής 
προσφορών 

Προμηθειών και υπηρεσιών 
- Δημόσιοι Κανονισμοί 
Συμβάσεων του 2006  

Έργα> £ 3,9 εκατ Δημόσιοι 
Κανονισμοί Συμβάσεων του 
2006  

Ανταγωνιστικές 
προσφορές. 
Τουλάχιστον 3, οι 
οποίες πρέπει να 
διαφημιστούν. 

 

Κατ’ελάχιστο
ν 3 γραπτές 
ανταγωνιστικ
ές 
προσφορές 
επιπλέον, 
κατά 
περίπτωση, 
τουλάχιστον 
2 πρέπει να 
είναι τοπικές. 

Χρήση 
εταιρικού 
συμβολαίο
υ ή 
επίδειξη 
σχέσης 
ποιότητας 
τιμής. 

Άνοιγμα 
προσφορών 

Ηλεκτρονικές ή Νομικές 
Υπηρεσίες με την παρουσία 
Υπηρεσίας Προμηθειών. 

Ηλεκτρονικές ή 
Νομικές 
Υπηρεσίες 
παρουσία 
Υπηρεσιών 
Προμηθειών. 

N / A - 
εισαγωγικά 

 

 

N / A 

Μορφή 
Συμβολαίου 

Τυποποιημένη ή 
εξατομικευμένη μορφή 
σύμβασης. Οι συμβάσεις 
υπό μορφή Έργων πρέπει 
να προετοιμάζονται και να 
σφραγίζονται από Νομική 
Υπηρεσία 

Τυποποιημένη ή 
εξατομικευμένη 
μορφή σύμβασης. 
Οι συμβάσεις 
πρέπει να 
προετοιμάζονται 
και να 
σφραγίζονται από 
Νομική Υπηρεσία 

Επίσημο 
έντυπο 
παραγγελίας 
ή 
τυποποιημέν
ο έντυπο 
σύμβασης 

Επίσημο 
έντυπο 
παραγγελί
ας ή 
δελτίο 
προμηθει
ών του 
Συμβουλίο
υ 

Σύμβαση που 
πρέπει να 
εγκριθεί / 
υπογραφεί 
από τη 

Σφραγίδα του Συμβουλίου 
με την παρουσία 
εξουσιοδοτημένου 
υπογράφοντος στη 
Διεύθυνση Πόρων. 

Σφραγίδα του 
Συμβουλίου με 
την παρουσία 
εξουσιοδοτημένο
υ υπογράφοντος 
στη Διεύθυνση 
Πόρων. 

Βοηθός 
Διευθυντής 
Προμηθειών  

Κάτοχος 
του 
προϋπολο
γισμού 

Σημείωση: Συμβάσεις που πρέπει να υπογραφούν πριν από τις πραγματοποιηθείσες 
δαπάνες. 
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Παράρτημα A.1.4 - Θεσμικό σύστημα και νομικό πλαίσιο των 
δημοσίων συμβάσεων στην Ελλάδα 

 

 
Ιστορικό εγγράφου 

Ημερομη
νία 

Συγγραφέας Δράση 
Κατάσ
ταση 

Diss. 
Επίπε

δο 
30.01.18 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ – Ιωάννης 

Κρίνος  
 Επεξεργασία του Παραρτήματος A1.4 V0.0 RE 

02.04.19 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ – Ιωάννης 
Κρίνος 

Αναθεώρηση του Παραρτήματος Α1.4 V0.1 RE 

 
1. Θεσμικό σύστημα στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων 

  
1.1 Υπουργείο Ανάπτυξης και ειδικότερα η Γενική Διεύθυνση Κρατικών Προμηθειών 
της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και προστασίας του καταναλωτή (gge.gov.gr) 
Είναι η υπεύθυνη οντότητα για τις δημόσιες συμβάσεις.  
 
1.2 Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημόσιων Συμβάσεεων (ΕΑΑΔΣ)  
Προορίζεται να αναπτύξει και να προωθήσει την εθνική στρατηγική, πολιτική και δράση στον 
τομέα των δημοσίων συμβάσεων, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια, την αποτελεσματικότητα, τη 
συνοχή και την εναρμόνιση των διαδικασιών ανάθεσης και των δημόσιων συμβάσεων με τον 
εθνικό και ευρωπαϊκό νόμο, τη συνεχή βελτίωση του πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, 
καθώς και τον έλεγχο της τήρησής τους από τις δημόσιες αρχές (www.eaadhsy.gr/). 
Ιδρύθηκε με το Ν. 4013/2011 και διέπεται από τα Προεδρικά Διατάγματα 122 / 2012,123 / 
2012 και 43/2013. 
 

2. Στρατηγικά Έγγραφα 
Εθνική Στρατηγική για τις δημόσιες συμβάσεις : Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο 
Οικονομικής Πολιτικής της Ελλάδος Αρ. 50Α / 20-1 -2017 (http://www.opengov.gr/aads / p = 
5405)  

3. Primary legislation in the field of public procurement  
 

- Νόμος 4412/2016 Δημόσια έργα, προμήθειες και υπηρεσίες (προσαρμογή στις οδηγίες 
2014/24 / ΕΕ και 2014/25 / ΕΕ) - Επίσημη Εφημερίδα της Κυβέρνησης Α '147 / 8-8-2016 

- Νόμος αριθ. 4013/2011 "Δημιουργία Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
και Κεντρικού Μητρώου Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων" (ΦΕΚ 204 / Α / 15-9-2011) 

- Νόμος Ν.4155 / 2013 "Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Προμηθειών και άλλες διατάξεις" 
(ΦΕΚ 120 / Α / 29-5-2013) 

- Υπουργική Απόφαση 57654/17 (ΦΕΚ Β / 1781 / 23-05-17) Υπουργείο Οικονομίας και 
Ανάπτυξης "Θεσμικό πλαίσιο του ΚΗΜΔΗ" 

- Κοινή Υπουργική Απόφαση Ρ1 / 2380 «Ρύθμιση των ειδικών λειτουργικών θεμάτων του 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 3400 / Β / 20-12-2012) 
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- Νόμος αριθ. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" 

- Προεδρικό Διάταγμα "171/87 (ΦΕΚ Α'84)" Φορείς που αποφασίζουν ή συμβουλεύουν και 
ειδικούς διακανονισμούς για θέματα σχεδίων που εκτελούνται από τις τοπικές αρχές και 
άλλες σχετικές διατάξεις " 

- Νόμος αριθ. 3861/2010 Ενίσχυση της διαφάνειας μέσω υποχρεωτικής απόσπασης νόμων 
και κυβερνητικών πράξεων, διοικητικών και αυτοδιοικούμενων φορέων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα σαφήνειας" και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α'112 / 13 Ιουλίου 2010). 
 
 

4. Ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο στο σύστημα των 
δημοσίων συμβάσεων  

4.1. Παραδοσιακές διαδικασίες ανταγωνισμού για τις δημόσιες συμβάσεις 

Το ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις περιλαμβάνει έναν βασικό νόμο - 
4412/2016 -. Ο νόμος 4412/2016 "Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών" 
(ΦΕΚ Α 147) είναι μια προσαρμογή στις οδηγίες της ΕΕ 2014/24 (διαδικασίες ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων) και 2014/25 (προμήθειες για φορείς στον τομέα των υδάτων, της 
ενέργειας, των μεταφορών και στον τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών). Ο νόμος ισχύει 
για όλες τις δημόσιες συμβάσεις που συνάπτονται από τις αναθέτουσες αρχές "(άρθρο 2 
παράγραφος 2). Αξίζει να σημειωθεί ότι ο παρών κανονισμός καταργεί όλες τις ειδικές 
διατάξεις για την ανάθεση και εκτέλεση των δημοσίων έργων (ειδικοί κανονισμοί) - (τοπικές 
αρχές, κλπ.), για το λόγο αυτό, όλες οι αναθέτουσες αρχές της χώρας θα υποβάλλουν 
προσφορά, ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων έργων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 
νόμου, καθώς θα καταργηθεί οποιαδήποτε άλλη αντίθετη γενική ή ειδική διάταξη (άρθρο 377, 
παράγραφος 2). 

Όρια εφαρμογής - ανώτερα και κατώτερα όρια 

Ο νόμος σε όλες τις διατάξεις του (κριτήρια ανάθεσης, νομική προστασία κ.λπ.) ισχύει για 
όλες τις δημόσιες συμβάσεις, πάνω και κάτω από τα όρια της εφαρμογής των οδηγιών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, ειδικές διατάξεις (άρθρα 116-118) εισάγουν κανονισμούς οι 
οποίοι αναφέρονται σε συμβάσεις εντός των ορίων. Πρόκειται για διατάξεις σχετικά με τον 
σύντομο ανταγωνισμό (μέχρι € 60.000, άρθρο 117) και την άμεση ανάθεση (μέχρι € 20.000, 
άρθρο 118). 

Τα χαμηλότερα χρηματοδοτικά όρια, σε σχέση με την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, εκτός 
ΦΠΑ, ορίζονται για δημόσια έργα, υπηρεσίες και προμήθειες (άρθρο 5 του Ν. 4412/2016) και 
ισχύουν σήμερα ως εξής: 

• 5.548.000 € για τις δημόσιες συμβάσεις έργων 

• 221.000 € για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που χορηγούνται 
από τοπικούς φορείς (δήμους) και για διαγωνισμούς σχεδίου που διοργανώνονται 
από τις εν λόγω αρχές. 

Επιπλέον, όσον αφορά τις συμβάσεις κάτω από τα όρια, πρέπει να αναφερθούμε ιδιαίτερα 
σε δύο διαδικασίες που περιλαμβάνουν ακόμα χαμηλότερα χρηματοδοτικά όρια: 1ο στη 
διαδικασία άμεσης ανάθεσης που αφορά συμβάσεις αξίας μικρότερης ή ίσης των 20.000 € 
(άρθρο 118 του νόμου 4412 / 2016) και 2ο στη διαδικασία του σύντομου διαγωνισμού για 
συμβάσεις αξίας μικρότερης ή ίσης με 60.000 € (άρθρο 117 του Ν. 4412/2016). Οι διατάξεις 
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σχετικά με αυτές τις διαδικασίες προβλέπουν ουσιαστικά διαφορετικές διαδικασίες ανάθεσης 
και προθεσμίες δημοσίευσης για συμβάσεις που υπερβαίνουν τα όρια. 

- Σύντομος ανταγωνισμός (άρθρο 117) για εκτιμώμενη αξία ίση ή μικρότερη των 
60.000 € (χωρίς ΦΠΑ). Δημοσιοποιείται απλουστευμένη πρόσκληση και μπορεί να 
προσκληθούν τουλάχιστον τρεις υποψήφιοι. Οι λεπτομέρειες της διαδικασίας 
καθορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης. Χρήση κατά βέλτιστο τρόπο του ESIDIS 
(Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Προμηθειών). 

- Άμεση ανάθεση (άρθρο 118) για εκτιμώμενη αξία 20.000 € ή λιγότερο (χωρίς ΦΠΑ). 
Διεξάγεται από τις τοπικές αρχές, χωρίς την ανάγκη για συλλογικό όργανο. Κριτήριο 
ανάθεσης είναι η δυνατότητα εκτέλεσης της σύμβασης καλά και εγκαίρως, σε 
συνδυασμό με την οικονομική προσφορά του προσφέροντος. Μετά την απόφαση, 
δημοσιεύεται στο KIMDIS (Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημόσιων Προμηθειών). 
Χρησιμοποιείται το κεντρικό σύστημα ηλεκτρονικής κλήσης που αποτελεί ηλεκτρονική 
εφαρμογή που αναπτύσσεται στη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών, προκειμένου να διεξάγει ηλεκτρονικές κλήσεις, στο 
πλαίσιο της απευθείας ανάθεσης συμβάσεων έργων, μελέτες και τεχνικές και άλλες 
σχετικές επιστημονικές υπηρεσίες, όπως προβλέπεται στις παραγράφους 5 και 6 του 
άρθρου 118 του Ν. 4412/2016. 

Εάν ο προϋπολογισμός των δημόσιων εργασιών συντήρησης είναι κάτω από 5.689 €, τότε 
το νομοθετικό πλαίσιο είναι το προεδρικό διάταγμα 171/87 (ΦΕΚ Α '84). 

Ορισμοί (άρθρο 2): 

Ο νόμος εισάγει νέες έννοιες και δίνει ορισμούς που θα βρουν πρακτική εφαρμογή στην 
ανάθεση και εκτέλεση του έργου. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 δίδεται ο ορισμός των 
δημοσίων έργων. Στην παράγραφο 22 του άρθρου 2 ορίζεται μια νέα έννοια ενός "κύκλου 
ζωής". Στην παράγραφο 2.6 εισάγεται ένας νέος όρος "απόδοση". 

Έγγραφα 

Υπάρχει επίσης διάκριση (όσον αφορά τα όρια) στο Έγγραφο Ευρωπαϊκής Ενιαίας 
Σύμβασης (ΕΣCD), για διαγωνισμούς ανωτάτων ορίων και το προτεινόμενο από την Αρμόδια 
Μονάδα Δημόσιων Προμηθειών για έργα κάτω των ορίων. Η Α.Μ.Δ.Π. ανέπτυξε το έγγραφο 
τυποποιημένου εντύπου σύμφωνης γνώμης, σε ακριβές αντίγραφο του "Εκτελεστικού 
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της 5/1/2016, για την καθιέρωση του 
τυποποιημένου εντύπου για το" Έγγραφο Ενιαίας Ενιαίας Δημόσιας Σύμβασης "και του 
Παραρτήματος 2 του Κανονισμού. 

Μια καινοτομία που εισάγεται από το νόμο στο άρθρο 79 είναι το ενιαίο έγγραφο ενιαίας 
σύμβασης. Το ESCD είναι ένα ενημερωμένο έντυπο συγκατάθεσης με τις επιπτώσεις του 
νόμου 1599/1986, το οποίο υποβάλλουν οι οικονομικοί φορείς και αποτελεί προκαταρκτική 
απόδειξη προκειμένου να αντικατασταθεί πιστοποιητικά που εκδίδονται από δημόσιες αρχές 
ή τρίτους. 

Επίσης, μέσω του νόμου εισάγεται η ηλεκτρονική αποθήκη πιστοποιητικών (e - Certis), η 
οποία στο μέλλον θα είναι μια πανευρωπαϊκή βάση δεδομένων με στοιχεία για όλους τους 
οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν σε δημόσιες συμβάσεις και όπου οι αναθέτουσες 
αρχές θα ζητήσουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. 

Κριτήρια ανάθεσης συμβάσεων 
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Με την ενσωμάτωση των οδηγιών της ΕΕ, το βασικό κριτήριο ανάθεσης για τα δημόσια έργα 
είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (άρθρο 86 παρ. 1). 

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 86, το κριτήριο ανάθεσης είναι επίσης η «πλέον συμφέρουσα 
χρηματοοικονομική προσφορά με βάση την τιμή» κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής 
(δηλαδή το λεγόμενο κριτήριο «μειωμένης τιμής»). Ως εκ τούτου, η επιλογή της αναθέτουσας 
αρχής είναι να επιλέξει το κριτήριο ανάθεσης. Η ίδια παράγραφος αναφέρεται στο κριτήριο 
της καλύτερης σχέσης κόστους / αξίας που εκτιμάται βάσει ποιοτικών / περιβαλλοντικών και / 
ή κοινωνικών πτυχών, οι οποίες αναλύονται στο ίδιο άρθρο. Για την εφαρμογή των 
κριτηρίων, ο νόμος παρέχει έναν τύπο στην παράγραφο 11. Ο νόμος εισάγει επίσης ένα νέο 
κριτήριο ανάθεσης για την κοστολόγηση του κύκλου ζωής (άρθρο 87). 

4.2 Καινοτόμες δημόσιες συμβάσεις 

Προσδιορίζοντας το τρέχον νομοθετικό πλαίσιο, τις ενημερώσεις και τους οδηγούς, μέσω 
γενικών οδηγιών, των αναθετουσών αρχών / αναθέτοντων φορέων και των οικονομικών 
φορέων σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή αυτών των νόμων, ως εξής: με 
υποδείγματα, έγγραφα διευκρίνισης, κατευθυντήριες γραμμές, (FAQs), δεδομένου ότι η 
EAADHSY δεν μπορεί να υποκαταστήσει την κρίση των αναθετουσών αρχών / αναθέτοντων 
φορέων στη φάση λήψης αποφάσεων σχετικά με το σχεδιασμό και την εκτέλεση των 
διαδικασιών των δημοσίων συμβάσεων. Στην τεχνική κατευθυντήρια γραμμή αριθ. 2 του 
EAADHSY αναλύονται οι καινοτόμες συμβάσεις δημόσιων προμηθειών και ειδικότερα η προ-
εμπορική προμήθεια (PCP) και η προμήθεια καινοτόμων λύσεων. 

Ανάλυση  

Οφέλη από τις διαδικασίες PCP 

- Βελτίωση της ποιότητας ή / και αποτελεσματικότητας των δημόσιων υπηρεσιών μέσω της 
ικανότητας των αναθετουσών αρχών να έχουν πρόσβαση σε καινοτόμες λύσεις. 

- Υψηλότερη ποιότητα και φθηνότερα προϊόντα λόγω της ανάπτυξης του ανταγωνισμού στη 
διαδικασία PCP. 

- Μειωμένος κίνδυνος αποτυχίας σε προμήθειες PPI μεγάλης κλίμακας. Μέσω των 
διαδικασιών PCP, εξασφαλίζεται ότι πριν από τη διαδικασία PPI οι αναθέτουσες αρχές έχουν 
κατανοήσει τις ευκαιρίες της αγοράς, ώστε να γνωρίζουν ακριβώς τι ζητούν, έτσι ώστε να μην 
χάνουν χρήματα και πόρους σε λύσεις ή λύσεις χαμηλής ποιότητας που δεν πληρούν τις 
ανάγκες τους 

Οφέλη από τις διαδικασίες PPI 

- Βελτίωση της ποιότητας ή / και αποτελεσματικότητας των δημόσιων υπηρεσιών. 

- Έναρξη / ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρήσεων. 

- Ενθάρρυνση των επιχειρήσεων να επενδύσουν στην καινοτομία 

Σύγκριση των διαδικασιών PCP / PPI με τις παραδοσιακές διαδικασίες των δημόσιων 
συμβάσεων 

Οι παραδοσιακές διαδικασίες σύναψης συμβάσεων βασίζονται σε βραχυπρόθεσμες 
εκτιμήσεις για συμβάσεις δημοσίων συμβάσεων, οι οποίες δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στο 
χαμηλό κόστος και τη χαμηλότερη ποιότητα ή έχουν ως στόχο μόνο την άμεση και όχι τη 
μακροπρόθεσμη επίπτωση κόστους / οφέλους. Η έλλειψη γνώσης για τις τεχνολογικές λύσεις 
της αγοράς οδηγεί συχνά σε μια μη συγκεκριμένη περιγραφή των απαιτούμενων τεχνικών 
προδιαγραφών στο πλαίσιο μιας πρόσκλησης ή στην υπερπροσφορά τους. 
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Η αντικατάσταση των υφιστάμενων λύσεων με καινοτόμες απαιτεί συνήθως μια αρχική 
επένδυση, η οποία αποπληρώνεται μακροπρόθεσμα, έτσι ώστε η λύση αυτή να έχει ως 
αποτέλεσμα τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχει η αναθέτουσα αρχή 
που την έχει επιλέξει. 

Σύγκριση των διαδικασιών PCP / PPI σε σχέση με την εταιρική σχέση καινοτομίας (άρθρο 31 
του νόμου 4412/2016) 

Το ερώτημα που τίθεται, προκειμένου η αρχή να αποφασίσει εάν η κατάλληλη διαδικασία 
είναι εκείνη της PCP / PPI ή της εταιρικής σχέσης για την καινοτομία, είναι όταν είναι σκόπιμο 
να χρησιμοποιηθούν οι διαδικασίες PCP-PPI ως δύο ξεχωριστές αλλά συμπληρωματικές 
διαδικασίες και όταν μια μακροπρόθεσμη διαδικασία, συνδυάζοντας τη ζήτηση για καινοτόμα 
προϊόντα / υπηρεσίες Ε & Α με την επακόλουθη αγορά των προϊόντων / υπηρεσιών που θα 
προκύψουν από το προηγούμενο στάδιο, σε μεγάλες ποσότητες. 

Δεν υπάρχει νομικός περιορισμός για τις διαδικασίες PCP-PPI. Το PCP συνιστάται στην 
πλειονότητα των περιπτώσεων όπου η αναθέτουσα αρχή χρειάζεται μια λύση που δεν είναι 
μοναδική ή εξειδικευμένη για να ανατεθεί σε συγκεκριμένο ανάδοχο, αλλά υπάρχει ένα ευρύ 
φάσμα πιθανών αναδόχων. Συνήθως, υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να 
αναπτύξουν λύσεις στο πλαίσιο του PCP για τις μεγάλες αγορές. Οι ΔΤΠ μπορούν επίσης να 
χρησιμοποιηθούν σε περιπτώσεις που δεν απαιτείται έρευνα και ανάπτυξη. 

Εξαιρετικά, εμφανίζονται προϊόντα υψηλότερης ποιότητας και υπάρχει κατά μέσο όρο 
εξοικονόμηση 20% του κόστους των προϊόντων σε σχέση με τη διαδικασία καινοτομίας των 
εταιρικών σχέσεων. Η παγιδευμένη κατάσταση για τον προμηθευτή, στο πλαίσιο της 
διαδικασίας εταιρικής σχέσης για την καινοτομία, εμποδίζει τη διατήρηση του ανταγωνισμού 
μέχρι το τέλος (ο ανταγωνισμός εξακολουθεί να υφίσταται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
PPI). 

Η αναθέτουσα αρχή υποστηρίζει τη δυνατότητα τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών 
και μπορεί να επιλέξει την πλέον κατάλληλη διαδικασία για τον ΔΤΠ, σύμφωνα με τα 
διδάγματα που αντλήθηκαν από τη διαδικασία PCP. Η δέσμευση για την ανάπτυξη ενός 
τελικού προϊόντος είναι μόνο "μετά" η απόδειξη ότι οι λύσεις που αναπτύχθηκαν κατά τη 
διαδικασία PCP είναι στην πραγματικότητα καλύτερες από άλλες στην αγορά. Η διαδικασία 
PCP δίνει τη δυνατότητα υπογραφής μιας σύμβασης μικρής αξίας, με στόχο την πραγματική 
καινοτομία και την Ε & Α.    

 
5. Εργαλεία Υποστήριξης 

5.1 Ηλεκτρονικές Οδηγίες Ανάπτυξης και Εφαρμογής  

- Πλατφόρμα δημοσίων συμβάσεων :  http://www.promitheus.gov.gr/ 
- Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΣ). Περιλαμβάνει 

στοιχεία όλων των δημόσιων συμβάσεων άνω των € 1000 για προϊόντα, υπηρεσίες 
και δημόσια έργα. Επίσης, είναι το επίσημο εθνικό σύστημα πληροφόρησης για την 
απευθείας ηλεκτρονική υποβολή προκηρύξεων διαγωνισμών στο Tenders Electronic 
Daily (TED). 

- Εθνικό Σύστημα ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). Είναι ο 
κεντρικός ηλεκτρονικός κόμβος, το σημείο αναφοράς για τις δημόσιες συμβάσεις στην 
Ελλάδα. Στόχος του είναι ο εκσυγχρονισμός και η απλούστευση των διαδικασιών 
σύναψης συμβάσεων και της στήριξης των ενδιαφερομένων. 
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- e-CERTIS (http://ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do). Αποτελεί δωρεάν εργαλείο 
πληροφόρησης που κυκλοφόρησε στα τέλη του 2010 προκειμένου να παράσχει 
λεπτομέρειες σχετικά με τους διάφορους τύπους πιστοποιητικών και βεβαιώσεων. 
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Παράρτημα A 1.5 - Δημόσιες συμβάσεις - Μελέτη σχετικά με τη 
διοικητική ικανότητα στην Ισπανία  

Ιστορικό εγγράφου 

Ημερομη
νία Συγγραφέας Δράση 

Κατάσ
ταση 

Diss. 
Επίπε

δο 
31.01.187 INNDEA - Angel 

Navarro  
 

 Επεξεργασία του Παραρτήματος A1.5 V0.0 RE 

 

1. Γενικά στοιχεία και περιγραφή  

 

 

Σύνοψη του συστήματος δημοσίων συμβάσεων 

Το ισπανικό σύστημα δημόσιων συμβάσεων αποτελείται από ένα ενιαίο νομικό πλαίσιο και 
μια μεγάλη ποικιλία συμβάσεων, και των εποπτικών ιδρυμάτων, κυρίως λόγω του 
αποκεντρωμένου πολιτικού συστήματος της χώρας. Η διάδοση της αρχής δημιουργεί μια 
ευκαιρία πειραματισμού, όπως και ο αριθμός των πλατφορμών ηλεκτρονικής προμήθειας και 
των αγορών που δημιουργήθηκαν τα τελευταία χρόνια σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο, αλλά μπορεί να οδηγήσει σε απολύσεις. Η έλλειψη σαφήνειας και διαφάνειας των 
κυβερνήσεων αποτελεί περαιτέρω εμπόδιο στην αποτελεσματικότητα. 

Η Ισπανία έχει περάσει αρκετά χρόνια σε μια σημαντική μεταρρύθμιση του συστήματος των 
συμβάσεών της, προκειμένου να αντιμετωπίσει ορισμένες από τις προκλήσεις της, καθώς και 
να μεταφέρει τις οδηγίες της ΕΕ για το 2014. Καταβάλλονται σημαντικές προσπάθειες για τη 



Annex A1 

Institutional system and legal framework in the field of procurement 

 

  

  20 / 36

 

 

βελτίωση της συγκέντρωσης και της εναρμόνισης του συστήματος ώστε να μειωθεί το κόστος 
του σημερινού διασκορπισμένου χαρακτήρα του. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν 
μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της παρακολούθησης και του ελέγχου των δημόσιων 
συμβάσεων για την προώθηση της διαφάνειας και τη μείωση των παρατυπιών, της απάτης 
και της διαφθοράς. 

 2. Περιγραφή των χαρακτηριστικών  
Νομικά χαρακτηριστικά του συστήματος δημοσίων συμβάσεων 

Το ισπανικό νομοθετικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις αποτελείται από τρεις βασικούς 
νόμους: 
το αναθεωρημένο κείμενο του νόμου για τις συμβάσεις του δημόσιου τομέα που εγκρίθηκε με 
το βασιλικό διάταγμα 3/2011 της 14ης Νοεμβρίου1και τον νόμο για τις δημόσιες συμβάσεις 
στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών 
31/2007 της 30ής Οκτωβρίου και του νόμου περί δημοσίων συμβάσεων στους τομείς της 
άμυνας και της ασφάλειας 24/2011 της 1ης Αυγούστου. Αυτοί οι τρεις νόμοι μεταφέρουν την 
οδηγία 2004/18 / ΕΚ για τον δημόσιο τομέα, την οδηγία 2004/17 / ΕΚ για τις επιχειρήσεις 
κοινής ωφέλειας και την οδηγία 2009/81 / ΕΚ για την άμυνα αντίστοιχα. Αυτή η εθνική 
νομοθεσία αναπτύσσεται περαιτέρω σε περιφερειακό επίπεδο είτε μέσω περιφερειακής 
νομοθεσίας εφαρμογής είτε μέσω κατευθυντήριων γραμμών εφαρμογής. Κατ 'εξαίρεση, η 
αυτόνομη κοινότητα της Navarra έχει δικό της περιφερειακό νόμο για τις δημόσιες συμβάσεις 
(Foral Law 6/2006 της 9ης Ιουνίου). 
 
Δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ των διαδικασιών επιλογής και ανάθεσης που χρησιμοποιούνται 
για διαγωνισμούς πάνω και κάτω από τα όρια της ΕΕ. Ωστόσο, οι προθεσμίες που ορίζονται 
από την εθνική νομοθεσία είναι πιο περιορισμένες όταν η σύμβαση είναι χαμηλότερη από τα 
όρια της ΕΕ2. 
 
Απλοποιημένες διαδικασίες είναι διαθέσιμες για δύο τύπους συμβάσεων. Πρώτον, οι 
διαδικασίες με διαπραγμάτευση μπορούν να χρησιμοποιηθούν για συμβάσεις μεταξύ EUR 
18.000 και EUR 60.000 για υπηρεσίες και προμήθειες και από 50.000 έως 200.000 ευρώ για 
δημόσια έργα, εφόσον οι προσφορές υποβάλλονται σε 3 υποψήφιους. Δεύτερον, οι 
λεγόμενες "μικρές συμβάσεις" που έχουν διάρκεια μικρότερη του ενός έτους και αξία κάτω 
των 18.000 ευρώ για υπηρεσίες και προμήθειες και 50.000 ευρώ για δημόσια έργα. Οι 
συμβάσεις αυτές μπορούν να ανατεθούν απευθείας σε οποιονδήποτε προμηθευτή χωρίς 
δημοσίευση. Αυτές οι απλουστευμένες διαδικασίες χρησιμοποιούνται συχνά από ορισμένες 
περιφερειακές και τοπικές αρχές, όπως για παράδειγμα το 86% των δημόσιων συμβάσεων 
που ανατέθηκαν στην Ανδαλουσία το 2011 ήταν συμβάσεις μικρής αξίας3. 
 
Προκειμένου να εναρμονισθούν οι τεχνικές και οικονομικές απαιτήσεις για τις διαδικασίες 
δημόσιων συμβάσεων, η Ισπανία χρησιμοποιεί επίσης ένα σύστημα ταξινόμησης των 
επιχειρήσεων όπου οι επιχειρήσεις μπορούν να ζητήσουν την πιστοποίηση ότι λειτουργούν 
σε μία ή περισσότερες από τις 22 υφιστάμενες κατηγορίες επιχειρήσεων ανάλογα με τον 
τομέα τους. Για τις συμβάσεις μεγαλύτερης αξίας (άνω των 200.000 ευρώ για τις υπηρεσίες, 
500.000 ευρώ για τις δημόσιες εργασίες), οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να περιορίσουν 
την επιλεξιμότητα σε επιχειρήσεις με τη σχετική ταξινόμηση, ακόμη και βάσει ανοικτών 
διαδικασιών4. 
 
Το Υπουργείο Οικονομικών και οι δημόσιες διοικήσεις δημοσιεύουν μέσω του κρατικού 
συμβουλευτικού συμβουλίου για τις διοικητικές προμήθειες έναν τακτικά ενημερωμένο 
κατάλογο επιχειρήσεων με επίσημη απαγόρευση συνεργασίας με τις δημόσιες διοικήσεις 
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λόγω έλλειψης προβλημάτων ποιότητας ή παροχής υπηρεσιών που εντοπίζονται σε 
προηγούμενες συμβάσεις ή προβλήματα φερεγγυότητας (τεχνικά ή οικονομικά)5. 
 
Θεσμικό σύστημα 
Το Υπουργείο Οικονομικών και Δημόσιας Διοίκησης είναι υπεύθυνο για την εθνική πολιτική 
δημόσιων συμβάσεων μέσω δύο κύριων φορέων. Η πρώτη είναι η Γενική Διεύθυνση 
κρατικών περιουσιακών στοιχείων, η οποία είναι υπεύθυνη για το γενικό ρυθμιστικό πλαίσιο 
για τις δημόσιες συμβάσεις, καθορίζοντας την εθνική στρατηγική για τις ηλεκτρονικές 
δημόσιες συμβάσεις και τη λειτουργία της εθνικής πλατφόρμας ηλεκτρονικών προμηθειών. Η 
δεύτερη, η Γενική Διεύθυνση για την Εξορθολογισμό και την Κεντροποίηση των Προμηθειών, 
επικεντρώνεται στην εναρμόνιση και τη συγκέντρωση των εθνικών δημόσιων συμβάσεων, 
λειτουργεί ως ο κεντρικός φορέας αγορών για την κρατική διοίκηση και τις συνδεδεμένες με 
το κράτος οντότητες και έχει αναπτύξει έναν κεντρικό κατάλογο προμηθειών που ονομάζεται 
Conecta- Centralización, που συνδέεται άμεσα με την κρατική πλατφόρμα e-procurement. 
Αυτός ο κατάλογος χρησιμοποιείται από τις περιφερειακές και τοπικές αρχές για κάθε 
περίπτωση ξεχωριστά, καθώς οι περισσότεροι από αυτούς διαθέτουν επίσης τα δικά τους 
κεντρικά συστήματα αγοράς. 
 
Το κρατικό συμβουλευτικό συμβούλιο για τις διοικητικές προμήθειες είναι ένα αυτόνομο 
όργανο στο Υπουργείο Οικονομικών και τις δημόσιες διοικήσεις το οποίο παρέχει νομικές 
συμβουλές και καθοδήγηση για τη βελτίωση των διοικητικών, τεχνικών και οικονομικών 
πτυχών των δημόσιων συμβάσεων. Επιπλέον, 15 από τις 17 περιφέρειες έχουν δικά τους 
συμβουλευτικά συμβούλια που εκπονούν εκθέσεις και συστάσεις για τη βελτίωση των 
δημοσίων συμβάσεων. 
 
Δύο ειδικά μητρώα έχουν δημιουργηθεί σε κεντρικό επίπεδο από τα Υπουργεία Οικονομικών 
και της Δημόσιας Διοίκησης. Σύμφωνα με τον νόμο περί δημοσίων συμβάσεων, το επίσημο 
μητρώο προσφερόντων και εργολάβων του κράτους (ROLECE), σύμφωνα με τα αντίστοιχα 
επίσημα μητρώα σε κάθε περιφέρεια, επαρχία και δήμο, επιτρέπει στους υποψηφίους να 
εγγραφούν και να προσκομίσουν μια σειρά εγγράφων τα οποία συνήθως απαιτούνται σε 
διαδικασίες υποβολής προσφορών, έτσι ώστε να μην είναι υποχρεωμένες να τις υποβάλλουν 
κάθε φορά που υποβάλλουν προσφορά. Από την άλλη πλευρά, το μητρώο δημόσιων 
συμβάσεων (RCP), το οποίο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του κρατικού συμβουλευτικού 
συμβουλίου για τις διοικητικές προμήθειες, συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με τις 
ανατεθείσες συμβάσεις για όλες τις αναθέτουσες αρχές της χώρας. 
 
Οι κύριοι φορείς εποπτείας είναι το Εθνικό Ελεγκτικό Συνέδριο και οι Γενικοί Κρατικοί 
Επιθεωρητές (IGAE), μαζί με τους Γενικούς Περιφερειακούς Επιθεωρητές που λειτουργούν 
στις 17 αυτόνομες περιοχές και σε 2 αυτόνομες πόλεις. Οι ελεγκτές σε κρατικό και 
περιφερειακό επίπεδο είναι εσωτερικοί εποπτικοί, επαληθεύοντας ότι τα όργανα που 
υπάγονται στη δικαιοδοσία τους σέβονται τις αρχές της νομιμότητας, της οικονομίας, της 
αποτελεσματικότητας και της αποτελεσματικότητας. 
 
Ως ανεξάρτητες υπηρεσίες, το Ελεγκτικό Συνέδριο παρέχει εξωτερική εποπτεία. Σύμφωνα με 
το νόμο 7/1988 της 5ης Απριλίου, όλες οι συμβάσεις του δημόσιου τομέα υπόκεινται στις 
δραστηριότητες ελέγχου και ελέγχου του εθνικού δικαστηρίου. Επιπλέον, η ειδική 
παρακολούθηση και ο έλεγχος των δημοσίων συμβάσεων που σχετίζονται με τα Ταμεία ESI 
διεξάγονται σε περιφερειακό επίπεδο από τους Περιφερειακούς Επιθεωρητές σε συντονισμό 
με τους Ενδιάμεσους Φορείς που είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση του προγράμματος. Οι 
ΜΑ σε κεντρικό επίπεδο διεξάγουν ποιοτικό έλεγχο των διαδικασιών περιφερειακής 
εποπτείας. 
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Το κεντρικό διοικητικό δικαστήριο των συμβατικών προσφυγών (TACRC) είναι ένα μοναδικό 
διοικητικό δικαστήριο ειδικευμένο στις δημόσιες συμβάσεις. Δημιουργήθηκε το 2010 για να 
βελτιώσει την εποπτεία των αναθετουσών αρχών σε όλα τα επίπεδα. Το 2014, υποβλήθηκαν 
1,117 προσφυγές ενώπιον του TACRC, κατά μέσο όρο 93 μηνιαίως, και αποφασίστηκαν 
εντός μέσου χρονικού πλαισίου 26 ημερών6. Η πλειοψηφία των κυρώσεων που επιβάλλονται 
στις αναθέτουσες αρχές συνεπάγεται την ακύρωση των συμβάσεων, αλλά το TACRC έχει 
εξουσιοδοτηθεί επίσης να επιβάλλει πρόστιμα για λόγους κακής πίστης και απερισκεψίας 
όταν αμφισβητεί το βραβείο. Επιπλέον, 7 αυτόνομες κοινότητες δημιούργησαν δικά τους 
εδαφικά διοικητικά δικαστήρια συμβατικών προσφυγών που λειτουργούν ανεξάρτητα σε 
περιφερειακό επίπεδο και μπορούν να παρέχουν διαφορετικές ερμηνείες του νόμου. 
Το Υπουργείο Οικονομίας χρηματοδοτεί επίσης ένα Εθνικό Παρατηρητήριο των Δημοσίων 
Συμβάσεων (ObCP) στο Πανεπιστήμιο της Σαραγόσα για την παραγωγή ανεξάρτητων 
ερευνών και αναλύσεων και τη διάδοση πληροφοριών σχετικά με την εξέλιξη των εθνικών και 
ευρωπαϊκών νόμων και πρακτικών στον τομέα των συμβάσεων. 
 
Βασικά ζητήματα που έχουν σχέση με τη διοικητική ικανότητα 
 

Ανθρώπινοι πόροι: Οι δημόσιες συμβάσεις στην Ισπανία εκτελούνται από 
περισσότερες από 8.000 αναθέτουσες αρχές σε εθνικό, περιφερειακό, υπερεθνικό και τοπικό 
επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της κεντρικής διοίκησης και των υπηρεσιών της, 
χρηματοδοτούμενων από το δημόσιο φορείς, πανεπιστήμια και υπηρεσίες υγειονομικής 
περίθαλψης7. Παρά τη σύνθετη αυτή διοικητική και εδαφική δομή, η διοικητική ικανότητα των 
δημόσιων αρχών είναι γενικά επαρκής, ιδίως όσον αφορά τη διαχείριση των κοινοτικών 
κονδυλίων8. 
 

Δομές: Το Εθνικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (INAP) είναι το κορυφαίο σχολείο 
δημόσιας διοίκησης της κυβέρνησης στην Ισπανία. Επιπλέον, κάθε αυτόνομη περιφέρεια έχει 
δημιουργήσει τη δική της σχολή κατάρτισης που παρέχει παρόμοιες υπηρεσίες σε 
περιφερειακούς δημόσιους υπαλλήλους. Αναλαμβάνουν πολλές δραστηριότητες που 
αφορούν την πρόσληψη, την κατάρτιση και την επαγγελματική βελτίωση των δημοσίων 
υπαλλήλων, καθώς και τη διεξαγωγή έρευνας για τη δημόσια διοίκηση και τις δημόσιες 
πολιτικές. Σε τοπικό επίπεδο, οι επαγγελματίες των δημόσιων συμβάσεων επωφελούνται 
από πολύ λιγότερη κατάρτιση και υποστήριξη. 
 
Εκπαίδευση: Όσον αφορά τη δημιουργία δυνατοτήτων, οργανώνονται από το INAP και 
από τις περιφερειακές σχολές κατάρτισης για τους επαγγελματίες και τους διαχειριστές 
δημόσιων συμβάσεων πολυάριθμα εκπαιδευτικά σεμινάρια και μαθήματα ηλεκτρονικής 
μάθησης. Τα μαθήματα κατάρτισης παρέχουν γενικά στους συμμετέχοντες πρακτικά μέσα 
και εργαλεία που εστιάζουν είτε στη γενική εφαρμογή της νομοθεσίας είτε σε συγκεκριμένα 
θέματα όπως η διαφάνεια, ο ανταγωνισμός ή οι πράσινες, κοινωνικές και καινοτόμες 
προμήθειες. 
 

Συστήματα / εργαλεία: Το INAP και τα περιφερειακά σχολεία κατάρτισης παράγουν 
κατευθυντήριες γραμμές εφαρμογής και παρέχουν μαθήματα ηλεκτρονικής μάθησης για τις 
δημόσιες συμβάσεις. Πολλοί εθνικοί φορείς οργανισμοί που χρηματοδοτούνται από 
δημόσιους φορείς έχουν αναπτύξει τους δικούς τους κανόνες εφαρμογής και οδηγίες για την 
υποστήριξη του προσωπικού τους που είναι υπεύθυνος για τις δημόσιες συμβάσεις. Ωστόσο, 
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μέχρι σήμερα δεν έχουν αναπτυχθεί τυποποιημένα έντυπα ή έγγραφα υποβολής 
προσφορών για την υποστήριξη των αναθετουσών αρχών και ιδίως των μη συχνών 
διαγωνιζομένων που δραστηριοποιούνται κυρίως σε τοπικό επίπεδο. 
 

Ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις 

Η χρήση των ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων στην Ισπανία παραμένει πολύ 
περιορισμένη9. Ο τομέας στον οποίο η χρησιμοποίηση είναι πιο προηγμένη είναι η 
ηλεκτρονική δημοσίευση των προκηρύξεων διαγωνισμών μέσω μεμονωμένων προφίλ 
προμηθειών για κάθε διοίκηση, η οποία κατέστη υποχρεωτική για όλες τις αναθέτουσες 
αρχές στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων του 2011. Η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών δεν 
είναι υποχρεωτική και επομένως δεν προσφέρεται συνήθως από τις αναθέτουσες αρχές. 
Μόνο το 9% των επιχειρήσεων υπέβαλαν ηλεκτρονικές προσφορές το 2011 σε σύγκριση με 
το μέσο όρο της ΕΕ κατά 13%. Οι αναγνωρισμένες εθνικές ψηφιακές υπογραφές (DNI-e) 
εκχωρούνται σήμερα σε ισπανικές επιχειρήσεις για χρήση στην ηλεκτρονική υποβολή, αλλά 
δεν είναι διαθέσιμες σε αλλοδαπούς προμηθευτές. 
 
Η πλατφόρμα κρατικών δημόσιων συμβάσεων (State Public Procurement Platform PLACE) 
φιλοξενεί ένα κεντρικό μητρώο για τις αναθέτουσες αρχές για την υποβολή προσφορών που 
δρομολογήθηκε στη χώρα και το οποίο αποστέλλει αυτομάτως αυτές τις πληροφορίες στην 
Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στην OJEU. Ωστόσο, η χρήση της 
πλατφόρμας είναι περιορισμένη λόγω εν μέρει του γεγονότος ότι αρκετοί δημόσιοι 
οργανισμοί και περιφερειακές αρχές διαχειρίζονται τις δικές τους ανταγωνιστικές πλατφόρμες 
προμηθειών συχνά μέσω ιδιωτικών παρόχων πληροφορικής2. Επί του παρόντος, οι αρχές 
της Αραγονίας, της Κανταβρίας και της Μαδρίτης συνεργάζονται με το Υπουργείο 
Οικονομικών για να ενσωματώσουν τις πλατφόρμες τους στην κεντρική πύλη για την 
κοινοποίηση των ανακοινώσεων και των μητρώων προσφερόντων. Το Υπουργείο 
Οικονομικών και οι δημόσιες διοικήσεις προετοιμάζουν επί του παρόντος πρόσθετες 
προσπάθειες ένταξης στον τομέα των ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων, προκειμένου να 
επικεντρωθεί η δημοσίευση των προσφορών σε μια μοναδική πλατφόρμα δημόσιων 
προμηθειών για τον δημόσιο τομέα3. 
 
Επειδή οι αναθέτουσες αρχές δεν υποχρεούνται να αναφέρουν δεδομένα ηλεκτρονικής 
προμήθειας, η παρακολούθηση είναι κατ 'ανάγκη περιορισμένη. Οι εκθέσεις του Υπουργείου 
Οικονομικών και των δημόσιων διοικήσεων περιορίζονται μόνο στα δεδομένα σχετικά με τις 
δραστηριότητες της εθνικής πλατφόρμας ηλεκτρονικής προμήθειας. 

 
Διαφθορά 
 
Η αντίληψη της διαφθοράς είναι πολύ υψηλή, καθώς το μερίδιο των ισπανών ερωτηθέντων 
της έρευνας αναφέρει ότι η διαφθορά επηρεάζει προσωπικά την καθημερινότητά τους 
υψηλότερα από ό, τι σε οποιαδήποτε άλλη MS4 και σχεδόν ομόφωνη υποστήριξη για την 
άποψη ότι η διαφθορά είναι ευρέως διαδεδομένη και αποτελεί το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα 
της χώρας , μετά την ανεργία13. Η άποψη αυτή είναι πιθανό να επηρεαστεί από ορισμένες 
περιπτώσεις διαφθοράς υψηλού προφίλ τα τελευταία χρόνια που έχουν προσελκύσει 
σημαντική προσοχή του κοινού στο θέμα. Έξι χιλιάδες αξιωματούχοι υψηλού επιπέδου έχουν 

 
2  
3  
4  
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εξεταστεί για διαφθορά στην Ισπανία τα τελευταία χρόνια5. Ο αριθμός των ερευνών αυξήθηκε 
σημαντικά από τη δεκαετία του 1990 χάρη στη δημιουργία ειδικής εισαγγελικής υπηρεσίας 
για την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος (FECCO), της 
οποίας η αυτονομία και η ικανότητα έχουν ενισχυθεί κατά τη διάρκεια των ετών. 
 
Σύμφωνα με το Εθνικό Παρατηρητήριο των Δημοσίων Συμβάσεων, υπάρχει ισχυρή σχέση 
μεταξύ της διαφθοράς και των δημόσιων συμβάσεων στην Ισπανία και πολλές από τις 
εξέχουσες εθνικές διαφθορές συνδέονται με τις δημόσιες συμβάσεις με κάποιο τρόπο. Οι 
περιπτώσεις διαφθοράς σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο είναι ιδιαίτερα θέμα, ιδίως στους 
τομείς των κατασκευών και της συλλογής αποβλήτων. Ειδικότερα, οι εικαζόμενες 
παραβιάσεις αυξήθηκαν πρόσφατα, ιδίως όσον αφορά τις παρατυπίες στην εφαρμογή των 
κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις, όπως ο διαχωρισμός των συμβάσεων και η 
αδικαιολόγητη χρήση επειγουσών διαδικασιών, υποδεικνύοντας αδυναμίες στα συστήματα 
ελέγχου των δημόσιων συμβάσεων6. Στα τέλη του 2013, η κυβέρνηση αναγνώρισε την 
ανάγκη αντιμετώπισης της διαφθοράς ως θέμα προτεραιότητας και ενέκρινε ένα σχέδιο για 
τη δημοκρατική αναγέννηση16, περιλαμβάνοντας 40 μέτρα για την καταπολέμηση της 
διαφθοράς και τη βελτίωση της διαφάνειας στις δημόσιες διοικήσεις. 
 
Οι πιο θετικές εξελίξεις στην καταπολέμηση της διαφθοράς περιλαμβάνουν την ενίσχυση των 
ποινικών κυρώσεων για τους δημόσιους υπαλλήλους και την εισαγωγή του νόμου 19/2013 
για τη διαφάνεια, την πρόσβαση στις πληροφορίες και την χρηστή διακυβέρνηση. 
Συγκεκριμένα, ο νόμος αυτός οδήγησε στη δημιουργία μιας πύλης διαφάνειας που 
δημοσιεύει, μεταξύ άλλων, τον κατάλογο όλων των συμβάσεων που συνάπτει η κρατική 
διοίκηση με τα αντίστοιχα ποσά και τα ονόματα των εργολάβων. Τα Περιφερειακά Portals 
αναπτύσσονται και παρέχουν τα ίδια είδη πληροφοριών. 
 
Επιπλέον, εκπονούνται επίσης πρωτοβουλίες για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας 
διοίκησης, για παράδειγμα μέσω του Νόμου 27/2013 για τον εξορθολογισμό και την αειφορία 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αποσκοπεί στην ενίσχυση του ελέγχου και στη βελτίωση 
του συντονισμού μεταξύ των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών διοικήσεων. 
 

Ατζέντα για την Ευρώπη 2020 
 
Οι περιβαλλοντικές, καινοτομικές και κοινωνικές εκτιμήσεις δεν λαμβάνονται συστηματικά 
υπόψη κατά την αξιολόγηση των προσφορών στην Ισπανία, μολονότι μπορούν να 
εξεταστούν κατά περίπτωση, ή ως κριτήριο "διαχωρισμού" μεταξύ διαφορετικά ισοδύναμων 
προσφορών7. 
 
Το Πράσινο Σχέδιο Δημόσιων Προμηθειών18, το οποίο ενέκρινε το 2008, θέσπισε εθνικούς 
στόχους για την αύξηση της χρήσης των GPP έως το 25% των συνολικών διαδικασιών και το 
100% της δημόσιας αγοράς για συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες. Στο πλαίσιο αυτό, το 
Υπουργείο Περιβάλλοντος παράγει τακτικά εργαλεία και κατευθυντήριες γραμμές για την 
συμπερίληψη περιβαλλοντικών κριτηρίων στις διαδικασίες υποβολής προσφορών, εκδίδει 
επισκοπήσεις ορθών πρακτικών για διαφορετικούς τύπους συμβάσεων, διοργανώνει 
εκδηλώσεις διάδοσης και ευαισθητοποίησης για τους επαγγελματίες των δημόσιων 
συμβάσεων και παρακολουθεί ετησίως τη χρήση GPP από την κεντρική διοίκηση. Το 2011, 
οι ΠΔΣ χρησιμοποιήθηκαν κυρίως στους τομείς της συλλογής και επεξεργασίας αποβλήτων, 

 
5  
6  
7  
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των δημοσίων έργων, της ενεργειακής απόδοσης στα δημόσια κτίρια, των προμηθειών 
πληροφορικής και των υπηρεσιών καθαρισμού8. Οι περισσότερες περιφέρειες έχουν 
αναπτύξει τις δικές τους στρατηγικές GPP και σχέδια δράσης και ορισμένες από αυτές 
παρακολουθούν επίσης τις ΠΔΣ. Για παράδειγμα, η κυβέρνηση της Χώρας των Βάσκων έχει 
συστήσει Επιτροπή για την συμπερίληψη περιβαλλοντικών κριτηρίων στις δημόσιες 
συμβάσεις που δημοσιεύουν στοιχεία ετησίως9. 
 
Οι μεταρρυθμίσεις των δημόσιων συμβάσεων του 2011 περιελάμβαναν συστάσεις για την 
ενσωμάτωση των κριτηρίων έρευνας και ανάπτυξης και καινοτομίας στις δημόσιες 
συμβάσεις. Στη συνέχεια, έχουν δημοσιευθεί διάφορες κατευθυντήριες γραμμές και 
κατάλογοι ορθών πρακτικών για την προώθηση της συμπερίληψης αυτών των κριτηρίων. Για 
παράδειγμα, το Υπουργείο Οικονομίας, το 2011, εκπόνησε Οδηγό για την Καινοτόμη 
Δημόσια Αγορά (Guide on Innovative Public Purchase) στο πλαίσιο της Κρατικής 
Στρατηγικής Καινοτομίας (E2i). Πιο πρόσφατα, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΤΠΑ για την 
έξυπνη ανάπτυξη του 2014-2020 θέσπισε ειδική στήριξη υπό μορφή επιχορηγήσεων ή 
δανείων σε δημόσιους φορείς σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για την προώθηση 
της χρήσης δημόσιων συμβάσεων για καινοτομία. 
 
Ο νόμος για τις δημόσιες συμβάσεις παρέχει μια σειρά συστάσεων για την ενσωμάτωση 
κοινωνικών παραμέτρων σε διάφορα στάδια των διαδικασιών σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης της τεχνικής ικανότητας, των κριτηρίων 
αποκλεισμού, των κριτηρίων επιλογής και των όρων εκτέλεσης της σύμβασης. Έχουν 
αναπτυχθεί πρακτικά εργαλεία και κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους κοινωνικούς 
στόχους, όπως η ισότητα ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών, η δια βίου μάθηση, η 
ένταξη των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων που κινδυνεύουν με αποκλεισμό και η 
προώθηση δίκαιου εμπορίου. Επιπλέον, ο νόμος επιτρέπει στις αναθέτουσες αρχές να 
περιορίσουν την ανάθεση ορισμένων συμβάσεων σε κοινωνικές επιχειρήσεις ή σε 
εργαζόμενους, εφόσον υπάρχουν σχετικές πιέσεις. 
 

Παρατυπίες και συμπεράσματα των εθνικών ελεγκτικών αρχών 
 
Το Εθνικό Ελεγκτικό Συνέδριο δημοσιεύει ετήσια πορίσματα και συστάσεις σχετικά με τη 
χρήση των δημόσιων συμβάσεων από τις αναθέτουσες αρχές του κράτους. Οι παρατυπίες 
που σχετίζονται με τις δημόσιες συμβάσεις οφείλονται γενικά στην έλλειψη αυστηρότητας 
στις φάσεις προετοιμασίας και ανάθεσης των δημόσιων συμβάσεων, με αποτέλεσμα 
επιπλέον καθυστερήσεις και απρόβλεπτες δαπάνες καθώς και ανεπαρκή έλεγχο και 
παρακολούθηση της εφαρμογής των συμβάσεων. 
Το Εθνικό Ελεγκτικό Συνέδριο αξιολογεί τακτικά τους κύριους τομείς κινδύνου στις δημόσιες 
συμβάσεις σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Τονίζει το 2012 ότι οι πιο συχνές 
παρατυπίες που διαπιστώθηκαν περιλαμβάνουν τη διάσπαση μεγάλων συμβάσεων σε 
μικρότερες προσφορές προκειμένου να αποφευχθούν οι απαιτήσεις των δημόσιων 
συμβάσεων, η χρήση κριτηρίων προσαρμοσμένων σε συγκεκριμένο υποψήφιο, η έλλειψη 
κριτηρίων επιλογής και σαφών αποφάσεων ανάθεσης καθώς και η έλλειψη κυρώσεων που 
επιβάλλονται στις προσφορές υψηλής τιμής10. 

 
8  
9 . 
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Επιπλέον, οι εκκλήσεις που υποβλήθηκαν στο TACRC κατά τα τελευταία έτη δείχνουν ότι οι 
τύποι τομέων που επηρεάζονται περισσότερο από προβλήματα προμηθειών ήταν η 
υποδομή, η ασφάλεια και οι κοινωνικές υπηρεσίες. Το 2014, οι μισές προσφυγές (50%) 
αναφέρονται σε παρατυπίες που σχετίζονται με την ανάθεση της σύμβασης. Άλλα σημαντικά 
θέματα που αναφέρονται στις προδιαγραφές του διαγωνισμού (23%) και αποκλεισμός του 
προσφέροντος (21%). 

 

Άποψη 
Οι τρέχουσες μεταρρυθμίσεις της δημόσιας διοίκησης, το σύστημα δημόσιων συμβάσεων και 
οι πολιτικές για την καταπολέμηση της διαφθοράς αναμένεται να αυξήσουν την 
αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια στη διαχείριση των συμβάσεων που χρηματοδοτούνται 
από το δημόσιο. Συγκεκριμένα, προβλέπεται επί του παρόντος σειρά μέτρων για την 
περαιτέρω συγκέντρωση διαδικασιών όσον αφορά τη χρήση ενός κεντρικού οργανισμού 
προμηθειών για την εθνική διοίκηση και οι περιφερειακές / τοπικές αρχές, ένα μοναδικό 
μητρώο υποψηφίων και μια κοινή πλατφόρμα ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων για τη 
συγκέντρωση πληροφοριών από τον δημόσιο τομέα από τις εθνικές και περιφερειακές 
αναθέτουσες αρχές. Οι ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις ενισχύθηκαν πρόσφατα 
καθιστώντας υποχρεωτική την ηλεκτρονική τιμολόγηση τον Ιανουάριο του 2015 για όλες τις 
αναθέτουσες αρχές. Θα ενισχυθεί επίσης μέσω της περαιτέρω ανάπτυξης της ηλεκτρονικής 
υποβολής11. 
Προβλέπεται επίσης περαιτέρω ενσωμάτωση των διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης, π.χ. 
μέσω συμβάσεων μεταξύ εθνικών και περιφερειακών επιτροπών δημοσίων συμβάσεων, 
διοικητικών δικαστηρίων συμβατικών προσφυγών και μεταξύ εθνικών και περιφερειακών 
σχολών κατάρτισης δημόσιων υπαλλήλων για την αύξηση της συνεργασίας και την 
αποσαφήνιση της κατανομής των αρμοδιοτήτων. 
 
ΑΝΑΛΥΣΗ 
Πλεονεκτήματα 
Η Ισπανία έχει καταβάλει σημαντικές προσπάθειες για την ανανέωση του συστήματος 
προμηθειών τα τελευταία χρόνια, ξεκινώντας νέα προγράμματα, εργαλεία και πρωτοβουλίες. 
Έχουν σημειωθεί αξιοσημείωτες βελτιώσεις χάρη στη δημιουργία ειδικής διοικητικής 
δικαιοδοσίας των συμβατικών προσφυγών και στις επαρκείς δυνατότητες των δημόσιων 
αρχών, ιδίως για τη διαχείριση των κονδυλίων της ΕΕ. 
Το κλίμα των πρόσφατων σκανδάλων διαφθοράς βοήθησε να τεθούν φιλόδοξες 
μεταρρυθμίσεις κατά της διαφθοράς και της διαφάνειας στην κορυφή της πολιτικής ατζέντας, 
δημιουργώντας μια πραγματική ευκαιρία για θετικές αλλαγές. 
Επιπλέον, η οικονομική κρίση και η αυξανόμενη πίεση στα δημόσια οικονομικά οδήγησαν 
στη δρομολόγηση μιας διαρθρωτικής μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης με στόχο τη 
μείωση των ανεπαρκειών και την ενίσχυση της απλούστευσης, της διαφάνειας και της 
εναρμόνισης των διαδικασιών των δημοσίων συμβάσεων μεταξύ των διαφόρων επιπέδων 
διακυβέρνησης. 
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Αδυναμίες 
Ο μεγάλος αριθμός και η ποικιλομορφία των αναθετουσών αρχών στην Ισπανία προκάλεσε 
τον πολλαπλασιασμό των κανόνων και διαδικασιών εφαρμογής στις δημόσιες συμβάσεις με 
την προϋπόθεση της σαφήνειας και της διαφάνειας για τους αγοραστές και τους 
προσφέροντες12. Η αποκεντρωμένη εδαφική και θεσμική διάρθρωση της χώρας δεν 
δικαιολογεί απαραιτήτως την επικάλυψη των οργανισμών δημοσίων συμβάσεων σε εθνικό 
και περιφερειακό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των φορέων εποπτείας, των 
συμβουλευτικών συμβουλίων, των διοικητικών δικαστηρίων και των σχολών κατάρτισης των 
δημοσίων υπαλλήλων. Όπως επισημαίνεται από την Επιτροπή Μεταρρύθμισης των 
Δημόσιων Διοικήσεων (CORA) 11, η απόλυση αρμοδιοτήτων και διαδικασιών πρέπει να 
διορθωθεί για να μειωθούν οι επικαλύψεις, οι ασυνέπειες στην εφαρμογή των κανόνων στη 
χώρα και οι περιττές καθυστερήσεις και δαπάνες. 
 
Επιπλέον, ενώ οι μεταρρυθμίσεις που πραγματοποιήθηκαν ήταν θετικές, πρέπει να γίνουν 
ακόμη πολλά. Η αντίληψη της διαφθοράς και της δυσπιστίας στην κυβέρνηση παραμένει 
υψηλή και εξακολουθεί να αποτελεί εμπόδιο στη συμμετοχή στις δημόσιες συμβάσεις τόσο 
από τοπικούς όσο και από διεθνείς προμηθευτές. Επιπλέον, μολονότι η χρήση των ανοικτών 
διαδικασιών στην Ισπανία κατά μέσο όρο έχει πλεονεκτήματα για τη διαφάνεια και παρά την 
πρόσφατη ανάπτυξη διαδικτυακών πύλων διαφάνειας που δημοσιεύουν στατιστικές και 
πληροφορίες σχετικά με τις συμβάσεις που έχουν ανατεθεί, εξακολουθεί να υπάρχει 
περιθώριο βελτίωσης. Αυτό αφορά ειδικότερα την πρόσβαση, τη διαλειτουργικότητα και την 
ευχρηστία των πληροφοριών σχετικά με τις δημόσιες προσφορές και τη διαφάνεια των 
κριτηρίων επιλογής. 

Οι μηχανισμοί εποπτείας των δημόσιων συμβάσεων πρέπει επίσης να ενισχυθούν, ιδίως με 
την ενίσχυση των επιτόπιων ελέγχων εκτέλεσης των συμβάσεων. Επιπλέον, οι σημερινές 
κυρώσεις που επιβλήθηκαν τόσο στις αναθέτουσες αρχές όσο και στους οικονομικούς φορείς 
δεν είχαν επαρκές αποτρεπτικό αποτέλεσμα13. 
Επιπλέον, η χρήση ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων εξακολουθεί να περιορίζεται σε 
μεγάλο βαθμό στην ηλεκτρονική δημοσίευση προκηρύξεων διαγωνισμών και ηλεκτρονικής 
τιμολόγησης. 

Συστάσεις 

● Συνεργασία ανάμεσα σε περιφέρειες και με την κεντρική αυτοδιοίκηση:  
Η αποκεντρωμένη διοικητική και εδαφική διάρθρωση της Ισπανίας παρέχει 

ουσιαστική αυτονομία στις περιφέρειες, με αποτέλεσμα την αποφυλάκιση και την 
αλληλεπικάλυψη μεταξύ φορέων που ασχολούνται με δημόσιες συμβάσεις. Ο 
μεγαλύτερος συντονισμός και η συνεργασία μεταξύ αυτών των οργανισμών θα μπορούσε 
να μειώσει την αβεβαιότητα για τους επαγγελματίες και να βελτιώσει την 
αποτελεσματικότητα: Να αυξηθεί ο συντονισμός μεταξύ των ειδικών δικαστηρίων των 
συμβατικών προσφυγών για την καλύτερη εναρμόνιση της ερμηνείας των νόμων περί 
δημοσίων συμβάσεων μεταξύ των περιφερειών. 

 
o Αύξηση του συντονισμού και εξέταση συγχωνεύσεων των συμβουλευτικών 
συμβουλίων για τις δημόσιες συμβάσεις. Αυτοί οι καινοτόμοι και ελπιδοφόροι θεσμοί 
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λειτουργούν ως επί το πλείστον τοπικά και ανεξάρτητα, οδηγώντας σε 
αλληλεπικαλύψεις και πιθανές ασυνέπειες μεταξύ των περιφερειών, δημιουργώντας 
σύγχυση για τους οικονομικούς φορείς και τις αναθέτουσες αρχές. 
 
o Αύξηση του συντονισμού μεταξύ των φορέων εποπτείας των δημοσίων συμβάσεων 
σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, όπως το IGAE και οι περιφερειακοί ελεγκτές, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεπής εφαρμογή του ενιαίου νομοθετικού πλαισίου 
για τις δημόσιες συμβάσεις σε ολόκληρη τη χώρα. 
 

● Έλεγχος και εποπτεία: Η εποπτεία των δημόσιων συμβάσεων παρουσιάζει 
ορισμένες ελλείψεις στη μείωση της απάτης και των επανειλημμένων παρατυπιών. 
o Να αυξηθούν οι κυρώσεις για παραβιάσεις των κανόνων για τις δημόσιες 
συμβάσεις ώστε να έχουν πιο αποτρεπτικό αποτέλεσμα. 
o Να ενισχυθεί η παρακολούθηση και ο έλεγχος της εκτέλεσης των συμβάσεων με 
επιτόπιους ελέγχους και επισκέψεις για τη μείωση των υπερβάσεων του κόστους και 
των καθυστερήσεων. 
o Να απαιτηθεί η δημοσίευση ετήσιου σχεδιασμού προμηθειών από τις αναθέτουσες 
αρχές για την αύξηση της διαφάνειας και τη διευκόλυνση της παρακολούθησης και 
της εποπτείας από τους περιφερειακούς και εθνικούς ελεγκτές (IGAE) και τους 
πολίτες. 
o Τα εθνικά ταμεία ESI Ταμείων θα πρέπει να εκδίδουν σαφέστερες, πιο 
συγκεντρωτικές οδηγίες και υλικό καθοδήγησης για τους ενδιάμεσους φορείς και τους 
περιφερειακούς ελεγκτές για την προώθηση μιας πιο εναρμονισμένης ερμηνείας των 
κανόνων. Ο συντονισμός μεταξύ των ΜΑ θα μπορούσε να οδηγήσει σε ακόμη 
μεγαλύτερη απλούστευση. 

● Ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις: Η απορρόφηση των ηλεκτρονικών δημοσίων 
συμβάσεων παραμένει πολύ περιορισμένη, εν μέρει λόγω του μεγάλου αριθμού 
διαφορετικών εργαλείων και πλατφορμών, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά 
πολύπλοκες και χρονοβόρες τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις για τους 
οικονομικούς φορείς 
o Αύξηση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των τοπικών και περιφερειακών 
πλατφορμών ηλεκτρονικής προμήθειας και της κεντρικής πλατφόρμας e-procurement 
PLACE. ο 
o ο συντονισμός που δημιουργήθηκε μεταξύ των περιφερειακών πλατφορμών στην 
Αραγονία, την Κανταβρία και τη Μαδρίτη και η πλατφόρμα PLACE θα μπορούσε να 
χρησιμεύσει ως πρότυπο. Η ενοποίηση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής ειδοποίησης θα 
πρέπει να αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα. 
o Ενίσχυση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των διαφόρων μητρώων υποψηφίων σε 
εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. 
o Προώθηση μιας κουλτούρας υπέρ των ηλεκτρονικών προμηθειών μεταξύ των 
αναθετουσών αρχών μέσω εκστρατείας ευαισθητοποίησης και βελτίωσης των 
εργαλείων ηλεκτρονικών προμηθειών. 

● Τοπική κατάρτιση και υποστήριξη: Παρόλο που υπάρχουν σημαντικές ευκαιρίες 
κατάρτισης σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, οι τοπικοί ασκούμενοι δεν είναι 
ικανοποιημένοι όσον αφορά την κατάρτιση και την υποστήριξη. 
o Να καταστεί προσιτή η κατάρτιση για τις εθνικές και περιφερειακές διοικήσεις στους 
τοπικούς φορείς παροχής δημόσιων συμβάσεων. 
o Ανάπτυξη τυποποιημένων εντύπων και εγγράφων διαγωνισμού σε εθνικό επίπεδο για τη 
στήριξη των αναθετουσών αρχών και ιδίως των μη συχνών διαγωνιζομένων. 
o Δημιουργία μιας πύλης ενιαίας εξυπηρέτησης για πληροφορίες σχετικά με τις δημόσιες 
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συμβάσεις, προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση των αναθετουσών αρχών στις 
επίσημες οδηγίες και εργαλεία.  
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Παράρτημα A.1.6 – Θεσμικό σύστημα και νομικό πλαίσιο 
στις δημόσιες συμβάσεις στην Ιταλία  

 
Ιστορικό αρχείου  

Date Author Action Status 
Diss. 
Level 

16.07.19 ROMA – Marco Surace  Elaboration of the Annex A1.6 V0.0 - 
Draft 

RE 

Dissemination Level:  
PU - Public 
PP - Restricted to other programme participants (including the Commission Services) 
RE - Restricted to a group specified by the consortium (including the Commission Services) 
CO - Confidential, only for members of the consortium (including the Commission Services) 

 
1. Θεσμικό σύστημα στον τομέα των δημοσίων 

συμβάσεων 
Στην Ιταλία, το νομοθετικό διάταγμα της 18ης Απριλίου 2016, n. 50 - ο κώδικας δημοσίων 
συμβάσεων, ρυθμίζει το ζήτημα των προμηθειών, των υπηρεσιών και των παραχωρήσεων 
και τις συναφείς δημόσιες συμβάσεις. Με την έναρξη ισχύος του, καταργούσε τον 
προηγούμενο κώδικα δημοσίων συμβάσεων, δηλαδή το νομοθετικό διάταγμα 163/2006. 

Ο νέος κώδικας εφαρμόζει τις οδηγίες 2014/23 / ΕΕ, 2014/24 / ΕΕ και 2014/25 / ΕΕ σχετικά 
με τη σύναψη συμβάσεων παραχώρησης, σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις και τις 
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων παροχής υπηρεσιών στους τομείς των υδάτων, της 
ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών. 

Ο Κώδικας διατυπώνεται με διαδοχικές διαδικασίες, από τη στιγμή που αποφασίζεται η 
διαδικασία σύναψης συμβάσεων μέχρι την τελική εκτέλεση, μέσω: 

• ο προγραμματισμός, ο προγραμματισμός και ο σχεδιασμός (κρίσιμες φάσεις για τον 
φορέα προμηθείας) 

• οι μέθοδοι ανάθεσης, που προσδιορίζουν τις κοινές αρχές για όλους τους τύπους 
ανάθεσης: διαφάνεια, οικονομία, αποτελεσματικότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, 
ελεύθερος ανταγωνισμός, απαγόρευση των διακρίσεων, εφαρμογή συλλογικών 
συμβάσεων στο προσωπικό που απασχολείται στα έργα, υπηρεσίες και προμήθειες 
που καλύπτονται από τις συμβάσεις, τη δυνατότητα εφαρμογής του νόμου 241/1990 
(σχετικά με τη διοικητική διαφάνεια), του RUP (υπεύθυνος ενιαίας διαδικασίας), των 
φάσεων των διαδικασιών, των ελέγχων των πράξεων ανάθεσης και των κριτηρίων 
ενεργειακής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητα. 

Ως εκ τούτου, οι διαδικαστικοί κανόνες ρυθμίζονται για κάθε τύπο σύμβασης: 

• προμήθεια 

• Παραχωρήσεις 

• άλλοι τύποι όπως αυτοί στο σπίτι 

• Γενικός εργολάβος 
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• Μέσα εταιρικής σχέσης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένης της 
χρηματοδότησης σχεδίων στο τελευταίο 

• εργαλεία οριζόντιας επικουρικότητας 

• τη διοικητική ανταλλαγή 

Τα μεμονωμένα βήματα ρυθμίζονται μέσω: 

• επαλήθευση του κοινοτικού κατώτατου ορίου και των απαιτήσεων προσόντων του 
αναδόχου 

• τρόπος ανάθεσης και επιλογή του εργολάβου 

• προσκλήσεις υποβολής προσφορών 

• ειδοποιήσεις 

• επιλογή των προσφορών 

• βραβείο 

• εκτέλεση 

• επαλήθευση 

• δοκιμές 

Όσον αφορά την επιλογή του αντισυμβαλλομένου, το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από 
οικονομική άποψη προσφοράς με βάση την καλύτερη σχέση ποιότητας / τιμής (η οποία 
συνδυάζει την προσδοκώμενη οικονομική προσφορά και την τεχνική προσφορά), η οποία 
προηγουμένως αντιπροσώπευε μόνο μία από τις διαθέσιμες εναλλακτικές κριτήριο για την 
προτιμησιακή κατακύρωση. 

Τα επαγγελματικά προσόντα απαιτούνται τόσο για τους οικονομικούς φορείς, για τους 
οποίους παρέχεται ειδική πειθαρχία, η οποία περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της 
νομιμότητας, όσο και για τους φορείς προμήθειας, σύμφωνα με προκαθορισμένα πρότυπα 
και συστήματα ανταμοιβής που επιτρέπουν προοδευτικά τη σύναψη δαπανηρότερων και 
πολύπλοκων έργων, και τις υπηρεσίες. 

Στον νέο κώδικα μεταξύ των διατάξεων που αποσκοπούν στην προώθηση του 
ανταγωνισμού, εισάγεται το ενιαίο ευρωπαϊκό έγγραφο προσφορών, το οποίο θα επιτρέψει 
την άμεση απελευθέρωση του ευρωπαϊκού ανταγωνισμού και των απλουστεύσεων για τους 
οικονομικούς φορείς, οι οποίοι θα χρησιμοποιήσουν ένα ενιαίο έγγραφο για να 
πιστοποιήσουν αυτοπροσώπως την απουσία όλων τους λόγους αποκλεισμού που θα 
εξακριβώσει ο φορέας προμήθειας. 

Προβλέπεται η σταδιακή μετάβαση στις πλήρως ψηφιακά διαχειριζόμενες διαδικασίες, με 
συνέπεια τη μείωση του διοικητικού φόρτου. 

Το ινστιτούτο της «σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα» (PPP) ρυθμίζεται για πρώτη 
φορά από τον κώδικα, ως αυτόνομη γενική πειθαρχία, ως μορφή συνέργειας μεταξύ 
δημοσίων αρχών και ιδιωτών για τη χρηματοδότηση, την υλοποίηση ή τη διαχείριση 
υποδομών ή δημόσιες υπηρεσίες, ώστε η διοίκηση να έχει περισσότερους πόρους και να 
αποκτήσει καινοτόμες λύσεις. Αναμένεται ότι τα έσοδα του οικονομικού φορέα μπορούν να 
προέρχονται από το τέλος που αναγνωρίζεται από τον παρέχοντα τις υπηρεσίες αλλά και 
από άλλες μορφές οικονομικής αντιστάθμισης, όπως τα άμεσα έσοδα από τη διαχείριση της 
υπηρεσίας προς τους εξωτερικούς χρήστες. Η ΣΔΙΤ περιλαμβάνει «οριζόντιες παρεμβάσεις 
επικουρικότητας», δηλαδή τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στη φροντίδα των 
δημόσιων χώρων ή την ενίσχυση των αχρησιμοποίητων περιοχών και ακινήτων μέσω 
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πολιτιστικών πρωτοβουλιών, παρεμβάσεων αστικής διακόσμησης, ανάκτησης και 
επαναχρησιμοποίησης με σκοπό το γενικό συμφέρον. Η "διοικητική ανταλλαγή" ρυθμίζεται 
επίσης για την πραγματοποίηση έργων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τους πολίτες, με 
κοινωνικούς και πολιτιστικούς σκοπούς, από οργανωμένες ομάδες πολιτών, χωρίς 
επιβαρύνσεις για τον οργανισμό. 

Ο Κώδικας δεν προβλέπει παρεκκλίσεις από την εφαρμογή των συνήθων διαδικασιών 
δημοσίων συμβάσεων, με εξαίρεση τους τομείς που εξαιρούνται ρητά από την οδηγία και 
περιπτώσεις εξαιρετικής επείγουσας ανάγκης και πολιτικής προστασίας, όπου προβλέπεται 
ότι η άμεση εκτέλεση των έργων ή υπηρεσίες που είναι απαραίτητες για την εξάλειψη της 
προκατάληψης κατά της δημόσιας ασφάλειας εντός καθορισμένων ορίων. Τα όρια που 
ορίζονται στον νέο κώδικα είναι 200.000 ή ό, τι είναι απαραίτητο για την εξάλειψη της 
προκατάληψης, για τα πολιτιστικά περιουσιακά στοιχεία μέχρι 300.000 ευρώ και για την 
πολιτική προστασία σε περιπτώσεις δήλωσης κατάστασης έκτακτης ανάγκης μέχρι το 
κατώτατο όριο των έργων. 

Για μεγάλα δημόσια έργα που ενδέχεται να έχουν περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο 
στα εδάφη, η προσφυγή στη διαδικασία δημόσιας συζήτησης είναι υποχρεωτική. Τα κριτήρια 
προσδιορισμού των εμπλεκόμενων έργων και των όρων διεξαγωγής και ολοκλήρωσης της 
διαδικασίας θα καθοριστούν με διάταγμα του Προέδρου του Συμβουλίου Υπουργών, μετά 
από πρόταση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, μετά από διαβούλευση με τον 
Υπουργό Περιβάλλοντος και προστασίας της επικράτειας και της θάλασσας και του 
Υπουργού Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Δραστηριοτήτων, με την επιφύλαξη της γνώμης των 
αρμόδιων κοινοβουλευτικών επιτροπών. 

Το νομοθετικό διάταγμα n. 56/2017 έχει προβεί σε πρόσθετες και διορθωτικές διατάξεις στον 
Κώδικα δημοσίων συμβάσεων, οι οποίες αφορούν κυρίως: 

• συμβάσεις κάτω από το όριο 

• επίπεδα σχεδιασμού 

• ολοκληρωμένες δημόσιες συμβάσεις και παρατυπίες των προσφορών 

• επιτροπή επιλογής 

 

2. Ηλεκτρονικές προμήθειες  
Το νομοθετικό διάταγμα νο. 50 προβλέπει ειδικές διατάξεις σχετικά με την εφαρμογή των 
ευρωπαϊκών οδηγιών και εισάγει τις απαραίτητες δράσεις για τη ρύθμιση και την τυποποίηση 
των διαδικασιών στον τομέα των ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων. 

Η ιταλική νομοθεσία προβλέπει διάφορα δημόσια μέσα ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων 
προσαρμοσμένα στις γενικές και ειδικές διαδικασίες υποβολής προσφορών: δυναμικό 
σύστημα απόκτησης, συμφωνία-πλαίσιο, προβλέποντας για τις διαδικασίες αυτές τη χρήση 
ηλεκτρονικών και τηλεματικών συστημάτων για την υποβολή ανταγωνιστικών προσφορών 
και την ηλεκτρονική δημοσίευση εγγράφων διαγωνισμού. Επιπλέον, οι ηλεκτρονικοί 
πλειστηριασμοί ρυθμίζονται: δεν αποτελούν διαδικασία υποβολής προσφορών, αλλά είναι 
«παραδοσιακές» διαδικασίες υποβολής προσφορών που διεξάγονται μέσω ηλεκτρονικού 
εργαλείου διαπραγμάτευσης προσφορών. 

Ο κύριος ιταλικός δημόσιος φορέας ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων είναι η Consip SpA, 
μια εσωτερική εταιρεία του Υπουργείου Οικονομίας, η οποία χρησιμοποιεί και διαθέτει 
συγκεκριμένα εργαλεία διαπραγμάτευσης: Συμβάσεις, Ηλεκτρονική Αγορά, Συμφωνίες 
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Πλαίσιο, Δυναμικό Σύστημα Απόκτησης. Από τις 1.200.000 διαδικασίες αγοράς που η 
δημόσια διοίκηση ξεκινάει κάθε χρόνο, 430.000 διαχειριζόταν η Consip το 2013 μέσω 
συστημάτων ηλεκτρονικών προμηθειών. 

Παραπομπές: 

1 DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 163: Codice dei contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE 

2 DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50: Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei 
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture. (16G00062) 

3 DECRETO LEGISLATIVO 19 aprile 2017, n. 56: Disposizioni integrative e correttive 
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 
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Παράρτημα A.1.7 – Θεσμικό σύστημα και νομικό πλαίσιο 
στις δημόσιες συμβάσεις στην Πορτογαλία  

 

1. Σύνοψη του Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων  
 

Η πορτογαλική κυβέρνηση είναι δομημένη σε ένα αποκεντρωμένο σύστημα με την κεντρική 
της κυβέρνηση, δύο αυτόνομες περιοχές των Αζορών και της Μαδέρας, καθώς και δήμους 
και ενορίες σε τοπικό επίπεδο. Οι Αζόρες και η Μαδέρα έχουν το δικό τους πολιτικό 
καθεστώς και απολαμβάνουν νομοθετική αυτονομία σε ορισμένους κυβερνητικούς τομείς, 
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας προσαρμογής της εθνικής νομοθεσίας σύμφωνα με 
τις δικές τους ιδιαιτερότητες. 

Από το 2007, η Πορτογαλία ξεκίνησε μια ουσιαστική αλλαγή του συστήματος προμηθειών 
από ένα όπου οι ευθύνες ήταν ευρέως διασκορπισμένες, σε ένα κεντρικό σύστημα υπό τον 
συντονισμό του Ινστιτούτου Δημόσιων Αγορών, Ακίνητης Περιουσίας και Κατασκευών (InCI) 
και της οντότητας της κοινής χρήσης Υπηρεσίες Δημόσιας Διοίκησης (eSPap). 

Εκσυγχρονίστηκε και εξειδικεύτηκε η προμήθεια στην Πορτογαλία που οδηγεί στην καλύτερη 
διαφάνεια πρακτικές με σημαντική εξοικονόμηση κόστους στη δημόσια διοίκηση. Ένα βασικό 
στοιχείο του είναι οι ηλεκτρονικές συμβάσεις, που υλοποιήθηκαν μέσω ιδιωτικής 
πλατφόρμας. Η Πορτογαλία έγινε ηγέτης της ΕΕ καθιστώντας υποχρεωτικές τις ηλεκτρονικές 
συμβάσεις το 2009 και σήμερα τις ηλεκτρονικές συμβάσεις. Το περιβαλλοντικό σύστημα είναι 
καλά εδραιωμένο, καλύπτει ολόκληρη την αλυσίδα των προμηθειών, και αναφέρεται συχνά 
ως πηγή βέλτιστων πρακτικών για άλλα κράτη μέλη. 

 

2. Νομικά Χαρακτηριστικά του Συστήματος Δημοσίων 
Συμβάσεων  

 

Το ισχύον πορτογαλικό σύστημα προμηθειών διαμορφώθηκε σε μεγάλο βαθμό από την 
υιοθέτηση του κοινού Κώδικας προμηθειών (Public Procurement Code PPC) το 2008, ο 
οποίος μετέφερε τις οδηγίες της ΕΕ 2004/17 / CE και 2004/18 / CE και ξεκίνησε μια 
σημαντική αναθεώρηση του προηγούμενου νομικού συστήματος. 

Η PPC εκσυγχρονίζει, συγκεντρώνει και επαγγελματικοποιεί το σύστημα δημιουργώντας ένα 
κεντρικό οργανισμός προμηθειών, το InCI και ένας οργανισμός αγορών, ο προκάτοχος του 
eSPap και εντολή ηλεκτρονικών διαδικασιών για την κεντρική διοίκηση. Οι τοπικές αρχές 
διατηρούν αυτονομία για τις δικές τους προμήθειες, αλλά έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν 
μέσω του eSPap συμβάσεις-πλαίσια. 

Στη συνέχεια, η PPC έχει τροποποιηθεί αρκετές φορές, η πιο πρόσφατη μέσω Decreelaw 
149/2012, η οποία προσδιορίζει την εφαρμογή των δεσμεύσεων της Πορτογαλίας στις 
Δημόσιες Συμβάσεις σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής για την 
Πορτογαλία. Οι αυτόνομες περιοχές της Μαδέρας και των Αζορών έχουν κάποια ελευθερία 
να προσαρμόσουν τη PPC σύμφωνα με στις ιδιαιτερότητές τους ως αυτόνομες περιοχές. Οι 
οδηγίες της ΕΕ για το 2014 δεν έχουν ακόμη μεταφερθει στο πορτογαλικό δίκαιο. 

2. Θεσμικό Σύστημα 



Annex A1 

Institutional system and legal framework in the field of procurement 

 

  

  35 / 36

 

 

Ο κύριος φορέας πολιτικής στο πορτογαλικό σύστημα προμηθειών είναι το Ministry of 
Economy, που είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη και τον καθορισμό της πολιτικής 
προμηθειών. Σε αυτό, υποστηρίζεται από το InCI. Μαζί με το Ministry of Finance, ένας 
άλλος σημαντικός παράγοντας στο σύστημα προμηθειών, οι αρμοδιότητές τους καλύπτουν 
τη μετάδοση πληροφοριών στην κοινωνία των πολιτών σχετικά με προμήθεια και αναφορά 
στην ΕΕ των στατιστικών προμηθειών. Και τα δύο υπουργεία είναι υπεύθυνα για τη 
συμμόρφωση με τη στατιστική αναφορά του συστήματος προμηθειών. 

Το κεντρικό όργανο αγορών είναι το eSPap, το οποίο διαχειρίζεται ένα μεγάλο πλαίσιο 
συμβάσεις μέσω των οποίων οι κεντρικές κυβερνητικές υπηρεσίες καλούνται να αγοράσουν 
τυποποιημένα είδη όπως μηχανοκίνητα οχήματα και είδη χαρτιού. Το eSPap ανέλαβε 
πρόσφατα τις αποστολές και καθήκοντα της προηγούμενης Εθνικής Υπηρεσίας Δημόσιων 
Συμβάσεων (NAPP), μεταξύ άλλων. Ο Το eSPap παρέχει έναν αριθμό κοινών υπηρεσιών 
σε διάφορους κυβερνητικούς φορείς εκ των οποίων η προμήθεια είναι μόνο μία. Οι 
υπηρεσίες είναι διαθέσιμες σε κάθε δημόσιο φορέα που αποφασίζει να συμμετάσχει στο 
Εθνικό σύστημα δημοσίων συμβάσεων (NSPP), συμπεριλαμβανομένων των 
περιφερειακών και δημοτικών συμβάσεων αρχές. 

Η Πορτογαλική Αρχή Ανταγωνισμού (PCA) έχει την αποστολή να διασφαλίσει τη 
συμμόρφωση με τους κανόνες ανταγωνισμού στην Πορτογαλία, και ιδίως, την εποπτεία και 
τη διασφάλιση ότι το κοινό οι διαδικασίες δεν παραβιάζουν αυτούς τους κανόνες. Το PCA 
είναι ένα συνεργαζόμενο ίδρυμα του Ευρωπαϊκού Δικτύου της Ρυθμιστές ανταγωνισμού. 

Ένα άλλο όργανο εξωτερικής εποπτείας είναι το Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο είναι 
πλήρως ανεξάρτητο δικαστικό φορέας που έχει δικαιοδοσία για όλα τα πορτογαλικά 
διοικητικά ιδρύματα και την επικράτειά του, και μπορεί να επιβάλει κυρώσεις για 
παραβιάσεις. Οι εσωτερικοί έλεγχοι εκτελούνται από τους Γενικούς Επιθεωρητές των 
διαφόρων υπουργείων. 

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης και Συνοχής (AD&C), ο οποίος λειτουργεί υπό το Υπουργείο 
για Περιφερειακή ανάπτυξη, παρέχει επίσης μια σημαντική υποστηρικτική λειτουργία. Το 
πρακτορείο συντονίζει την πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης και διασφαλίζει, σε τεχνικό 
επίπεδο, το γενικό συντονισμός των ΕΔΕΤ για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020. 

Πηγή: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/how/improving-
investment/publicprocurement/study/country_profile/pt.pdf  

 

4. Η πλατφόρμα BASE  
  
Η πύλη BASE (BP), που διαχειρίζεται πλέον το Instituto da Construção e do Imobiliário, InCI 
(Ινστιτούτο Κατασκευών και Real Estate, InCI), ιδρύθηκε με σκοπό τη δημιουργία μιας 
διαδικτυακής πύλης αφιερωμένης σε δημόσιες συμβάσεις, η οποία συγκεντρώνει όλες τις 
σχετικές πληροφορίες σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις. 

Η BP δημοσιεύει πληροφορίες για όλες τις συμβάσεις που συνάπτονται βάσει του κώδικα 
δημοσίων συμβάσεων και παρέχει επίσης πρόσβαση στο σύστημα πληροφοριών που 
αξιολογεί και παρακολουθεί τα δημόσια έργα προμήθειες στην Πορτογαλία: το Observatório 
das Obras Públicas (Παρατηρητήριο Δημοσίων Έργων). 

Ως φόρουμ αναφοράς στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, η πύλη εκτελεί διάφορες 
λειτουργίες: 
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α) συγκεντρώνει τα σημαντικότερα δεδομένα για τις δημόσιες συμβάσεις που έχουν 
συναφθεί · 

β) διαφημίζει, μεταξύ άλλων, την προκήρυξη διαγωνισμών και άλλες διαδικασίες 
προμηθειών, τη σύναψη συμβάσεων και τυχόν κυρώσεις που επιβάλλονται για παραβιάσεις 
των δημοσίων συμβάσεων Κώδικας; 

γ) διαδίδει τεχνικό περιεχόμενο και σχετική νομοθεσία · 

δ) φέρνει τα θεσμικά όργανα πιο κοντά στους πολίτες, ενθαρρύνοντάς τα να παρακολουθούν 
και να είναι εξοικειωμένοι με τις δημόσιες δαπάνες. 

 

http://www.base.gov.pt/Base/en/Portal/Base  
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Αποποίηση Ευθύνης  
 

Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές αντιπροσωπεύουν παραδοτέο έγγραφο το οποίο 
συντάχθηκε στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος SUITS (Supporting Urban 
Integrated Transport Systems; Transferable Tools for Authorities), μια τετραετή δράση 
έρευνας και καινοτομίας που αποσκοπεί στην αύξηση της ικανότητας των τοπικών αρχών και 
των φορέων μεταφορών να εφαρμόσουν βιώσιμα μέτρα μεταφορών. Το SUITS είναι ένα από 
τα τρία έργα της πρωτοβουλίας CIVITAS 2020 της ΕΕ που επικεντρώνεται στα σχέδια 
βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Το πρόγραμμα SUITS έλαβε χρηματοδότηση από το 
πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Horizon 2020 βάσει της 
σύμβασης επιχορήγησης αριθ. 690650/2016. 

Το παρόν έγγραφο είναι ένα σχέδιο έκδοσης με επίπεδο διάδοσης μεταξύ των εταίρων του 
έργου (PP - Περιορισμένο σε άλλους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα συμπεριλαμβανομένων 
των υπηρεσιών της Επιτροπής) με σκοπό την ανατροφοδότηση μέσω σχολίων. Αυτή η 
έκδοση θα χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας. Τα αποτελέσματα αυτών 
των κατευθυντήριων οδηγιών θα δοκιμαστούν και θα αναλυθούν κατά τη διάρκεια πιλοτικής 
εφαρμογής στο Δήμο της Alba Iulia (Ρουμανία) στο πλαίσιο του έργου SUITS. Η τελική 
έκδοση των κατευθυντήριων γραμμών πρόκειται να κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο του 2019 σε 
7 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Απαγορεύεται η αντιγραφή, διανομή ή δημοσίευση του περιεχομένου των υλικών που 
παρουσιάζονται στις παρούσες Οδηγίες υπό οποιαδήποτε μορφή, από οποιοδήποτε φυσικό 
ή νομικό πρόσωπο, χωρίς τη συγκατάθεση των συγγραφέων. 

Οι πληροφορίες και οι απόψεις που παρουσιάζονται σε αυτά τα σχέδια κατευθυντήριων 
γραμμών είναι εκείνες των συντακτών και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα την επίσημη 
γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ούτε κανένα πρόσωπο που ενεργεί εξ ονόματός τους μπορεί να θεωρηθεί 
υπεύθυνο για τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτά. 

Η μεγαλύτερη βοήθεια για τη βελτίωση αυτού που κάνουμε είναι η ανατροφοδότηση που 
λαμβάνουμε από επαγγελματίες από τις τοπικές αρχές και τα ενδιαφερόμενα μέρη, τους 
υποψήφιους δικαιούχους:  

Παρακαλούμε απευθυνθείτε στην ταχυδρομική διεύθυνση: office@integralconsulting.ro 
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Παράρτημα A2.1 - Προμήθειες με βάση το κόστος κύκλου ζωής 
(LCC) 

 

Ιστορικό εγγράφου 

Ημερομηνία Συγγραφείς Δράση Έκδοση 
Επίπεδα 
διάδοσης 

08.12.17 INTECO 
 - Dan Caraman 

Κατευθυντήριες γραμμές για τις δημόσιες 
συμβάσειςΠαράρτημα A 2.1 _ LCC με το παράρτημα  
Α 2.1.α. - Τεχνικό δελτίο - Συνολικό κόστος κύκλου ζωής για 
DMU 

V0.1  RE 

02.02.18 Wuppertal Institut  
 - Frederic Rudolph 

Το φύλλο Excel που χρησιμοποιεί η πόλη Wuppertal για τον 
υπολογισμό του κόστους κύκλου ζωής - για το παράρτημα 
A2.1. 

 

RE 

30.09.17 INTECO  
- Dan Caraman 

Παράρτημα Α 2.1 _ LCC με παραρτήματα A 2.1.a. και Α 
2.1.β. 
Συμπληρώσεις του παραρτήματος Α 2.1 και αναδιάταξη της 
μορφής των παραρτημάτων των κατευθυντήριων γραμμών 

V0.2 RE 

22.05.18 INTECO  
- Dan Caraman 
Cristiana 

Damboianu  
Stefan Roseanu 

Εισαγωγή της Αποποίηση Ευθύνης – Πρώτη πιλοτική 
εφαρμογή και πρώτη μετάφραση 

V1.0  PP 

10.09.18 INTECO  
Cristiana 

Damboianu 

Διαχωρισμός των κατευθυντήριων γραμμών και των 
παραρτημάτων A1, A2 and A3 σε ξεχωριστά τεύχη.  

 

V1.1 PP 

17.07.19 INTECO  
- Dan Caraman 

Επανεξέταση και αναθεώρηση κειμένου και βιβλιογραφίας  V1.2 PP 

 

1. Γενικά. Η έννοια LCC και η σπουδαιότητά της 
Το «κόστος κύκλου ζωής - LCC» καθορίζει το σωρευτικό κόστος ενός προϊόντος καθ 'όλη τη 
διάρκεια του κύκλου ζωής του (από το σχεδιασμό του προϊόντος μέχρι τη διάθεσή του). Βλ. 
Επίσης Οδηγός για καινοτόμες δημόσιες συμβάσεις, κεφάλαιο 5.1.1. 

Η έννοια (καθώς και οι τρόποι προσέγγισης, υπολογισμού, εφαρμογών) καθορίζονται από το 
πρότυπο IEC 60300-3-3, έκδοση 3.0 d / 2017. 

Οι λεπτομέρειες υπολογισμού είναι πολύπλοκες και διαφέρουν σε κάθε εφαρμογή.  

Η οδηγία 2009/33 / ΕΚ - Η οδηγία για τα καθαρά οχήματα (2009/33 / ΕΚ), που 
δημοσιεύθηκε πριν από τις νέες οδηγίες για τις προμήθειες (CE 23,24,25 / 2014) 
υποχρεωτική ακόμη και μεταξύ των κριτηρίων επιλογής για την αγορά οχημάτων και 
απευθύνεται σε υπηρεσίες δημόσιων μεταφορών: 

Art. 16. «Ο μεγαλύτερος αντίκτυπος στην αγορά, ο οποίος ταιριάζει με τον καλύτερο λόγο 
κόστους προς οφέλη, επιτυγχάνεται υποχρεωτικά με την καταγραφή των κριτηρίων 
επιλογής για την κατανάλωση ενέργειας και τις ρυπογόνες εκπομπές, όπως 
υπολογίζεται στο συνολικό κύκλο ζωής των οχημάτων αγορά υπηρεσιών οχημάτων 
δημόσιων μεταφορών. ». 
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Art. 20. Η συμπερίληψη των ανωτέρω δαπανών ως κριτηρίου επιλογής "δεν επιβάλλει 
υψηλότερο συνολικό κόστος. προβλέπει μόνο το κόστος LCC με βάση αυτές τις 
εκτιμήσεις στο πλαίσιο της απόφασης αγοράς ». 

Η οδηγία 2009/33 / ΕΚ διευκρινίζει επίσης τις λεπτομέρειες με τις οποίες το κόστος για τις 
εκπομπές μπορεί να εισαχθεί στο LCC ή στα κριτήρια των δημόσιων συμβάσεων: 

Πίνακας 1: Κόστος εκπομπών στις οδικές μεταφορές (σε τιμές 2007) 

CO2 NOx NMHC Σωματίδια 

0,03 -0,04 EUR/kg 0,0044 EUR/g 0,001 EUR/g 0,087 EUR/g 

 
● Οι τιμές προβλέπονται επίσης στην οδηγία για το ενεργειακό περιεχόμενο διαφορετικών 

τύπων καυσίμων και για την διάρκειας ζωής διαφόρων κατηγοριών οχημάτων. 
 

Με την οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου COM (2017) 653 τελικό 
της 8.11.2017 για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/33 / ΕΕ1 (βλέπε κατευθυντήριες 
γραμμές για τις συμβάσεις, κεφάλαιο 5.1.1) 

Μεταξύ των σημαντικότερων διατάξεων της παρούσας οδηγίας, εξής:  

▪ «η επέκταση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας, περιλαμβάνοντας πρακτικές, όπως η 
χρηματοδοτική μίσθωση, εκμίσθωση και μίσθωση-πώληση οχημάτων, καθώς και τις 
συμβάσεις για τις δημόσιες υπηρεσίες οδικών μεταφορών, καθώς και συγκεκριμένες 
ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές υπηρεσίες και υπηρεσίες άρνηση των αποβλήτων 
εξασφαλίζει ότι όλες οι σχετικές καλύπτονται οι πρακτικές προμηθειών ».  

▪ «Πρέπει να παρασχεθούν επαρκή κίνητρα για την υποστήριξη της αγοράς οχημάτων με 
χαμηλές και μηδενικές εκπομπές στην Ένωση και οι διατάξεις για τις δημόσιες 
συμβάσεις τους στο πλαίσιο της τροποποίησης αυτής θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν 
με τις διατάξεις της νομοθεσίας της Ένωσης σχετικά με τις επιδόσεις εκπομπών CO2 
των οχημάτων και των οχημάτων την περίοδο μετά το 202010. Μια πιο φιλόδοξη 
προσέγγιση για τις δημόσιες συμβάσεις μπορεί να αποτελέσει σημαντικό πρόσθετο 
κίνητρο για την αγορά ».  

▪ «Δεδομένης της εν ανεπαρκεία χρήση της μεθοδολογίας για τον υπολογισμό του 
λειτουργικού κόστους ζωής σύμφωνα με την οδηγία 2009/33 / ΕΕ και οι πληροφορίες 
που παρέχονται από τις αναθέτουσες αρχές και τους φορείς σχετικά με τη χρήση των 
δικών μεθοδολογιών προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες συνθήκες και τις ανάγκες τους, 
θα πρέπει να υπάρχει μεθοδολογία υποχρεωτική χρήση, αλλά οι αναθέτουσες 
αρχές, οι αναθέτοντες φορείς ή οι φορείς εκμετάλλευσης θα πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να επιλέγουν οποιαδήποτε μεθοδολογία κόστους ζωής, 
προκειμένου να υποστηρίζουν τις διαδικασίες προμηθειών τους ».      

▪ «Οι δημόσιες αρχές, μέσω της πολιτικής προμηθειών τους, μπορούν να δημιουργήσουν 
και να υποστηρίξουν αγορές για καινοτόμα αγαθά και υπηρεσίες».     

▪ «Ο υπολογισμός LCC είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τις αναθέτουσες αρχές για την 
κάλυψη του ενεργειακού και περιβαλλοντικού κόστους» 

▪ «Μπορεί να επιτευχθεί μεγαλύτερη στήριξη στη διάδοση μη ρυπογόνων οχημάτων στην 
αγορά με την παροχή μέτρων δημόσιας στήριξης σε εθνικό και στην Ένωση κλίμακα'.  

 
1 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/? uri = COM: 2017: 0653: FIN 
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Όπως φαίνεται παραπάνω, οι υπολογισμοί για την εκτίμηση της LCC μπορεί να είναι 
περίπλοκοι και επίπονοι, αλλά δεν πρέπει να είναι οι ανησυχίες και οι στόχοι του αγοραστή.  

Εντούτοις, έχει διαπιστωθεί ότι μπορεί να μειωθεί δραστικά (λόγω του τεράστιου εξωτερικού 
κόστους του, σε σύγκριση με άλλα μέσα μεταφοράς - βλέπε κεφάλαιο 5.1.4.) Σε σχέση με τις 
στρατηγικές αειφόρου ανάπτυξης.  

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ΕΚ θεώρησε ότι οι διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων 
είναι ο σημαντικότερος μοχλός που μπορεί να επιφέρει ταχεία τεχνική πρόοδο στην 
επιθυμητή κατεύθυνση.  

Εντούτοις, πρέπει να αναφερθεί ότι τέτοιες κανονιστικές ρυθμίσεις έχουν εμφανιστεί και για 
τις σιδηροδρομικές μεταφορές για τους σιδηροδρόμους  
- UIC 345/2006 - Διαδικασίες για την προμήθεια τροχαίου υλικού με περιβαλλοντικές 

απαιτήσεις   

- UIC 330/2009 - Ειδικοί δείκτες περιβαλλοντικών επιδόσεων   

Διευκρινίζουμε επίσης ότι οι κανονισμοί αυτοί καταρτίστηκαν με διάφορα ευρωπαϊκά έργα 
που μελέτησαν και στήριξαν διάφορες πτυχές που σχετίζονται με αυτές τις καινοτομίες στις 
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων. Μεταξύ αυτών, αναφέρουμε: Prospero, RailEnergy, 
ECORailS.  

Τονίζεται η σημασία αυτού του κριτηρίου μέσω δομής LCC για μια μηχανή μεταφοράς 
επιβατικών οχημάτων *: 

 

Κόστος αγοράς  22,70% 

Έξοδα κατανάλωσης ενέργειας 46,20% 

Κόστος συντήρησης 31,00% 

                      * Πηγή: * Trümpi 19982 

Είναι προφανές ότι, στην περίπτωση αυτή, τα πιθανά επιπλέον έξοδα αγοράς θα 
εξοφληθούν γρήγορα αν αποφασιστεί η αγορά βάσει του χαμηλότερου κριτηρίου LCC. 

Το Energy Star ήταν ένα πρόγραμμα που κυκλοφόρησε στις ΗΠΑ για την προώθηση 
ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων. Κατά την περίοδο 1996-2006, το πρόγραμμα αυτό 
συνεπαγόταν οικονομίες 19 δισεκατομμυρίων δολαρίων μόνο στα κράτη.    

Τα τελευταία 50 χρόνια, οι άνθρωποι έχουν καταναλώσει περισσότερους πόρους από ό, τι σε 
όλη την προηγούμενη ιστορία. US EPA, 2009. Βιώσιμη Διαχείριση Υλικών: Ο δρόμος 
μπροστά.  

Όλα αυτά τα έξοδα μπορούν να συμπεριληφθούν στο LCC, παρέχοντας έτσι ένα ουσιαστικό 
κριτήριο για την υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης.  

2. Δυσκολίες που παρεμποδίζουν την εφαρμογή αυτού του 
κριτηρίου στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων: 

 

▪ Έλλειψη τεχνικής και διοικητικής γνώσης σχετικά με τις αποφάσεις που αφορούν τις 
προμήθειες που βασίζονται στο LCC. 

▪ Τεχνική πολυπλοκότητα των μεθόδων υπολογισμού και ερμηνείας LCC για κάθε προϊόν.  

 
2 http://www.railway-energy.org/static/LCC_driven_procurement_87.php 
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▪ Οι αγοραστές δεν διαθέτουν την εμπειρογνωμοσύνη για τη διεξαγωγή αναλύσεων LCC 
και να συμπεριλάβουν τέτοιες απαιτήσεις στην απόφαση για τις δημόσιες συμβάσεις.  

▪ Έλλειψη πολιτικής και διοικητικής απόφασης για την εφαρμογή περίπλοκων, δύσκολων, 
μακροπρόθεσμων προγραμμάτων. 

Η επιτυχημένη εφαρμογή και αξιοποίηση αυτού του κριτηρίου εξαρτάται κυρίως από: 

▪ Μια καινοτόμο προσέγγιση στην προμήθεια μακροπρόθεσμης προετοιμασίας  

▪ Μια καινοτόμος προσέγγιση στις διαδικασίες των δημόσιων συμβάσεων  

▪ Μια σύγχρονη και οργανωμένη προσέγγιση στη διαχείριση της λειτουργίας των 
προϊόντων, ώστε όλες οι δαπάνες να μπορούν να παρακολουθούνται και να 
βελτιστοποιούνται συνεχώς κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του προϊόντος.  

 

3. Υποστήριξη στην εφαρμογή συμβάσεων με γνώμονα το LCC 
Εκτός από τις προαναφερόμενες οδηγίες, υπάρχουν και πολλά άλλα εθνικά και διεθνή 
προγράμματα και πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην προώθηση καινοτόμων δημόσιων 
συμβάσεων για την προώθηση των νέων κριτηρίων. 

Μεταξύ αυτών, αναφέρουμε ως εξής: 

- Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (GPP - Green Public Procurement) 

- Κοινωνικά υπεύθυνες δημόσιες συμβάσεις (SRPP - Socially Responsible Public 
Procurement) 

- Αειφόρες Δημόσιες Συμβάσεις (SPP -  Sustainable Public Procurement) 

- Οικο-καινοτομία (ECO-Innovation) 

- Ευφυής πόλη (SMART City) 

LCC μπορούν να περιλαμβάνουν όλα τα παραπάνω ζητήματα. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναπτύσσει ένα εργαλείο υπολογισμού σχετικά με τον υπολογισμό 
του κύκλου ζωής, το οποίο στοχεύει στη διευκόλυνση της χρήσης του LCC μεταξύ των 
δημόσιων αγοραστών. Το εργαλείο υπολογισμού LCC θα αναπτυχθεί σύμφωνα με το άρθρο 
68 των ισχυουσών οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις (2014). 

Η ανάγκη ενσωμάτωσης του LCC στις δημόσιες προμήθειες πρέπει να αποτελεί 
προτεραιότητα με τους πολιτικούς και τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων, οι οποίοι θα 
προετοιμάσουν την υποστήριξη αυτών των δραστηριοτήτων: το νομικό και κανονιστικό 
πλαίσιο / μεθοδολογίες, τους αναγκαίους προϋπολογισμούς και τα κεφάλαια, την επιλογή / 
κατάρτιση / οργάνωση της λήψης αποφάσεων και προσωπικό εκτέλεσης, στρατηγικές και 
βιώσιμες πολιτικές για τις δημόσιες συμβάσεις.  

Οι κανονισμοί που αναπτύχθηκε θα πρέπει να επιτρέπουν την ευελιξία στην οργάνωση 
προμηθειών, η πιθανότητα ότι η οργάνωση μπορεί να επωφεληθούν από μέρος της 
εξοικονόμησης ενέργειας που επιτυγχάνεται, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
οργανωτικά συστήματα βελτιώσεις, monitoring- και τη διαχείριση της πληροφορικής, η 
προετοιμασία άλλες προμήθειες κ.λπ. 

Οι κανονισμοί θα πρέπει να υποστηρίζει τόσο τις καινοτόμες προμήθειες και τις δράσεις που 
μπορούν να τις διευκολύνουν, όπως η εφαρμογή καινοτόμων χρηματοδοτήσεων, εταιρικών 
σχέσεων και καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων.  



 

Παράρτημα A2 - Καινοτόμα κριτήρια αξιολόγησης 

 

  

  8 / 11

 

 

4. Σκέψεις σχετικά με τις προμήθειες που βασίζονται σε LCC 
▪ Με βάση τη μακροπρόθεσμη στρατηγική προμηθειών που είναι απαραίτητη για την 

αειφόρο ανάπτυξη της κινητικότητας, ο διευθυντής και οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων 
μιας τοπικής αρχής (ή του μεταφορέα) πρέπει να προσδιορίσουν τα πολύπλοκα 
προϊόντα με σημαντικούς LCCs, με σημαντικές επιπτώσεις στην υποβάθμιση του 
περιβάλλοντος, τα προϊόντα που πρέπει να αγοραστούν μέσω προμηθειών που 
βασίζονται σε LCC. 

▪ Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία του Διεθνούς Ινστιτούτου για την Ανάπτυξη της 
Υπαίθρου (IISD), ισχύουν και συνιστώνται οι αποφάσεις για τις προμήθειες LCC για τις 
ακόλουθες προμήθειες, υπηρεσίες και έργα: 

● Οχήματα, εξοπλισμός ΤΠΕ, φωτισμός 
● Υπηρεσίες μεταφορών, ηλεκτρική ενέργεια 
● Κατασκευές / εκσυγχρονισμός σιδηροδρόμων, κτίρια 

▪ Η Αναθέτουσα Αρχή πρέπει να προετοιμάσει αυτές τις προμήθειες σε καλά εδραιωμένη 
βάση και πολύ νωρίτερα. 

▪ Είναι επιθυμητό να ληφθούν μέτρα για τη σύνδεση αρκετών φορέων που χρειάζονται 
τέτοια προϊόντα, καθώς και για την έναρξη περιφερειακών / εθνικών / διασυνοριακών 
δημόσιων συμβάσεων. Με αυτόν τον τρόπο, οι κορυφαίοι προμηθευτές που επιθυμούν 
να επενδύσουν σε καινοτόμα προϊόντα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις, θα εφαρμοστούν ως 
απάντηση στις προσκλήσεις υποβολής προσφορών για μεγάλες ποσότητες προϊόντων. 
Εκτός από την απόκτηση προϊόντων υψηλής απόδοσης και σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
του διαγωνισμού, σε περίπτωση σημαντικής αγοράς, εγκαταστάσεων τιμολογίου και 
πληρωμής, οι σχετικές υπηρεσίες και η μακροχρόνια συνεργασία / συνεργασία με τον 
ανάδοχο θα είναι ευκολότερη.  

▪ Είναι επιθυμητό να αναληφθεί δράση για τις σχετικές καινοτόμες διαδικασίες 
προμηθειών (PP, PPI, PCP) μέσω των οποίων μπορούν να προσεγγιστούν ευρωπαϊκά 
ή / και άλλα ταμεία προκειμένου να χρηματοδοτηθούν οι καινοτόμες λύσεις που 
επιθυμούν τα νέα προϊόντα / υπηρεσίες. 

▪ Είναι επιθυμητό η διαδικασία προμήθειας να αναφέρεται ταυτόχρονα / σωρευτικά τόσο 
στο προϊόν όσο και στις υπηρεσίες για τη λειτουργία και τη συντήρηση του προϊόντος. 
Με αυτόν τον τρόπο, όλα τα έξοδα LCC μπορούν να υπολογιστούν και να 
παρακολουθηθούν / βελτιστοποιηθούν πιο σωστά κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. 
Επίσης, μπορεί να αναπτυχθεί μια πολιτική μόνιμης καινοτομίας, προκειμένου να 
μειωθούν τα LCC, προς όφελος όλων των ενδιαφερόμενων μερών και της κοινωνίας.   

▪ Οι υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης που σχετίζονται με το προϊόν μπορούν να 
παρέχονται από τον προμηθευτή προϊόντων ή από έναν τοπικό πάροχο τέτοιων 
υπηρεσιών, ακόμη και με τη διαχείριση ή τη συνεργασία του προμηθευτή.    

▪ Όραμα και προετοιμασία του οργανισμού διαχείρισης και λειτουργίας και συντήρησης 
όσον αφορά την παρακολούθηση και βελτιστοποίηση των δαπανών κατά τη διάρκεια του 
κύκλου ζωής.    

▪ Οργάνωση συμβουλών αγοράς για την προετοιμασία της προμήθειας με την πρόσκληση 
ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, δημόσιων αρχών, οικονομικών φορέων σε 
συμβούλους, αντιπροσώπους δυνητικών προμηθευτών κλπ. 

▪ Σύμφωνα με συγκεκριμένες απαιτήσεις, τα αποτελέσματα των αναφερθεισών 
δεσμεύσεων και τα αποτελέσματα των συμβουλών , η Αρχή θα αποφασίσει σχετικά με 
τα βασικά δεδομένα της προμήθειας: τι πρέπει να αγοράσει, τις ποσότητες / το 
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χρονοδιάγραμμα προόδου, τις προθεσμίες των διαδικασιών προμηθειών, τις 
ημερομηνίες παράδοσης, την εγγύηση, τη μακροπρόθεσμη σύμπραξη κλπ. 

▪ Επιλογή της πλέον κατάλληλης διαδικασίας σύναψης συμβάσεων 

▪ Η Αναθέτουσα Αρχή θα πρέπει να έχει την απαραίτητη κατάρτιση και αποφασιστικότητα 
για την επίτευξη των καθορισμένων στόχων. Ωστόσο, για τις λεπτομέρειες που 
σχετίζονται με την Τεχνική Προδιαγραφή, τα κριτήρια σύνταξης και ελέγχου ή για άλλα 
συγκεκριμένα ζητήματα, θα χρειαστεί να αγοράσετε συμβουλευτικές υπηρεσίες ικανές να 
παρέχουν συμβουλές και να βοηθήσουν την Αρχή καθ 'όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
σύναψης συμβάσεων.  

▪ Επεξεργασία των εγγράφων προμηθειών και της οργάνωσης της διαδικασίας ανάθεσης, 
χρησιμοποιώντας τις γνώμες, τις προτάσεις ή τις συστάσεις που υποβλήθηκαν στο 
πλαίσιο της συμβουλευτικής επιτροπής.   

 

5. Συστάσεις σχετικά με το κριτήριο LCC και την αξιολόγησή του  
στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων         

Α) Το LCC ορίζεται ως το συνολικό κόστος καθ 'όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής (ή για 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα) για ένα προϊόν / υπηρεσία / σύστημα. Ωστόσο, από τις 
πολυάριθμες συνιστώσες, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να επιλέξει αυτούς που θεωρούν 
σημαντικούς.   

Β) Τα LCC περιλαμβάνουν κυρίως: την τιμή αγοράς, το κόστος εγκατάστασης, το κόστος 
λειτουργίας, το κόστος συντήρησης, επισκευής και εκσυγχρονισμού, καθώς και την 
υπολειμματική αξία στο τέλος της ωφέλιμης ζωής.  

Γ) Οι προμήθειες που βασίζονται στο LCC απαιτούν συμμόρφωση με τις βασικές αρχές 
οποιασδήποτε δημόσιας σύμβασης: 

▪ μη διακριτική μεταχείριση ·  
▪ ίση μεταχείριση ·  
▪ αμοιβαία αναγνώριση;  
▪ διαφάνειας  
▪ αναλογικότητα· 
▪ αναλαμβάνοντας την ευθύνη.  

Δ) Στις δημόσιες συμβάσεις με γνώμονα το LCC, δίδεται ιδιαίτερη προσοχή και 
προτεραιότητα στα κριτήρια GPP - Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες, SRPP - Κοινωνικά 
υπεύθυνες δημόσιες συμβάσεις, SPP - Αειφόρες Δημόσιες Προμήθειες 

Ε) Οι περισσότερες μελέτες επιμένουν για την αναγκαιότητα LCC και τον τρόπο 
υπολογισμού. Ένας τέτοιος υπολογισμός είναι πολύ επίπονος για κάθε τύπο προϊόντος και 
παράγει πολύ αβέβαια αποτελέσματα. Θεωρούμε ότι η Αναθέτουσα Αρχή δεν πρέπει να 
προβεί σε τέτοιο υπολογισμό.   

Ζ) Η Αρχή θα πρέπει να ζητήσει από τους προσφέροντες τα αποτελέσματα των LCC. Οι 
υποψήφιοι εξειδικεύονται στην έρευνα και το σχεδιασμό του αντίστοιχου προϊόντος, 
διαθέτουν δεδομένα λειτουργίας και χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση τέτοιων 
υπολογισμών και αρχείων σχετικών με το LCC με σκοπό τη μελλοντική ανάπτυξη του 
προϊόντος. Σε περίπτωση σύνθετου προϊόντος, οι προμηθευτές ζητούν τέτοια δεδομένα από 
τους υπο-προμηθευτές. Οι ανταγωνιστικοί προμηθευτές είναι πάντα πρόθυμοι να 
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις μιας τέτοιας διαδικασίας ανάθεσης συμβάσεων, δίνοντας έτσι 
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την ευκαιρία να αναπτύξουν καινοτόμα προϊόντα και λύσεις, πολλά από τα οποία βρίσκονται 
ήδη σε στάδιο έρευνας ή σχεδιασμού. Θα είναι πρόθυμοι να επενδύσουν σε τέτοια προϊόντα 
που θα ενισχύσουν τις πιθανότητές τους να κερδίσουν προσφορές.   

Η) Προκειμένου να προετοιμαστεί η διαδικασία σύναψης συμβάσεων, η Αναθέτουσα Αρχή 
και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι θα πρέπει να διεξάγουν τις ακόλουθες συγκεκριμένες 
ενέργειες: 

● Κατανομή του LCC σε στοιχεία κόστους - σύμφωνα με το EN 60300-3-3 / 2017, τον 
ειδικό χαρακτήρα του αντίστοιχου προϊόντος και τα επιμέρους κριτήρια που 
περιγράφονται στο σημείο ε) παραπάνω. 

● Καθορισμός ενιαίων τιμών που θα χρησιμοποιηθούν στον υπολογισμό: ηλεκτρική 
ενέργεια, καύσιμα, εκπομπές, εργασία, ανταλλακτικά 

● Ορίστε μια μεθοδολογία υπολογισμού έτσι ώστε το LCC να μπορεί να υπολογιστεί 
με τον ίδιο τρόπο από όλους τους υποψήφιους  

● Ορίστε τυποποιημένα έντυπα για την υποβολή προσφορών στα απαιτούμενα 
δεδομένα, οι προσφορές μπορούν να συγκριθούν ευκολότερα μεταξύ τους 

● Ορίστε τους όρους για τον έλεγχο των δεδομένων, με δοκιμές σε στάση, δοκιμές 
αποδοχής, περιοδικές δοκιμές LCC καθ 'όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής ή σε 
καθορισμένες χρονικές περιόδους. 

● Ορίστε τον τρόπο συνεργασίας με τον προμηθευτή για τους ελέγχους αυτούς  

● Ορίστε την ευθύνη του προμηθευτή σε περίπτωση αποκλίσεων των δεδομένων, 
όπως μετριέται από εκείνες που προβλέπονται.  

● Ορίστε, μέσω της τεκμηρίωσης ανάθεσης και σύμβασης, μια πολιτική bonus-malus 
σχετικά με τα αποτελέσματα των περιοδικών ελέγχων, η εφαρμογή των 
μεταγενέστερων καινοτόμων λύσεων, ο τρόπος συνεργασίας κ.λπ. 

 

6. Συμπεράσματα 
Όπως φαίνεται από την τεράστια βιβλιογραφία που αναφέρεται στην έννοια του LCC, οι 
πτυχές που σχετίζονται με θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις είναι ποικίλες και είναι 
αδύνατο να ξεκαθαριστούν για λίγο -όλο ισχύει για οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία. 

Λαμβάνοντας υπόψη τη δική μας εμπειρία, μελέτες και απόψεις, προσπαθήσαμε, στον 
Οδηγό και στο παράρτημα, να απλοποιήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τον τρόπο 
προσέγγισης και να επιλέξουμε κάποιες συστάσεις που ελπίζουμε να βοηθήσουμε τους 
υπεύθυνους λήψης αποφάσεων και τους διοργανωτές τέτοιων προμηθειών να κατανοήσουν 
το εύρος των θεμάτων και να διεξάγει τις κύριες δραστηριότητες, με την κατάλληλη σειρά, για 
να εξασφαλίσει ότι η διαδικασία προμήθειας, σύναψης συμβάσεων και λειτουργίας κύκλου 
ζωής προϊόντος μπορεί να διεξαχθεί με τον βέλτιστο τρόπο.     

Πρόκειται για μια μεγάλη ευκαιρία να αξιολογηθούν αυτά τα υλικά από τους εταίρους SUITS 
και στη συνέχεια να δοκιμαστούν στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής, διότι με αυτόν τον 
τρόπο θα λάβουμε ανατροφοδότηση από τους ενδιαφερόμενους, επίσης με το πλεονέκτημα 
της πολυπολιτισμικής τους εμπειρίας. 
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7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: 

A.2.1.α - «Τεχνικό δελτίο - Συνολικό κόστος κύκλου ζωής για DMU»  

Το παράρτημα παρουσιάζει ένα παράδειγμα τυποποιημένου εντύπου για την προσφορά 
LCC στην περίπτωση μιας πολλαπλής μονάδας DMU - Diesel.  

Το έντυπο υποβλήθηκε από την SC Integral Consulting R & D στο πλαίσιο της Έκθεσης για 
το Πιλοτικό Έργο που διεξήχθη στη Ρουμανία, με τη συνεργασία με το SNTFC ,, CFR 
Călători / Ρουμάνοι Σιδηρόδρομοι - Επιβατικές Μεταφορές ", Περιφερειακή Θυγατρική 
Επιβατικών Σιδηροδρομικών Μεταφορών Timişoara, που διεξάγεται στο πλαίσιο του 
Προγράμματος IEE - Ευφυής Ενέργεια Ευρώπης. 

Η έκθεση εκτιμήθηκε ιδιαίτερα από τους εταίρους του έργου, τους δυνητικούς τελικούς 
χρήστες ή τα ενδιαφερόμενα μέρη για τα αποτελέσματα του έργου (σιδηροδρομικές 
διοικήσεις, φορείς εκμετάλλευσης μεταφορών, ανταγωνιστικότεροι προμηθευτές τροχαίου 
υλικού, κ.α. 

Στη συνέχεια συμπεριλήφθηκε η μορφή με μικρές τροποποιήσεις στο τροχαίο έγγραφα 
προμηθειών απόθεμα έχουμε αναπτύξει, που συστήθηκε το 2012 από την Εθνική 
Συμβουλευτική Επιτροπή για τις δημόσιες συμβάσεις συντονίζεται από την Εθνική Αρχή για 
τον κανονισμό για τις δημόσιες συμβάσεις και παρακολούθησης (National Authority for Public 
Procurement Regulation and Monitoring ANRMAP) ως μοντέλο για την αναβάθμιση και 
τυποποίηση ορισμένων τεκμηριώσεις προμηθειών στη Ρουμανία.   

Όπως με άλλες συστάσεις, το παρόν παράρτημα αποσκοπεί να βοηθήσει στην κατανόηση 
των ζητημάτων που βρίσκονται υπό συζήτηση και στην ανάπτυξη περαιτέρω τεκμηρίωσης 
για τις δημόσιες συμβάσεις.   
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A.2.1.b – The Clean Fleets Life Cycle Cost Calculator   

 

Please fill in the white cells only

GENERAL CONDITIONS
i Contract length/period of vehicle ownership Year
i Discount rate %
i Number of bids/offers 3

ACQUISITION COSTS
Name of bidder/vehicle model Product 1 Product 2 Product 3

i Number of vehicles
i Purchase price €/unit €/unit €/unit

(or)  Lease price €/unit/year €/unit/year €/unit/year
COSTS OF ACQUISITION / UNIT -€            -€         -€         

OPERATING COSTS PER VEHICLE
i Annual use of vehicle km km km
i Type of Fuel
i Fuel consumption per vehicle 

Fuel price
i Add a second fuel type (PHEVs, dual fuel)? 

OPERATING  COSTS / UNIT -€            -€         -€         

MAINTENANCE COSTS PER VEHICLE
i Estimated annual maintenance costs €/unit/year €/unit/year €/unit/year
i (or) Annual service agreement €/unit/year €/unit/year €/unit/year

 MAINTENANCE COSTS / UNIT -€            -€         -€         

TAXES AND OTHER COSTS/SUBSIDIES PER VEHICLE
i Vehicle tax €/unit/year €/unit/year €/unit/year

Insurance costs €/unit/year €/unit/year €/unit/year
i Infrastructure - one off investment costs € € €

(or) Infrastructure - annual costs €/year €/year €/year
i Other costs/subsidies (click on left + to expand )

TOTAL OTHER COSTS AND SAVINGS/ UNIT -€            -€         -€         

 i      EMISSIONS (OPERATIONAL LIFETIME COST- OLC) PER VEHICLE - OPTIONAL SECTION
Do you wish to  apply the operational 
lifetime cost methodology from the Clean 
Vehicles Directive?

OPERATION LIFETIME COST  (OLC) / UNIT -€            -€         -€         

END OF LIFE
i Remnant value (at end of contract period) €/unit

-€            -€         -€         

-€            -€         -€         
-€            -€         -€         

TOTAL LCC PER UNIT
TOTAL LCC

VEHICLES - LIFE CYCLE COST (LCC) CALCULATOR
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Notes: 
§ This calculator performs a lifetime cost calculation on the basis of the harmonized methodology in Art. 6 of 

Directive 2009/33/EC. Developed by the Clean Fleets project (www.clean-fleets.eu), with the support of the 
European Commission's Intelligent Energy Europe Programme. [33] 
Clean fleets purchansing clean public vehicles. "The Clean Fleets Life Cycle Cost Calculator is an easy to 
use tool to allow a comparison of the life cycle costs (LCC)/total costs of ownership (TCO) of different 
vehicles and bids within a procurement process. 
The tool is fully compliant with the Clean Vehicles Directive (CVD) (2009/33/EC). It includes the option of 
applying the Operational Lifetime Costing methodology from Directive. This methodology monetises the 
environmental impacts of fuel consumption and tailpipe emissions." 

§ To use this calculator, access  www.clean-fleets.eu  
§ The city of Wuppertal, Germany (partner in SUITS project) uses a version of this tool / calculator to 

calculate Life Cycle Cost for public procurement procedures.

COST OF EMISSIONS > CLICK HERE FOR DIAGRAMS

Emission Cost per unit €/g
NOx  (Permitted range 0,0044-0,0088) 0,0044

PM  (Permitted range 0,087-0,174) 0,087
NMHC  (Permitted range 0,001-0,002) 0,001

CO2  (Permitted range 0.00003 - 0.00008) 0,00003

FUEL PRICE INCREASES
Select option in box below

i Use default OECD-FAO values

Annual % price change over period
Diesel
Petrol

Biogas/CBG
Natural Gas/CNG Nm³/100km

Natural Gas/CNG kg/100km
Electricity
Biodiesel

LPG
Ethanol

Hydrogen gas
Hydrogen liquid - kg/100km
Hydrogen liquid - l/100km 

Emulsion Fuel

Operational lifetime costs

Fuel costs

Total other costs

Maintenance costs

Acquisition costs*

*If remnant value exists it will  
be subtracted from the 
acquisition cost in the 
diagram

LCC RESULTS DIAGRAM

€ -

€ ,1000 

€ ,2000 

€ ,3000 

€ ,4000 

€ ,5000 

€ ,6000 

€ ,7000 

€ ,8000 

€ ,9000 

€ 1,000 

Product 1 Product 2 Product 3 Product 4 Product 5

Total cost

€ -
€ ,1000 
€ ,2000 
€ ,3000 
€ ,4000 
€ ,5000 
€ ,6000 
€ ,7000 
€ ,8000 
€ ,9000 
€ 1,000 

Product 1 Product 2 Product 3 Product 4 Product 5

Costs during the vehicles' life cycle
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Annex A2.2.  External transport costs  
1. Sustainable transport development  
Sustainable transport development is a relatively new concept, yet unanimously acknowledged in 
terms of importance and necessity. 
However, in many cases, this is just a trendy concept, made use of in political speeches. There are 
still very few those who, fully understanding its meaning, take upon themselves to develop a visionary, 
mid-and long-term strategy and the necessary policies to transpose strategy in practice.     
On 28.03.2011, the European Commission adopted an ample strategy called ’Transports 2050’ 
transposed through the White Paper on Transports COM(2011) 144 final [34] out of which we have 
selected as follows:  
§ Creating a fair financial environment: a novel approach to transport taxes. Transport charges 

and taxes must be restructured in the direction of wider application of the ‘polluter pays’ and ‘user 
pays’ principle. Infrastructure costs should be applied to motor cars. A second stage: 
internalization of the costs applicable to all motor cars in order to cover both infrastructure 
costs and the social costs of congestion, CO2 emissions (if not included in the fuel tax), local 
pollution, noise and accidents.  

§ Total transport external costs (all modes) for the EU28, in 2016: € 987 billion (6.6% of GDP). [35]  
§ These costs are distributed across the main categories of external costs as follows: Accidents – 

29%; Congestions – 27%; Air pollution – 14%; Climatic changes – 14%. [35].   Out of the overall 
external costs, 93% are generated by car transport. About 77% of the costs are caused by 
passenger transport. [36] [37] 

§ Traffic congestions cost Europe (in 2016) approximately € 270 billion, 1,9 % of the Gross Domestic 
Product / year [35].  Congestion costs will increase by about 50 % by 2050! [34]. Apart from social- 
and time costs, traffic congestions significantly increase CO2 and Greenhouse Gas (GHG) 
emissions, noise, harmful effects on health. 

§ Urban mobility accounts for 40% of all CO2 emissions of road transport and up to 70% of other 
pollutants from transport. [38] 

§ In urban hubs, CO2 emission– free freight transport should be achieved by 2030, and conventional 
fuel vehicles will be reduced by 50%, and eliminated by 2050. 

Transport should be oriented to hydrogen- based and hybrid electric cars, green public transport, and 
walking or bike riding in urban environments. A large part of the responsibility for transport 
organisation in cities lies with the member states, and each city will have to decide on their 
adequate means of transport.    
§ A 50% shift from road- to railway- and waterborne transport with long-distance journeys. 
§ The social costs of accidents and noise would continue to increase. In 2012 the Eruopean average 

was 55 deaths for 1 million inhabitants, with as much as almost 100 deaths / million of inhabitants 
in some countries. Every year some 1.3 million people die as a result of road traffic crashes 
worldwide. This is more than 3,500 deaths each day! [39] The social cost estimated for one road 
casualty was EUR 1,84 million, namely EUR 250 billion în 2012, approx. 2% of the EU’s GDP [40]. 
69% of road accidents take place in cities. [34] EU Road Safety Policy Framework 2021-2030 – 
Next steps towards “Vision Zero”. [41] [34] In this perspective, the EU aims to halve the number of 
traffic fatalities by 2020. In the period 2010-2012, this target was reached, but starting with 2013, 
reductions came to a standstill, so that, at the end of year 2017, the number of fatalities was by 
29% higher than the foreseen figure. [37]. 97% of the traffic fatalities (all transport modes) occur in 
road accidents. Over 90% of the road fatalities in the member states occur on urban and rural roads.  

§ Transport accounts for approximately one quarter of the overall greenhouse gas emissions (GHG) 
in Europe. Out of the overall traffic emissions in 2014, car transport accounts for 72,8%, while rail 
transport, for 0,6%. [42] 

The objectives agreed on by EU leaders on 23.10.2014: GHG reduction by at least 40% in 2030, as 
compared to year 1990, and by at least 80% în 2050. [43] Cities most suffer from traffic congestion, 
air low quality, and noise exposure.   
Cities and local authorities will play a crucial role in carrying out this strategy. 
Along these main guiding lines of the new European strategy, here are, in what follows, several 
application examples: 
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1.1. The “Beeching Axe” and Romania’s General Transport Master Plan (2015) 
The proposal of Dr. Richard Beeching through his 1963 and 1965 reports [44] , addressed to the British 
Government, to reduce the British Railways network, is commonly referred to as the “Beeching Axe”. 
Out of reasons of making costs more efficient, it was decided on an approximate 35% reduction of the 
British railways, with only about 40% of the overall existing railways to be subsequently developed.   
Savings of about 30 million ₤ were achieved, while total losses exceeded 100 million ₤ per year. 
The dramatic reduction in the number of passengers and the negative impact on the society led to 
major protests. 
The disastrous effect of this measure led to the opening up of 27 new lines and 68 railway stations 
between 1995 and 2009, concurrently with enhancing infrastructure. The number of passengers is 
only one of the rail transport indicators, but its related social- and environmental effects are much 
more important.  
The diagram below is a compelling illustration of the effects of the two policies (of 1963, and after1995, 
respectively).  

 
Rail Passengers in Great Britain from 1829÷2018. 

In 2014, the team of British experts who developed the Romanian General Transport Master Plan 
(GTMP) for the period 2014÷2030  included in the Master Plan the measure of closing of approx. 
4.000 km of railway (cca.40% of the total), a measure approved by the Government in 2014 [45] [46] 
In the GTMP, the financing requirements necessary to develop road transport were set at a value of 
approx. 36% higher than those for rail transport.   
Are history lessons forgotten, and the EU transport development strategy guiding lines ignored? 

1.2. Transport policy in Constanța. 
Constanța is the fifth largest city in Romania, a tourist city on the Black Sea shore.  
(Steam) tramcars were introduced in 1905, and electric tramcars, in 1944. [47] 
In 2008 Constanța Municipality decided to give up tram transport, and replace it by bus transport. 
Tram rails, depots and maintenance shops were deallocated.  
It is true, the White Paper on Transports had not come out back then, yet the disadvantages of 
buses compared to trams (in terms of emissions, accidents, congestions, capacity, comfort level 
etc.) were already well known in 2008! 

1.3. Transport policy in Iași. 
Iași is the fourth largest city in Romania [48]. 
The city features one of the longest tramcar networks in Romania. Starting from 1990, almost 20% of 
the tramcar rails were modernised, and in the period 2007÷2015, the remaining over 80%.  
The projects are ongoing until year 2023, by purchasing new tramcars, modernising the depots, 
extending the current rails, building road overpasses.  
After 2007, the projects were made possible mainly by drawing European funding (over 114 million 
euros), to which funds under the national structural funding were added.   
So far, these improvements have resulted in an over 60% reduction in traffic interruptions, while the 
social effects, among which a decrease in emissions, road accidents etc. are considerable.     
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These achievements have been possible through a joint effort and responsible concerted 
management of the Iasi Municipality, in cooperation with the Iași Public Transport Company. 

The three examples above show that EU strategies will not get automatically applied, 
and implementing them properly calls for the engagement of competent, motivated 
and well organised people, with long-term initiatives to the benefit of the whole 
society.   

2. External transport costs 
’External transport costs’ is a complex and important concept which should be used following a good 
understanding of their importance and of the mechanisms utilised in support of their internalisation.  
In the Guidelines to Innovative Procurement, particularly in chapters 5.1 – Innovative Procurement 
Criteria and 5.1.4 – External transport costs, there are presented general considerations, context, 
definitions and importance. 
This Annex completes the data in the Guidelines with information and bibliographical references we 
consider useful for understanding this concept and the modality to use it in the strategy and policies 
aimed at developing sustainable mobility. 
Understanding the external transport costs concept leads mainly to two action types: 
§ Developing a strategy intended to develop sustainable mobility based on external costs minimising.   

Urban transport will be mainly achieved by developing performant and attractive public transport 
based on high-capacity, safe, fast transport vehicles unlikely to run traffic congestion risks, and 
featuring a low emission level [underground trains, Light Rail (light tramcars / fast tramcars), 
tramcars]. This principal transport mains will be completed with buses and electrical trolleybuses.   
It is of utmost importance to raise citizens’ awareness about choosing walking, bike- and scooter 
riding for journeys, socialising, participating in cultural, tourist events etc.  
Carrying out these desiderata properly will implicitly result in a reduction of car rides, therefore a 
significant reduction in the actual external costs incurred by the whole society.  
A large number of studies, projects [49] and European Directives [50] [51] set the principles and 
modalities to develop such strategies.   

§ Applying measures intended for the internalisation of external costs. 

2.1. The strategy for applying the internalisation of external costs  

The guiding lines of this strategy were set through the European Commission Communication 
COM(2008) 435 final [52], completed with the Technical Annex referring to Strategy - SEC(2008) 
2207 [53], with the document SEC(2008) 2208 [54] – Impact assessment of the internalisation of 
external costs and SEC(2008) 2209 [55] – Summary of the Impact assessment of the internalisation 
of external costs. 
We are presenting in what follows, a synthesis of the main ideas in these and other related documents:  
§ External transport costs refer to the transport- generated costs impacting and incurred by the 

whole society. These costs are caused by traffic congestions, road accidents, air pollution, 
climatic changes engendered by hothouse gases – GHC, noise, other effects on the environment, 
transport infrastructure wear and tear [56]. A large number of studies have developed calculation 
models for these social costs to be expressed in monetary expenditures 

§ The internalisation of external costs is aimed at ensuring a fair competition among transport 
modes [57], (as over  93% of the overall external costs are generated by car transport [36] [37]), 
as well as the reduction of the costs incurred by the whole society, in line with the ’polluter pays’ 
and ’ user pays’ principles [34] 

§ For prices to reflect the internal costs, it is necessary to evaluate the value of each category of 
external costs [53].  We are presenting in what follows a synthesis of  the approaches to the main 
external costs components, selected by us in keeping with the Handbook on External Costs of 
Transport, RICARDO-AEA  [56] : 
 

Cost 
component Best practice approach 

Difference between 
marginal 

and average costs 

Practical 
implementation and 

proposed differentiation 

     Road transport 
mode 
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Costs of 
scarce 
Infrastruc-
ture 

WTP for the estimation of 
the value of time (based on 
stated preference 
approaches). Alternatively: 
WTA. WTP for scarce 
access slots (based on SP 
with real or artificial 
approaches). Alternatively: 
WTA. 

In congested areas, 
marginal costs are above 
average costs. The 
difference is relevant to 
define external costs.  

Estimation of 
marginal cost based 
on speed-flow curves 
for specific traffic 
clusters (urban-
interurban, peak-off-
peak). Top-down 
approaches are not 
feasible. 

InIIndividual transport 
is causing collective 
congestion, 
concentrated on 
bottlenecks and peak 
times 

Accident 
costs 

Resource costs for 
valuation of injuries. 
WTP for the estimation of 
the value of statistical life, 
based on SP for the 
reduction of traffic risks. 
Alternatively: WTA 

Marginal costs differ 
individually (for non-
scheduled traffic). 
Clustering of Infrastructure 
users according to accident 
risk is possible (and 
typically applied by 
insurance companies). Thus 
average and marginal costs 
can be assumed to be 
similar in each cluster. 

Differentiation (cluster 
of users) according to 
schemes applied by 
insurance 
companies. 

Level of externality 
depends on the 
treatment of individual 
selfinduced accidents 
(individual or 
collective risk) 
insurance covers 
compensation of 
victims (excluding 
value of life).  

Air pollution 
costs and 
human 
health  

Impact pathway approach 
using resource cost and 
WTP for human life (life 
years lost).  
Alternatively: WTA. 

Linear dose-response 
function: Marginal costs 
similar to average costs. 

Marginal (averaged) 
costs per type of 
vehicle (EURO-class) 
and traffic and 
population clusters 
(urban, interurban). 

Level of externality 
depends on the 
treatment of 
individual selfinduced 
accidents (individual 
or collective risk) 
insurance covers 
compensation of 
victims (excluding 
value of life). 

Air pollution 
and building 
/ material 
damages 

Impact pathway approach 
using repair costs. 

Air 
pollution 
and nature 

Impact pathway approach 
using losses (e.g. crop 
losses at factor costs).  

Linear dose response 
function: Marginal costs 
similar to average costs 

Marginal (averaged) 
costs per type of 
vehicle (EURO-class) 
and traffic clusters 
(urban, interurban).  

Close link between 
population density 
and damage costs  

Noise Annoyance costs: WTP 
approach based on hedonic 
pricing (loss of rents – this 
reflects WTA) or SP for 
noise reduction. Health 
costs: impact pathway 
approach for human health 
using WTP. 

Decreasing impact of an 
additional vehicle with 
increasing background 
noise due to logarithmic 
scale. Marginal costs 
below average costs. 

Marginal (averaged) 
costs per traffic and 
population clusters 
(urban, interurban) 

Close link between 
population density 
and damage costs 

Climate 
change 

Avoidance cost approach 
based on reduction 
scenarios of GHG-
emissions; alternatively, 
damage cost approach; 
shadow prices of an 
emission trading system.  

Complex cost function.  
As a simplification: 
Marginal damage costs 
similar to average costs (if 
no major risks included). 
For avoidance costs, 
marginal costs are higher 
than average costs. 

Marginal (averaged) 
costs per type 

of vehicle and/or fuel. 

All GHGs relevant. 

Nature and 
Landscape 

Compensation cost 
approach (based on 
virtual repair costs).  

Marginal costs are 
significantly lower than 
average costs.  

Averaged (or 
marginal) variable 
costs per type of 
Infrastructure.  

Differentiation 
between historic 
network and 
motorways extension.  

Abbreviations: 
- WTP - willingness to pay. Approach referring to the willingness to pay for an improvement. 
- WTA - willingness to accept. Approach referring to the willingness to accept  a compensation for non-improvement 
- SP - stated preference approach. The stated preference method using a contingent valuation approach directly 

measures the WTP, but depends very much on the survey design and the level of information. 

2.2. Internalisation of external costs  

For the internalisation of external costs it is necessary to consider the evaluation of each external cost.  
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2.2.1 Traffic congestions  

In Europe’s big cities, a driver spends 50÷218 hours / year stuck in traffic jams. Vehicle cars are the 
most popular means of transport in Europe, accounting for approx. 72% of the total passenger kms.  
The people in charge of the policies intended to develop sustainable transport should identify the 
causes of traffic congestions, those generating these causes, and the necessary measures to 
eliminate / reduce congestions.   
In principle, the necessary measures refer to: 
§ Developing performant public transport based on transport vehicles with low congestion risk: 

underground, Light Rail vehicles with dedicated route, cable transport etc.;  
§ Developing/upgrading a safe and enhanced transport infrastructure in keeping with the traffic needs 
§ Those responsible for traffic congestions should be charged adequately; 
§ Raising citizens’ awareness about using their private cars in urban traffic as little as possible, and 

only under special circumstances, and about parking their cars in non-authorized places;   
§ Additional, adequate taxes for those vehicles engaging in urban traffic, according to areas, hours, 

vehicle degree of occupancy, as well as heavy sanctions for non-authorized parking. There are 
theoretical- and case studies referring to successfully applying such measures in various cities;  
[58] , [56] , [59] , [60] 

§ GPS positioning and information systems able to provide real time information on the optimum 
travelling routes (in terms of time and costs) and on the traffic congestions; 

§ Developing and fostering alternative travel systems: walking, bike- and scooter riding – in 
completion to the public transport system; 

§ Dynamic management of urban traffic, both of public transport and of the other vehicles; 
§ Optimised planning of urban freight transports, of infrastructure repairs and maintenance;    
§ Intelligent management of urban development and mobility; 
§ In preparing SUMPs and the public procurement procedures, the pre-feasibility studies should 

analyse various transport modalities, taking into consideration procurement costs, Life Cycle 
Costs, as well as the external costs related to each variant analysed. 

2.2.2 Road accidents cost 

It includes the estimated cost for the injury or death of the people involved, the costs for families, 
friends, employers, as well as the society- related costs.  
OECD (2012), based on the results of a meta-analysis, suggests an EU27-wide general purpose 
central (median) value of €3.0 million in 2005 prices [61] 
The internalisation of these costs must take into account the causes of the accidents and the 
responsibilities taken for these causes.  The EU Directive 2008/96/EC [62] on road safety requires 
Member States to carry out the calculation of average social accident costs. The internalisation of 
these costs will result in a substantial reduction in road accident costs and a fairer compensation for 
those affected. 

2.2.3 Pollution costs  

The impacts of transport air pollutant emissions are highly location-specific and depend on many 
factors such as the local traffic conditions, vehicle type, air pollutant emission type, population density 
etc. Pollution effects seriously affect both health and the ecosystem. These effects must be evaluated 
and estimated in monetary values. A series of studies and research projects have pointed out the 
pollution sources, their effects and the costs calculated according to the Euro 0-6 standards, traffic 
(urban, suburban, rural) etc. [63] [64] [65] [56] 

2.2.4 Noise costs  

Noise emissions from traffic pose an environmental problem of growing importance, with serious 
consequences on health, labour productivity and leisure. A series of studies and research projects 
have pointed out the noise effects and the costs calculated according to various parameters. [66] [67] 
[56] [31] 

2.2.5 Climate change costs  
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Climate change induced by worldwide greenhouse gas (GHG) emissions is currently one of the key 
topics of global research output. The climate models and the connected economic impact assessment 
models are being continuously improved and the results of new scenarios are made public. Cost 
estimation for various transport modes involves the following steps [56] : 

- quantification of GHG emissions for various vehicles, expressed in tons of CO2 equivalent 
per vkm [vehicle-km] 

- the value of the costs of climatic changes per tons of CO2 equivalent 
- calculation of marginal climate change costs for different vehicle (and fuel) types. 

    
-  
-  
-                                                                                                                                                                                                                                       

                               

                                                                                                                                           
 

 
The Impact Pathway Approach (IPA) [56].  Source: EEA 2011. 

Greenhouse gas emissions (GHG) from               
transport by mode in 2014.  [42] 

The studies conducted put forward values calculated for various vehicle categories, energy source 
(gasoline, diesel fuel), cylinder capacity, EURO-class, traffic area (urban, rural, high streets, railway) 
[42] [68] [69], [70] [71] 

2.2.6. Costs of up- and downstream processes [56] 

They refer to indirect effects due to the production of energy, vehicles and transport infrastructure that 
cause additional external costs. In principle, the most relevant processes engendering these costs 
are the production of energy of any type, vehicle production, maintenance included, infrastructure 
construction and maintenance. Just like for the other costs, the specialty studies provide values of 
these costs according to processes and various parameters. 

2.2.7. Marginal infrastructure costs  [56], [72], [73] 

This category of costs corresponds to the increase in the costs for the transport infrastructure 
maintenance and repairs as a result of an increased traffic level. 

2.3. Economic tools for the internalisation of external costs  

The main economic tools used to result in the internalisation of external costs are:  
levies, taxes (or utilisation tariffs) and, under certain circumstances [68], emission rights trading. 
A good knowledge of the particularities of each category of external costs, of the parameters it 
depends on, and of the local conditions are necessary and important in order to analyse the adequate 
economic tools. The economic tools should be applied in a differentiated way, according to this 
information, so that cost internalisation may be efficient, support fair competition among transport 
modes, and protect the domestic market good operation. The general internalisation principle is: 
’pricing at the social marginal cost’ in keeping with the ’polluter pays’ and ’user pays’ principles. 
Besides the numerous studies dedicated to external costs and their internalisation, we recommend 
the European Commission’s synthesis documents [53], [54], [7], [8], ’Guidelines to Innovative 
Financing’ [58], as well as the other selected documents referred to in the Bibliography. 
 

2.4. Methodologies for calculating External Costs (examples).   [36]   

2.4.1.  Estimation procedure for Congestion Costs   

  Burden 

Dispersion 

Exposure 

Impact 

Damage 

Polluant emissions 

The spread of pollution around the source, 
And its chemical transformation in the 
environment 

The extent to which the population 
At risk is exposed to imposed burdens 

Impacts on the number of premature 
Death, ill health, lost crop production, 
ecological risk etc. 

Monetary equivalent of each 
impact 

Road transport 72,8% 
Civil aviation 13,1% 

Navigation 13,0% 
Railways 0,6% 

Others 0,5% 
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I n
pu

t  

  

TRANS-TOOLS 
networks 

Length, capacity, 
annual demand on 

TEN-T roads  

   Travel 
behaviour 
■ Speed flow 
curves 
■ Hourly loads 
■ Elasticity   

      Cost data 
■ VOT [Value of 
Time] 
■ Fuel price 
■ Fuel cons. 
functions 

  

       Urban data 
■ Average MC 
[Motorcycles, includes 
also mopedes] 
■ Demand by city size 

 

             

 ↓ 
  

C
al
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ti
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s 

  

Total average costs 
inter-urban by 

country, user group 
and road class   

    By TEN road link: 
■ Average user costs 
■ Marginal external 
costs 
■ Av. deadweight loss 
■ Av. delay costs 

   

Total and average 
costs urban 

by country, user group 
and size of urban area  
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Allocation of total DWL [Deadweight loss], potential revenues and delay costs 

■ by costs category: time costs, fuel costs, other operating costs 
■ from coarse categories in TRANS-TOOLS networks (car, HGV) 
■ to detailed vehicle categories by PCU-weighted vkm Input Calculations Cost 

 

Average costs per pkm and tkm by country 

 

2.4.2.  General approach to calculating external accidents costs.    

   
 

I n
pu

t  

  

 

Number of Casualties per vehicle 
category: 

 

Social costs per casualty: 

  

■  Fatalities 
■  Severe injuries 
■  Sight injuries  

  

■  Risk value 
■  Human capital losses 
■  Medical care 
■  Administrative costs 

(incl. correction for underreporting) 

  

  

↓ 
Deduction of transfers from liability 

insurances systems / gratification 
payments 

   

  ↓ 

C
al
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la
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s 

  

Assumptions risk anticipation of transpot users 

↓ 
Total external accident costs 

  ↓ 
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t 
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d 
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Allocation of total external costs to vehicle categories: 

  

■  Accidents with different modes involved: according to responsibility (guilt, 
causer of an accident); e.g. train / road 
■  Accidents within a transport mode (esp. road transport): according to 
damage potential (intrisic risk) 

↓ 
Average costs per pkm and tkm by mode 

2.4.3.  Methodology for Air Pollution costs. 
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Emmission factors of air pollutants per vehicle 
category: 

  

Transport volume per vehicle category: 

  

■  Particles Matter PM10, PM2.5 
■  Others NOx, SO2, NMVOC   [ Nitrogen oxide, 
Sulphur dioxide, Non-methane volatile organic 
compounds] 

Mileage data per vehicle category (vkm) 

      

  
    

Social costs per ton of air pollutant: 
Cost factor per pollutant (PM10, PM2.5, NOx, SO2, 

NMVOC) 

  ↓ 
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Total emission of air polluants: 
Emission of all pollutants per vehicle category 

   
↓ 

Total external air polluttion costs 
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Allocation of total external costs to vehicle categories: 

                                              ■  acc. to emission per vehicle category 

↓ 
Average costs per pkm and tkm by mode 

  

2.4.4. Methodology for Noise Costs 
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Number of people affected by noise per vehicle category 

  

Noise costs per person exposed 

  
■  Per noise class of 5 dB(A) 
■  Thresold: 55 dB   

■  Costs of annoyance 
■  Health costs 

↓ 

 

  

"Rail bonus" of 5 dB(A), indicating that rail noise 
is experienced as less nuisance than road noise  
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Total external noise costs 
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Allocation of total external costs to vehicle categories based on weighting factors 

↓ 
Average costs per pkm and tkm by mode 

 

 

2.4.5. Methodology for Climate Change Costs 
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GHG emissions per vehicle category (tonne) 

 

Cost factor CO2 
equivalents 

(€ / ton) 

  

■  CO2 
■  CH4 
■  N2O 
■ Other substances emitted on high altitudes 

    

  ↓ 
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Assumptions on Global Warming Potential GHG emission 

↓ 
Total CO2 equivalent greenhouse gas emissions 

↓ ↓ 
Total climate change costs by mode 

  ↓   
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Average costs per pkm and tkm by mode 

  

 

 

2.5. Case Study–Bucharest. Methodolgy proposal for external cost evaluation  

Bucharest is a congested city, suffocated by the high number of cars, which would call for urgent and 
efficient mobility policies. The table below showing a comparison among three European cities is 
illustrative of the statement above. The table was presented by the team of experts within the works 
for developing the SUMP for Bucharest and its bordering area – Ilfov [74] : 

   Road Network – Configuration and Connectivity 
 Bucharest Vienna Prague 
Area (km2) 228 414 496 
Population (2012) 1.883.425 1.717.084 1.241.664 
Population Density 8.260 4.148 2.503 
KM of roads (2012) 4.251 7.108 6.006 
KM of roads per area 18,64 17,17 12,11 
KM of arterials 258 309 141 
KM of highways 19 121 114 
Passenger cars (2012) 1.125.591 680.000 697.000 
Car / Person (2012) 0,60 0,40 0,56 
KM of roads per 1000 vehicles 3,78 10,45 8,62 

Note – We have highlighted in yellow certain cells, as we consider them relevant for the causes of traffic congestions in Bucharest 

The statistical data provided on a yearly basis by TomTom International BV, rank Bucharest 8th out 
of 146 cities worldwide analysed in terms of the congestion level index (1st place in Europe) in year 
2014, and 5th (1st) in 2015. In 2018, Bucharest still maintains its 1st place in Europe and 11th 
worldwide (out of 403 cities under study, from 56 countries). [75]  
Bucharest features a railway belt, but the infrastructure needs repairing and upgrading to make traffic 
on it possible. Within the discussions in the Mobility Group pertaining to Bucharest Municipality, this 
modernization project was one of those proposed in order to remove traffic congestion in Bucharest. 
During the preliminary analyses in order to develop Bucharest SUMP, a cost-benefit analysis was 
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conducted based on the estimation of the number of passengers likely to travel on this railway belt.  
Following this analysis, the project was deemed as non-feasible.  

During a presentation given within the Bucharest Municipality Mobility Group [76], in the presence of 
the group of experts elaborating Bucharest – Ilfov SUMP, it was stated that the project on the 
Bucharest City railway belt rehabilitation is important and compulsory for traffic systematisation, as 
the railway ring, completed by intermodal nodes (underground, tramcar, advantageous parkings etc.) 
with a major impact on developing high-capacity, fast, safe, comfortable public transport which – 
correlated with other measures – would have considerably reduced daily commuter traffic (approx. 
400.000 cars getting into / out of Bucharest). In this light, a cost-benefit analysis based on the 
estimation of a number of passengers based on current traffic data is neither relevant nor important. 
It is by far more important to reduce external costs as a result of a major shift of the travellers driving 
their own cars to the public transport focused on the railway belt + intermodal transport stations 
leading to the underground trains, tramcars etc.  A substantial cut down on the external costs would 
highly benefit the society as a whole, outweighing the gain / losses likely to result from the train fares 
paid by the passengers using the railway belt. Implicitly, conducting such a project would increase the 
number of passengers on the railway belt, much above the estimates made based on the current 
traffic, featuring non-performant public transport with a high level of traffic congestions. In favour of 
these ideas, the presentation proposes a system of evaluating the reduction in external costs. The 
more complex the evaluation of external costs, the more it can serve as a basis for grounding the 
feasibility of a project which, at a mere cost-benefit analysis, may not be regarded as feasible. For 
information purposes, and to serve as an example for further such approaches, we are attaching the 
above mentioned presentation. 

We do hope that this example, correlated with both the brief information above and the detailed 
information in the bibliographical references below, will enable the developers of sustainable mobility- 
oriented public strategies and policies to ground their approaches on reducing and internalising 
external costs to the major benefit of the society as a whole.    
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Road Pass. Total is the weighted average of all road 
passenger modes (car 87&, bus 10%, MC 3% of total 
pkm).

Other cost categories: Costs for nature & landscape, 
biodiversity losses (due to air pollution), soil and water 
pollution costs, additional costs in urban areas. Data not 
include congestion costs.

EUR per 1.000 pkm

* Data included the EU-27 with the exemption of Malta
and Cyprus, but including Norway and Switzerland.

Different costs for rail:

- Rail Electric: 12.0 € / 1.000 pkm

- Rail Diesel:   34.1 € / 1.000 pkm

Car

15.3

57.1

33.8
Up-& Downstream (difference low/high scenario)

Road Pass. Total Rail PassengerBus / coach

Noice

Climate Change (low scenario)

Climate Change (difference low/high scenario)

Air Pollution

Other costs categories

Up-& Downstream Processes (low scenario)

   Air Passenger

Accidents
64.7 65.1
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Comparison among external costs 
of transport modes 

- case study Romania 

Presentation in the Mobility Committee of Bucharest Municipality, 5.05.2015 

Average external costs in 2008 for EU-27: passenger transport (congestion excluded) 

Presentation in the Mobility Committee of Bucharest Municipality, 5.05.2015 
 

SOURCE: CE Delft/Infras/Fraunhofer ISI, September 2011, page 71 – a study commissioned by UIC in 2011 
(other cost categories refer to nature and scenery, biodeviersity losses, soil-and water pollution cost additional costs in urban areas) 
* The data refer to EU-27 except for Malta and Cyprus, yet including Norway and Switzerland 
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Average external costs in 2008 for EU-27: freight transport (heavy freight excluding congestion) 

Share of various transport modes in overall external costs in 2008 for EU-27 
(congestion excluded) 
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Passenger Transport ( €/1.000 pkm ) 
Road Rail Air Total 

Private cars Buses & coaches Motor bikes 
& mopeds 

Total passengers 
Road 

Passengers 
Transport 

Passengers 
Transport  

61,5 19,5 89,1 56,7 34,7 54,0 55,1 

 
 

Freight Transport ( €/1.000 tkm ) 
Road Rail Air Total 

Light utility vehicles Heavy utility vehicles Total Freight 
Road* 

Freight 
Transport 

Freight 
Transport  

206,0 19,5 34,9 13,1 7,2 28,2 

 

 

 
 

 
 

                       
 

 

                                
   

      Travel needs of the inhabitants in the proximity of the Railway Belt: 
Overall population ( area covered by the study) 100% 256.150 inhabitants 
out of whom, active population 60% 153.690 inhabitants 
with a degree of job occupancy of the active population 60% 92.214 inhabitants 
out of whom, the degree of employment in activities generating 

home-to-office and office-to-home travels ( 
constructions, administration, trade, services, industry, 
etc. ) which means travel for only: 

40% 36.886 passengers 

Passengers estimated to travel by train, out of the total 
number of passangers 30% 11.066 

Passengers/day 
And travel 

directrice 
                                                       Having in view that in Ilfov county there are 12.779 companies with an average number of 20 employees  
                                               per company, there results: a num ber of  255.570 available job vacancies. 

          Out of the above jobs, a number of 55.328 are taken by residents in Ilfov County. 
                                               There results that the remaining 200.242 jobs in Ilfov County are taken by residents in Bucharest. 
                        Out of them, we estimate that only 5% will travel by train, namely 10.012 passengers / day. 

There results a daily traffic of 21.078 passengers / day and 
travel direction. 

Source: Prefeasibility study on Bucharest Belt Railway rehabilitation and modernisation with a view to putting into operation passenger  
trains, conducted by Metroul S.A. and ISPCP S.A. in 2012. 

 
 

                                                  

 
 
 
 
 
 
 

Case study – Possible impact of Bucharest City Railway Belt in terms of external 
costs (I) 

Presentation in  the Mobility Committee of Bucharest Municipality, 5.05.2015 
 

6 

Average external costs generated by the transport sector in 2008  

Source: ‘External costs in Europe’, a study commissioned by UIC in 2011CE/INFRAS/ISI, 2011, p.83 

Source: ‘External costs in Europe’, a study commissioned by UIC in 2011CE/INFRAS/ISI, 2011, p.83 
             * Total Road freight – calculated as weight average 
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Total average external costs 

generated in road traffic € / year 
Total average external costs 

generated in rail traffic € / year 
Savings resulted from 

passengers shift to rail 
traffic € / year 

  (21.078 passengers * 2 directions *  
  250 days * 15 km/day * 2 directions) 

  * 56,7 E/1000pkm/year = 17,9 mil. E 

   (21.078 passengers * 2 directions *  
  250 days * 15 km/day * 2 directions) 

  * 34,7 E/1000pkm/year = 10,9 mil. E 

 
  17,9 mil. E – 10,9 mil. E = 7 mil. E 

Case study – Possible impact of Bucharest City Railway Belt in  
terms of External Costs (II) 

Considering its capacity to attract 21.078 passengers/day and travel direction, the Bucharest 
City railway Belt has the potential to achieve the following savings: 

Presentation in the Mobility Committee of Bucharest Municipality, 5.05.2015 
 

The feasibility of rehabilitating and modernising Bucharest City 
railway belt 

• According to the Pre-Feasibility Study conducted by Metroul S.A. and I.S.P.C.F. S.A. in 2012  
21.078 passengers / day/ directions of travel will use the railway belt 
 

• International experience shows that daily traffic amounting to 15 – 20 thousand passengers /  
day / direction of travel stands for real success 
 

• According to the external transport costs as published in the UIC study, shifting 21.078  
passengers from road to rail transport would generate yearly savings of approx. 7 million € 
 

• According to: “Sustainable Transport – a viable evolution perspective” published by the  
Romanian Academy in 2015, the level of the congestion- generated external costs (case study 
France, 20007), accounts for approximatively 26% of the level of total external costs. In the case of the 

analysis conducted for Romania, further 1,8 million Euro would add to the 7 million Euro. 
 

• Apart from the reduction in transport sector- generated external costs, the project on the  
railway belt modernisation and rehabilitation would also impact positively the mobility 
 indicators foreseen in the SUMP, such as: enhanced accessibility , higher saety and security, 
 cleaner environment, economic efficiency and better urban environment. 
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Bucharest case study: external transport costs 
 

No. 
External 

transport costs 

correction 

index 

GDP 

2010 

Overall external 

costs 
Road transport Rail transport  

Road-

Rail   

Billion € Billion 
€/year of GDP  of total Billion 

€/year 
of 

total 
Billion 
€/year 

Billion  
€ /year 

0 
EU+ Norway + 

Switzerland 
  500 4% 93% 465 < 2% 10 455 

           
1 Bucharest-Ilfov  31,26 1,25   1,16  0,03 1,14 

2 Bucharest-Ilfov K1  3,45   3,21  0,07 3,14 

3 Bucharest-Ilfov K2  1,94   1,80  0,04 1,77 

4 Bucharest-Ilfov K3  2,24   2,08  0,04 2,04 

5 
Bucharest-Ilfov 

total      2,54    

 
 
Explanatory notes: 
In line 0, the data highlighted in green correspond to the source ‘External costs of transport in Europe, update study” CE Delft, 

September 2011. 
In line 1, the values for Bucharest – Ilfov have been calculated against Bucharest – Ilfov GDP (according to NIS data), by 

applying the same percentages as in line 0. 
Actually, we consider that in Bucharest, the congestion costs, as well as all the other costs (related, but also the extra ones 

generated by travelling in very busy traffic and in the infrastructure poor conditions), are much higher. For instance: 
§ The indicator best associated with the congestion risk is the number of km of roads / 1000 vehicles. In keeping 
with the SUMP presentation made at Bucharest Municipality on 15.02.2015, this indicator for Vienna = 10,45, while 
for Bucharest = 3,78.  

The ratio between these two values is K1 = 10,45 / 3,78 = 2,76 
§ According to the ranking of congestion levels as measured in 2014 (the Tom Traffic Index ( 

http://www.tomtom.com/en_gb/trafficindex/#list ), Bucharest comes in 8th worldwide in terms of congestions, with 
45% congestion level, while Vienna is ranked 57th, featuring a level of 29%.  

The ratio between the two levels is: K2 = 45 / 29 = 1,552. 
§ Road accidents. In 2013, Romania was ranked 1st in EU, with 93 deaths / million of inhabitants, as compared to 
the EU average of 52.  

There results K3 = 93 / 52 = 1,79.  In 2012, 2.042 fatalities were recorded in road accidents, and 4 fatalities in rail 
accidents.  

§ In the table above, the values on lines 2, 3 and 4 have been calculated by multiplying the values on line 0 by 
correction index K1, K2, K3. 

No. Official statistical data 
road accidents in 2012 Deaths Serious 

injuries 
Deaths + 

Serious injuries 

Costs of deaths + 
serious 
injuries 

[billion €] 
 Ilfov County 64 293 357  

 Bucharest 79 946 1.025  

5 Total Bucharest + Ilfov County 143 1.239 1.382 2,54 
Note: According to the FPV (Fatality Prevention Value) statistical formula indicated through the European Council 

Report for Traffic Safety (ETSC), a human life lost in a road accident is worth 1,84 million €.  
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Αποποίηση Ευθύνης 

 
Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές αντιπροσωπεύουν παραδοτέο έγγραφο το οποίο 
συντάχθηκε στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος SUITS (Supporting Urban 
Integrated Transport Systems; Transferable Tools for Authorities), μια τετραετή δράση 
έρευνας και καινοτομίας που αποσκοπεί στην αύξηση της ικανότητας των τοπικών αρχών και 
των φορέων μεταφορών να εφαρμόσουν βιώσιμα μέτρα μεταφορών. Το SUITS είναι ένα από 
τα τρία έργα της πρωτοβουλίας CIVITAS 2020 της ΕΕ που επικεντρώνεται στα σχέδια 
βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Το πρόγραμμα SUITS έλαβε χρηματοδότηση από το 
πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Horizon 2020 βάσει της 
σύμβασης επιχορήγησης αριθ. 690650/2016. 

Το παρόν έγγραφο είναι ένα σχέδιο έκδοσης με επίπεδο διάδοσης μεταξύ των εταίρων του 
έργου (PP - Περιορισμένο σε άλλους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα συμπεριλαμβανομένων 
των υπηρεσιών της Επιτροπής) με σκοπό την ανατροφοδότηση μέσω σχολίων. Αυτή η 
έκδοση θα χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας. Τα αποτελέσματα αυτών 
των κατευθυντήριων οδηγιών θα δοκιμαστούν και θα αναλυθούν κατά τη διάρκεια πιλοτικής 
εφαρμογής στο Δήμο της Alba Iulia (Ρουμανία) στο πλαίσιο του έργου SUITS. Η τελική 
έκδοση των κατευθυντήριων γραμμών πρόκειται να κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο του 2019 σε 
7 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Απαγορεύεται η αντιγραφή, διανομή ή δημοσίευση του περιεχομένου των υλικών που 
παρουσιάζονται στις παρούσες Οδηγίες υπό οποιαδήποτε μορφή, από οποιοδήποτε φυσικό 
ή νομικό πρόσωπο, χωρίς τη συγκατάθεση των συγγραφέων. 

Οι πληροφορίες και οι απόψεις που παρουσιάζονται σε αυτά τα σχέδια κατευθυντήριων 
γραμμών είναι εκείνες των συντακτών και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα την επίσημη 
γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ούτε κανένα πρόσωπο που ενεργεί εξ ονόματός τους μπορεί να θεωρηθεί 
υπεύθυνο για τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτά. 

Η μεγαλύτερη βοήθεια για τη βελτίωση αυτού που κάνουμε είναι η ανατροφοδότηση που 
λαμβάνουμε από επαγγελματίες από τις τοπικές αρχές και τα ενδιαφερόμενα μέρη, τους 
υποψήφιους δικαιούχους:  

Παρακαλούμε απευθυνθείτε στην ταχυδρομική διεύθυνση: office@integralconsulting.ro 
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 1. Εισαγωγή  
Τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης χαρακτηρίζονται από μια αυξανόμενη τάση προς την 
αστικοποίηση. Οι μεγαλύτεροι και μικρότεροι οικισμοί σε ολόκληρη την ΕΕ έχουν εισαγάγει 
και αναμένεται να εισαγάγουν ακόμη πιο βασικά κοινωνικά και οικονομικά στοιχεία που 
ορίζουν τις αστικές περιοχές. Λόγω ιστορικών λόγων, δεν υπάρχει ενιαία συνταγή για να 
συμπεριληφθούν όλα τα χαρακτηριστικά τέτοιων διοικητικών οργανισμών και ενδέχεται να 
συναντήσουμε πολύ πυκνές ή εκτεταμένες περιοχές όταν πρόκειται για κατοικημένες 
περιοχές ή καθημερινά κοινωνικά και οικονομικά σημεία ενδιαφέροντος. 

Η παροχή πρόσβασης στην εκπαίδευση, τις υγειονομικές υπηρεσίες, τη δημόσια διοίκηση 
κλπ. Απαιτείται από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, αρχής γενομένης από τη Συνθήκη για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης1, και μια λύση για την απάντηση στην απαίτηση αυτή 
είναι η παροχή υπηρεσιών γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή ή μεταφέρει. 
Στην εργασία μας θα καλύψουμε πτυχές που σχετίζονται με τις μαζικές μεταφορές ή την 
παροχή λύσεων μεταφοράς σε ομάδες ανθρώπων, παρά συστήματα για μεμονωμένες 
μορφές μεταφοράς ή για μεταφορά και παράδοση αγαθών. 

Η παράδοση σε αυτόν τον οικονομικό τομέα εκτείνεται σε μια πληθώρα μορφών οργάνωσης 
των μεταφορών, από την πιο φιλελεύθερη προσέγγιση έως τον πιο δημόσιο έλεγχο. Καθώς 
οι ερευνητές Matthias Finger και Dominique Finon συνθετοποιήθηκαν το 2011, οι μαζικές 
μεταφορές στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εμπίπτουν τώρα στην έννοια της καθολικής 
υπηρεσίας και ρυθμίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο κυρίως από τον κανονισμό 1370/2007 της 
ΕΕ (τροποποιήθηκε και ενημερώθηκε από τον κανονισμό 2338 / 2016). Οι ερευνητές έχουν 
εντοπίσει τέσσερις μεγάλες σχολές σκέψης σε ολόκληρη την Ευρώπη, καθένα από τις οποίες 
παρέχει διαφορετικό ρόλο στη ρύθμιση της πρόσφατα ελευθερωμένης αγοράς επιβατικών 

 
1 Συνθήκηγια τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου (αριθ 25) σχετικά με την 
άσκηση των συντρεχουσών αρμοδιοτήτων, άρθρο 1: 
Οι κοινές αξίες της Ένωσης όσον αφορά τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος κατά την 
έννοια του άρθρου 14 της Συνθήκης για την Η λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαμβάνει 
ιδίως: 
- τον ουσιώδη ρόλο και την ευρεία διακριτική ευχέρεια των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών 
αρχών στην παροχή, ανάθεση και οργάνωση υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος όσο το 
δυνατόν πληρέστερες στις ανάγκες των χρηστών, 
- την ποικιλομορφία μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος και τις 
διαφορές στις ανάγκες και τις προτιμήσεις των χρηστών που ενδέχεται να προκύψουν από 
διαφορετικές γεωγραφικές, κοινωνικές ή πολιτιστικές καταστάσεις · 
- υψηλό επίπεδο ποιότητας, ασφάλειας και οικονομικής προσιτότητας, ίσης μεταχείρισης και 
προαγωγής της καθολικής πρόσβασης και των δικαιωμάτων των χρηστών. 
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μαζικών μεταφορών: «Διακρίνουμε εδώ τη Λατινική, την Αγγλοσαξονική, την Γερμανική και 
την σκανδιναβική παράδοση». Οι διατάξεις του κανονιστικού και νομικού πλαισίου της ΕΕ σε 
αυτόν τον τομέα προσπάθησαν να εξυπηρετήσουν αυτά τα οράματα.2 

Προκειμένου να παρασχεθούν στους πολίτες της ΕΕ αυξανόμενα μέσα για την πρόσβαση σε 
καλύτερη ποιότητα, πιο προσιτές υπηρεσίες δημόσιων μεταφορών, η έμφαση αυτή κινείται 
σήμερα προς το άνοιγμα των αγορών των αστικών μεταφορών προς τον διαφανή 
ρυθμιζόμενο ανταγωνισμό. Με τα νέα νομικά έγγραφα που ρυθμίζουν τις χερσαίες μεταφορές 
(κυρίως κανονισμός 1370 της3 ΕΕ και κανονισμός 2338 της ΕΕ4), είμαστε μάρτυρες του 
αυξημένου ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων δημοσίων μεταφορών και της αυξημένης 
ανησυχίας για την τήρηση των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων5. 

Οι δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών χορηγούνται από τις δημόσιες αρχές στους δημόσιους 
φορείς παροχής υπηρεσιών τους και θέματα όπως η αντιστάθμιση λειτουργικών εξόδων και 
οι επενδύσεις κεφαλαίου αντιμετωπίζονται με διαφάνεια και προβλέψιμο τρόπο.  

 

 
Σχήμα 1 - Κύριες έννοιες που διέπουν τις καινοτόμες διαδικασίες προμηθειών στον τομέα των αστικών 
δημόσιων συγκοινωνιών 

 
2 M. Finger και D. Finon, Από το «δημόσιο σέρβις» στην καθολική υπηρεσία: η περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στους M. Finger και RW Kunneke (ed.), International Handbook of Industries Networks. Η απελευθέρωση της υποδομής, 
Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2011, σ. 54-69 
3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ 1370/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Οκτωβρίου 
2007, για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) 1191/69 και 
1107/70 του Συμβουλίου 
4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ( ΕΕ) 2016/2338 τΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ τΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14η Δεκεμβρίου του 2016, 
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ 1370/2007 σχετικά με το άνοιγμα της αγοράς για τις εγχώριες επιβατικές 
σιδηροδρομικές  
5 ΓΔ Ανταγωνισμού, πίνακα αποτελεσμάτων για τις κρατικές ενισχύσεις το 2017: Αποτελέσματα, τάσεις και 
παρατηρήσεις σχετικά με τις εκθέσεις δαπανών για τις κρατικές ενισχύσεις της ΕΕ28 για το 2016, Βρυξέλλες, 29 
Νοεμβρίου 2017, 
 http://ec.europa.eu/competition/state_aid/scoreboard/state_aid_scoreboard_%202017_final.pdf 
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Ως εκ τούτου, μπορούμε να δούμε έναν ισχυρό δεσμό μεταξύ των επιχειρηματικών 
συνθηκών εργασίας που περιλαμβάνονται στη σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας και 
στις στρατηγικές και διαδικασίες των δημόσιων συμβάσεων. 

 

2. Κανόνες κρατικών ενισχύσεων και συμβατότητα με την 
εσωτερική αγορά 

Όταν οι εθνικοί, περιφερειακοί ή / και τοπικοί φορείς λήψης αποφάσεων, βασισμένοι στις 
αντίστοιχες παραδόσεις τους, λαμβάνουν το βήμα προς την καθιέρωση «υποχρεώσεων 
δημόσιας υπηρεσίας» και η αγορά δεν είναι σε θέση να παρέχει οικονομικές λύσεις από μόνη 
της πρέπει να θεσπιστεί συμβατική σχέση μεταξύ της αρμόδιας δημόσιας αρχής και του 
παρέχοντος υπηρεσίες.  

Η σύμβαση μπορεί να καλύπτει τις οικονομικές ή άλλες αποζημιώσεις λόγω φύσης στις 
καθαρές ζημίες, συμπεριλαμβανομένων των επενδυτικών προβλέψεων για την παροχή της 
σύμβασης. Με μια αυξανόμενη ανταγωνιστική αγορά σε αυτόν τον τομέα των επιχειρήσεων, 
η αποζημίωση υπόκειται σε κανόνες κρατικών ενισχύσεων και ο ευρωπαϊκός νομοθέτης 
παρέχει το νομικό πλαίσιο για τη σύνδεση αυτής της κρατικής ενίσχυσης με τις γενικές 
συνθήκες της αγοράς και την έννοια των υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος6.  

Με έμφαση στην κοινωνική και εδαφική συνοχή των πολιτών της ΕΕ για την παροχή 
αυξημένης ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, ορισμένες φορές οι δυνάμεις της αγοράς δεν αρκούν 
για να παρέχουν τις υπηρεσίες μεταφορών σε επαρκές επίπεδο ώστε να ανταποκρίνονται σε 
όλες τις συλλογικές ανάγκες. «Οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος ('Services of 
general economic interest SGEIs) αποτελούν βασικές δομικές μονάδες του ευρωπαϊκού 
κοινωνικού μοντέλου που είναι τόσο ανταγωνιστικό όσο και κοινωνικό.»7 

Οι SGEIs αποτελούν μέρος των υπηρεσιών γενικών συμφερόντων (services of general 
interests SGIs) μαζί με τις υπηρεσίες κοινωνικών γενικών συμφερόντων (services of social 
general interests SSGIs). Λόγω των τεσσάρων μεγάλων παραδόσεων που διέπουν τη σχέση 
μεταξύ δημόσιας αρχής και αγοράς σε αυτό που ονομάζουμε σήμερα SGIs (Λατινική, 
Αγγλοσαξωνική, Γερμανική και Σκανδιναβική) δεν υπάρχει σαφής κατάλογος 
δραστηριοτήτων που να περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής από τις τρεις έννοιες. Η 
σημασία και το πεδίο εφαρμογής των SGIs εξακολουθούν να εξελίσσονται και οι αρχές 
ανταγωνισμού της ΕΕ ελέγχουν τα προφανή σφάλματα κατά τον καθορισμό ενός (επιπέδου) 
υπηρεσίας στο πεδίο εφαρμογής μιας SGIs. «Το Δικαστήριο έχει διαπιστώσει ότι οι SGEIs 

 
6 Κύρια νομικά έγγραφα της ΕΕ στον τομέα αυτό: 

● Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η τέχνη. 14, 93, 106-108.  
● Απόφαση της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 106 παράγραφος 2 της 

συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις κρατικές ενισχύσεις υπό μορφή αντιστάθμισης για την 
παροχή δημόσιας υπηρεσίας σε ορισμένες επιχειρήσεις επιφορτισμένες με τη διαχείριση υπηρεσιών γενικού 
οικονομικού συμφέροντος ·  

● Ανακοίνωση της Επιτροπής. Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις υπό μορφή αντιστάθμισης 
των υπηρεσιών (2011) ·  

● Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στις αποζημιώσεις που χορηγούνται για την παροχή υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος (2012).  

● Ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Πλαίσιο ποιότητας για τις υπηρεσίες γενικού συμφέροντος στην Ευρώπη» 
(2011) 

7 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πράξη για την ενιαία αγορά Δώδεκα μοχλοί για την τόνωση της ανάπτυξης και την ενίσχυση 
της εμπιστοσύνης «Συνεργασία για τη δημιουργία νέας ανάπτυξης», κεφάλαιο 2.10 



 

Παράρτημα A3.1 - Καινοτόμες διαδικασίες σύναψης συμβάσεων στο πλαίσιο συμβάσεων 
δημόσιων υπηρεσίων για τις αστικές επιβατικές μεταφορές     

  

  7 / 20

 

 

είναι υπηρεσίες που παρουσιάζουν ειδικά χαρακτηριστικά σε σχέση με εκείνα άλλων 
οικονομικών δραστηριοτήτων».8 

Η σύναψη δημοσίων μεταφορικών υπηρεσιών στο νέο πλαίσιο της αγοράς εγείρει ανησυχίες 
από τους ενδιαφερόμενους των δημόσιων μεταφορών σχετικά με τον σεβασμό των κανόνων 
της αγοράς κρατικών ενισχύσεων. Ειδικά σε χώρες όπως η Ρουμανία, η Ισπανία, η Ιταλία, η 
Πορτογαλία ή η Ελλάδα, όπου η λατινική παράδοση των δημοσίων υπηρεσιών («δημόσια 
υπηρεσία ορίζεται σε εθνικό επίπεδο ως υπηρεσία που παρέχει η κυβέρνηση μέσω των 
δημόσιων επιχειρήσεων και της δημόσιας διοίκησής της σε όλους ανεξάρτητα από τη 
γεωγραφική θέση, το φύλο, την προέλευση, την κοινωνική θέση κλπ. [...] Συνολικά, σε αυτή 
την παράδοση, η δημόσια υπηρεσία είναι μια πολιτική επιστήμη και μια νομική αντίληψη »9), 
υπάρχουν ανοικτές συζητήσεις σχετικά με τον τρόπο απάντησης νέα πρόκληση να δοθεί 
απάντηση στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων και να συνεχίσει να είναι ενεργός 
επενδυτής για την αύξηση της ποιότητας των υπηρεσιών στον τομέα των δημόσιων 
μεταφορών. 

Ένας ακρογωνιαίος λίθος στην αξιολόγηση της σχέσης εργασίας μεταξύ της αρμόδιας αρχής 
και του φορέα εκμετάλλευσης δημόσιων μεταφορών έχει καθοριστεί από το Δικαστήριο της 
ΕΕ στην απόφαση Altmark, το 200310. Το αποτέλεσμα χρησιμοποιούνται από τις αρχές 
ανταγωνισμού όταν διερευνούν ή αποφασίζουν τις διαδικασίες κρατικών ενισχύσεων στο 
πλαίσιο των SGEIs. 

"Στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, το Altmark, το Δικαστήριο έκρινε ότι η 
αντιστάθμιση δημόσιας υπηρεσίας δεν συνιστά κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του 
άρθρου 107 της TFEU, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται τέσσερα σωρευτικά κριτήρια: 

● Πρώτον, η αποδέκτρια επιχείρηση πρέπει πράγματι να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις 
παροχής δημόσιας υπηρεσίας και οι υποχρεώσεις πρέπει να καθορίζονται σαφώς. 

● Δεύτερον, οι παράμετροι βάσει των οποίων υπολογίζεται η αντιστάθμιση πρέπει να 
καθορίζονται εκ των προτέρων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο. 

● Τρίτον, η αποζημίωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που είναι αναγκαίο για την 
κάλυψη του συνόλου ή μέρους των δαπανών που συνεπάγεται η εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας, λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά έσοδα 
και ένα εύλογο κέρδος. 

● Τέλος, όταν η επιχείρηση που πρόκειται να εκπληρώσει υποχρεώσεις παροχής 
δημόσιας υπηρεσίας δεν επιλέγεται σε συγκεκριμένη περίπτωση βάσει διαδικασίας 
σύναψης δημόσιας σύμβασης η οποία θα επέτρεπε την επιλογή του υποψήφιου που 
θα μπορούσε να προσφέρει τις εν λόγω υπηρεσίες με το μικρότερο κόστος για την 
κοινότητα, το ύψος της απαιτούμενης αντιστάθμισης πρέπει να καθορίζεται βάσει 
ανάλυσης των δαπανών που θα επωμιστεί μια τυπική επιχείρηση εάν είναι καλά 
ελεγχόμενη και επαρκώς εξοπλισμένη ».11 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε νέες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον τρόπο με τον 
οποίο πρέπει να καλυφθούν αυτά τα τέσσερα κριτήρια από τις ομάδες εργασίας για τις 

 
8 Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 
αποζημιώσεις που χορηγούνται για την παροχή υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος (Κείμενο που παρουσιάζει 
ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2012 / C 8/02), κεφάλαιο 3.2. Ύπαρξη υπηρεσίας γενικού οικονομικού συμφέροντος, αιτιολογική 
σκέψη 45, 
9 M. Finger και D. Finon, op. cit., Π. 56 
10 Υπόθεση C-280/00, Altmark (Συλλογή 2003, σ. I-7747), 
11 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Οδηγός για την εφαρμογή των 
κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις, τις δημόσιες συμβάσεις και την εσωτερική αγορά στις 
υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος και ειδικότερα στις κοινωνικές υπηρεσίες γενικού συμφέροντος, 
Βρυξέλλες, 2013, ερώτηση 61 
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συμβάσεις δημοσίων μεταφορών. Για να αποφευχθεί η μείωση του επιπέδου υπηρεσιών που 
παρέχεται στους πολίτες, η Επιτροπή κάνει τη διαφορά μεταξύ της «χαμηλότερης τιμής» και 
της «οικονομικά συμφέρουσας προσφοράς» που δέχεται τη δεύτερη διαδρομή, καθώς 
ανταποκρίνεται επίσης στα κριτήρια Altmark.  

Υπό την προϋπόθεση ότι τα κριτήρια ανάθεσης, περιλαμβανομένων των περιβαλλοντικών ή 
κοινωνικών κριτηρίων, συνδέονται στενά με το αντικείμενο της παρεχόμενης υπηρεσίας και 
επιτρέπουν την προσφορά με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά να 
ταιριάζει με την αξία της αγοράς.  

Όταν συμβαίνουν τέτοιες περιστάσεις, ένας μηχανισμός ανάκτησης μπορεί να είναι 
κατάλληλος για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου υπεραντιστάθμισης εκ των προτέρων. Η 
αναθέτουσα αρχή πρέπει να προβλέψει τον καθορισμό ποιοτικών προτύπων που πρέπει να 
πληρούν όλοι οι οικονομικοί φορείς ή να λαμβάνει υπόψη τις ποιοτικές πτυχές που 
σχετίζονται με τις διάφορες προτάσεις στην απόφασή της για τη σύναψη της σύμβασης.12 

Συνεπώς, δεν εναπόκειται στην Επιτροπή να παράσχει κατάλογο κριτηρίων για τον 
προσδιορισμό του γενικού συμφέροντος μιας συγκεκριμένης υπηρεσίας. Εναπόκειται στις 
δημόσιες αρχές των κρατών μελών να καθορίσουν εάν μια υπηρεσία εξυπηρετεί το γενικό 
συμφέρον.  

Οδηγός για την εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις και την 
εσωτερική αγορά για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας SWD (2013) 53 Τελικό / 213.  

 
12 Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2012 / C 8/02, 
αιτιολογική σκέψη 67 
13 http://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/new_guide_eu_rules_procurement_en.pdf 
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3. Συμμετέχοντες στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων 
Στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων για αγαθά, υπηρεσίες και έργα που καλούνται οι 
παρακάτω: 

 

Σχημ. 2 κύριοι παράγοντες της διαδικασίας δημοσίων συμβάσεων για τα μέσα και τις υπηρεσίες 
δημόσιων μεταφορών  
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4. Καινοτόμες συμβάσεις στο πλαίσιο της παροχής δημόσιων 
υπηρεσίων 

Για την εφαρμογή καινοτόμων λύσεων για τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων για τα αγαθά, 
τις υπηρεσίες και τα έργα στο πλαίσιο συμβάσεων δημόσιας υπηρεσίας για αστικές μαζικές 
μεταφορές, οι δημόσιες αρχές πρέπει να εφαρμόσουν μια σειρά διαδικασιών για τον 
καθορισμό του πεδίου εφαρμογής των SGEIs και, σε μεταγενέστερο στάδιο, των δημόσιων 
εξαγορών. 

 

Σχήμα 3 - Καινοτόμες διαδικασίες σύναψης διαδικασιών σύναψης συμβάσεων για την απάντηση στους 
κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων προς τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος 

 

 
Implement (innovative) procurement processes  

for mobility systems and solutions 
based on the provisions of the Public Service Contract 

 

Include the goals and objectives set for public transport  
in competitive / direct awarding documents for Public Service Contracts 

 
Define development goals of the service during the contractual period with 

responsibilities designated to the Contracting Authority and the Public 
Transport Operator  Set indicative capital expenditures in market solutions and in Research-

Development-Innovation based solutions 

 

Set Public Service Obligations for passenger urban transport 

 
Based on the urban mobility goals and objectives  
the competent authority should define the level of  

Public Service Obligations for public transport services  Set a strategy for implementing these PSOs and identify investment and 
operational needs to implement them 

 

Set strategic goals and objectives in the area of urban mobility  
(Urban Mobility Plans) 

 
Based on the general urban strategy this document  

should identify and look for solutions to answer  
to sustainability goals of the analysed urban area  

There is no one-single solution to define the number and the level of  these 
indicators but some of them should tackle at least: 

environment protection; economic sustainability; social and cultural 
development;  accessiblity 

 

Set urban development strategic goals and objectives 

  Should include sustainability indicators  
to provide human and goods mobility   Should define mobility solutions among  

Services of General Economic Interest 
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5. Περίληψη και συμπεράσματα 
Στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι δραστηριότητες δημόσιων μεταφορών 
θεωρούνται μέρος των υπηρεσιών γενικών οικονομικών συμφερόντων καθώς παρέχουν 
πρόσβαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων της κινητικότητας και της προσβασιμότητας. 
Βρισκόμαστε στη μέση μιας μακροπρόθεσμης μεταρρυθμιστικής διαδικασίας, όπου οι 
μονοπωλιακές δημόσιες υπηρεσίες αντικαθίστανται σταδιακά από τις ρυθμιζόμενες αγορές 
και τις επιχειρήσεις δημόσιων μεταφορών, πρόκειται να αντικαταστήσουν τις δημόσιες 
διοικήσεις μεταφορών.  

Αυτές οι ρυθμιζόμενες αγορές υπόκεινται σε δημόσιες δαπάνες, δεδομένου ότι τα άμεσα 
έσοδα δεν καλύπτουν το σύνολο των λειτουργικών εξόδων και οι δημόσιες αρχές αναθέτουν 
συμβάσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας σε φορείς δημόσιων μεταφορών όπου οι πιθανές 
λειτουργικές ζημίες καλύπτονται από αποζημιώσεις έναντι της εκπλήρωσης των 
υποχρεώσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας . 

Οι εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές ανταγωνισμού ελέγχουν τη συμμόρφωση των εν λόγω 
συμβατικών σχέσεων με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων, προκειμένου να 
αποφευχθεί η υπερβολική ή υποαποζημίωση των επιχειρήσεων και να δημιουργηθούν 
συνθήκες ανταγωνισμού στην αγορά. Σε περίπτωση που η σύμβαση απαντήσει σε σαφείς 
υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας, τα δημόσια κονδύλια που δαπανώνται για τη 
λειτουργία των δημόσιων μεταφορικών υπηρεσιών (που καλύπτουν τόσο τις επιχειρησιακές 
όσο και τις κεφαλαιουχικές δαπάνες) θεωρούνται ότι συμμορφώνονται με τις συνθήκες της 
εσωτερικής αγοράς και δεν υπόκεινται σε έρευνες κρατικών ενισχύσεων. 

Οι διαδικασίες προμηθειών πρέπει να αφορούν πράξεις που περιλαμβάνονται σε τέτοιες 
συμβάσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας.  

Για να μπορέσουν οι μονάδες υλοποίησης των δημοσίων συμβάσεων, που έχουν θεσπιστεί 
τόσο σε επίπεδο δημόσιας αρχής όσο και σε φορείς εκμετάλλευσης δημόσιων μεταφορών, 
να εφαρμόσουν τις σύγχρονες και καινοτόμες διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων που 
προβλέπονται στο νομικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις, οι διατάξεις των συμβάσεων 
δημόσιας υπηρεσίας πρέπει να περιλαμβάνουν σαφείς υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας με 
στόχο την ανάπτυξη του επιπέδου των υπηρεσιών κατά τη διάρκεια της συμβατικής 
περιόδου, όπως και όχι περιοριστικά: 

1. μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της υπηρεσίας, 
2. να αυξήσει τη συχνότητα και την κάλυψη των υπηρεσιών, 
3. αύξηση της αξιοπιστίας των υπηρεσιών. 
4. παροχή πολυτροπικών και πολυεπαφών υπηρεσιών · 
5. χαμηλότερο λειτουργικό κόστος ανά χρήστη. 
6. να αυξήσει τα επίπεδα άνεσης και ασφάλειας για τους χρήστες και τους 

εργαζομένους. 
7. αύξηση της διαφάνειας των δαπανών χρήματος · 
8. αύξηση των δεικτών παρακολούθησης και αναφοράς της διαφάνειας και της 

αξιοπιστίας · 
9. στόχους έρευνας-ανάπτυξης-καινοτομίας. 

 

Οι υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας που συνοδεύονται από ένα σωστό σύστημα 
αποζημίωσης θα δημιουργήσουν το επιχειρησιακό πλαίσιο για την ανάπτυξη και τη 
διεξαγωγή διαδικασιών δημόσιων εξαγορών για αγαθά, υπηρεσίες και έργα που 
υπερβαίνουν τις οικονομικές αποταμιεύσεις και παράγουν οικονομικές αποταμιεύσεις.  
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A3.2 Κοινές προμήθειες για μια ομάδα πόλεων / περιφερειών 
διασυνοριακών  

 

Ιστορικό εγγράφου 

Ημερομη
νία 

Συγγραφέας Δράση 
Κατάσ
ταση 

Diss. 
Επίπε

δο 

14.05.19 INTECO -  

Stefan Roseanu 

 Ανάπτυξη του Παραρτήματος A3.2 V1.1 RE 

 

1. Εισαγωγή  
Κοινή προμήθεια σημαίνει συνδυασμός των δράσεων προμηθειών δύο ή περισσοτέρων 
αναθετουσών αρχών (CA). Το βασικό καθοριστικό χαρακτηριστικό είναι ότι θα πρέπει να 
δημοσιεύεται μόνο μία προσφορά για λογαριασμό όλων των συμμετεχουσών αρχών14. 

Αυτές οι κοινές δραστηριότητες προμηθειών δεν αντιπροσωπεύουν μια καινούρια έννοια στο 
νομικό και κανονιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η οδηγία 2004/18 / ΕΚ15 και η 
οδηγία 2004/17 / ΕΚ16 περιλάμβαναν διατάξεις σχετικά με τις κοινές διαδικασίες σύναψης 
συμβάσεων και οι οργανισμοί κοινών συμβάσεων έχουν οργανωθεί στο παρελθόν στα κράτη 
μέλη της ΕΕ. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, στις Κάτω Χώρες, στη Γερμανία οι δημόσιες αρχές 
έχουν επενδύσει μαζί για αρκετά χρόνια - αν και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, ειδικά στο 
Νότο, υπάρχει συχνά πολύ μικρή εμπειρία στον τομέα αυτό17. Οι οδηγίες για τις δημόσιες 
συμβάσεις του 2016 παρέχουν καλύτερες διευκρινίσεις και ολοκληρωμένους κανόνες κατά 
τον καθορισμό των διαδικασιών. 

Ωστόσο, οι νέες οδηγίες δεν αποσκοπούν στη θέσπιση κοινών ή ξεχωριστών συμβάσεων και 
οι αρχές πιστοληπτικής ικανότητας πρέπει να αξιολογούν την κατάλληλη μορφή για την 
οργάνωση της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων18. 

Οι δραστηριότητες κεντρικής προμήθειας αντιπροσωπεύουν εκείνες που διεξάγονται σε 
μόνιμη βάση είτε για την απόκτηση προμηθειών ή / και υπηρεσιών που προορίζονται για 
αναθέτουσες αρχές είτε για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων ή τη σύναψη συμφωνιών - 
πλαισίων για έργα, προμήθειες ή υπηρεσίες που προορίζονται για ΑΠ"19. 

Ο κεντρικός οργανισμός αγορών αποτελεί μια ΑΠ που παρέχει συγκεντρωτικές 
δραστηριότητες προμήθειας και ενδεχομένως δραστηριότητες δευτερεύουσας προμήθειας20. 

 

 
14 ICLEI (2008) - Local Governments for Sustainability, Joint procurement. Fact sheet 
15 Directive 2004/18/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on the coordination of procedures for 
the award of public works contracts, public supply contracts and public service contracts 
16 Directive 2004/17/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 coordinating the procurement 
procedures of entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors 
17 ICLEI (2008), op.cit.; OECD (2000), "Centralised and Decentralised Public Procurement", SIGMA Papers, No. 29, OECD 
Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/5kml60w5dxr1-en 
18 Directive 2014/24/EU, recital 8 and Directive 2014/25/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 
on procurement by entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors and repealing Directive 
2004/17/EC, recital 10 
19 Directive 2014/24/EU, Article 2 - Definitions 
20 Directive 2014/24/EU, Article 2 - Definitions 
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Χώρες Σύνολο 
προμηθειών (Mil. 

EUR) 

 Προμήθειες 
(% GDP) 

Συνδυαστικές 
αγορές 

(%) 

Κεντρικές 
αγορές 

Μάλτα 700 10 71 Yes 
Ηνωμένο 
Βασίλειο  

274.600 14 21 Yes 

Βέλγιο 52.010 14 15 Yes 
Κύπρος 1.090 7 15 No 
Λετονία 2.660 11 15 No 
Δανία 33.800 14 14 Yes 
Σλοβενία 4.450 13 12 No 
Σουδία 68.680 16 10 Yes 
Φινλανδία 34.460 18 10 Yes 
Ιταλία 157.230 10 10 Yes 
Ουγγαρία 13.730 14 10 Yes 
Ιρλανδία 15.540 9 9 Yes 
Κροατία 5.300 12 9 Yes 
Σλοβακία 8.480 12 6 Yes 
Λιθουανία  3.420 10 6 Yes 
Γαλλία  306.980 15 5 Yes 
Αυστρία  35.180 11 5 Yes 
Τσεχία 21.480 14 5 No 
Λουξεμβούργο 5.470 12 5 No 
Γερμανία 401.730 15 4 Yes 
Εσθονία 2.450 13 4 Yes 
Ολλανδία 136.320 23 3 No 
Πολωνία 46.970 12 3 No 
Ισπανία 99.600 10 2 Yes 
Πορτογαλία 17.290 10 2 Yes 
Ρουμανία 15.980 11 1 No 
Βουλγαρία 4.810 12 1 Yes 
Ελλάδα 16.230 9 0 No 

Πίνακας 1 – Διαδικασίες συνδυαστικών προμηθειών σε ευρωπαικά Κράτη – Μέλη21 

Οι οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις του 2016 λαμβάνουν υπόψη πληθώρα συμβάσεων 
δημοσίων έργων. Σε μια τέτοια κατάσταση, οι ΑΠ θα πρέπει να είναι σε θέση να προβλέπουν 
τη σύναψη συμβάσεων για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση των εργασιών είτε χωριστά είτε 
από κοινού. Οι ΑΠ σπάνια προχωρούν σε κοινές αγορές καθώς μόνο το 11% των 
διαδικασιών διεξάγονται μέσω συνεταιριστικής προμήθεια. Το παραπάνω αποτέλεσμα 
θεωρείτε ως χαμένη ευκαιρία καθώς η συνεταιρετιστική αγορά δυνητικά μπορεί να οδηγήσει 

 
21 European Commission - Regional Policy, Public procurement – a study on administrative capacity in 
the EU, https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/improving-investment/public-
procurement/study/ 
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σε καλύτερες τιμές για αγαθά και υπηρεσίες υψηλότερης ποιότητας καθώς και να βοηθήσει 
στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας22. 

Σύμφωνα με το δελτίο που συνέταξε το ICLEI, η υποβολή αίτησης κοινών διαδικασιών 
σύναψης συμβάσεων μπορεί να αντιπροσωπεύει: 

• πόρτα εισόδου για την εισαγωγή αειφόρων προμηθειών · 

• μια πλατφόρμα εκτόξευσης για πελάτες για περιβαλλοντικά καινοτόμες λύσεις. 

• μια λύση για τη μείωση της τιμής των περιβαλλοντικά ορθών προϊόντων και υπηρεσιών. 

• ένας τρόπος εισαγωγής νέων προϊόντων στις εθνικές αγορές. 

• μια λύση για την τυποποίηση των περιβαλλοντικών απαιτήσεων. 

• ένα κλειδί για τη συγκέντρωση της περιβαλλοντικής εμπειρογνωμοσύνης. 

• μια απάντηση που θα ενθαρρύνει τους προμηθευτές να αναπτύξουν νέα προϊόντα. 23 

 

 

Διάγραμμα 1- Τάσεις συνεταιρικών προμηθειών στα ευρωπαικά Κράτη – Μέλη24 

 

Οι διασυνοριακές κοινές δημόσιες συμβάσεις μπορούν να οδηγήσουν σε εξοικονομήσεις και 
καλύτερα αποτελέσματα αξιοποιώντας πλήρως την ενιαία αγορά της ΕΕ. Οι νέοι κανόνες για 
τις δημόσιες συμβάσεις διευκολύνουν τη δέσμευση αγορών από τις αναθέτουσες αρχές με: 

• χρήση διασυνοριακών και κοινών διαδικασιών σύναψης συμβάσεων ή 

• αγορά μέσω κεντρικού οργανισμού αγορών. 25 

 
22 European Commission, DG Growth, Public procurement strategy (http://ec.europa.eu/growth/single-
market/public-procurement/strategy_en) 
23 ICLEI (2008), op.cit. 
24 European Commission - Regional Policy, Public procurement – a study on administrative capacity in 
the EU, https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/improving-investment/public-
procurement/study/ 
25 European Commission, DG Growth, Simplifying the rules for contracting authorities to ensure better 
quality and value for money, Published on: 21/03/2016 (http://ec.europa.eu/growth/content/simplifying-
rules-contracting-authorities-ensure-better-quality-and-value-money-0_en) 
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Οι προκηρύξεις διαγωνισμών πρέπει να περιλαμβάνουν "όπου αυτό είναι δυνατόν, ενδείξεις 
ότι η αναθέτουσα αρχή αποτελεί κεντρικό οργανισμό αγορών" ή ότι οποιαδήποτε άλλη 
μορφή κοινής προμήθειας εμπλέκεται ή μπορεί να εμπλέκεται."26 

Το πρόγραμμα SPICE έχει εντοπίσει τέσσερις διαφορετικούς τύπους συνεργασίας στις 
δημόσιες συμβάσεις: α) Κοινές δημόσιες συμβάσεις, β) Απαλλοτρίωση στο Παράλληλο, γ) 
Προμήθειες βασισμένες σε κοινή προδιαγραφή και δ) Κοινές δημόσιες συμβάσεις μέσω 
κεντρικού φορέα. 27 

Σύμφωνα με το σχέδιο BuyZET, μπορούν να εκτελεστούν οι κοινές προμήθειες: 

• μεταξύ των αναθετουσών αρχών στην ίδια χώρα 

• ως διεθνείς / διασυνοριακές κοινές προμήθειες μεταξύ αναθετουσών αρχών από διάφορες 
χώρες. 

Ένα από τα βασικά ευρήματα του σχεδίου BuyZET είναι ότι η πρακτική της «κοινής 
προμήθειας», η οποία συνδυάζει τις προμήθειες δύο ή περισσοτέρων ΑΠ αποτελεί την πιο 
δημοφιλή. Στον τομέα των μεταφορών, οι κοινές δημόσιες συμβάσεις μπορούν να 
αποτελέσουν έναν αποτελεσματικό τρόπο αύξησης του επιπέδου των υπηρεσιών και της 
προμήθειας οχημάτων για να μειώνουν την τιμή τους μέσω μαζικών παραγγελιών και 
μοιράζοντάς τις μονάδες μεταξύ διαφορετικών αγοραστών. Ωστόσο, στην περίπτωση των 
οχημάτων και των υποδομών, οι αγοραστές συνήθως έχουν διαφορετικές ανάγκες28. 

 

2. Joint procurement processes on domestic markets 
 

Οι κοινές διαδικασίες σύναψης συμβάσεων που διοργανώνονται από τις αρμόδιες αρχές του 
ίδιου κράτους μέλους μπορούν να λάβουν διάφορες μορφές: 

• Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να συντονίσουν τις προμήθειές τους μέσω της εκπόνησης 
κοινών τεχνικών προδιαγραφών, οι οποίες θα προμηθεύονται αργότερα από έναν αριθμό 
ΑΠ, εκάστη εκ των οποίων θα αναλαμβάνει ξεχωριστή διαδικασία σύναψης συμβάσεων. 

• Οι ΑΠ διεξάγουν από κοινού μια διαδικασία σύναψης συμβάσεων είτε ενεργώντας από 
κοινού είτε αναθέτοντας σε μια αναθέτουσα αρχή τη διαχείριση της διαδικασίας σύναψης 
συμβάσεων για λογαριασμό όλων των αναθετουσών αρχών. 

Κατά την εφαρμογή των κοινών διαδικασιών σύναψης συμβάσεων, οι ΑΠ είναι από κοινού 
υπεύθυνες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από τις οδηγίες για 
τις δημόσιες συμβάσεις. Αυτό ισχύει και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες μια αναθέτουσα 
αρχή διαχειρίζεται τη διαδικασία, ενεργώντας για δικό της λογαριασμό και για λογαριασμό 
των άλλων ενδιαφερόμενων αναθετουσών αρχών. 

Η ευθύνη συνδέεται μόνο με τη διαδικασία που εφαρμόζει η αντίστοιχη Αρχή Πιστοποίησης 
και, όταν μόνο τα τμήματα της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων διεξάγονται από κοινού από 
τις ΑΠ, η κοινή ευθύνη ισχύει μόνο για τα μέρη εκείνα της διαδικασίας που έχουν διεξαχθεί 

 
26 Directive 2014/24/EU, Annex V - Information to be included in notices 
27 Fred Zijderhand et. al. (2017), D4.1 Best practices in Common Procurements, SPICE (Support 
Procurements for Innovative transport and mobility solutions in City Environment), http://spice-
project.eu/wp-content/uploads/sites/14/2018/01/D-4-1-Best-practices-Common-Buyers-Group-v1.0.pdf 
28 BuyZET (2018), Establishment of buyers groups in Rotterdam, Oslo and Copenhagen, BuyZET 
‘Procurement of innovative solutions for zero emission urban delivery of goods and services’, 
http://www.buyzet.eu/wp-content/uploads/2019/02/BuyZET_WP4_D4.1-4.2-4.3_consolidated_final.pdf 
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από κοινού. Για τις διαδικασίες ή μέρος των διαδικασιών που εφαρμόζει μία ΑΣ χωριστά, η 
ΑΠ είναι πλήρως υπεύθυνη. 29 

 
2.1. Συνεταιρεστικοί οργανισμοί προμηθειών  

ESPO (Eastern Shires Purchasing Organisation, UK) είναι ένας επαγγελματικός οργανισμός 
αγορών (PBO) που ανήκει στον δημόσιο τομέα και ειδικεύεται στην παροχή ενός ευρέος 
φάσματος αγαθών και υπηρεσιών στον δημόσιο τομέα για πάνω από 35 χρόνια. Ο 
οργανισμός παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις με περισσότερα από 25.000 προϊόντα 
καταλόγου, 120 πλαίσια και ειδικές υπηρεσίες προμηθειών, όλες με δωρεάν υποστήριξη και 
συμβουλές από τις ομάδες των εμπειρογνωμόνων. Το 100% που ανήκει στον δημόσιο τομέα 
σημαίνει ότι τα έσοδα που παράγει ο οργανισμός μετά την ανάκτηση του κόστους του 
επιστρέφεται στο δημόσιο ταμείο. 30 

Umweltverband (Gemeindeverband für Abfallwirtschaft und Umweltschutz - Vorarlberger 
Gemeindehaus, Austria) συντονίζει τα υπερεθνικά περιβαλλοντικά καθήκοντα των μελών 
της, των 96 δήμων της αυστριακής επαρχίας Vorarlberg. Η ένωση υποστηρίζει 
περιβαλλοντικές δραστηριότητες και αντιπροσωπεύει τα περιβαλλοντικά συμφέροντα έναντι 
του κράτους, της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και του ιδιωτικού τομέα31. 

Nederlands Inkoopcentrum (NIC, Netherlands)  

έχει εμπειρία ως ειδικός αγοραστής από το 1921. Ο οργανισμός δραστηριοποιείται σε 
απαιτητικούς τομείες όπως: εγκατάσταση, πληροφόρηση και αυτοματοποίηση, υγειονομική 
περίθαλψη και κοινωνικός τομέας, επαγγελματικές υπηρεσίες και έργα κατασκευής και 
υποδομής.32 Η Γερμανία δεν διαθέτει ένα, αλλά τέσσερα κεντρικά όργανα αγορών σε 
ομοσπονδιακό επίπεδο, τα οποία είναι θεματικά εξειδικευμένα: 

- Η Ομοσπονδιακή Οικονομική Διεύθυνση Southwest (BFD Südwest) προμηθεύει για τη 
φορολογική διοίκηση. 

- Το Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Έρευνας και Δοκιμών Υλικών συνάπτει συμφωνίες-πλαίσια 
για συγκεκριμένες τεχνικές ομάδες προϊόντων. 

- Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Εξοπλισμού, Τεχνολογίας και Χρήσης των Γερμανικών 
Ενόπλων Δυνάμεων είναι κυρίως υπεύθυνη για τις προμήθειες για τους Γερμανούς 
στρατιωτικούς. 

Τον Κεντρικό Οργανισμό Προμηθειών του Υπουργείου Εσωτερικών που διαδραματίζει τον 
σημαντικότερο ρόλο καθώς προμηθεύεται για όλες τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες, 
διαχειρίζεται την κύρια πλατφόρμα ηλεκτρονικών προμηθειών και εκτελεί άλλες 
υποστηρικτικές λειτουργίες. Επιπλέον, υπάρχουν και κεντρικοί οργανισμοί προμηθειών σε 
περιφερειακό επίπεδο, όπως ο κεντρικός οργανισμός αγορών στη Rheinland Pfalz33. 

 
29 Directive 2014/24/EU, recital 71, Article 38 - Occasional joint procurement and Directive 2014/24/EU 
of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on procurement by entities 
operating in the water, energy, transport and postal services sectors and repealing Directive 
2004/17/EC, recital 80, Article 56 - Occasional joint procurement 
30 https://www.espo.org/About-us-(1)/About-ESPO 
31 https://www.umweltverband.at/ 
32 https://inkoopprojecten.hetnic.nl/ 
33 European Commission, Public procurement – Study on administrative capacity in the EU Germany 
Country Profile, https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/how/improving-investment/public-
procurement/study/country_profile/de.pdf 
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Η Ένωση Ομάδων Δημοσίων Προμηθειών (UGAP, Γαλλία) είναι μια δημόσια βιομηχανική και 
εμπορική εγκατάσταση (EPIC) που τίθεται υπό την εποπτεία του Υπουργού 
Προϋπολογισμού και του Υπουργού Παιδείας. Αποτελεί το μοναδικό δημόσιο κέντρο αγορών 
στη Γαλλία που διακρίνεται από την πολιτική της εταιρικής σχέσης, τη δέσμευσή της για 
δημόσιες πολιτικές (καινοτομία, ΜΜΕ, βιώσιμη ανάπτυξη) και τη λειτουργία της με σκοπό 
αγορών για μεταπωλήσεις"34. 

2.2. Πρωτοβουλίες κοινών προμηθειών  

Στη Σουηδία, ο Δήμος της Στοκχόλμης και η κρατική εταιρεία κοινής ωφελείας Vattenfall - με 
τη βοήθεια ειδικών της προμήθειας SKL Kommentus Inköpscentral AB, ξεκίνησαν μια κοινή 
προσπάθεια. Οι σουηδικές προμήθειες (δήμοι και κομητείες) και οι ιδιωτικοί οργανισμοί 
κλήθηκαν επίσης να συμμετάσχουν στη διαδικασία. Η ομάδα των αγοραστών αποτελείται 
από 296 οργανισμούς που στοχεύουν συνολικά να αγοράσουν 5.000 οχήματα σε διάστημα 
τεσσάρων ετών. Ο Σουηδικός Οργανισμός Ενέργειας χορήγησε 6.000 ευρώ για τον όμιλο να 
αγοράσει τα πρώτα 1.000 οχήματα35. 

 

3. Οργανισμοί κεντρικών αγορών  
Οι δραστηριότητες κεντρικής προμήθειας διέπονται από την οδηγία 2014/24 / ΕΕ και ως εκ 
τούτου δεν εφαρμόζονται στις δημόσιες συμβάσεις που οργανώνονται σύμφωνα με την 
οδηγία 2014/25 / ΕΕ. Στα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ, οι κεντρικές αρχές προμηθειών 
(CPB) είναι υπεύθυνες για την πραγματοποίηση εξαγορών, τη διαχείριση δυναμικών 
συστημάτων αγορών ή τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων / συμφωνιών-πλαισίων για άλλες 
ΑΠ, με ή χωρίς αμοιβή. Οι ΑΠ για τις οποίες έχει συναφθεί συμφωνία-πλαίσιο αναμένεται να 
χρησιμοποιήσουν το πλαίσιο για ατομικές ή επαναλαμβανόμενες αγορές. 

Οι νομοθέτες της ΕΕ ζητούν από τα κράτη μέλη ότι η ενίσχυση των διατάξεων σχετικά με 
τους οργανισμούς κεντρικών αγορών (Ο.Κ.Α.) δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμποδίσει 
τις τρέχουσες πρακτικές των περιστασιακών κοινών προμηθειών. Αντίθετα, ορισμένα 
χαρακτηριστικά των κοινών συμβάσεων θα πρέπει να αποσαφηνιστούν εξαιτίας του 
σημαντικού ρόλου που μπορούν να διαδραματίσουν οι κοινές προμήθειες, ιδίως σε σχέση με 
καινοτόμα έργα36. 

Η νομική σχέση μεταξύ ΑΠ και (Ο.Κ.Α.) μπορεί να καθοριστεί με βάση σύμβαση παροχής 
δημόσιας υπηρεσίας για την παροχή δραστηριοτήτων κεντρικής προμήθειας, οι οποίες 
μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν την παροχή δραστηριοτήτων δευτερογενών αγορών. Η 
σύμβαση δεν υπόκειται σε κανόνες περί δημοσίων συμβάσεων37. 

Οι Ο.Κ.Α. αναμένεται να δράσουν ως: 

 χονδρέμποροι με την αγορά, αποθήκευση και μεταπώληση ή,  
 διαμεσολαβητές με την ανάθεση συμβάσεων, τη λειτουργία δυναμικών συστημάτων 

αγορών ή τη σύναψη συμφωνιών – πλαισίων που αναμένεται να χρησιμοποιηθούν 
από τις αρμόδιες αρχές.  

Σε περίπτωση που οι Ο.Κ.Α. λειτουργούν ως διαμεσολαβητές πρέπει να εφαρμόζουν:  

 
34 https://www.ugap.fr/nous-connaitre_4458054.html 
35 Eltis, The national procurement of electric vehicles: the Swedish example, 05.09.2016, 
http://www.eltis.org/discover/case-studies/national-procurement-electric-vehicles-swedish-example 
36 Directive 2014/24/EU, recital 71 
37 Directive 2014/24/EU, Article 37 - Centralised purchasing activities and central purchasing bodies 
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 διεξάγοντας αυτόνομα τις σχετικές διαδικασίες ανάθεσης, χωρίς λεπτομερείς οδηγίες 
από τις ενδιαφερόμενες αναθέτουσες αρχές · 

 διεξάγοντας τις σχετικές διαδικασίες ανάθεσης, σύμφωνα με τις οδηγίες των 
ενδιαφερομένων αναθετουσών αρχών, για λογαριασμό τους και για λογαριασμό τους. 

Οι OAK και οι ΑΠ καθορίζουν κανόνες για την κατανομή της ευθύνης για την τήρηση των 
υποχρεώσεων που απορρέουν από τις οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις: 

• εάν οι ΟΑΚ έχουν την αποκλειστική ευθύνη για τη διεξαγωγή των διαδικασιών σύναψης 
συμβάσεων, θα πρέπει επίσης να είναι αποκλειστικά και άμεσα υπεύθυνοι για τη νομιμότητα 
των διαδικασιών. 

• εάν οι ΑΠ διεξάγουν ορισμένα τμήματα της διαδικασίας, θα πρέπει να συνεχίσουν να είναι 
υπεύθυνοι για τα στάδια που διεξάγουν. 38 

Οι αρχές πιστοληπτικής ικανότητας οι οποίες είναι εξ αρχής συμβαλλόμενα μέρη μιας 
συγκεκριμένης συμφωνίας-πλαισίου πρέπει να αναγράφονται είτε ονομαστικά είτε με άλλα 
μέσα. Από την άλλη πλευρά, μια συμφωνία-πλαίσιο δεν θα πρέπει να παραμένει ανοικτή 
στην είσοδο νέων οικονομικών φορέων αφού έχει ολοκληρωθεί." 39 

Μια ΑΠ εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με τους νόμους περί δημοσίων 
συμβάσεων όταν: 

• αγοράζει προμήθειες ή υπηρεσίες από μια ΟΑΚ που προσφέρει τις συγκεντρωτικές 
δραστηριότητες αγοράς. 

• αποκτά έργα, προμήθειες ή υπηρεσίες χρησιμοποιώντας: 

- συμβάσεις που συνάπτονται από την ΟΑΚ, χρησιμοποιώντας 
- δυναμικά συστήματα αγορών που λειτουργούν από τον κεντρικό οργανισμό αγοράς ή 
- Συμφωνία-πλαίσιο που συνάπτεται από την ΟΑΚ που προσφέρει την κεντρική 

αγοραστική δραστηριότητα. 

Ωστόσο, οι ΑΠ πρέπει να είναι υπεύθυνες για την ολοκλήρωση των νομικών υποχρεώσεων 
σε θέματα όπως:  

α) η ανάθεση σύμβασης βάσει δυναμικού συστήματος αγορών, η οποία λειτουργεί από την 
OAK 

β) την επανέναρξη του ανταγωνισμού βάσει συμφωνίας-πλαισίου που έχει συναφθεί από την 
OAK 

γ) καθορισμός του οικονομικού φορέα που συμμετέχει στη συμφωνία-πλαίσιο, να εκτελέσει 
συγκεκριμένο καθήκον στο πλαίσιο συμφωνίας-πλαισίου που έχει συναφθεί από OAK.40 
Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται και πάλι στην αύξηση του ρόλου των ΜΜΕ στην οικονομία της ΕΕ 
και οι ΟΑΚ πρέπει να στηρίξουν τη συμμετοχή αυτών των οικονομικών φορέων στη 
διαδικασία ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οι ενδιαφερόμενες ΑΠ αναμένεται να 
διατυπώσουν το σύστημα σε αντικειμενικά καθορισμένες κατηγορίες προϊόντων, έργων ή 
υπηρεσιών. Οι κατηγορίες αυτές θα πρέπει να καθορίζονται με βάση αντικειμενικούς 
παράγοντες οι οποίοι θα μπορούσαν, για παράδειγμα, να περιλαμβάνουν το μέγιστο 

 
38 Directive 2014/24/EU, recital 69 
39 Directive 2014/24/EU, recital 70 
40 Directive 2014/24/EU, Article 37 - Centralised purchasing activities and central purchasing bodies 
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επιτρεπόμενο μέγεθος των συγκεκριμένων συμβάσεων που θα ανατεθούν στο πλαίσιο της 
συγκεκριμένης κατηγορίας ή μιας συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής στην οποία 
πρόκειται να εκτελεστούν συγκεκριμένες συμβάσεις. Όταν ένα δυναμικό σύστημα αγορών 
χωρίζεται σε κατηγορίες, η αναθέτουσα αρχή πρέπει να εφαρμόζει κριτήρια επιλογής 
ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της εκάστοτε κατηγορίας41. 

 

4. Κοινές διασυνοριακές δημόσιες συμβάσεις 
Στο πλαίσιο των διαδικασιών κοινής σύναψης συμβάσεων που οργανώνονται από τις 
αρμόδιες αρχές του ίδιου κράτους μέλους, οι διασυνοριακές ενώσεις εγείρουν ακόμη 
περισσότερες νομικές προκλήσεις λόγω πιθανών συγκρούσεων των εθνικών νομοθεσιών. Οι 
οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις του 2016 εισάγουν ένα καλύτερα ρυθμισμένο πλαίσιο για 
τέτοιες διαδικασίες σε σύγκριση με την προηγούμενη οδηγία 2004/18 / ΕΚ, η οποία επέτρεπε 
σιωπηρά τις κοινές διασυνοριακές δημόσιες συμβάσεις. 

Εκτός από τους κανόνες που ορίζονται στην οδηγία 2014/24 / ΕΕ και στην οδηγία 2014/25 / 
ΕΕ, οι ευρωπαίοι νομοθέτες ζητούν να καθοριστούν: 

• οι προϋποθέσεις για τη διασυνοριακή χρήση των κεντρικών αγορών 

• την εφαρμοστέα νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις: 

- την εφαρμοστέα νομοθεσία για τα διορθωτικά μέτρα, σε περιπτώσεις διασυνοριακών 
κοινών διαδικασιών, 

- τους κανόνες σύγκρουσης νόμων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 593/2008 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

• διαδικασίες για τις αρμόδιες αρχές από διαφορετικά κράτη μέλη ώστε να είναι σε θέση να 
συγκροτούν κοινές οντότητες που δημιουργούνται βάσει της εθνικής ή της κοινοτικής 
νομοθεσίας. 

• τους ειδικούς κανόνες για αυτές τις μορφές κοινών προμηθειών. 

Οι διασυνοριακές κοινές διαδικασίες σύναψης συμβάσεων σχεδιάζονται από τον νομοθέτη 
για να παρέχουν ευκαιρίες οικονομίας κλίμακας και καλύτερες τεχνολογίες και δεν πρέπει να 
χρησιμοποιούνται από τις αρμόδιες αρχές για την καταστρατήγηση των υποχρεωτικών 
κανόνων δημοσίου δικαίου42. 

4.1. Κανόνες για τις κοινές διασυνοριακές συμβάσεις 

Οι ΑΠ από διαφορετικά Κράτη – Μέλη μπορούν να ενεργούν από κοινού κατά τη διαδικασία 
ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων, χρησιμοποιώντας διαφορετικά μέσα: 

1. Πολλές ΑΠ από διαφορετικά κράτη μέλη μπορούν να συνάψουν από κοινού μια δημόσια 
σύμβαση, να συνάψουν συμφωνία-πλαίσιο ή να εφαρμόσουν δυναμικό σύστημα αγορών · 

2. Πολλές ΑΠ από διαφορετικά κράτη μέλη μπορούν να ιδρύσουν μια κοινή οντότητα, 
συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών ομίλων εδαφικής συνεργασίας ή άλλων νομικών 
οντοτήτων. 

Στην περίπτωση που πολλοί διαγωνισμοί από διαφορετικά κράτη μέλη προσπαθούν να 
αναθέσουν από κοινού μια δημόσια σύμβαση, οι συμμετέχοντες συνάπτουν συμφωνία που 
καθορίζει: 

 
41 Directive 2014/24/EU, recital 66 
42 Directive 2014/24/EU, recital 73 and Directive 2014/25/EU, recital 82 
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• τις ευθύνες των μερών και τις σχετικές ισχύουσες εθνικές διατάξεις · 

• την εσωτερική οργάνωση της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένης της 
διαχείρισης της διαδικασίας, της διανομής των έργων, των προμηθειών ή των υπηρεσιών 
που πρόκειται να αγοραστούν και της σύναψης συμβάσεων. 

Κατά τον προσδιορισμό των αρμοδιοτήτων και της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας, οι 
συμμετέχουσες αναθέτουσες αρχές κατανέμουν συγκεκριμένες ευθύνες μεταξύ τους και 
καθορίζουν τις εφαρμοστέες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας οποιουδήποτε από τα 
αντίστοιχα κράτη μέλη τους. 

Η κατανομή αρμοδιοτήτων και η εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία αναφέρονται στα έγγραφα 
προμηθειών για κοινές δημόσιες συμβάσεις. 

Στη δεύτερη περίπτωση, όταν πολλές ΑΠ από διαφορετικά κράτη μέλη συγκροτούν μια κοινή 
οντότητα, οι συμμετέχοντες συμφωνούν σχετικά με τους ισχύοντες εθνικούς κανόνες 
σύναψης συμβάσεων ενός από τα ακόλουθα κράτη μέλη: 

• τις εθνικές διατάξεις του κράτους μέλους στο οποίο έχει την έδρα της η κοινή οντότητα · 

• τις εθνικές διατάξεις του κράτους μέλους όπου η κοινή οντότητα εκτελεί τις δραστηριότητές 
της. 

Η συμφωνία βασίζεται στην απόφαση του αρμόδιου φορέα της κοινής οντότητας. 

Η συμφωνία μπορεί να ισχύει: 

• για αόριστη περίοδο, όταν ορίζεται στη συστατική πράξη της μεικτής οντότητας, ή 

• σε ορισμένο χρονικό διάστημα, σε ορισμένους τύπους συμβάσεων ή σε ένα ή περισσότερα 
ατομικά βραβεία σύμβασης. "43 

4.2. Διασυνοριακές συμβάσεις από κεντρικούς οργανισμούς αγορών 

Ένα κράτος μέλος δεν απαγορεύει στις ΑΠ του να χρησιμοποιούν δραστηριότητες 
συγκεντρωτικής προμήθειας που προσφέρονται από ΟΑΚ που βρίσκονται σε άλλο κράτος 
μέλος. 

Η παροχή κεντρικών αγορών από CPB που βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος διεξάγεται 
σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται η ΟΑΚ. 

Οι εθνικές διατάξεις του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται η ΟΑΚ ισχύουν επίσης για τα 
ακόλουθα: 

α) την ανάθεση σύμβασης βάσει δυναμικού συστήματος αγορών · 

β) η επανάληψη του ανταγωνισμού στο πλαίσιο συμφωνίας-πλαισίου · 

γ) τον προσδιορισμό του ποιο από τους οικονομικούς φορείς που είναι συμβαλλόμενοι στη 
συμφωνία-πλαίσιο εκτελεί ένα δεδομένο έργο." 44 

 
 

 
43 Directive 2014/24/EU, Article 39 - Procurement involving contracting authorities from different 
Member States and Directive 2014/25/EU, Article 57 - Procurement involving contracting entities from 
different Member States 
44 Directive 2014/24/EU, Article 39 - Procurement involving contracting authorities from different 
Member States 
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Annex A3.3  Innovative partnerships in procurement procedures 
 

1. Introduction 
The strategy for transport- and mobility sustainable development should meet the society’s 
economic and strategic requirements, while also minimising the undesired impact on the 
environment.  
These major desiderata can be achieved only through a competitive development of innovation  
in line with the sustainable development objectives. 
Competitive innovation can be ensured only through corresponding financing able to provide 
the technical conditions and the research team’s development and stability. 
Of course, there are national / regional policies and / or companies’ policies in support of 
innovation, but financing is often not enough, or they are not oriented to meeting the society’s 
long-term requirements, but rather to providing solutions to urgent needs.  
Public procurements are usually organised in a relatively short time, and the procurement 
documentation requirements focus on the technical- and economic characteristics of the 
products / services to be purchased. 
However, modalities in favour of innovation to support the acquisition of the future products / 
services necessary to sustainable development of mobility and transport are also referred to in  
the spirit of the public procurement reform initiated by the European Commission.  
The first necessary condition is that the general- and specific middle- and long- term operational 
objectives should be set at the global, national, regional and local level.  
These objectives mainly refer to increasing energy efficiency, reducing accidents, traffic jams, 
air pollution and hothouse gases, the internalisation of external costs, reducing noise pollution, 
providing all the people general access to public transport, measures intended to generally 
enhance mobiliity and recreational-, social-, cultural- and tourist activities.   
These major objectives can be reached only by correlating local strategies and activities with 
national and European ones, to which complementary specific activities and objectives should 
add on.  
Accomplishing alternative transport possibilities, an adequate and highly performant 
infrastructure, competitive and accessible services, a complex, user-friendly real-time system of 
information requires complex developments based on technological innovation.  
Technological innovation stands for a necessary prerequisite for long-term competitiveness and 
economic prosperity, social cohesion, employment quality and a better protection of the 
environment. 
 

2. Innovative procurement procedures 
Cleaner and more sustainable mobility is one of the great challenges of our time. 
Consequently, the Research – Development Programme HORIZON 2020, The European 
Investment Bank (EIB) and other European Union financial bodies or national  programmes 
support innovation in these great challenges. 
Easier access to finance could benefit the sector in the following three emerging areas, which 
represents the scope of this work and have a high potential to contribute to the Commission's 
objectives:  

§ Urban green mobility solutions and services 
§ Low carbon highly energy efficient road vehicles 
§ Automated and connected road transport 
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The EIB Study on access to finance for the innovative road transport sector [27] focused on the 
technology aspects of Innovative Transport as summarised in the figure below: 
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Products, tehnologies and services within Innovative Transport 

The purpose of this study is to provide a comprehensive analysis of the competitiveness of the 
European Innovative Transport sector and on the access-to-finance conditions of the various 
market participants. By doing so, this study aims to contribute constructively to the development 
of European Innovative Transport policy.  
The financings are intended to support particularly the SMEs and the Start-ups with innovative 
activities in the field of transport. 
In order to promote innovation in the field of urban Green mobility solutions and services,  low 
carbon highly energy efficient road vehicles, the EIB study makes important recommendations 
out of which we list as follows: 
§ Incentivise Public Transport Operators (PTOs) and Authorities (PTAs) to open up to third 

party digital mobility platforms 
§ Tailor flexible grants for fast growing service companies 
§ Push the build-up of charging infrastructure through blending grants with flexible debt 
§ Support the uptake of alternative fuels in public fleets and the related value 
§ Support and enhance ecosystems of existing and emerging mobility hubs 
§ Address the growth-phase financing gap by supporting dedicated Innovative Transport or 

multi-corporate funds 
§ Raise awareness about existing financial instruments. 

The HORIZON 2020 Research-Development Programme is an important tool providing financial 
support to innovation in the field of Smart Green and integrated transport [28]. In this field alone, 
the H2020 Programme allocates a budget of 1088 million Euro for the innovation projects which 
will be admitted in the period 2018-2020.  
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The main objectives of the innovation projects financed under HORIZON 2020 Programme are: 
§ Resource efficient transport that respects the environment. The aim is to minimise transport's 

systems' impact on climate and the environment (including noise, air and water pollution) by 
improving its efficiency in the use of natural resources, and by reducing its dependence on 
fossil fuels and energy imports.  

§ Better mobility, less congestion, more safety and security. The aim is to reconcile the growing 
mobility needs with improved transport fluidity, through innovative solutions for seamless, 
inclusive, affordable, safe, secure and robust transport systems that make full use of modern 
information and communication technologies (ICT) capabilities. 

§ Global leadership for the European transport industry. The aim is to reinforce the 
competitiveness and performance of European transport manufacturing industries and 
related services on global markets including logistic processes. 

§ Socio-economic and behavioural research and forward looking activities for policy making. 
The aim is to support improved policy making which is necessary to promote innovation and 
meet the challenges raised by transport, including the internalisation of external costs, and 
the societal needs related to it. Socio-economic research is also an important instrument for 
reaching the objectives under this programme.  

Apart from the innovation projects, the H2020 Programme provides financial support to 
innovative procurement procedures.  
The three financing tools, supported under the H2020 Programme are listed in what follows.  
These procedures are not mutually exclusive; on the contrary, it is recommended they should 
be applied in a complementary way. 

2.1 Pre-Commercial Procurement (PCP) 
As early as 2007, the European Commission, through the Communication COM(2007) 799 final 
- Pre-commercial Procurement: Driving innovation to ensure sustainable high quality public 
services in Europe [29] , emphasised the importance of this procedure, and set the aim and the 
approach modalities.   
In this Communication it is mentioned as follows: 
“The Communication on a "broad based innovation strategy for the EU" highlighted the 
importance of public procurement in reinforcing the innovation capabilities of the Union whilst 
improving the quality and efficiency of public services”. 
“The US public sector is spending $50Bn14 per year in procurement of R&D, an amount which is 
20 times higher than in Europe and represents approximately half of the overall R&D investment 
gap between the US and Europe. This has often played an important role in improving the quality 
of public services and in the emergence of globally competitive companies”.   
PCP refers to public procurement of research- and development services, not including their 
implementation into the final commercial products.  
PCP can be used when the market fails to provide solutions able to meet the purchasers’ 
requirements. The procurement is conducted in order to get new solutions, developed and tested 
so as to meet the procurement needs. PCP allows for a comparison across alternative 
approaches to solutions, by designing the solutions, developing and testing the model / 
prototype. [30] 
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PCP directs innovative development towards the public sector needs, allowing for a comparison 
/ validation of the various approach solutions. PCP achieves market opening to SMEs and an 
acceptable maintaining of innovation risk through small contracts, gradually growing in size. [31] 
In PCP the public purchaser chooses not to keep the R&D results exclusively for their use. This 
approach is based on: 
§ Risk-benefit sharing according to market conditions (both for the public purchaser and for the 

companies involved in PCP). 
§ Competitive development in phases  
§ Separation of the R&D phase from deployment of commercial volumes of end-products.  

For instance, the phases may refer to defining the research, exploring the solutions, 
prototype, originally developing a small series of products / services for test in order to prove 
that the respective product / services developed are ready for production / delivery at 
acceptable quality standards. R&D does not include commercial development activities such 
as quantity production, supply to establish commercial viability or to recover R&D costs. 

The procurement procedures are organised per stages, by evaluating each R&D stage in order 
to progressively select the best solutions. At the last stage, at least two competitors are 
maintained, to ensure a competitive market. 
The challenge is to enable public purchasers to collectively implement PCPs in order to close 
the gap between supply and demand for innovative ICTs. The objective is to bring radical 
improvements to the quality and efficiency of public services by encouraging the development 
and validation of breakthrough solutions through Pre-Commercial Procurement. PCP actions 
targeting consortia of procurers with similar procurement needs that want to procure together 
the development of innovative ICT based solutions to modernize public services whilst creating 
growth opportunities for industry and researchers in Europe in new markets. [32] 

The FABULOS project [33] seeks new solutions and technologies to prepare cities for the future 
of mobility, including concepts such as self-driving buses. Novel transport solutions will be 
developed and acquired by utilising a Pre-Commercial Procurement (PCP), which allows the 
Procuring Partners to share the risks and benefits with the suppliers. The expected outcome of 
the FABULOS project is the demonstration of automated minibus service as part of the public 
transport system. 
For the companies, the FABULOS pre-commercial procurement process offers the first instance 
of their solution in use, in addition to financial assistance. The end result, including the 
Intellectual Property Rights (IPR), remain with the suppliers. For the other stakeholders, the 
FABULOS pre-commercial procurement serves as a source of new information on regulations 
and the practical implementation, covering the type of technology required, benefits and overall 
impact, including on a societal level. 
The pre-commercial procurement process consists of three clearly defined phases: concept 
design, prototype development and field testing. Prior to the concept design phase is the open 
market consultation in which the scope of the FABULOS pre-commercial procurement will be 
refined through a dialogue with potential suppliers and other stakeholders. The outcome of this 
phase is the preparation of a request for tenders. 
At the end of pre-commercial procurement process, the suppliers are expected to continue the 
refinement of the tested prototypes in order to make them into market-ready solutions that can 
be procured by additional public procurers.  
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The Commission’s Communication referring to Pre-Comercial Procurement [29] is accompanied 
by a working document: SEC(2007) 1668 - Example of a possible approach for procuring R&D 
services applying risk-benefit sharing at market conditions, i.e. pre-commercial procurement [34] 
According to this document, the sections subsequent to the pre-commercial procurement 
organisation are: 
a) Identifying candidate projects from public sector needs 

The best modality is to organise an initial open dialogue prior to the procurement procedure. 
The aim is to develop a better understanding of the available option, and to clarify the market 
gaps with respect to actual needs. According to this dialogue, the public purchaser can 
decide on starting a pre-commercial procurement for developing new solutions not available 
on the market.  

b) Deciding on the pre-commercial procurement contract structure 
A framework contract for R&D services as structured per stages is recommended, each 
stage with a contract. Thus costs are risks are reduced, and the framework is set for 
subsequent selections of the best R&D solutions. The stages refer to:  

- Stage 1 - Exploring solutions. Aim: check the  proposals in terms of their  feasibility. The 
required stage results: technological evaluation, a first solution design, organisation plan 
for stage 2 and a cost-benefit analysis of the proposed solution;   

- Stage 2 - prototyping. Stage results; a prototype specification and demonstration, a plan 
in order to develop a limited production and testing, the cost-benefit analysis update; 

- Stage 3 – original development of a first lot and test validation. Stage results: test 
specification, cost-benefit analysis update. The stage should allow for the solutions to be 
tested and compared for the actual operation conditions of the targeted public service.  

Of course, the number of the stages (or sub-stages) and the results required can be adapted 
according to the complexity and specific character of each project.  
For each stage, the best solutions are selected, and minimum two companies will take part 
at the final stage, thus providing competitiveness. 

c) Deciding up front whether or not the project shall contain a state aid element. 
As a rule, the relationship between the public purchaser and the company within the 
precommercial procurement should not include an aid element, and this should be excluded 
through the appropriate design of the contract. Where public authorities buy R&D from 
companies at market price, there is no advantage and consequently no element of State 
aid.  

d) Defining risk-benefit sharing contract arrangements according to market conditions. 
In pre-commercial procurement the contracting authority does not assume all the results and 
benefits of the R&D services performed in the contract exclusively for itself for use in the 
conduct of its own affairs, but shares them with others (companies participating in the project). 
Of course, it is necessary that the risk-benefit sharing contract arrangements should be 
according to market conditions. 

e) Launching, evaluating and contracting in a transparent, objective, non-discriminatory way. 
The pre-competitive procurement notice, the procedure and the criteria should be published 
on a large scale, and these principles should be complied with. The following award criteria 
can be used to award the contracts: 'ability to address the problem posed in the tender', 
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'technological quality & innovativeness of the proposal', 'added value for society/economy 
of the proposal'.  

f) Follow-up public procurement for deployment of commercial volumes of final end-products 
Leaving a clear separation between the pre-commercial R&D phase and the roll-out of 
commercial end-products resulting from R&D enables public purchasers to filter out 
technological R&D risks before committing to procuring a full-blown innovative solution for 
large-scale commercial roll-outs.   

Example of EU funded cross-border PCPs Traffic Management:  
CHARM Project – a cooperation between 3 road authority purchasers: Rijkswaterstaat (NL), 
Highways Agency (UK), Department Mobility and Public Works - MOW (BE). CHARM 
contracting authorities jointly procure R&D services via the PCP to move towards an open 
modular traffic management architecture by getting modules developed that will optimise 
network performance, increase road safety and reduce CO2 emissions by improving network 
management, incident prediction and prevention and cooperative ITS. Value PCP: Euro 2,88M. 
[35] 

2.2 Procurement of Innovative Solutions (PPI) 
PPI can be used when challenges of public interest can be approached through innovative 
solutions which are almost finalised, and do not require the funding of research to develop new 
solutions. In this case, suppliers can purchase the existing solutions in order to test and deliver 
them at the set deadlines, integrating them into the products / services they provide.  
PPI can thus be used when there is no need for procurement of new R&D to bring solutions to 
the market, but a clear signal from a sizeable amount of early adopters/launch customers that 
they are willing to purchase/deploy the innovative solutions if those can be delivered with the 
desired quality and price by a specific moment in time. A PPI may still involve conformance 
testing before deployment. [36] 

Differences between PCP and PPI: [36] 
Category PCP PPI 

 Consortium 3 legal entities, minimum 2 of them public 
procurers 

3 legal entities, minimum 2 of them public 
procurers 

Funding 90% 35% 
When? Requires R&D to get new solutions developed. 

Problem clear, but pros/cons of competing 
solutions not compared/validated yet.   
No commitment to deploy yet. 

Requires solution which is almost on the 
market/already on the market in small 
quantity, but not meeting public sector 
requirements for large scale deployment yet. 
No R&D involved 

What? Public sector buys R&D to steer development 
of solutions to its needs, gather knowledge 
about pros/cons of alternative solutions, to 
avoid supplier lock-in later. 

Public sector acts as launching 
customer/early adopter/first buyer for 
innovative products and services that are 
newly arriving on the market. 

How? Public sector buys R&D form several suppliers 
in parallel (comparing alternative solution 
approaches), in the form of competition 
evaluating progress after critical milestones, risks 
and benefits of R&D) shared with suppliers to 

Public sector acts as a facilitator establishing 
a buyers group with critical mass that triggers 
industry to scale up its production chain to 
bring products on the market with the desired 
quality/price ratio within a specific time. After 
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maximise incentives for wide 
commercialisation. 

a test and/or certification, the buyers group 
purchases a significant volume of products. 

Eligible 
activities 

§ Joint procurement of the R&D services 
§ Implementation of procurement contracts 
§ Assessment of outcomes of the 

procurement 
§ Confirmation of “after PCP” strategy form 

dissemination /exploitation of results 

§ Joint procurement of innovative solutions 
§ Implementation of procurement contracts 
§ Assessment of outcomes of the 

procurement 
§ Confirmation of “after PPI” strategy for 

dissemination /exploitation of results 

Numerous studies enlarge upon the theoretical aspects or case studies related to the Public 
Procurement of Innovative Solutions. We are listing some of them: [37] [38] [39] [40] [41] [42] 
[43] [44] [45] 

2.3 Coordination and Support Actions (CSA) 
There are financed coordination activities, for instance preparing a PCP or PPI by a group of 
purchasers (identification of common challenges, consultancy between the open market and the 
industry, before initiating an actual PCP or PPI etc.).  
CSA- type actions can be financed in the H2020 Programme. [28] [46].  
Therefore, on 21.04,2020, CSA- type offers will be submitted for 3 Calls in the section               
’Building a low carbon, climate resilent future: green vehicle’ [28]: 
§ MG-2-13-2020 _Coordination and support for an integrated freight transport and logistics 

system 
§ MG-3-  8-2020 _ 'First of a Kind' solutions for sustainable transport and mobility: EU initiative 

for accelerating EU-wide market access, scale up and derisking  
§ MG-4-10-2020 _ Improving impact and broadening stakeholder engagement in support of 

transport research and innovation. 
3. Conclusions 

§ Using R&D activities in preparing the procurement procedures is the only modality to 
progress by applying innovative solutions in support to reaching the set objectives in order to 
develop a sustainable modality, to the major benefit of the whole society.  

§ The described procedures can be complemented with local specific elements able to foster 
the development of partnerships with R&D companies (particularly SMEs and small 
entrepreneurs), under competitive conditions, which should allow for the main desiderata to 
be identified and carried out in the perspective of the future public procurements.  

§ Innovative partnerships and the described procedures include elements which are different 
from those in the usual procurements. With a view to their efficient and correct developing, 
the public administrations should understand their importance and prepare an operative- and 
management team able to carry out the required activities in a creative way and with much 
determination.      

§ Providing the necessary funding is a complex activity. However, a good organisation and 
perseverance will make it always possible to find funding sources for competitive R&D 
activities.
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Annex A3.4 Long-term procurement strategies and plans  
Investment in goods, services and works is time and money demanding for any LA. Planning on long 
term may save money to the public budget through better integration of existing resources and 
introducing new ones in the organization. [47, pp. 15-54] 

 

 

Fig. 1 - Long term public procurement planning benefits [48, p. 2] 

 

Mobility measures involve in general complex decisions as technologies and planning principles 
evolve dramatically by the adoption of digitalization and the new human-centric approach. Public 
procurement strategies should rely on the interactivity between different departments in the same 
LA and with market players and stakeholders. 

Public Procurement planning is an on-going process, where new procurement procedures should 
build on the experience gained in the organization by implementing similar projects and on the 
experience gained by the market. [49]  
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Fig. 2 - Public Procurement Planning Approach4 

 

 

 

 

 

 
4 Based on the methodology developed by New South Wales Government [49] 
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Tasks and key milestones Person in 
charge 

Stakeholders 
involved 

Systems 
and tools 

Record 
keeping 

Timing/ 
Expected 
completion 

1. Preparation and planning 
Detect future need      
Engage stakeholders (appoint working group)      
Analyse market      
Define the subject matter      
Choose the procedure      

2. Publication and transparency 
Draft procurement documents      
Publish contract notice      
Provide clarifications to potential 
tenderers 

     

3. Evaluation and award 
Open and evaluate tenders      
Award the contract      
Sign the contract      
Publish the contract award notice      

4. Contract implementation 
Manage and monitor the execution      
Issue payments      
If relevant, modification of contract      
If relevant, termination of contract      

Fig. 3 - Dashboard structure for procurement planning [47, p. 53] 
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Annex A3.5 Procurement procedures with multiple financing 
sources 
Sustainable mobility and transport projects and measures require complex and risky investments on 
behalf of LAs. To cope with these risks, especially related to investment in heavy infrastructures with 
low rate of return, LAs may look for various funding and financing sources that are able to cover 
such risks5.  

Regardless the original source of funding and financing, LAs are spending public funds in this 
process. Transparent and accountable tools are supposed to be implemented by LAs to check that 
public funds are properly spent [50, p. 15]. 
LAs may implement a scheme similar to the following while looking to merge extensively various 
funding and financing sources6: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 – Merging multiple funds and financing tools to support mobility and transport projects and measures 

European Structural and Investment Funds (the ESI Funds) “is a common designation for five 
European funds: the European Regional Development Fund (ERDF), the European Social Fund 
(ESF), the Cohesion Fund (CF), the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) 
and the European Maritime and Fisheries Fund (EMFF), which operate under a common framework 
(i.e. the CPR) as well as under fund-specific regulations” [51, p. 8]. 

European Fund for Strategic Investments (EFSI) [52] “is an EU initiative launched jointly by the 
Commission and the EIB Group to assist in overcoming the current investment gap in the EU by 
mobilising private financing for strategic investments and SMEs. Legally speaking, EFSI takes the 

 
5 For more information on funding and financing sources to invest in mobility and transport projects and measures available 
to LAs see the SUITS project document Olga Feldman, Aleksei Lugovoi, Alice Parker and Shaista Farooq, Guidelines to 
Innovative Financing, 2019 
6 Scheme developed based on [51, pp. 10-13] 
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form of a contractual arrangement between the Commission and the EIB, consisting of an EU 
guarantee (Euro 16 billion) complemented by an EIB capital contribution (Euro 5 billion)” [51, p. 6]. 

Main EU level financing institutions and managers of financing tools are: 
1. European Investment Bank (EIB) - the Union’s financing institution which contributes to 

European integration, development and cohesion by financing projects in support of EU 
policies; 

2. European Investment Fund (EIF) - the EU’s specialist vehicle for private equity, 
guarantees and microfinance, primarily in support of SMEs, micro- and social enterprises; 

3. European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) - an international financial 
institution designed to foster transition towards open market-oriented economies and to 
promote private and entrepreneurial development. [53] 

Rules and procedures related to transparency in awarding contracts for services, goods and works 
while using the public funding and financing tools are laid down in a series of documents developed 
by each financing institution. Below is a list of such regulatory documents7: 

1. European Commission, European Structural and Investment FUNDS and European 
Fund for Strategic Investments complementarities - Ensuring coordination, 
synergies and complementarity, Brussels, February 2016 [51]; 

2. European Commission – DG BUDG, A guide to EU funding, Publications Office of the 
European Union, Brussels, 2017 [50]; 

3. European Investment Fund, EIF Procurement Guide. Policy for the procurement of 
services, supplies and works by the EIF, Luxembourg, June 2017 [54]; 

4. European Bank for Reconstruction and Development, Procurement Policies and Rules, 
London, 1 November 2017 [55]; 

5. European Commission, Financial Regulation applicable to the general budget of the 
Union. And a selection of legal texts relevant to the EU budget, Publications Office of 
the European Union, Brussels, July 2018 [56]; 

6. European Parliament, Council of the European Union, Regulation (EU, Euratom) 
2018/1046 of the European Parliament and of the Council of 18 July 2018 on the 
financial rules applicable to the general budget of the Union, amending Regulations 
(EU) No 1296/2013, (EU) No 1301/2013, (EU) No 1303/2013, (EU) No 1304/2013, (EU) 
No 1309/2013, (EU) No 1316/2013, (EU) No 223/2014, (EU) No 283/2014, and Decision 
No 541/2014/EU and repealing Regulation (EU, Euratom) No 966/2012, Official Journal 
of the European Union L 193/1, 30 July 2018 [57]; 

7. European Investment Bank, Guide to Procurement for projects financed by the EIB, 
Luxembourg, September 2018 [58]; 

8. European Commission, Transparent procedures for all, https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/how-eu-funding-works/rules-and-principles_en [59]

 
7 Some of the documents are updated regularly by their issuers. Similar regulatory documents may be issued by other 
international financing institutions and are published on their official websites. 
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