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Ανάθεση υπηρεσιών – διαφορετικοί κανόνες
Οι ευρωπαϊκοί κανόνες περί δημοσίων συμβάσεων ποικίλουν ανάλογα με την κατηγορία των
παρεχόμενων υπηρεσιών:




Για τα περισσότερα είδη υπηρεσιών απαιτείται πλήρης εφαρμογή των κανόνων περί
δημοσίων συμβάσεων όταν πρόκειται για συμβάσεις άνω των 207.000 ευρώ (άνω των
134.000 ευρώ για συμβάσεις που ανατίθενται από αρχές της κεντρικής κυβέρνησης).
Ωστόσο, για ορισμένα είδη υπηρεσιών, ιδίως υγειονομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού
χαρακτήρα, ισχύει απλουστευμένο καθεστώς ανάθεσης ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι
ιδιαιτερότητές τους.

Νέο απλουστευμένο καθεστώς, ιδίως για τις υγειονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές υπηρεσίες
Σύμφωνα με αυτό το νέο απλουστευμένο καθεστώς:






Οι ευρωπαϊκοί κανόνες περί δημοσίων συμβάσεων ισχύουν μόνον για τις συμβάσεις άνω
των 750.000 ευρώ.
Οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να κοινοποιούν εκ των προτέρων την πρόθεσή τους να
αναθέσουν συμβάσεις αυτού του ύψους και να δημοσιοποιούν την απόφαση ανάθεσης της
σύμβασης μετά το πέρας της διαδικασίας.
Δεν υπάρχουν διαδικαστικοί κανόνες επιπλέον της υποχρέωσης της ισότιμης μεταχείρισης
των προσφερόντων.
Η ανάθεση συμβάσεων κάτω των 750.000 ευρώ, δεν διέπεται από ευρωπαϊκούς κανόνες.

Αυτό το απλουστευμένο καθεστώς αναμένεται να συμβάλει στην εξασφάλιση της ποιότητας των
υπηρεσιών αυτών, καθώς και άλλων σημαντικών παραμέτρων, όπως η συνέχεια, η προσβασιμότητα
και το προσιτό κόστος των εν λόγω υπηρεσιών για τους χρήστες, περιλαμβανομένων των
μειονεκτουσών και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Επισκόπηση των διαφορετικών κανόνων περί υπηρεσιών:
Πλήρες καθεστώς

Απλουστευμένο καθεστώς

Αξία της σύμβασης

άνω των 207.000 ευρώ

άνω των 750.000 ευρώ

Διαδικασία

Συνήθης διαδικασία διαγωνισμού
υποκείμενη σε όλους τους
διαδικαστικούς κανόνες

Απλουστευμένη προηγούμενη
δημοσίευση της προκήρυξης των
συμβάσεων
Ισότιμη μεταχείριση των
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προσφερόντων
Καλυπτόμενες
υπηρεσίες (επιλογή)

Όλες οι υπηρεσίες εκτός από αυτές
που υπάγονται στο
απλουστευμένο καθεστώς (ο
πλήρης κατάλογος όλων των
υπηρεσιών που διέπονται από το
απλουστευμένο καθεστώς
παρατίθεται σε παράρτημα της
οδηγίας)

Κοινωνικές υπηρεσίες
Υγειονομικές υπηρεσίες
Πολιτιστικές υπηρεσίες
Εκπαιδευτικές υπηρεσίες
Ορισμένες νομικές υπηρεσίες
Υπηρεσίες ξενοδοχείων και
εστιατορίων

Κατ' αποκλειστικότητα ανάθεση σε συγκεκριμένους οργανισμούς των συμβάσεων για
υγειονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές υπηρεσίες
Είναι δυνατή η κατ' αποκλειστικότητα ανάθεση ορισμένων συμβάσεων υγειονομικών, κοινωνικών
και πολιτιστικών υπηρεσιών σε οργανισμούς που είναι επιφορτισμένοι με την παροχή δημόσιας
υπηρεσίας συναφούς με το αντικείμενο της σύμβασης, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι
ακόλουθοι όροι:




οι οργανισμοί αυτοί πρέπει να επαναδιανέμουν ή να επανεπενδύουν τα κέρδη τους και να
λειτουργούν με βάση συμμετοχικά συστήματα όπως η ιδιοκτησιακή συμμετοχή του
προσωπικού.
η δυνατότητα κατ' αποκλειστικότητα ανάθεσης συμβάσεων περιορίζεται στις συμβάσεις
που έχουν μέγιστη, μη ανανεώσιμη διάρκεια 3 έτη.

Υπηρεσίες που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των ευρωπαϊκών κανόνων περί δημοσίων
συμβάσεων
Ορισμένες συμβάσεις υπηρεσιών μπορούν να ανατίθενται χωρίς να εφαρμόζονται οι ευρωπαϊκοί
κανόνες περί δημοσίων συμβάσεων:



Ορισμένες υπηρεσίες έχουν ήδη εξαιρεθεί στο παρελθόν και αυτό θα εξακολουθήσει να
ισχύει.
Επιπροσθέτως, ορισμένες νέες υπηρεσίες θα εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής των
οδηγιών, ως εξής:

Εξαιρέσεις με βάση τους παλαιούς κανόνες
(εξακολουθούν να ισχύουν)
 Αγορά ή ενοικίαση υπαρχόντων κτιρίων
 Ορισμένες υπηρεσίες οπτικοακουστικών
μέσων (αγορά, ανάπτυξη ή παραγωγή ύλης
προγραμμάτων)
 Υπηρεσίες διαιτησίας και συμβιβασμού
 Ορισμένες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες

Πρόσθετες εξαιρέσεις με βάση τους νέους
κανόνες
 Ορισμένες νομικές υπηρεσίες (νομική
εκπροσώπηση, συμβουλές για
προετοιμασία δικαστικών διαδικασιών)
 Δημόσια δάνεια (που δεν σχετίζονται με
συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα)
 Ορισμένες υπηρεσίες πολιτικής άμυνας,
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που σχετίζονται με συναλλαγές που
αφορούν χρηματοπιστωτικά μέσα,
περιλαμβανομένων των υπηρεσιών που
παρέχουν οι κεντρικές τράπεζες
 Συμβάσεις εργασίας
 Ορισμένες υπηρεσίες έρευνας και
ανάπτυξης
 Υπηρεσίες που ανατίθενται σε άλλες
αναθέτουσες αρχές βάσει αποκλειστικών
δικαιωμάτων

πολιτικής προστασίας και πρόληψης
κινδύνων εφόσον παρέχονται από μη
κερδοσκοπικούς οργανισμούς
 Δημόσιες επιβατικές μεταφορές με
σιδηρόδρομο ή μετρό (από το 2007
εμπίπτουν σε ξεχωριστό κανονισμό περί
μεταφορών)
 Υπηρεσίες στο πλαίσιο πολιτικών
προεκλογικών εκστρατειών
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