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  Διάγραμμα Μαθήματος 
 

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες ECTS 
LLB-360  Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων  6 
Προαπαιτούμενα 
Μαθήματος 

Τμήμα Εξάμηνο 

Δ/Υ Νομικής  Χειμερινό  
Τύπος Μαθήματος Γνωστικό Πεδίο Γλώσσα Διδασκαλίας 
Επιλογής  Δημόσιο Δίκαιο  Ελληνικά  
Επίπεδο Σπουδών Διδάσκων Έτος Σπουδών 
1ος Κύκλος  Θεογνωσία Κουσπή  3ο  
Μέθοδος Διδασκαλίας Πρακτική Άσκηση Συναπαιτούμενα Μαθήματος 
Συμβατική  Δ/Α Δ/Υ 

 
Στόχοι Μαθήματος: 
 

Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι: 
Το μαθ́ημα αυτό εξεταζ́ει κριτικα ́τις νέες κοινοτικές Οδηγίες στο πεδίο των δημοσίων συμβασ́εων, και 
εφοδιαζ́ει τους φοιτητές με γνωσιολογικό υπόβαθρο και ικανότητα κατανόησης των κανόνων δικαίου και 
της νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκης́ Ένωσης στο πεδίο αυτό.  

 
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 
 

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές :  
 
1. Θα έχουν αναπτύξει ένα σωστό και μεθοδικό τρόπο προσέγγισης του δικαίου των δημοσίων συμβασ́εων 

σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.  
 
2. Θα έχουν αποκτησ́ει ικανότητα αξιολόγησης του ενωσιακού και εθνικού νομικού πλαισίου που αφορα ́
στις δημόσιες συμβασ́εις και θα έχουν αντιληφθεί τον τρόπο με τον οποίο το δίκαιο των δημόσιων 
συμβασ́εων εφαρμόζεται στην πραξ́η.  
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3. Θα έχουν αναπτύξει εκείνες τις δεξιότητες που απαιτούνται για προβολή και παρουσίαση σωστα ́
δομημένων νομικών επιχειρημάτων, με ταυτόχρονη παραπομπή σε νομολογία και θεωρητικές 
προσεγγίσεις.  
4. Θα εχ́ουν αναπτύξει εκείνες τις δεξιότητες που απαιτούνται για να εντοπίζουν και να αξιολογούν τις 
εξελιξ́εις τόσο της νομοθεσίας όσο και της νομολογίας αναφορικά με διάφορες πτυχές του δικαίου του 
δημοσίων συμβάσεων και να είναι σε θέση να διαμορφώσουν εισηγησ́εις για αποτελεσματικότερη 
εφαρμογή των βασικών αρχών του δικαίου του δημοσίων συμβάσεων.  
5. Θα είναι σε θέση να μπορούν  να προσεγγίζουν μέσα σε ένα ολοκληρωμένο πλαισ́ιο την νομοθεσία και 
νομολογία.  
6. Θα είναι σε θέση να αξιολογούν τις διάφορες μεθόδους κατανόησης του δικαίου σε ένα συγκριτικό 
περιβαλ́λον.  
7. Θα είναι σε θέση  αξιολογούν τους νομικούς κανόνες μέσα σε ένα πολυπρισματικό πεδίο.  
8. Θα είναι σε θέση να διενεργούν νομικη ́έρευνα η ́να παρέχει νομικη ́συμβουλη.́ 

 
Περιεχόμενο Μαθήματος: 
 

1. Το ενωσιακό πλαίσιο ρύθμισης του δικαίου των δημόσιων συμβάσεων: οι νέες Οδηγίες 
2014/23/ΕΕ, 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ.  

2. Οι κανόνες ερμηνείας και οι γενικές αρχές που διέπουν το δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων.  
3. Τα υποκείμενα των δημοσίων συμβάσεων: Αναθέτουσες Αρχές και Αναθέτοντες Φορείς.  
4. Δημοσ́ιες Συμβάσεις Ερ́γων, Υπηρεσιών και Προμηθειών.  
5. Διαδικασίες αναθ́εσης δημόσιας σύμβασης. Τα είδη διαγωνισμών και η διαδικασία 

διαπραγμάτευσης. Τα έγγραφα του διαγωνισμού, τα κριτηρ́ια ποιοτικής επιλογής και τα 
κριτηρ́ια κατακύρωσης, η διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, ο τεχνικός 
διαλ́ογος και η ανάθεση της σύμβασης.  

6. Η έννομη προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβασ́εων: Οι δικονομικές Οδηγίες 
89/665/ΕΟΚ και 92/13/ΕΟΚ όπως αυτές τροποποιηθ́ηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ.  

 
Μαθησιακές Δραστηριότητες και Διδακτικές Μέθοδοι:  
 

Διαλέξεις, διαδραστικός διάλογος με ανάλυση νομολογίας και νομοθεσίας, γραπτές εξετάσεις, 
παρουσιάσεις φοιτητών  
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Μέθοδοι Αξιολόγησης: 
 

Εξετάσεις [τελική],  Εξετάσεις [ενδιάμεση], Παρουσιάσεις Φοιτητών  
 
Απαιτούμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Βιβλιογραφία: 
 

Τίτλος Συγγραφέας Εκδοτικός Οίκος Έτος ISBN 
 Δίκαιο Δημοσίων 
Συμβασ́εων, Β' Έκδοση  

Δημητ́ριος 
Ράικος 

Σακ́κουλας 2017 978-960-568-559-1 

 
Προτεινόμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Συμπληρωματική Βιβλιογραφία: 
 

Τίτλος Συγγραφέας Εκδοτικός Οικός Έτος ISBN 
The Law of Public 
Procurement and Utilities, 3rd 
Ed  

S. Arrowsmith  Sweet & Maxwell  
 

2014 
(v.1)  

978-0421966901 

Κοινοτικό Δίκαιο Δημοσίων 
Συμβασ́εων  

Ε. Τρόβα, Π. 
Σκουρής  

Σακ́κουλας  
 

2009 978-960-445-468-6 

 


