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Στόχοι του Μαθήματος: 

 

Το Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων είναι ένας από τους πλέον γοργά αναπτυσσόμενους κλάδους του 

κοινοτικού και του εθνικού δικαίου και έχει χαρακτηριστεί ως ένας από τους βασικούς πυλώνες του 

στόχου της ευρωπαϊκής οικονομίας να καταστεί η πιο ανταγωνιστική παγκόσμια οικονομία. Το μάθημα 

αυτό εξετάζει κριτικά τις υφιστάμενες κοινοτικές Οδηγίες στο πεδίο των δημοσίων συμβάσεων και 

εφοδιάζει τους φοιτητές με γνωσιολογικό υπόβαθρο και ικανότητα κατανόησης των κανόνων δικαίου και 

της νομολογίας στο πεδίο των δημοσίων συμβάσεων.  

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

 

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 

 

1. Θα έχουν αναπτύξει ένα σωστό και μεθοδικό τρόπο προσέγγισης του δικαίου των δημοσίων 
συμβάσεων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.  

2. Θα έχουν δομήσει ερευνητικό προσανατολισμό αναφορικά με την αναζήτηση και την κριτική 
αξιολόγηση νομολογίας/νομοθεσίας, αλλά και βιβλιογραφίας στο πεδίο των δημοσίων συμβάσεων.  

3. Θα έχουν αποκτήσει ικανότητα αξιολόγησης του κοινοτικού πλαισίου που αφορά στις δημόσιες 
συμβάσεις και θα έχουν αντιληφθεί τον τρόπο με τον οποίο το δίκαιο των δημόσιων συμβάσεων 

εφαρμόζεται στην πράξη.  

4. Θα έχουν αναπτύξει εκείνες τις δεξιότητες που απαιτούνται για προβολή και παρουσίαση σωστά 
δομημένων νομικών επιχειρημάτων, με ταυτόχρονη παραπομπή σε νομολογία και θεωρητικές 

προσεγγίσεις. 

5. Θα έχουν αναπτύξει εκείνες τις δεξιότητες που απαιτούνται για να εντοπίζουν και να αξιολογούν 
τις εξελίξεις τόσο της νομοθεσίας όσο και της νομολογίας αναφορικά με διάφορες πτυχές του 

δικαίου του δημοσίων συμβάσεων και να είναι σε θέση να διαμορφώσουν εισηγήσεις για 

αποτελεσματικότερη εφαρμογή των βασικών αρχών του δικαίου των δημοσίων συμβάσεων. 
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Περιεχόμενο Μαθήματος: 

 

1. Οδηγίες 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ. Το κοινοτικό πλαίσιο των δημόσιων συμβάσεων.  

2. Αναθέτουσες Αρχές και Αναθέτοντες Φορείς. Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Υπηρεσιών και 

Προμηθειών.  

3. Διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης. Έγγραφα διαγωνισμού και τεχνικός διάλογος. Ερμηνεία 

και διαδικαστικές προϋποθέσεις.  

4. Κριτήρια ποιοτικής επιλογής και κριτήρια κατακύρωσης.  

5. Δικαστικός έλεγχος. Η νομολογία και πρακτική εφαρμογή. 

 

Μαθησιακές Δραστηριότητες/Διδακτικές Μεθόδοι: 
 

Διαλέξεις, ατομική και ομαδική εργασία, ατομική καθοδήγηση, ανάλυση μελετών περίπτωσης, 

οπτικογραφημένα μαθήματα, φόρουμ, εξέταση 

 

Μέθοδοι Αξιολόγησης: 
 

Ενδιάμεσες ατομικές μελέτες, τελική εργασία/τελική εξέταση 

 

Διδακτικά Εγχειρίδια – Βιβλιογραφία: 

 

Τίτλος Συγγραφέας Εκδόσεις Έτος ISBN 

Δίκαιο Δημοσίων 

Συμβάσεων 
Δ. Ράικος Σάκκουλας 2014  

Κοινοτικό Δίκαιο 

Δημοσίων Συμβάσεων 

 

Ε. Τρόβα 
Σάκκουλας 2009  

EU Public 

Procurement Law 
C. Bovis Elgar 2008  

Public Procurement 

and the EU 
P. Trepte 

Oxford 

University 

Press 

2007  

The Law of Public 

Procurement and 

Utilities, 3rd, v. I 

S. Arrowsmith Sweet & 

Maxwell 
2014  

Κυπριακό Δίκαιο 

Δημοσίων Συμβάσεων 
Α. Αιμιλιανίδης Δικαιονομία 2006  

 


