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NOMIKO ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟ-ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ  

Προοίμιο 47 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ  

Προοίμιο 57 Οδηγίας 2014/25/ΕΕ  

(Ν. 4412/16 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)) 

 

Οι αναθέτουσες αρχές /φορείς πρέπει να κάνουν τη βέλτιστη 
στρατηγική χρήση των δημόσιων προμηθειών για την ενθάρρυνση 
της καινοτομίας. 

 

Προ-εμπορικές Δημόσιες Συμβάσεις δεν εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής των εν λόγω Οδηγιών 

 

ΝΕΟ Οι διατάξεις αυτές δεν υπήρχαν στις Οδηγίες 2004/18/ΕΚ και 
2004/17/ΕΚ  
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NOMIKO ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟ-ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ  

  

Άρθρο 14 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ  

Άρθρο 32 Οδηγίας 2014/25/ΕΕ   

Άρθρο 13 Οδηγίας 2009/81/EΚ (Άμυνα/Ασφάλεια) 

 

Oι οδηγίες εφαρμόζονται μόνο σε συμβάσεις υπηρεσιών για υπηρεσίες 
έρευνας και ανάπτυξης εφόσον πληρούνται αμφότερες οι ακόλουθες 

προϋποθέσεις: 

α) τα αποτελέσματα ανήκουν αποκλειστικά στον αναθέτοντα φορέα 
για ιδία χρήση κατά την άσκηση της δραστηριότητάς του  

και 

β) η παροχή της υπηρεσίας αμείβεται εξ ολοκλήρου από τον 
αναθέτοντα φορέα. 
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NOMIKO ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟ-ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ           

 

Θεμελιώδεις Αρχές των Συνθηκών βρίσκουν οπωσδήποτε εφαρμογή  

 

                                          Ειδικότερα  

 

Διαφάνεια 

 

Ίση μεταχείριση – Μη διάκριση 

 

Αναλογικότητα 

 

- Τήρηση των κανόνων ανταγωνισμού  
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•ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΛΥΣΕΩΝ  
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         (Νομικό) Πλαίσιο Δημόσιων Συμβάσεων 
Καινοτόμων Λύσεων    

 

• - Εντός του ρυθμιστικού πεδίου των Οδηγιών της ΕΕ για τις δημόσιες 
συμβάσεις 

•     

• - Διαβουλεύσεις της αγοράς βοηθούν στην έγκαιρη ενημέρωση των 
οικονομικών φορέων αναφορικά με την ανάγκη του δημοσίου τομέα που 
πρόκειται να καλυφθεί με την αγορά καινοτόμων λύσεων  

    (NΕΟ Διαβούλευση της αγοράς Άρθρο.40 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, Άρθρο.58   

     2014/25/EΕ)  

 

• - Αύξηση της ζήτησης μέσω  κοινών δημόσιων (διασυνοριακών) 
προμηθειών    

• (NΕΟ άρθρα 38/39 Οδηγίας 2014/24/EΕ και άρθρα 56/57 Οδηγίας 
2014/25/ΕΕ) 
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•ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 
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        ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ  

    Άρθρο 31 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ  

   Άρθρο 49 Οδηγίας 2014/25/ΕΕ  

 

- - Περιεχόμενο: συνδυασμός προμήθειας υπηρεσιών έρευνας και 
ανάπτυξης και προμήθειας των καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών σε 
μια διαδικασία 

- - Οργάνωση : με έναν εταίρο ή με πολλούς εταίρους που εκτελούν 
χωριστές δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης. 

- -  Εκτέλεση : είναι δομημένες σε διαδοχικές φάσεις ακολουθώντας τη 
συνέχεια των φάσεων Ε&Α  

- - Λύση:ο αναθέτων φορέας/αρχή μπορεί να αποφασίσει μετά από κάθε 
φάση να λύσει τη σύμπραξη καινοτομίας ή, σε περίπτωση σύμπραξης 
καινοτομίας με περισσότερους από έναν εταίρους, να περιορίσει τον 
αριθμό των εταίρων καταγγέλλοντας επιμέρους συμβάσεις, εφόσον ο 
αναθέτων φορέας/αρχή προβλέπει στα έγγραφα της προμήθειας τις εν 
λόγω δυνατότητες και τις σχετικές προϋποθέσεις. 9 
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