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Τίτλος Μαθήματος Το Δίκαιο των Δημόσιων Συμβάσεων

Κωδικός

Μαθήματος

LL.M. 504

Τύπος μαθήματος Συμβατικό

Επίπεδο Μεταπτυχιακό

Έτος / Εξάμηνο
Φοίτησης

2ο Εξάμηνο

Όνομα Διδάσκοντα Δρ Παναγιώτης Δέγλερης

ECTS 10 Διαλέξεις /

εβδομάδα

3 Εργαστήρια /

εβδομάδα

Στόχοι Μαθήματος
Η διδασκαλία του μαθήματος έχει σαν στόχο να κατανοήσει ο φοιτητής/τρια τη

δομή και τη λειτουργία του Δικαίου των Δημόσιων Συμβάσεων στην ενωσιακή

έννομη τάξη αλλά και στο πλαίσιο της ελληνικής και κυπριακής έννομης τάξης. Το

Δίκαιο των Δημόσιων Συμβάσεων είναι ένας από τους σημαντικότερους κλάδος

του Ενωσιακού Δικαίου, με ευθεία εφαρμογή του πρωτογενούς δικαίου. Θα

εξεταστεί η κρισιμότητα της συμβολής της νομολογίας του Δ.Ε.Ε και θα αναλυθεί

το νέο ενωσιακό παράγωγο δίκαιο. Θα αναπτυχθούν οι κανόνες διενέργειας της

διαγωνιστικής διαδικασίας, το ισχύον δίκαιο κατά την ανάθεση, η έννομη

(διοικητική και δικαστική) προστασία, η λειτουργία της Ε.Α.Α.Δ.Η.Σ.Η, της Α.Ε.Π.Π

και της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών, αλλά και κρίσιμα στοιχεία από το

στάδιο εκτέλεσης – υλοποίησης της δημόσιας σύμβασης.

Μαθησιακά
Αποτελέσματα

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

 O φοιτητής θα κατανοήσει τη σημασία των δημόσιων συμβάσεων στην

ενιαία εσωτερική αγορά καθώς και την έννοια και τις διακρίσεις των

δημοσίων συμβάσεων

 Θα εμπεδώσει τον κομβικό ρόλο της νομολογίας του ΔΕΕ και του

ενωσιακού δικαίου στο δίκαιο των Δημοσίων Συμβάσεων

 Θα εμβαθύνει στους κανόνες διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας,

στους κανόνες ανάθεσης δημόσιας σύμβασης και στην έννομη προστασία

στο πεδίο σύναψης δημοσίων συμβάσεων

 Θα κατανοήσει την λειτουργία της ΕΑΑΔΗΣΥ και της ΑΕΠΠ και της

Αναθεωρητικής Επιτροπής Προσφορών
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Προαπαιτούμενα N/A Συναπαιτούμενα N/A

Περιεχόμενο
Μαθήματος

1. Η συμβατική δράση του Δημοσίου

(Του κράτους και άλλων δημόσιων οντοτήτων – νομικών προσώπων)

2. Η ποιοτική ιδιαιτερότητα του Δικαίου της Ε.Ε. – Ο κρίσιμος ρόλος του Δ.Ε.Ε και
της νομολογίας του για τις δημόσιες συμβάσεις

3. Η ευθεία εφαρμογή των Συνθηκών στις Δημόσιες Συμβάσεις

4. Διαδικασίες ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων

5. Η διαγωνιστική διαδικασία - Τα στάδια

6. Ειδικά Θέματα Διαγωνιστικής Διαδικασίας

( Η « δάνεια εμπειρία» -Το επαγγελματικό παράπτωμα – Η σύγκρουση
συμφερόντων)

7. Η ανάθεση – η εκτέλεση της σύμβασης

8. Η δικαστική προστασία κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων
στο Ενωσιακό Δίκαιο

9. Τα ασφαλιστικά – προσωρινά μέτρα - Η κήρυξη ως ανενεργού της σύμβασης
– Η αποζημίωση

10. Εξαιρούμενες συμβάσεις

( «In house» συμβάσεις – συμβάσεις συνεργασίας Αναθετουσών Αρχών – κάθετη
και οριζόντια συνεργασία)

11. Συμβάσεις που αφορούν την άμυνα και την ασφάλεια

12. Οδηγία 2009 / 81 Ε.Κ.

13. Η σύμβαση παραχώρησης

14. Κρίσιμα ζητήματα Ενωσιακού Δικαίου -

15. Η «σύγκρουση» με συνταγματικούς κανόνες

(«Κολλέγια» - «Βασικός Μέτοχος»)
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Μεθοδολογία

Διδασκαλίας

Lectures/Power Point presentations

Discussion – Problem solving

Βιβλιογραφία
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Π. Δέγλερης, Οι Δημόσιες Συμβάσεις στην ενωσιακή έννομη τάξη – Η

προσωρινή δικαστική προστασία – Η θεμελίωση και η νομολογία του

Δ.Ε.Ε, Εκδ. Σάκκουλα Α.Ε, 2019

2. Ευαγγ. – Ελ. Κουλουμπίνη – Η. Μάζος – Ι. Κίτσος, Δημόσιες Συμβάσεις Ν.

4412 / 2016 – Νομολογιακή Προσέγγιση και Πρακτική Εφαρμογή, Εκδ.

Νομική Βιβλιοθήκη, 2019

3. Δ. Ράϊκος, Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων, Εκδ. Σάκκουλα Α.Ε, 2019

4. Κ. Γιαννακόπουλος, Δημόσιες συμβάσεις και συμβάσεις παραχώρησης.

Μεγάλες αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Εκδ.

Σάκκουλα Α.Ε, 2019

5. Ε. Κουτούπα – Ρεγκάκου, Η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής

Ένωσης για τις δημόσιες συμβάσεις, Εκδ. Σάκκουλα Α.Ε, 2021

6. Άρθρα σε επιστημονικό περιοδικό ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ

(www.publiclawjournal.com).

7. Ε-Book σε www.dimosiodikaio.gr

Εξειδικευμένη βιβλιογραφία θα προτείνεται χωριστά σε κάθε διάλεξη,

όπου απαιτείται

Αξιολόγηση
Οι μαθητές αξιολογούνται μέσω εργασιών που περιλαμβάνουν εργασίες για το
σπίτι, συμμετοχή στην τάξη, ενδιάμεση και τελική εξέταση.
Οι φοιτητές αξιολογούνται συνεχώς και οι γνώσεις τους ελέγχονται μέσω
εξετάσεων διαφορετικής βαρύτητας, η ημερομηνία και η ώρα αξιολόγησης των
οποίων καθορίζονται στην αρχή του εξαμήνου μέσω του αναλυτικού
προγράμματος του μαθήματος.
Οι μαθητές προετοιμάζονται για την τελική εξέταση, με τις επαναλήψεις της ύλης
του μαθήματος, ώστε να μπορέσουν να αφομοιώσουν το περιεχομένου εντος των
συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων.
Η τελική αξιολόγηση των μαθητών είναι διαμορφωτική και αθροιστική και
συμμορφώνεται με τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του θέματος και
την ποιότητα του μαθήματος.
Οι μαθητές αξιολογούνται με βάση τα ακόλουθα:
Γνώση και κατανόηση - 30%
Εις βάθος γνώση και κατανόηση των σχετικών θεμάτων ενδιαφέροντος.
Ερευνητικές και Αναλυτικές Δεξιότητες - 40%
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Ικανότητα σε ερευνητικές μεθόδους και ικανότητα αξιολόγησης των
αποτελεσμάτων. Η δυνατότητα χρήσης τους με διαφορετικούς τρόπους.
Παρουσίαση και επικοινωνία - 30%
Ικανότητα επεξήγησης και υπεράσπισης των λύσεων με τη δυνατότητα να μπορεί
να μεταδίδει και να επεξηγεί τη γνώση που έχει επιτευχθεί προηγουμένως.

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι διαθέσιμα σε κάθε γραπτή εργασία, ενδιάμεση ή
τελική εξέταση.

Βαρύτητα:
Τελική εξέταση 60 %
Εργασίες για το σπίτι/ομαδική εργασία (Ενδιάμεση) 30 %
Παρουσίαση εργασιών και συμμετοχή 10 %

Γλώσσα Ελληνική / Αγγλική


