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Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει να διευκολύνουν την 
υποβολή προσφορών στο πλαίσιο των δημόσιων 
συμβάσεων, δηλώνουν οι ελεγκτές 
Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει να κάνουν περισσότερα ώστε να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να 
εντοπίζουν τις διαθέσιμες διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων και να υποβάλλουν 
προσφορά, σύμφωνα με νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Οι ελεγκτές ζητούν να 
μειωθεί η γραφειοκρατία σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις της ΕΕ και να τεθεί σε λειτουργία μια 
διαδικτυακή πλατφόρμα με τις συμβάσεις όλων των θεσμικών οργάνων. 

Οι ελεγκτές εξέτασαν κατά πόσον τα θεσμικά όργανα της ΕΕ διευκόλυναν την πρόσβαση στις δικές τους 
διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων. Διαπίστωσαν ότι οι ρυθμίσεις διαχείρισης και ελέγχου ήταν άρτιες και 
ελαχιστοποιούσαν τον κίνδυνο πρόκλησης σφαλμάτων, η ύπαρξη των οποίων θα επηρέαζε δυσμενώς τη 
δυνατότητα συμμετοχής των επιχειρήσεων και τη δίκαιη μεταχείρισή τους. Εντούτοις, κατά την αναθεώρηση 
των κανόνων τους το 2015, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ δεν διευκόλυναν την πρόσβαση στις δημόσιες συμβάσεις 
τους, μέσω της κατά το δυνατό απλούστευσης των κανόνων και αποσαφήνισης των «γκρίζων περιοχών». Οι 
συμβάσεις που ανέθεσαν το 2014 τα κύρια θεσμικά όργανα της ΕΕ, ήτοι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ανήλθαν σε περίπου 4 δισεκατομμύρια ευρώ.  

«Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει να κάνουν περισσότερα ώστε να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις, ιδίως τις 
ΜΜΕ, με την κατά το δυνατό μείωση της γραφειοκρατίας και την απομάκρυνση των αδικαιολόγητων εμποδίων 
που αντιμετωπίζει όποιος αναζητά τις διαθέσιμες διαδικασίες σύναψης συμβάσεων», δήλωσε ο Alex 
Brenninkmeijer, Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και αρμόδιος για την έκθεση. 

Η πλειονότητα των θεσμικών οργάνων δεν εφάρμοζε διαβούλευση με την αγορά πριν από την έναρξη της 
επίσημης διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, δηλώνουν οι ελεγκτές. Πέραν τούτου, σε αρκετές 
περιπτώσεις οι συμβάσεις θα μπορούσαν να είχαν υποδιαιρεθεί σε παρτίδες, προκειμένου να ενθαρρύνουν τον 
ανταγωνισμό. Το γεγονός αυτό θα επηρέαζε θετικά την πρόσβαση οικονομικών φορέων, όπως οι μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Επιπροσθέτως, οι ελεγκτές δηλώνουν ότι η προβολή των ευκαιριών σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ στο διαδίκτυο είναι ανεπαρκής. Οι διαθέσιμες πληροφορίες είναι 
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αποσπασματικές και βρίσκονται διάσπαρτες σε πολλούς διαφορετικούς ιστότοπους. Η λειτουργία αναζήτησης 
του καθημερινού ηλεκτρονικού δελτίου υποβολής προσφορών (TED) δεν αποδίδει ικανοποιητικά 
αποτελέσματα σε όλες τις περιπτώσεις και, όσον αφορά την πλατφόρμα ηλεκτρονικής διαδικασίας υποβολής 
προσφορών, δεν έχει επιτευχθεί ακόμη η ενιαία και ολοκληρωμένη εφαρμογή της. 

Οι επιχειρήσεις που θεωρούν ότι έτυχαν άδικης μεταχείρισης αντιμετωπίζουν προσκόμματα στην άμεση 
εξέταση των καταγγελιών τους και την αποζημίωσή τους. Οι πληροφορίες σχετικά με το τελικό αποτέλεσμα των 
προσκλήσεων υποβολής προσφορών δεν είναι προσβάσιμες κατά τρόπο που να επιτρέπει στο ευρύ κοινό την 
αποτελεσματική παρακολούθησή τους. 

Οι ελεγκτές διατυπώνουν τις ακόλουθες κύριες συστάσεις: 

• Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει να δημιουργήσουν μια κοινή ηλεκτρονική υπηρεσία μίας στάσης για τις 
δημόσιες συμβάσεις, η οποία θα επιτρέπει στους προσφέροντες να βρίσκουν όλες τις πληροφορίες που 
χρειάζονται και να επικοινωνούν με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Πρέπει να συστήσουν ενιαίο δημόσιο 
αποθετήριο πληροφοριών σχετικά με προηγούμενες συμβάσεις και όλοι οι κανονισμοί για τις δημόσιες 
συμβάσεις να συγκεντρωθούν σε ένα ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων. 

• Η συμμετοχή των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων πρέπει να ενθαρρύνεται ρητά.  

• Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει να προβαίνουν σε προκαταρκτικές διαβουλεύσεις με τους φορείς της 
αγοράς, όπου αυτό είναι σκόπιμο, προκειμένου να ενημερώνουν τις επιχειρήσεις για τις επικείμενες 
διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων. 

• Οι συμβάσεις πρέπει να υποδιαιρούνται σε παρτίδες, εφόσον αυτό είναι δυνατό, προκειμένου να 
αυξάνεται η συμμετοχή. 

• Η Επιτροπή πρέπει να προτείνει μηχανισμό για την άμεση και ανεξάρτητη εξέταση των προσφυγών των 
επιχειρήσεων που θεωρούν ότι υπέστησαν άδικη μεταχείριση. 

• Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) πρέπει να καταρτίζει εκθέσεις σχετικά με 
τους διάφορους ισχυρισμούς που διερευνά, καθώς και σχετικά με το αποτέλεσμα αυτών των ερευνών. 

 

Η ειδική έκθεση αριθ. 17/2016 με τίτλο «Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ μπορούν να κάνουν περισσότερα για να 
διευκολύνουν την πρόσβαση στις δημόσιες συμβάσεις τους» διατίθεται σε 23 γλώσσες της ΕΕ. 

 


