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Εισαγωγή

Σύμφωνα με τον εισηγητή, ο εκσυγχρονισμός των οδηγιών σχετικά με τις δημόσιες 
συμβάσεις πρέπει να εξασφαλίζει ισορροπία μεταξύ, αφενός, της απλοποίησης των κανόνων 
και, αφετέρου, των ορθών, αποτελεσματικών διαδικασιών που σχετίζονται με καινοτόμα, 
βιώσιμα κριτήρια ανάθεσης, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη μεγαλύτερη συμμετοχή των 
ΜΜΕ και θέτοντας γενικούς όρους για τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις. 

Ο εκσυγχρονισμός πρέπει να αποσκοπεί στην πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού των 
δημόσιων συμβάσεων εντός της ενιαίας αγοράς προκειμένου να τονωθεί η ανάπτυξη, η 
απασχόληση και η κοινωνική ένταξη. Δεδομένου ότι οι αγορές δημόσιων συμβάσεων 
αποτελούν αξιόλογο τμήμα της οικονομίας (με εκτιμώμενο ποσοστό 19% του ΑΕΠ της ΕΕ), 
η επιτυχής αναθεώρηση και εφαρμογή των κανόνων περί δημοσίων συμβάσεων θα βοηθούσε 
σημαντικά στην ώθηση των επενδύσεων στην πραγματική οικονομία και στην αντιμετώπιση 
της κρίσης που πλήττει την ευρωπαϊκή οικονομία.

Ο εισηγητής χαιρετίζει τις προτάσεις της Επιτροπής και θεωρεί ότι παρουσιάζουν ορισμένες 
ενδιαφέρουσες νέες ιδέες και αρχές. Ωστόσο, πρέπει να βελτιωθούν για να επιτευχθεί το 
καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Στο παρόν έγγραφο, ο εισηγητής επιθυμεί να εκφράσει τις αρχικές απόψεις του σε σχέση με 
τις προτάσεις, με σκοπό την έναρξη διαλόγου με τα μέλη. Προς τούτο, ο εισηγητής 
παρουσιάζει τις απόψεις του σε θεματικές ενότητες βάσει των δέκα ομάδων που 
παρουσιάζονται παρακάτω, με τις ομάδες 1, 2, 5 και 4 να αποτελούν βασική προτεραιότητα
(βλ. επίσης κατάλογο ομάδων στο παράρτημα).

Σημεία προς συζήτηση

Οι παρακάτω ενότητες περιλαμβάνουν τα βασικότερα σημεία για κάθε ομάδα, τα οποία ο 
εισηγητής επιθυμεί να προτείνει προς συζήτηση ή/και προς περαιτέρω εξέταση.  

Ομάδα 1: Ευρύτερο φάσμα επιλογής διαδικασιών

Οι προτάσεις επιδιώκουν να καταστήσουν πιο ευέλικτες τις διαδικασίες των δημόσιων 
συμβάσεων διευρύνοντας τις επιλογές των διαδικασιών για τις αναθέτουσες αρχές.  
Συγκεκριμένα, διευκολύνουν την προσφυγή στην «ανταγωνιστική διαδικασία με 
διαπραγμάτευση» (παλαιότερα «διαδικασία με διαπραγμάτευση, με προηγούμενη δημοσίευση 
σχετικής προκήρυξης»). Οι λόγοι εφαρμογής παρατείνονται και εξισώνονται με τον 
ανταγωνιστικό διάλογο. Ωστόσο, η «ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση» δεν 
αποτελεί συνήθη διαδικασία. Επιπλέον, δημιουργείται μια νέα διαδικασία «σύμπραξης 
καινοτομίας» που συνίσταται σε διαγωνισμό με διαδοχικές φάσεις για τη σύνταξη τεχνικών 
προδιαγραφών και για την επακόλουθη παροχή καινοτόμων αγαθών ή υπηρεσιών. 
Ενισχύονται πρόσθετα εργαλεία για τις δημόσιες συμβάσεις, μέσω της χρήσης ηλεκτρονικών 
μέσων επικοινωνίας και τεχνικών για συγκεντρωτικές αγορές (βλ. ομάδες 4 και 6). 
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 Δημιουργία διασφαλίσεων που θα συνδυάζονται με την επέκταση της 
ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, με σκοπό την προστασία της 
διαφάνειας, τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και την καθιέρωση ίσων όρων 
ανταγωνισμού για όλους τους οικονομικούς φορείς.

 Κατάργηση του κριτηρίου της χαμηλότερης αποκλειστικά τιμής / καθορισμός 
των κριτηρίων ανάθεσης «ΜΕΑΤ» για όλες τις διαδικασίες: επέκταση της 
προσέγγισης της πλέον συμφέρουσας οικονομικώς προσφοράς (ΜΕΑΤ) σε όλες τις 
διαδικασίες (όχι μόνο στη διαδικασία σύμπραξης καινοτομίας και στον ανταγωνιστικό 
διάλογο όπως προτείνεται επί του παρόντος). Δεδομένου ότι υπολογίζεται και ο 
παράγοντας της τιμής στα κριτήρια ΜΕΑΤ, οι αναθέτουσες αρχές θα μπορούν να 
προβούν στις πλέον κατάλληλες επιλογές σε σχέση με τις συγκεκριμένες ανάγκες 
τους, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις κοινωνικές πτυχές στρατηγικής σημασίας (βλ. 
ομάδα 2).  

Ομάδα 2: Στρατηγική χρήση των δημόσιων συμβάσεων

Η πρόταση αποσαφηνίζει και επεκτείνει τη χρήση των κριτηρίων ανάθεσης που σχετίζονται 
με τη βιώσιμη ανάπτυξη και τις κοινωνικές παραμέτρους, με την προϋπόθεση ότι διατηρείται 
η συσχέτιση με το αντικείμενο της σύμβασης. Ειδικότερα, εισάγει τις έννοιες της 
κοστολόγησης κύκλου ζωής και των εξωτερικών παραγόντων της διαδικασίας παραγωγής. 
Ως εκ τούτου, τα κριτήρια που σχετίζονται με τη διαδικασία παραγωγής μπορούν πλέον να 
γίνονται αποδεκτά ως μέρος της ανάθεσης και να σταθμίζονται έναντι άλλων παραγόντων. 
Επιπλέον, ενδεχομένως να ληφθούν υπόψη εξωτερικοί παράγοντες στον τομέα των 
μεταφορών (π.χ. αποτύπωμα άνθρακα), με την προϋπόθεση ότι πληρούνται ορισμένοι όροι ως 
προς την αξιολόγησή τους (κυρίως μια αναγνωρισμένη μεθοδολογία που αποσκοπεί στην 
αντικειμενική και επαληθεύσιμη σύγκριση λαμβανομένης υπόψη και της χρηματικής 
αποτίμησης).

 Ανάπτυξη μιας πιο ολοκληρωμένης έννοιας του κύκλου ζωής για τον ορισμό των 
κριτηρίων ΜΕΑΤ, συμπεριλαμβάνοντας κριτήρια περιβαλλοντικής αλλά και 
κοινωνικής βιωσιμότητας. Το κόστος κύκλου ζωής πρέπει να αξιολογείται σύμφωνα 
με τη βιωσιμότητα τόσο των στόχων που σχετίζονται με το περιβάλλον και την 
κλιματική αλλαγή όσο και των κοινωνικών στόχων. Οι εν λόγω κοινωνικοί στόχοι 
πρέπει να περιλαμβάνουν την τήρηση και την ενίσχυση των κοινωνικών δικαιωμάτων 
και των συνθηκών εργασίας, της υγείας και της ασφάλειας στο χώρο εργασίας, τη 
συμμόρφωση με την κοινωνική ασφάλιση όπως ορίζεται από την ευρωπαϊκή και 
εθνική νομοθεσία καθώς και από τις συλλογικές συμβάσεις. Ένας νέος ορισμός πρέπει 
να ενταχθεί στην έννοια της κοστολόγησης του κύκλου ζωής που προτείνει η 
Επιτροπή. 

 Οι λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με τη μη συμμόρφωση με το κοινωνικό, το 
εργατικό ή το περιβαλλοντικό δίκαιο πρέπει να καταστούν υποχρεωτικοί. Το 
παράρτημα ΧΙ πρέπει να συμπληρωθεί, προσθέτοντας μια συγκεκριμένη αναφορά στη 
σύμβαση αριθ. 94 της ΔΟΕ. Τα εν λόγω στοιχεία θα θεωρηθούν σημαντικό τμήμα της 
διαδικασίας αξιολόγησης.
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 Ανάπτυξη των παραπάνω εννοιών σε σχέση με τους όρους εκτέλεσης των 
συμβάσεων. Πέρα από την περίπτωση υπερβολικά χαμηλών προσφορών, οι όροι 
εκτέλεσης πρέπει να συνδέονται με την αξιολόγηση μιας υπερβολικά διευρυμένης 
αλυσίδας υπεργολαβίας. Πρέπει να αποτρέπεται η «διαδοχική υπεργολαβία» καθώς 
μπορεί να αποβεί επιβλαβής για τους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους και 
για την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των ανατεθέντων αγαθών, υπηρεσιών ή 
έργων.

 Επέκταση των όρων περιβαλλοντικής και κοινωνικής βιωσιμότητας στους 
υπεργολάβους: Για να είναι εγγυημένη η συμμόρφωση με τους κανόνες σε όλη την 
αλυσίδα υπεργολαβίας πρέπει, σε περιπτώσεις παραβίασης ή παράβασης από τους 
υπεργολάβους, να θεωρείται ο βασικός εργολάβος υπεύθυνος, σύμφωνα με την αρχή 
της από κοινού και εις ολόκληρον ευθύνης.

 Περαιτέρω ανάπτυξη των σημάτων και των πιστοποιήσεων για τις κοινωνικές 
έννοιες με σκοπό την ενσωμάτωσή τους στις τεχνικές προδιαγραφές, όπως ισχύει 
στην περίπτωση των περιβαλλοντικών κριτηρίων και σημάτων, διευκολύνοντας ως εκ 
τούτου την αξιολόγηση των επιδόσεων. Ο καθορισμός και η πιστοποίηση των 
σημάτων θα μπορούσε να αναπτυχθεί σε στενή συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και 
των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών.

 Ειδικό καθεστώς για τις κοινωνικές υπηρεσίες: Με βάση το προτεινόμενο ειδικό 
καθεστώς για τις κοινωνικές υπηρεσίες, οι αρχές για την ανάθεση των σχετικών 
συμβάσεων πρέπει να ενισχυθούν και να επεκταθούν περαιτέρω, με την προσθήκη 
αναφοράς στην οικονομική προσιτότητα και στους ευάλωτους χρήστες. Η λίστα των 
κατηγοριών που περιλαμβάνονται σε αυτό το ειδικό καθεστώς πρέπει να αξιολογηθεί 
προσεκτικά.

Ομάδα 3: Περιορισμός των απαιτούμενων εγγράφων

Η πρόταση αποσκοπεί στον περιορισμό των απαιτήσεων που επιβάλλουν οι αναθέτουσες 
αρχές στους οικονομικούς φορείς προκειμένου να αποδείξουν την επιλεξιμότητά τους ως 
προς τη συμμετοχή σε κάποια διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης. Αυτό επιτυγχάνεται 
κυρίως μέσα από την αποσαφήνιση και την ενθάρρυνση της χρήσης υπεύθυνων δηλώσεων 
και ηλεκτρονικών βεβαιώσεων. Επιπλέον, μελετάται η εισαγωγή ενός ευρωπαϊκού 
διαβατηρίου δημόσιων συμβάσεων. 

 Ο εισηγητής χαιρετίζει την πρόταση που θα απλοποιήσει σημαντικά την πρόσβαση στις 
αγορές δημόσιων συμβάσεων για όλους τους οικονομικούς φορείς και κυρίως για τις 
ΜΜΕ.

 Περαιτέρω προσδιορισμός ενός ευρωπαϊκού διαβατηρίου δημόσιων συμβάσεων. Τα 
κριτήρια του παραρτήματος XVIII πρέπει να αναπτυχθούν και να ολοκληρωθούν 
περαιτέρω ώστε να περιλαμβάνουν την τήρηση των κοινωνικών, περιβαλλοντικών και 
νομικών κριτηρίων όπως παρατίθενται στην ενότητα αποκλεισμού και ανάθεσης. Πρέπει 
να υπάρχει ρητή υποχρέωση συμμόρφωσης με το σχετικό ευρωπαϊκό και εθνικό δίκαιο, 
καθώς και με τις συλλογικές συμβάσεις, για την απόκτηση και τη διατήρηση του εν λόγω 
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ευρωπαϊκού διαβατηρίου. Το σύστημα διαβατηρίου πρέπει να σχεδιαστεί έτσι ώστε να 
παρέχει κίνητρα στους οικονομικούς φορείς που συμμορφώνονται και να αποφεύγεται η 
στρέβλωση του ανταγωνισμού στις αγορές δημόσιων συμβάσεων.

Ομάδα 4: Δημόσιες ηλε-συμβάσεις

Οι προτάσεις αποβλέπουν στην εδραίωση και την επέκταση των υπαρχουσών διατάξεων περί 
ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων. Ειδικότερα, προβλέπουν την ηλεκτρονική εκτέλεση 
όλων των συναλλαγών στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων δύο χρόνια από την έναρξη ισχύος 
της νέας οδηγίας. Τα εργαλεία που αξιοποιούν τα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας 
ενισχύονται και βελτιώνονται (π.χ. οι αντίστροφοι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί, τα δυναμικά 
συστήματα αγορών (DPS) και οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι). Οι κανόνες για τη χρήση των ηλ-
υπογραφών επίσης αποσαφηνίζονται. 

 Αποσαφήνιση των πτυχών της προστασίας δεδομένων. 

 Επανεξέταση του κόστους που συνεπάγεται για τις επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ, η 
επένδυση / προσαρμογή στις νέες ηλεκτρονικές διαδικασίες.

 Επανεξέταση του μειωμένου χρονικού περιθωρίου για την ηλεκτρονική υποβολή των 
προσφορών και των επιπτώσεών του σε σχέση με τη συμμετοχή των ΜΜΕ.

Ομάδα 5: Πρόσβαση των ΜΜΕ

Σκοπός της οδηγίας είναι να ευνοήσει τη συμμετοχή των ΜΜΕ απαιτώντας την υποδιαίρεση 
σε τμήματα βάσει μιας υποχρέωσης «εφαρμογής ή αιτιολόγησης», καθορίζοντας υποχρεώσεις 
για το ανώτατο όριο του κύκλου εργασιών και επιτρέποντας τις άμεσες πληρωμές προς τους 
υπεργολάβους. 

 Ακριβέστερη διατύπωση της προτεινόμενης πρακτικής που αφορά την υποδιαίρεση σε 
τμήματα, με σκοπό να αποφευχθεί ο διοικητικός φόρτος για τις αναθέτουσες αρχές. 

 Προτάσεις για άλλους τρόπους διασφάλισης της αποτελεσματικής συμμετοχής των ΜΜΕ, 
όπως η δημιουργία ομάδων ΜΜΕ που θα συμμετέχουν ως ενιαίος οικονομικός φορέας ή 
η δημιουργία συμπράξεων. 

 Επανεξέταση των διατάξεων που σχετίζονται με τις ηλε-συμβάσεις και το ευρωπαϊκό 
διαβατήριο δημόσιων συμβάσεων με γνώμονα τις ιδιαιτερότητες των ΜΜΕ. 

 Ο εισηγητής υποστηρίζει τις άμεσες πληρωμές των υπεργολάβων με σκοπό την ενίσχυση 
της διαφάνειας και την αποφυγή της κακοδιαχείρισης στο πλαίσιο της αλυσίδας 
υπεργολαβίας. 

 Επανεξέταση του χρηματοοικονομικού και οικονομικού δυναμικού που απαιτούν οι 
αναθέτουσες αρχές από τις ΜΜΕ και καθιέρωση ενός ανώτατου ορίου ως προς τον κύκλο 
εργασιών.
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Ομάδα 6: Συγκέντρωση της ζήτησης

Η πρόταση επισημοποιεί αρκετά από τα διαθέσιμα εργαλεία για τη συγκέντρωση των 
αιτημάτων σύναψης δημόσιων συμβάσεων, αντικατοπτρίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο μια 
αυξανόμενη τάση στην πρακτική των δημόσιων συμβάσεων. Εκτός του ότι αποσαφηνίζει τη 
χρήση των συμφωνιών-πλαισίων και των δυναμικών συστημάτων αγορών (βλ. ομάδα 4), 
ενισχύει το καθεστώς των κεντρικών αρχών προμηθειών και επιτρέπει ρητώς τις αμοιβαίες 
διασυνοριακές συμβάσεις.  Όλα τα εργαλεία είναι προαιρετικά ενώ η χρήση τους μπορεί να 
ρυθμιστεί περαιτέρω από τον εκάστοτε εθνικό νομοθέτη. 

 Ο εισηγητής χαιρετίζει την καθιέρωση διατάξεων για την κοινή σύναψη δημόσιων 
συμβάσεων και υποστηρίζει γενικώς την ανάπτυξη μεθόδων με σκοπό την ορθή 
συγκέντρωση της ζήτησης.

Ομάδα 7: Λοιπές διαδικαστικές απαιτήσεις (δημοσιεύσεις, εναλλακτικές προσφορές, 
διαγωνισμοί μελετών)

Η πρόταση προβλέπει την υποχρεωτική ηλεκτρονική δημοσίευση των προκηρύξεων των 
δημόσιων συμβάσεων και των εγγράφων προσφορών. Ως εκ τούτου, περιορίζονται ορισμένες 
διαδικαστικές προθεσμίες (π.χ. σε σχέση με τη δημοσίευση των προκηρύξεων από την 
Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και την υποβολή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής), 
σε συνάρτηση με τις τρέχουσες απαιτήσεις σε περίπτωση επιλογής της ηλεκτρονικής 
προσέγγισης.

 Εξέταση των χρονικών ορίων για την υποβολή προσφορών με σκοπό την αποφυγή 
φραγμών στη συμμετοχή των ΜΜΕ. 

Ομάδα 8: Ορθές διαδικασίες

Σκοπός της πρότασης είναι να βελτιωθεί η διαχείριση των διαδικασιών μέσω της ενίσχυσης 
των υπαρχουσών διασφαλίσεων έναντι των επισφαλών επαγγελματικών πρακτικών. 
Ειδικότερα, παρέχεται ένας ευρωπαϊκός ορισμός καθώς και κανόνες για την αντιμετώπιση 
των συγκρούσεων συμφερόντων, για την παράνομη συμπεριφορά, καθώς και για τις 
προκαταρκτικές διαβουλεύσεις της αγοράς. Συνολικά, η πρόταση τάσσεται υπέρ μιας 
αναλογικής προσέγγισης (π.χ. όχι άμεσο αποκλεισμό). Τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα 
να προχωρήσουν περαιτέρω σε εθνικό επίπεδο. Επιπλέον, αποσαφηνίζονται οι κανόνες για 
την εκτέλεση των συμβάσεων (τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, λύση 
συμβάσεων). 

 Ο εισηγητής δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις ορθές διαδικασίες θεωρώντας ότι η απλοποίηση 
και η ευελιξία στις δημόσιες συμβάσεις πρέπει να συνεπάγεται ορθή διαχείριση. 

 Επανεξέταση του προτεινόμενου ορισμού της σύγκρουσης συμφερόντων.
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 Καθιέρωση/διευκρίνιση της συνάφειας μεταξύ των παράνομων συμπεριφορών, των 
συγκρούσεων συμφερόντων και των λόγων αποκλεισμού.

Ομάδα 9: Διακυβέρνηση

Με σκοπό να καθιερωθεί ένας πιο συστηματικός έλεγχος της συμμόρφωσης των 
αναθετουσών αρχών με τους ευρωπαϊκούς κανόνες, η πρόταση προβλέπει την υποχρέωση για 
τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν/ορίσουν ένα εθνικό όργανο εποπτείας με ορισμένα 
ελάχιστα δικαιώματα και καθήκοντα. Με πρότυπο τους εθνικούς φορείς ανταγωνισμού, 
πρέπει να δημιουργηθεί ένα δίκτυο οργάνων εποπτείας που θα λειτουργούν και ως σημεία 
επαφής για την επίβλεψη και την υποβολή εκθέσεων σε εθνικό επίπεδο ως προς την 
εφαρμογή των κανόνων που διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις. 

 Ο εισηγητής θεωρεί ότι τα ζητήματα της επιβολής και της εποπτείας αποτελούν 
βασικούς παράγοντες σε σχέση με την ορθή εφαρμογή των αναθεωρημένων οδηγιών. 

 Περαιτέρω ανάπτυξη και προσδιορισμός της έννοιας της δημόσιας εποπτείας, του 
ορισμού των αρμόδιων αρχών που πρόκειται να διοριστούν ή να δημιουργηθούν 
καθώς και των καθηκόντων των εν λόγω αρχών. Η βασική αρχή που θα διέπει την 
εποπτεία πρέπει να είναι η προσεκτική εφαρμογή και συμμόρφωση με τις ευρωπαϊκές 
και εθνικές διαδικασίες, και ειδικότερα με τα (νέα) στρατηγικά κριτήρια.

Ομάδα 10: Ορισμοί και πεδίο εφαρμογής

Σκοπός της πρότασης είναι να αποσαφηνίσει τους βασικότερους ορισμούς και το πεδίο της 
οδηγίας με γνώμονα την πρόσφατη νομολογία του ΔΕΚ. Ειδικότερα, αυτό συνεπάγεται 
καθορισμό των περιπτώσεων συνεργασίας μεταξύ των δημόσιων αρχών («συνεργασίες 
δημόσιου-δημόσιου τομέα») και των προϋποθέσεων βάσει των οποίων ενδέχεται να 
εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής των ευρωπαϊκών κανόνων περί δημόσιων συμβάσεων. 
Καταργείται ο υφιστάμενος διαχωρισμός μεταξύ των αποκαλούμενων υπηρεσιών «Α» και
«Β». Μόνον οι κοινωνικές υπηρεσίες θα επωφελούνται στο μέλλον από ειδικό καθεστώς
(υψηλότερα όρια καθώς και ένα ελάχιστο όριο κάτω από το οποίο θα θεωρείται ότι υπάρχει 
έλλειψη διασυνοριακού ενδιαφέροντος, που σημαίνει ότι δεν εφαρμόζονται οι αρχές της 
Συνθήκης). Με γνώμονα τις ισχύουσες διεθνείς υποχρεώσεις βάσει της συμφωνίας για τις 
δημόσιες συμβάσεις (GPA), η Επιτροπή προτείνει τη διατήρηση και την επέκταση των ορίων 
των υπηρεσιών «Α» σε όλες τις υπηρεσίες. Προτείνεται να τεθεί σε εφαρμογή μια ρήτρα 
λήξης ισχύος έως τα μέσα 2017 με σκοπό να εξετάζεται η καταλληλότητα της στάθμης των 
εν λόγω ορίων. 

 Επανεξέταση του ορισμού της συνεργασίας δημόσιου-δημόσιου τομέα και προσεκτική 
αξιολόγηση της περιορισμένης συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα. 

 Πρέπει να εξετάζεται η ιδιωτική συμμετοχή από μη κερδοσκοπικές οντότητες που έχουν 
σαφείς στόχους δημόσιου συμφέροντος, διασφαλίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο ότι 
εξακολουθούν να είναι εφικτές οι μέχρι σήμερα επιτυχημένες πρακτικές των συνεργασιών 
δημόσιου-δημόσιου τομέα.
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 Οι διατάξεις που σχετίζονται με τη συνεργασία δημόσιου-δημόσιου τομέα πρέπει να 
επιδιώκουν την επίτευξη ολοκληρωμένης ασφάλειας δικαίου με σκοπό να αποφεύγεται η 
υπερβολική προσφυγή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 Περαιτέρω αποσαφήνιση ορισμένων εννοιών και ορισμών, ειδικότερα σε σχέση με την 
κοστολόγηση κύκλου ζωής.

 Ο εισηγητής υποστηρίζει τα υπάρχοντα όρια. 

 Να ληφθεί δεόντως υπόψη η συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις. Οι οδηγίες περί 
δημόσιων συμβάσεων πρέπει να κάνουν αναφορά στο ζήτημα της αμοιβαιότητας μεταξύ 
ΕΕ και τρίτων χωρών με σκοπό τη διασφάλιση της δίκαιης μεταχείρισης και την τήρηση 
των ευρωπαϊκών προτύπων και κριτηρίων. 
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List of thematic clusters - Public procurement -

(Priority clusters of the Rapporteur are indicated in bold to facilitate discussions)

Cluster 1 « Choice of procedures »

Cluster 2 « Strategic use »

Cluster 3 « Reducing documentation requirements »

Cluster 4 « E-procurement »

Cluster 5 « SME access »

Cluster 6 « Aggregation of demand »

Cluster 7 « Other procedural requirements (publications, variants, design contests) »

Cluster 8 « Sound procedures »

Cluster 9 « Governance »

Cluster 10 « Scope/Basic provisions »

N.b. The clusters are modelled on those used in the Council Working Party
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DIRECTIVE ON PUBLIC PROCUREMENT - LIST OF SUBJECT CLUSTERS (STATE: 22.2.2012)

Item COM proposal - 2011(896) - Classic
Cluster 1: Greater choice of procedures •

Wider Choice of procedures Art. 24-26, 30
Competitive procedure with negotiation Art. 24 and 27
New version of competitive dialogue Art. 28
Innovation partnership Art. 29
Possibility for sub-central authorities to call for competition by PIN notice only Art. 24(4), 46

Cluster 2: Strategic use of public procurement
Green public procurement
Exclusion and selection criteria Art. 54, 55 (except Art. 54.2; 55.3.a - see 

Cluster 2 Strategic use)
Art. 56 (except Art. 56.3 2nd sub-para - see 
cluster 5 SMEs) [NOT CWP LIST]

Award criteria, notably production process and life-cycle costing Art. 66, 67 + Annex XV
Contract performance clauses Art. 70
Technical specifications Art. 40, Annex VIII
Labels and certification Art. 41, 42
Exclusions for violation of social and environmental obligations Art. 54.2; 55.3; 69.4; Annex XI

Social criteria in public procurement
Allow social criteria related to production process Rec 41, Art. 66
Reserved contracts (sheltered workshops) Art. 17
Social services: Rec 11; Art. 4(d), Art. 74-76, Annex XVI

Art. 74-76
Exclusions for violation of obligations relating to taxes, environmental protection, employment protection provisions 
and working conditions (see above "Green PP"))

Art. 54.2; 55.3; 69.4; Annex XI [NOT CWP LIST]



DT\893634EL.doc 11/15 PE483.690v01-00

EL

Sub-contracting (SEE ALSO cluster 5 SME access) Art. 71 [NOT CWP LIST]
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Cluster 3: Reducing documentation requirements COM proposal - 2011(896) - Classic
Exclusion and selection criteria Art. 54, 55 (except for Art. 54.2; 55.3.a - see 

Cluster 2 Strategic use)
Art. 56 (except for Art. 56.3 2nd sub-para - see 
cluster 5 SMEs)

Reliance on capacities of others Art. 62
Means of proof, notably self-declarations and procurement passport Art. 57
eCERTIS online repository of certificates Art. 58
European Procurement Passport Art. 59, Annex XIII
Certificates Art. 60
Quality assurance and environmental standards Art. 61, Annexes XII-XIV
Lists of approved economic operators Art. 63
Reduction of the number of candidates, tenders and solutions Art. 64-65

Cluster 4: e-procurement
Electronic communication Art. 19, Annex IV
Electronic availability of procurement documents
- enhanced use of e-Certis (see cluster 3)
- European Procurement Passport

Art. 51, 58-59

Dynamic Purchasing System (DPS) Art. 32
Electronic catalogues Art. 34
Electronic auctions Art. 33, Annex VII
Electronic signatures Art. 19(5)(d), Annex X
Empowerment for COM to adopt interoperability standards Art. 19.3
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Cluster 5: SME access COM proposal - 2011(896) - Classic
Sub-division into lots Art. 44
Direct payment for sub-contractors (sub-contracting)
Control of sub-contracting

Art. 71

Turnover cap Art. 56.3 2nd sub-para

Cluster 6: Aggregation of demand
Framework Agreements Art. 31
Dynamic Purchasing System (DPS) (SEE ABOVE Cluster 6) Art. 32
Central and ancillary purchasing systems (CPBs) Art. 35, 36, 37
Joint procurement Art. 37, 38

Cluster 7: Other procedural requirements
Publication/transparency and time-limits Art. 45-50, 52, 53; Annexes VI, IX and X
Variants Art. 43
Design contests Art. 77-82

Cluster 8: Sound procedures
General rules Art. 15, 16, 18
Conflicts of interest (Safeguards against undue influence or advantages) Art. 21
Illicit conduct Art. 22
Preliminary market consultation/ prior involvement of candidates and tenderers Art. 39
Impediments to award Art. 68
Abnormally low tenders Art. 69 (except 69.4 2nd sub-para - see 

Strategic use)
Modification during contract execution Art. 72
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Termination of contracts Art. 73
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Cluster 9: Governance COM proposal - 2011(896) - Classic
Enforcement and oversight Art. 83, 84
Individual reports Art. 85
National reporting Art. 86
Assistance to contracting authorities and businesses Art. 87
Administrative cooperation Art. 88

Cluster 10: Definitions and scope
Concept of procurement Art. 1
Definitions Art. 2, Annexes I, II
Mixed procurement Art. 3
Thresholds Art. 4-6 (except for Art. 4.d - see strategic 

use)
Exclusions and specific situations, including public-public Art. 7-14
Nomenclatures Art. 20
International compliance Art. 23, Annex V
Delegated powers, implementing powers and final provisions Art. 89-93, 95, 96; Annex XVII


