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Editorial
Στο πλαίσιο της αναβάθµισης και διεύρυνσης
των υπηρεσιών της ΜΟΠΑ∆ΙΣ αποφασίσθηκε
η συστηµατοποίηση της ενηµέρωσης και
πληροφόρησης που παρέχει η Μονάδα µέσω
της έκδοσης του παρόντος Ενηµερωτικού
∆ελτίου, το οποίο θα εκδίδεται σε διµηναία
βάση (6 τεύχη ετησίως) και θα περιλαµβάνει
πληροφορίες σχετικά µε τις πρόσφατες
εξελίξεις στο δίκαιο των δηµοσίων συµβάσεων
(νοµοθετικές αλλαγές, νοµολογία του
∆ικαστηρίου των ΕΚ, ενηµέρωση σχετικά µε
την δράση της Επιτροπής των ΕΚ κ.ο.κ.).
Η πρωτοβουλία έκδοσης του ενηµερωτικού
δελτίου εντάσσεται στον γενικότερο
προγραµµατισµό της ΜΟΠΑ∆ΙΣ για µετεξέλιξή
της σε έναν πρότυπο και φιλικό προς τον
χρήστη κόµβο ενηµέρωσης και υποστήριξης
για τις δηµόσιες συµβάσεις.
Σε αυτήν την κατεύθυνση θα µπορούσαν
ασφαλώς να συνεισφέρουν αποφασιστικά και
οι δικές σας σκέψεις, ιδέες και προτάσεις
σχετικά µε το δελτίο και γενικότερα την
παρουσία της ΜΟΠΑ∆ΙΣ, τις οποίες θα θέλαµε
να σας ενθαρρύνουµε να υποβάλετε
Με τις σκέψεις αυτές, σας παραδίδουµε το
πρώτο ενηµερωτικό δελτίο της ΜΟΠΑ∆ΙΣ
Με εκτίµηση,

Καθ. Ευαγγελία Κουτούπα-Ρεγκάκου
∆ιευθύντρια του Κ∆ΕΟ∆

Επιµέλεια ύλης: Σπύρος Παναγόπουλος, LLM ∆ικηγόρος –Νοµικός Σύµβουλος ΜΟΠΑ∆ΙΣ
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♦
Επιστηµονικό
Συνέδριο
«Οι
∆ηµόσιες Συµβάσεις στο Κοινοτικό
∆ίκαιοΠρόσφατες
εξελίξεις»
(Αθήνα, 1.11.2007)
H
Μονάδα
Παρακολούθησης
∆ιαγωνισµών
και
Συµβάσεων
(ΜΟΠΑ∆ΙΣ) του Κέντρου ∆ιεθνούς &
Ευρωπαϊκού
Οικονοµικού
∆ικαίου
(Κ∆ΕΟ∆) και η Εταιρεία Μελέτης
∆ικαίου Τεχνολογίας και Κατασκευών
(ΕΜΕ∆ΙΤΕΚΑ)
συνδιοργάνωσαν
µε
µεγάλη επιτυχία την 1 Νοεµβρίου 2007
στην Αθήνα το επιστηµονικό συνέδριο
«Οι ∆ηµόσιες Συµβάσεις στο Κοινοτικό
∆ίκαιο-Πρόσφατες εξελίξεις».
Το συνέδριο τίµησε µε την παρουσία
του ο Καθηγητής κ. Βασίλειος Σκουρής,
Πρόεδρος
του
∆ικαστηρίου
των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ο οποίος
συµµετείχε στις εργασίες του µε την
ανάπτυξη του θέµατος «Ζητήµατα
∆ηµοσίων Συµβάσεων στην πρόσφατη
νοµολογία του ∆ΕΚ»
Στην πρώτη ενότητα του συνεδρίου,
την οποία συντόνισε ο κ. Χαρίλαος
Καλπούζος, δικηγόρος, µέλος ∆.Σ.
ΕΜΕ∆ΙΤΕΚΑ,
αναπτύχθηκαν
οι
εισηγήσεις: «Ανταγωνιστικός διάλογος»
(Καθηγητής Dr. Wolfgang Heiermann,
τ. Πρόεδρος της Γερµανικής Εταιρείας
∆ικαίου των Κατασκευών, Heiermann
Franke
Knipp
Rechtsanwälte,
Γερµανία), «Η δυνατότητα επίκλησης
των τεχνικών και χρηµατοοικονοµικών
ικανοτήτων τρίτων-δάνεια εµπειρία»
(Παναγιώτης
Γ.
Βερβενιώτης,
δικηγόρος,
LL.M.,
Γ.
Γραµµατέας
ΕΜΕ∆ΙΤΕΚΑ ), «Οι συµφωνίες πλαίσιο»
(Γεώργιος Τράντας, ∆.Ν., δικηγόρος,
Γραµµατέας Κ∆ΕΟ∆).
Στην δεύτερη ενότητα του συνεδρίου,
την οποία συντόνισε η Κα Ευαγγελία
Κουτούπα-Ρεγκάκου,
Καθηγήτρια
Νοµικής
Σχολής
Αριστοτέλειου
Πανεπιστηµίου
Θεσσαλονίκης,
∆ιευθύντρια Κ∆ΕΟ∆, αναπτυχθήκαν οι
εισηγήσεις:
«Ανάθεση
συµβάσεων
“οιονεί
αυτεπιστασίας”
µετά
την
πρόσφατη
νοµολογία
του
∆ΕΚ»

(Σπύρος Α. Παναγόπουλος, δικηγόρος,
LL.M., Νοµικός Σύµβουλος ΜΟΠΑ∆ΙΣ),
«Η διαµόρφωση κριτηρίων επιλογής και
αξιολόγησης
κατά
την
ανάθεση
δηµοσιών
συµβάσεων»
(Έλενα
Αστερίου, LL.M., δικηγόρος, ∆ικηγορικό
Γραφείο
Χρίστος
Ρόβλιας),
«Η
προσφυγή τρίτων κατά διοικητικής
σύµβασης: µια θεαµατική µεταστροφή
της νοµολογίας του Conseil d’ Etat που
προλαµβάνει
τις
εξελίξεις
του
κοινοτικού δικαίου» (Κωνσταντίνος Θ.
Γιαννακόπουλος,
Λέκτορας
Νοµικής
Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών, τ.
Εισηγητής
στο
∆ικαστήριο
των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων), «Οι δηµόσιες
συµβάσεις στην περιφερειακή πολιτική»
(Βύρων Καµπαράκης, Γενική ∆/νση
Περιφερειακής Πολιτικής, Ευρωπαϊκή
Επιτροπή), «Ο έλεγχος της εφαρµογής
του
Κοινοτικού
∆ικαίου
ανάθεσης
δηµοσίων
συµβάσεων
από
την
Ευρωπαϊκή
Επιτροπή»
(Αθανάσιος
Μπαλοδήµος, Γενική ∆/νση Εσωτερικής
Αγοράς
&
Υπηρεσιών,
Ευρωπαϊκή
Επιτροπή)
Aκολούθησαν παρεµβάσεις από το κοινό
και η εκδήλωση ολοκληρώθηκε µε
συζήτηση επί των ζητηµάτων που
τέθηκαν στα πλαίσια των εισηγήσεων.
Οι εισηγήσεις του συνεδρίου θα
δηµοσιευθούν εν συνεχεία στον τόµο
του συνεδρίου, εντός του 2008.

♦ Νέος Κανονισµός Προµηθειών του
∆ηµοσίου (Π∆ 118/2007)
Τίθεται σε ισχύ από 1ης Ιανουαρίου
2008 το Π∆ 118/2007 (ΦΕΚ Α΄
105/10.07.2007)
µε
το
οποίο
αναθεωρείται ο ισχύων Κανονισµός
Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Π∆ 394/96)
και θεσπίζεται νέος.
Με το νέο Κανονισµό Προµηθειών του
∆ηµοσίου επιχειρείται η δηµιουργία
συνθηκών υγιούς ανταγωνισµού µέσω
της
ευρύτερης
συµµετοχής
διαγωνιζοµένων
προµηθευτών,
της
διευκόλυνσης
συµµετοχής
των
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µικροµεσαίων
επιχειρήσεων,
της
µείωσης
της
γραφειοκρατίας
και
επιδιώκεται η επίτευξη του βέλτιστου
λόγου τιµής / ποιότητας κατά την
προµήθεια αγαθών από το ∆ηµόσιο
Το Π.∆. 118/2007 εισάγει διατάξεις, οι
οποίες αποσκοπούν στην απλούστευση
των διαδικασιών, στη διεύρυνση της
συµµετοχής τόσο στους κλειστούς, όσο
και στους ανοιχτούς διαγωνισµούς,
προβλέπει αυστηρότερες ποινές για
όσους δεν τηρούν τους όρους των
διαγωνισµών και, παράλληλα, διατηρεί
σε ισχύ ένα µεγάλο τµήµα ρυθµίσεων
του ισχύοντος Κανονισµού, µετά την
άρση εννοιολογικών ασαφειών που
είχαν εντοπιστεί κατά την εφαρµογή
του.
Ο νέος Κανονισµός ισχύει για τις
προµήθειες αγαθών από το ∆ηµόσιο και
τα Νοµικά ΝΠ∆∆. ∆εν ισχύει για τις
προµήθειες
των
∆ήµων,
των
Κοινοτήτων, των Συνδέσµων τους, των
∆ηµοτικών (ή Κοινοτικών) ΝΠ∆∆ και
Ιδρυµάτων. Για τους ανωτέρω φορείς
συνεχίζουν να εφαρµόζονται σύµφωνα
µε το άρθρο 209 του Κώδικα ∆ήµων και
Κοινοτήτων
(Ν.
3463/2006),
οι
διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.
Αναλυτικότερα µε το νέο Κανονισµό
Προµηθειών του ∆ηµοσίου:
√

√

Ο κάθε ενδιαφερόµενος συµµετέχει
στην διαδικασία ανάθεσης µε την
υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και
µόνον ο ανάδοχος υποχρεούται να
προσκοµίσει όλα τα οριζόµενα από
τη διακήρυξη δικαιολογητικά. Κατά
τον τρόπο αυτό ελαχιστοποιούνται οι
περιττές ενέργειες, επιταχύνεται η
διαδικασία, µειώνεται το κόστος
συµµετοχής και περιορίζονται οι
ενστάσεις
µεταξύ
των
συµµετεχόντων όσον αφορά τα
υποβαλλόµενα δικαιολογητικά.
∆εν
προκηρύσσονται
διενεργούνται διαγωνισµοί,
παραλαµβάνονται
αποσφραγίζονται προσφορές

/
ούτε
και
κατά

το διάστηµα
Αυγούστου.

από

5

µέχρι

20

√

Περιορίζεται η διακριτική ευχέρεια
των αναθετουσών αρχών όσον
αφορά την διατύπωση των όρων της
διακήρυξης, η οποία οδηγούσε σε
πολλές περιπτώσεις στην χρήση µη
µετρήσιµων
κριτηρίων,
που
προϋπόθετε υποκειµενική κρίση ή
ερµηνεία.

√

Καθορίζονται
µε
σαφήνεια
τα
διάφορα στάδια της διαδικασίας
ανάθεσης, από την δηµοσίευση της
διακήρυξης και µέχρι και την
σύναψη της σύµβασης, ώστε να
διευκολυνθεί η ερµηνεία και η
εφαρµογή των σχετικών διατάξεων
τόσο από τις αναθέτουσες αρχές,
όσο και από τους διαγωνιζόµενους.

√

Προσδιορίζονται ειδικά τα στάδια
υποβολής
ενστάσεων
και
διοικητικών προσφυγών, καθώς και
η
έκταση
του
ελέγχου
που
διενεργείται κατά την εξέτασή τους.

√

Ρυθµίζεται κατά τρόπο σαφή και
αναλυτικό ο τρόπος αποπληρωµής
του συµβατικού ανταλλάγµατος.

♦ Νέα χρηµατικά όρια εφαρµογής
(κατώφλια)
για
τις
οδηγίες
2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ
Από 1ης Ιανουαρίου 2008 τα
κατώτατα όρια εφαρµογής των οδηγιών
2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ για τις
διαδικασίες σύναψης συµβάσεων έχουν
µειωθεί
προς
τα
κάτω
και
διαµορφώνονται σύµφωνα µε τον
Κανονισµό
1422/2007/ΕΚ
της
Επιτροπής της 4ης ∆εκεµβρίου 2007
«για την τροποποίηση των οδηγιών
2004/17/ΕΚ
και
2004/18/ΕΚ
του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα
όρια
εφαρµογής
τους
κατά
τις
διαδικασίες σύναψης συµβάσεων» [EE L
317 της 5.12.2007, σ. 34-35] ως εξής:
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•

133.000 € (αντί για 137.000 €) για
τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών
και προµηθειών που συνάπτονται
από
κεντρικούς
κυβερνητικούς
φορείς του Παραρτήµατος IV της
οδηγίας 2004/18/ΕΚ

•

206.000 € (αντί για 211.000 €) για
τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών
και προµηθειών που συνάπτονται
από µη κεντρικούς κυβερνητικούς
φορείς (άλλους από αυτούς του
Παραρτήµατος IV) της οδηγίας
2004/18/ΕΚ

•

412.000 € (αντί για 422.000 €) για
τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών
και
προµηθειών
της
οδηγίας
2004/17/ΕΚ

•

5.150.000 € (αντί για 5.278.000 €)
για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων
που υπάγονται τόσο στην οδηγία
2004/18/ΕΚ, όσο και στην οδηγία
2004/17/ΕΚ

♦ Νέα δικονοµική οδηγία για τις
δηµόσιες συµβάσεις
Υιοθετήθηκε από το Συµβούλιο και το
Κοινοβούλιο της Ε.Ε., ύστερα από
εκτενείς διαβουλεύσεις µεταξύ της
Επιτροπής και αναθετουσών αρχών
καθώς και οικονοµικών φορέων, η νέα
κοινοτική δικονοµική οδηγία για τις
δηµόσιες
συµβάσεις
υπ’
αριθµ.
2007/66/ΕΚ
του
Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και Συµβουλίου της 11ης
∆εκεµβρίου 2007 (ΕΕ L 335 της
20.12.2007 σ. 31), η οποία τροποποιεί
δύο δικονοµικές οδηγίες που ισχύουν
σήµερα (89/665/ΕΟΚ & 92/13/ΕΚ), οι
οποίες
έχουν
µετεγγραφεί
στην
ελληνική έννοµη τάξη δια των Ν.
2257/1997 και 2854/2000 αντιστοίχως.
Η αποτελεσµατική έννοµη προστασία
των συµφερόντων των διαγωνιζοµένων
κατά
την
διαδικασία
ανάθεσης
δηµοσίων συµβάσεων είναι απαραίτητη
προϋπόθεση για την διασφάλιση της
αξιοκρατικής επιλογής του αναδόχου. Η
υιοθέτηση
των
κατάλληλων

δικονοµικών µέτρων και µέσων µπορεί
να δηµιουργήσει σε επιχειρήσεις και
πολίτες
την
πεποίθηση
ότι
οι
διαγωνισµοί
δηµοσίων
συµβάσεων
διενεργούνται κατά τρόπο δίκαιο και
διαφανή σε όλη την επικράτεια της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η νέα οδηγία επιδιώκει να διευρύνει και
να ενισχύσει την έκταση και την ένταση
της
έννοµης
προστασίας
των
συµφερόντων των οικονοµικών φορέων
που συµµετέχουν σε διαγωνισµούς
δηµοσίων συµβάσεων. Ειδικώτερα:
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της νέας
οδηγίας,
οι
αναθέτουσες
αρχές
υποχρεούνται να αναστείλουν την
υπογραφή της σύµβασης για δέκα (10)
τουλάχιστον
ηµέρες
από
την
ηµεροµηνία ανακήρυξης του αναδόχου.
Αυτή
η
περίοδος
αναστολής
υιοθετήθηκε µε στόχο να παράσχει
στους διαγωνιζόµενους εύλογο χρονικό
διάστηµα για να εξετάσουν τον φάκελο
του διαγωνισµού και να αποφασίσουν
εάν θα ασκήσουν κάποιο από τα
εξωδικαστικά / ένδικα βοηθήµατα που
τους παρέχονται για την προσβολή της
νοµιµότητας της διενέργειας αυτού.
Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί η εν
λόγω 10ήµερη προθεσµία, η οδηγία
επιβάλλει στα εθνικά δικαστήρια που θα
επιληφθούν σχετικών προσφυγών να
ακυρώσουν την συναφθείσα σύµβαση,
εφ’ όσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις
που τάσσει περί τούτου η οδηγία.
Επιπλέον,
δια
της
νέας
οδηγίας
επιδιώκεται
η
καταπολέµηση
των
παρανόµων
απευθείας
αναθέσεων
δηµοσίων συµβάσεων, πρακτική που
θεωρείται η σοβαρότερη παραβίαση των
κοινοτικών κανόνων περί δηµοσίων
συµβάσεων. Η νέα οδηγία παρέχει στα
εθνικά δικαστήρια την εξουσία να
κηρύξουν ανίσχυρες τις συµβάσεις που
συνήφθησαν δια απευθείας αναθέσεως
κατά παράβαση του κοινοτικού δικαίου,
ιδίως
στις
περιπτώσεις
όπου
διαπιστώνουν παράβαση των γενικών
αρχών
της
διαφάνειας
και
της
προστασίας του ανταγωνισµού. Στις
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περιπτώσεις αυτές η αναθέτουσα αρχή
θα υποχρεούνται να δηµοπρατήσει εκ
νέου την σύµβαση. Ωστόσο τα εθνικά
δικαστήρια διαθέτουν την διακριτική
ευχέρεια
να
διατηρήσουν
τις
παρανόµως
ανατεθείσες
απευθείας
συµβάσεις
σε
ισχύ,
εφ’
όσον
διαπιστώνουν ότι αυτό απαιτείται για
λόγους
υπέρτερου
δηµοσίου
συµφέροντος.
Στην
τελευταία
περίπτωση
θα
επιβάλλονται
υποχρεωτικά εναλλακτικές «ποινές»
στις
αναθέτουσες
αρχές
που
παρέλειψαν
να
εφαρµόσουν
τους
κοινοτικούς κανόνες περί δηµοσίων
συµβάσεων, όπως χρηµατικά πρόστιµα
ή υποχρεωτική σύντµηση της διάρκειας
της συναφθείσας σύµβασης. Η φύση και
το ύψος των ποινών αυτών πρέπει να
τελούν σε σχέση ανάλογη µε την
παράβαση και να διασφαλίζουν τον
αποτελεσµατικό
και
αποτρεπτικό
χαρακτήρα του µέτρου. Τέλος, για τις
αναθέσεις µέσω των συµφωνιώνπλαίσιο ή των δυναµικών συστηµάτων
αγορών, παρέχεται στα Κράτη Μέλη η
δυνατότητα
υιοθέτησης
µίας
εναλλακτικής
διαδικασίας
µετασυµβατικού ελέγχου νοµιµότητας
της διαδικασίας ανάθεσης, αντί της
περιόδου αναστολής που προβλέπει η
νέα δικονοµική οδηγία.
Η οδηγία θα δηµοσιευθεί συντόµως
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ΕΕ και
παρέχει στα Κράτη Μέλη προθεσµία 2
ετών για την µεταγραφή της στην
εσωτερική έννοµη τάξη.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται
στην ιστοσελίδα της Επιτροπής των
Ε.Κ:http://ec.europa.eu/internal_mark
et/publicprocurement/remedies/remedi
es_en.htm

♦ Νέα έκδοση του Κοινού
Λεξιλογίου για τις ∆ηµόσιες
Συµβάσεις (CPV)
Η Επιτροπή των ΕΚ εξέδωσε έναν
Κανονισµό, ο οποίος εκσυγχρονίζει το
Κοινό Λεξιλόγιο για τις ∆ηµόσιες

Συµβάσεις
(Common
Procurement
Vocabulary), το οποίο χρησιµοποιείται
για την ταξινόµηση των δηµοσίων
συµβάσεων σε κοινοτικό επίπεδο. Το
νέο CPV θα είναι φιλικότερο για τον
χρήστη και αφοµοιώνει τις πλέον
πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις στον
τοµέα των ηλεκτρονικών δηµοσίων
συµβάσεων (eProcurment), σύµφωνα
µε τις προβλέψεις του σχεδίου δράσης
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την
προώθηση των ηλεκτρονικών δηµοσίων
συµβάσεων(βλ. IP/05/66). Η νέα δοµή
και µορφή του CPV αναµένεται να
διευκολύνει ευκολότερη την παροχή
υπηρεσιών και προµήθεια αγαθών από
επιχειρήσεις προς τον δηµόσιο τοµέα.
Σε καθηµερινή βάση αναρτώνται στην
ηλεκτρονική βάση δεδοµένων της ΕΕ
για τις δηµόσιες συµβάσεις «Tenders
Electronic
Daily
(TED)»
προκηρύξεις
(http://ted.europa.eu)
δηµοσίων συµβάσεων αξίας σχεδόν
ενός δισεκατοµµυρίου ευρώ. Η χρήση
του CPV διευκολύνει την έρευνα για
επιχειρηµατικές ευκαιρίες στην TED εκ
µέρους των επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως
από
την
γλώσσα
σύνταξης
του
πρωτοτύπου
της
προκήρυξης,
ενισχύοντας κατά τον τρόπο αυτόν τον
ανταγωνισµό, την αποτελεσµατικότητα
και την διαφάνεια των διαδικασιών
ανάθεσης.
Η νέα έκδοση του CPV είναι το
αποτέλεσµα
µίας
πρωτοφανούς
διαδικασίας διαβούλευσης µεταξύ του
δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα σε
κοινοτικό επίπεδο και βασίζεται σε µία
εκτενή συγκριτική µελέτη των λοιπών
υφιστάµενων
διεθνώς
συστηµάτων
ταξινόµησης (βλ. IP/06/272). Για να
διασφαλισθεί η οµαλή µετάπτωση από
την παλιά στην νέα έκδοση, παρέχεται
µεταβατική προθεσµία έξι (6) µηνών,
εντός της οποίας οι αναθέτουσες αρχές
θα πρέπει να προσαρµόσουν τις
εσωτερικές διοικητικές τους διαδικασίες
και να προετοιµασθούν για την χρήση
του νέου CPV. O Κανονισµός, το πλήρες
κείµενο του CPV και τα σχετικά
παραρτήµατα διατίθενται σε ψηφιακή

5

ΜΟΠΑ∆ΙΣ Newsletter 1-6/2007

µορφή από την ιστοσελίδα της ∆/νσης
Εσωτερικής Αγοράς της Επιτροπής,
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/internal_market/p
ublicprocurement/eprocurement_en.htm#cpv

♦ Αλλαγές στην δηµοσίευση
προκηρύξεων στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της Ε.Ε.
Μετά από την θέση σε ισχύ του
Κανονισµού (ΕΚ) 1564/2005, δεν
ισχύουν πλέον τα παλαιά τυποποιηµένα
έντυπα της οδηγίας 2001/78/ΕΚ.
Από τις 31.10.2007, η Υπηρεσία
Επισήµων
Εκδόσεων
της
ΕΕ
παραλαµβάνει πλέον µόνο περιληπτικές
διακηρύξεις που έχουν συνταχθεί µε
βάση τα νέα τυποποιηµένα έντυπα του
Κανονισµού
1564/2005.
Από
την
ηµεροµηνία αυτή θα διακοπεί επίσης η
ηλεκτρονική πρόσβαση στα παλαιά
έντυπα της οδηγίας 2001/78/ΕΚ.
Στο
πλαίσιο
αυτό,
η
Υπηρεσία
Επιστήµων Εκδόσεων της ΕΕ. καλεί
όλες
τις
αναθέτουσες
αρχές
να
αποκτήσουν κωδικούς χρήσης του
συστήµατος
ηλεκτρονικής
(on-line)
υποβολής προκηρύξεων που λειτουργεί
στον ιστοχώρο για τις δηµόσιες
συµβάσεις της ΕΕ. (SIMAP) και να
χρησιµοποιούν πλέον αποκλειστικά τις
ηλεκτρονικές φόρµες για την αποστολή
των περιληπτικών τους διακηρύξεων
προς
δηµοσίευση
στην
Επίσηµη
Εφηµερίδα της ΕΕ. H πρόσβαση στα
ηλεκτρονικά τυποποιηµένα έντυπα και η
συµπλήρωση / υποβολή τους είναι
δυνατή από το «Τµήµα Αναθέτουσας
Αρχής» του SIMAP στην διεύθυνση:
http://simap.europa.eu/forms/7814c6a
4-d0f5-296b07e4531726a58f74_el.html
Επιπλέον, οι προκηρύξεις δηµοσίων
συµβάσεων που υποβάλλονται µέσω
του
SIMAP
µπορούν
πλέον
να
διορθώνονται, να συµπληρώνονται ή να
ακυρώνονται χρησιµοποιώντας το νέο

έντυπο SIMAP µε αριθµό Τ.Ε. 14 και
τίτλο «Προκήρυξη συµπληρωµατικών
πληροφοριών, πληροφοριών για ελλιπή
διαδικασία ή διορθωτική προκήρυξη».
Το εν λόγω εύχρηστο έντυπο διατίθεται
µόνο για τα έντυπα που έχουν ήδη
υποβληθεί ηλεκτρονικά. ∆ιατίθεται από
τον ιστοχώρο της ΕΕ. για τις δηµόσιες
συµβάσεις
της
SIMAP,
(http://simap.europa.eu/), στο σηµείο
«Πρόσβαση στα έντυπά σας», και
κατωτέρω στο σηµείο «Το ιστορικό των
υποβληθέντων εντύπων». Η πρόσβαση
είναι
δυνατή
επιλέγοντας
το
απαιτούµενο έντυπο και εν συνεχεία
πατώντας
τη
µορφή
επιλογής
«Τροποποίηση/∆ιαγραφή προκήρυξης».

♦
Οδηγίες
για
την
ανάθεση
δηµοσίων συµβάσεων που δεν
υπάγονται ή υπάγονται µερικώς στο
πεδίο εφαρµογής των κοινοτικών
οδηγιών για τις δηµόσιες συµβάσεις
Οι κοινοτικές οδηγίες για τις δηµόσιες
συµβάσεις δεν καλύπτουν όλες τις
περιπτώσεις ανάθεσης συµβάσεων εκ
µέρους
αναθετουσών
αρχών.
Παραµένει ένα ευρύ φάσµα συµβάσεων
που δεν καλύπτονται καθόλου ή µόνον
εν µέρει από τις εν λόγω οδηγίες, όπως
οι συµβάσεις µε αξία µικρότερη από τα
κατώτατα
όρια
εφαρµογής
των
οδηγιών, καθώς και οι συµβάσεις
υπηρεσιών που απαριθµούνται στο
παράρτηµα
II
B
της
οδηγίας
2004/18/ΕΚ και στο παράρτηµα XVII B
της οδηγίας 2004/17/ΕΚ.
Οι
συµβάσεις
αυτές
αποτελούν
σηµαντικές
ευκαιρίες
για
τις
επιχειρήσεις στην εσωτερική αγορά,
ιδίως
για
τις
ΜΜΕ
και
τις
νεοσυσταθείσες εταιρείες. Παράλληλα,
οι ανοικτές και ανταγωνιστικές µέθοδοι
ανάθεσης
βοηθούν
τις
δηµόσιες
διοικήσεις να ελκύουν ευρύτερο φάσµα
δυνητικών υποψηφίων για τέτοιου
είδους συµβάσεις, αντλώντας έτσι
οφέλη από τον αυξηµένο ανταγωνισµό.
Η εξασφάλιση της αποτελεσµατικότερης
χρήσης του δηµόσιου χρήµατος έχει
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ιδιαίτερη σηµασία δεδοµένων των
δηµοσιονοµικών
προβληµάτων
που
αντιµετωπίζουν πολλά Κράτη Μέλη.
Παρά ταύτα, αυτού του είδους οι
συµβάσεις εξακολουθούν σε πολλές
περιπτώσεις να ανατίθενται απευθείας
σε
τοπικούς
οικονοµικούς
φορείς
παροχής υπηρεσιών χωρίς κανένα
διαγωνισµό. Ωστόσο, το ∆ικαστήριο των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων επιβεβαίωσε
στη νοµολογία του ότι οι κανόνες της
Συνθήκης ΕΚ για την εσωτερική αγορά
εφαρµόζονται και στις συµβάσεις που
δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής
των
οδηγιών
για
τις
δηµόσιες
συµβάσεις.
Με στόχο την αποσαφήνιση του τρόπου
εφαρµογής των βασικών αρχών που
απορρέουν από την πάγια νοµολογία
του ∆.Ε.Κ., η Επιτροπή των ΕΚ
δηµοσίευσε
στις
24.7.2006
την
«Ερµηνευτική ανακοίνωση σχετικά µε
το κοινοτικό δίκαιο που εφαρµόζεται
στην ανάθεση συµβάσεων οι οποίες δεν
καλύπτονται ή καλύπτονται εν µέρει
από τις οδηγίες για τις δηµόσιες
συµβάσεις» [2006/C 179/02].
Η ερµηνευτική ανακοίνωση εξετάζει τις
δύο
προαναφερθείσες
οµάδες
συµβάσεων που δεν καλύπτονται ή που
καλύπτονται µόνον εν µέρει από τις
οδηγίες για τις «δηµόσιες συµβάσεις».
Η
Επιτροπή
εξηγεί
το
πώς
αντιλαµβάνεται τη νοµολογία του ∆ΕΚ
και προτείνει ορθές πρακτικές για να
βοηθήσει
τα
Κράτη
Μέλη
να
ερµηνεύσουν
και
να
εφαρµόσουν
ορθώς τα πορίσµατα της νοµολογίας
αυτής. Οι οδηγίες της Επιτροπής
εστιάζουν στους ακόλουθους τρείς
τοµείς:
α) ∆ηµοσιότητα:
Η ανακοίνωση εξηγεί πως µπορεί να
διασφαλισθεί η διαφάνεια και η επαρκής
δηµοσιότητα των διαγωνισµών µε
αντικείµενο την ανάθεση δηµοσίων
συµβάσεων χαµηλής οικονοµικής αξίας.
Εξειδικεύει
την
έκταση
της
απαιτούµενης
δηµοσιότητας
και

υποδεικνύει τρόπους και µέσα για την
επίτευξή της. Ακόµη, διευκρινίζει τα
απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να
περιλαµβάνουν
οι
σχετικές
προκηρύξεις.
β) ∆ιαδικασίες ανάθεσης:.
Η Επιτροπή αναλύει επίσης τρόπους και
µέσα που µπορούν να χρησιµοποιήσουν
οι
αναθέτουσες
αρχές
για
να
διασφαλίσουν την αµεροληψία και την
αντικειµενικότητα των διαγωνισµών.
Κατά την άποψή της, ο στόχος αυτός
επιτυγχάνεται εφ’ όσον διασφαλισθεί α)
η
διαφανής
και
αντικειµενική
προσέγγιση της διαδικασίας ανάθεσης,
β) η πρόβλεψη ευλόγων προθεσµιών
για την ενέργεια των επιµέρους
διαδικαστικών
πράξεων
του
διαγωνισµού, γ) η ίση υπό ίσοις όροις
και άνευ διακρίσεων πρόσβαση στον
διαγωνισµό οικονοµικών φορέων από
όλα τα Κράτη Μέλη της ΕΕ και δ) η
αµοιβαία
αναγνώριση
των
δικαιολογητικών, πιστοποιητικών και
λοιπών δηµοσίων εγγράφων µεταξύ
των Κρατών Μελών
γ) Έννοµη προστασία
Τέλος, η Επιτροπή εξηγεί τα µέσα που
µπορούν
να
µετέλθουν
οι
διαγωνιζόµενοι για να προσβάλουν
τυχόν παράνοµες ή / και µεροληπτικές
αποφάσεις που έλαβε η αναθέτουσα
αρχή στο πλαίσιο µίας διαδικασίας
ανάθεσης.
Η ερµηνευτική ανακοίνωση δεν θεσπίζει
νέο δίκαιο. Επισηµαίνεται δε ότι, σε
κάθε περίπτωση, η ερµηνεία του
κοινοτικού δικαίου ανήκει, σε τελική
ανάλυση,
στην
θεσµοθετηµένη
αρµοδιότητα του ∆ικαστηρίου των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Η
ερµηνευτική
ανακοίνωση
της
Επιτροπής
είναι
διαθέσιµη
στην
ιστοσελίδα:
http://ec.europa.eu/internal_market/p
ublicprocurement/key-docs_en.htm
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♦ Οδηγίες της Επιτροπής σχετικά µε
την ανάθεση υπηρεσιών γενικού
συµφέροντος (ΥΓΟΣ)
Στο
πλαίσιο
της
διαδικασίας
διαβούλευσης που διενεργήθηκε σε
συνδυασµό µε την δηµοσίευση της
Ανακοίνωσης της Επιτροπής των ΕΚ για
τις
κοινωνικές
υπηρεσίες
γενικού
συµφέροντος [COM (2007) 725 final],
η Επιτροπή συγκέντρωσε µία σειρά
ερωτήσεων σχετικά µε την εφαρµογή
των κοινοτικών κανόνων περί ανάθεσης
δηµοσιών συµβάσεων στον τοµέα των
κοινωνικών
υπηρεσιών
γενικού
συµφέροντος. Στις ερωτήσεις αυτές στις
επιχειρεί να δώσει απαντήσεις ένα
έγγραφο εργασίας της Επιτροπής µε
τίτλο «Frequently asked questions
concerning the application of public
procurement rules to social services of
general interest» [SEC (2007) 1514],
το οποίο αποσκοπεί στο να διευκρινίσει
τις υποχρεώσεις των αναθετουσών
αρχών στις περιπτώσεις που αναθέτουν
την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών
στον
ιδιωτικό
τοµέα.
Από
τους
συντάκτες
του
εγγράφου
έχει
καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια, ώστε
οι απαντήσεις να τεκµηριωθούν ει
δυνατόν µε παραποµπές στην σχετική
νοµολογία του ∆ικαστηρίου των ΕΚ ή /
και
στις
σχετικές
διατάξεις
του
κοινοτικού
δικαίου
των
δηµοσίων
συµβάσεων.
Η προσωρινή έκδοση του εν λόγω
εγγράφου είναι επί του παρόντος
διαθέσιµη µόνο στην αγγλική και
γερµανική γλώσσα στην ιστοσελίδα της
Επιτροπής των ΕΚ, στην ηλεκτρονική
διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/internal_market/p
ublicprocurement/sgi_en.htm

♦ Εξελίξεις στο θέµα του «Βασικού
Μετόχου»
∆ηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως
(ΦΕΚ
τ.
Β΄
11673/23.08.2007
η
υπ’
αριθµ.
20977/23.08.2007
ΚΥΑ.
των

Υπουργιών Ανάπτυξης και Επικρατείας
µε θέµα: «∆ικαιολογητικά για την
τήρηση
των
µητρώων
του
ν.
3310/2005, όπως τροποποιήθηκε µε το
ν.
3414/2005»,
µε
την
οποία
επανακαθορίζονται τα δικαιολογητικά
που κατατίθενται ενώπιον του Τµήµατος
Ελέγχου
∆ιαφάνειας
του
Εθνικού
Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) για
την
τήρηση
του
Μητρώου
των
Επιχειρήσεων Μέσων Ενηµέρωσης και
των Επιχειρήσεων που συνάπτουν
δηµόσιες συµβάσεις και προβλέπεται η
υποβολή υπευθύνων δηλώσεων του ν.
1599/1986 σε αντικατάσταση των
δικαιολογητικών
που
καθόριζε
η
προϊσχύουσα
ΚΥΑ
υπ’
αριθµ.
24014/2005.

♦ Νέες οδηγίες της Επιτροπής για
την ανάθεση συµβάσεων στο τοµέα
της άµυνας.
Η Επιτροπή των ΕΚ εξέδωσε στις
7.12.2006
την
«Ερµηνευτική
ανακοίνωση για την εφαρµογή του
άρθρου 296 της Συνθήκης στον τοµέα
των δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών
που αφορούν την άµυνα» [COM(2006)
779 τελ].
Στόχος της ανακοίνωσης είναι η
πρόληψη των πιθανών παρερµηνειών
και της εσφαλµένης εφαρµογής του
άρθρου 296 της Συνθήκης ΕΚ, όσον
αφορά τις συµβάσεις προµηθειών στον
τοµέα της άµυνας. Για την επίτευξη του
στόχου αυτού, η Επιτροπή εκθέτει στην
ανακοίνωση τις απόψεις της σχετικά µε
τις αρχές που διέπουν την εφαρµογή
του άρθρου 296 της Συνθήκης ΕΚ και
εξηγεί τον τρόπο µε τον οποίο
αντιλαµβάνεται τους όρους εφαρµογής
της παρέκκλισης που εισάγει το άρθρο
296 ΣΕΚ µε βάση τη νοµολογία του
∆ικαστηρίου των ΕΚ.
Όπως αναφέρεται στο προοίµιο του
κειµένου, η ανακοίνωση δεν αποσκοπεί
στο να δώσει µια ερµηνεία για τα ζωτικά
συµφέροντα ασφαλείας των Κρατών
Μελών ή να προσδιορίσει εκ των
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προτέρων σε ποιες δηµόσιες συµβάσεις
προµηθειών εφαρµόζεται η εξαίρεση
του άρθρου 296 της ΣΕΚ. Αντίθετα,
παρέχει κατευθυντήριες γραµµές στις
αναθέτουσες αρχές, µε στόχο να τις
βοηθήσει να αποφασίσουν εάν είναι
δικαιολογηµένη η χρήση της εξαίρεσης.
Η
αποσαφήνιση
του
υφιστάµενου
νοµικού πλαισίου είναι το απαραίτητο
πρώτο βήµα για το άνοιγµα της
ευρωπαϊκής αγοράς στον τοµέα των
αµυντικών συµβάσεων. Ταυτόχρονα, η
Επιτροπή εξετάζει επίσης τον αντίκτυπο
της πιθανής έκδοσης µίας νέας οδηγίας
που θα αφορά ειδικά τον τοµέα της
άµυνας.
Ο
συνδυασµός
της
ανακοίνωσης µε την εν λόγω οδηγία
ενδέχεται, κατά
την άποψη
της
Επιτροπής, να είναι η πλέον κατάλληλη
προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ, για την
αντιµετώπιση
των
δυσκολιών
εφαρµογής του άρθρου 296 της ΣΕΚ.
Οι
πρωτοβουλίες
αυτές
είναι
συµπληρωµατικές των προσπαθειών
των Κρατών Μελών για την ενίσχυση
του ενδοευρωπαϊκού ανταγωνισµού για
αµυντικό εξοπλισµό που καλύπτεται
από το άρθρο 296 της ΣΕΚ, µέσω του
Κώδικα
∆εοντολογίας
τον
οποίο
εφαρµόζει ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός
Άµυνας.
Η ανακοίνωση της Επιτροπής αφορά
µόνο τις δηµόσιες συµβάσεις στον
τοµέα της άµυνας που συνάπτουν οι
εθνικές αρχές εντός της ευρωπαϊκής
εσωτερικής αγοράς. ∆εν αφορά το
εµπόριο οπλικών συστηµάτων µε τρίτες
χώρες, που εξακολουθεί να διέπεται
από τους κανόνες του ΠΟΕ και,
ειδικότερα, από τη συµφωνία για τις
δηµόσιες συµβάσεις (Σ∆Σ),
Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται
από την ιστοσελίδα
της Επιτροπής:
http://ec.europa.eu/internal_market/p
ublicprocurement/dpp_en.htm

♦ Η Επιτροπή ζητά από την Ιρλανδία
να τροποποιήσει τις διαδικασίες
ανάθεσης υπηρεσιών δηµοσιότητας
Η Επιτροπή των ΕΚ απέστειλε προς την
Ιρλανδική Κυβέρνηση αιτιολογηµένη
γνώµη, δια της οποίας ζητά από την
τελευταία
να
τροποποιήσει
τις
διαδικασίες που εφαρµόζει το Υπουργείο
Γεωργίας και Τροφίµων κατά την
ανάθεση
συµβάσεων
υπηρεσιών
δηµοσιότητας.
Η Επιτροπή έχει την άποψη ότι η
διαδικασία ανάθεση που εφαρµόζει το
Υπουργείο Γεωργίας και Τροφίµων της
Ιρλανδίας κατά την ανάθεση των εν
λόγω συµβάσεων δεν συνάδουν µε την
γενική αρχή της διαφάνειας και την
διάταξη του άρθρου 19(2)(ε)
της
κοινοτικής οδηγίας 92/250/ΕΟΚ, µε το
αιτιολογικό ότι οι διαγωνιζόµενοι δεν
πληροφορήθηκαν µε επαρκή σαφήνεια
ποια ήταν τα κριτήρια ανάθεσης που
χρησιµοποιήθηκαν για την επιλογή του
αναδόχου. Επιπλέον, η Επιτροπή θεωρεί
ότι στους συγκεκριµένους διαγωνισµούς
διαπιστώνεται
«µείξη»
κριτηρίων
ποιοτικής
επιλογής
–
ανάθεσης,
δεδοµένου ότι χρησιµοποιήθηκε ως
κριτήριο ανάθεσης η προηγούµενη
εµπειρία
των
υποψηφίων,
κατά
παράβαση των άρθρων 23, 32 και 36
της οδηγίας 92/50/ΕΟΚ. Τέλος, η
Επιτροπή έκρινε ότι κάποια από τα
κριτήρια ανάθεσης είναι υπέρµετρα
υποκειµενικά και συνεπώς η χρήση τους
αντίκειται στην γενική αρχή της ίσης
µεταχείρισης, η οποία παρεβιάσθη στις
συγκεκριµένες περιπτώσεις.
Εάν οι εξηγήσεις που θα παράσχει η
Ιρλανδική
Κυβέρνηση
δεν
ικανοποιήσουν
την
Επιτροπή,
η
τελευταία διατηρεί το δικαίωµα να
παραπέµψει την υπόθεση ενώπιον του
∆ικαστηρίου των ΕΚ, σύµφωνα µε το
άρθρο 226 ΣΕΚ.
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♦ Η Επιτροπή κινεί την διαδικασία
επί
παραβάσει
σε
υποθέσεις
δηµοσίων συµβάσεων*
1. Ελλάδα
Η Επιτροπή αποφάσισε στις 17.10.2007
να παραπέµψει στο ∆ικαστήριο των ΕΚ
την υπόθεση κατά της Ελλάδας σχετικά
µε
την
τήρηση
της
κοινοτικής
νοµιµότητας
κατά
τη
διαδικασία
ανάθεσης 6 συµβάσεων υπεργολαβίας
στο πλαίσιο του έργου «προστασία και
αποκατάσταση του περιαστικού δάσους
Θεσσαλονίκης (Κέδρινος Λόφος).
Η Επιτροπή θεωρεί ότι 2 από τις
συµβάσεις υπεργολαβίας ανετέθησαν µε
βάση κριτήρια τα οποία πρέπει να
χρησιµοποιούνται κατά το στάδιο της
ποιοτικής
επιλογής
και
όχι
της
ανάθεσης. Πρόκειται για περίπτωση
µείξης κριτηρίων ποιοτικής-επιλογής και
ανάθεσης, η οποία παραβιάζει της
διατάξεις των άρθρων 23, 32 και 36 της
οδηγίας 92/50/ΕΟΚ.
Επιπλέον, η Επιτροπή θεωρεί ότι κατά
την ανάθεση όλων των έξι υποέργων,
στα οποία υποδιαιρείται το συνολικό
έργο σχετική, δεν τηρήθηκαν οι γενικές
αρχές της διαφάνειας και της ίσης
µεταχείρισης των υποψηφίων, διότι
κατά την προκήρυξη των διαγωνισµών
δεν είχε αποσαφηνισθεί επαρκώς και
δεν µπορούσε να προσδιορισθεί µε
ασφάλεια
το
περιεχόµενο
της
σύµβασης.
2. Γερµανία
α) Παράνοµη ανάθεση συµβάσεων από
∆ηµόσιους
Ραδιοτηλεοπτικούς
Οργανισµούς (21.03.2007)
H Επιτροπή αποφάσισε να παραπέµψει
στο ∆ικαστήριο των ΕΚ την υπόθεση
που αφορά την πάγια πρακτική των
Γερµανικών
∆ηµόσιων
Ραδιοτηλεοπτικών
Οργανισµών,
να
αναθέτουν
συµβάσεις
έργων,
* Οι πρόσφατες πληροφορίες σχετικά µε τις διαδικασίες επί
παραβάσει κατά όλων των Κρατών Μελών είναι διαθέσιµες στην
διεύθυνση: http://ec.europa.eu/community_law/index_en.htm.

προµηθειών και υπηρεσιών χωρίς να
εφαρµόζουν τις κοινοτικές οδηγίες για
τις δηµόσιες συµβάσεις. Η Γερµανία
αρνείται την εφαρµογή των κανόνων
των ως άνω κοινοτικών οδηγιών µε το
επιχείρηµα ότι οι οργανισµοί αυτοί
χρηµατοδοτούνται από τα τέλη που
εισπράττουν από τους πολίτες και όχι
από το Γερµανικό ∆ηµόσιο. Ωστόσο, η
Επιτροπή θεωρεί ότι η µέθοδος αυτή
συνιστά κρατική χρηµατοδότηση και
κατ’ επέκταση καθιστά τους εν λόγω
οργανισµούς αναθέτουσες αρχές, που
υποχρεούνται
να
εφαρµόζουν
το
κοινοτικό
δίκαιο
των
δηµοσίων
συµβάσεων, ώστε να διασφαλίζεται ότι
τα τέλη που καταβάλλουν οι Γερµανοί
πολίτες αξιοποιούνται κατά τρόπο
διαφανή,
αποτελεσµατικό
και
οικονοµικά επωφελή.
β) Σύναψη συµβάσεων προµήθειας
λογισµικού
µεταξύ
οργανισµών
δηµοσίου δικαίου (27.06.2007)
Η Επιτροπή απέστειλε προς την
Γερµανία αιτιολογηµένη γνώµη σχετικά
µε
την
σύναψη
µίας
σύµβασης
προµήθειας λογισµικού που συνήψαν
δύο οργανισµοί του ∆ηµόσιου Τοµέα, η
«Datenzentrale Baden-Württemberg»
και το «Anstalt für Kommunale
Datenverarbeitung in Bayern (AKDB)»,
οι οποίοι αποκτούν, αναπτύσσουν και
υποστηρίζουν
λογισµικό
µηχανογράφησης
δεδοµένων
για
∆ήµους. Σύµφωνα µε την σύµβαση, η
Datenzentrale θα προµήθευε στο AKDB
λογισµικό για χρήση από ∆ήµους του
Οµόσπονδου Κρατιδίου της Βαυαρίας. Η
σύµβαση ανετέθη απευθείας, χωρίς
προηγούµενη διενέργεια διαγωνισµού.
Η Επιτροπή κρίνει ότι η AKDB αποτελεί
αναθέτουσα αρχή υπό την έννοια του
κοινοτικού
δικαίου
των
δηµοσίων
συµβάσεων
και
υποχρεούται
να
εφαρµόζει τους λεπτοµερείς κανόνες
που εισάγει αυτό για την ανάθεση
συµβάσεων σε τρίτο µέρος, ακόµη και
στην περίπτωση που το τελευταίο
αποτελεί επίσης αναθέτουσα αρχή, η
οποία υπάγεται στο πεδίο εφαρµογής
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του κοινοτικού δικαίου των δηµοσίων
συµβάσεων.
Εφόσον η Datenzentrale λειτουργεί ως
αντισυµβαλλόµενος (εν προκειµένω
προµηθευτής)
σε
µία
σύµβαση
προµήθειας εξ επαχθούς αιτίας, η AKDB
ήταν υποχρεωµένη να αναθέσει την
σύµβαση
µέσω
διαγωνιστικής
διαδικασίας, εφαρµόζοντας τις διατάξεις
των κοινοτικών οδηγιών για τις
δηµόσιες
συµβάσεις
και
κατοχυρώνοντας την διαφάνεια και ίση
µεταχείριση
κάθε
εν
δυνάµει
ενδιαφερόµενου προµηθευτή εντός της
ΕΕ.
γ) Παραποµπή της Γερµανίας στο ∆ΕΚ
σχετικά µε την ανάθεση της σύµβασης
κατασκευής του έργου των νέων
εκθεσιακών
εγκαταστάσεων
της
Κολωνίας (27.06.2007)
Η Επιτροπή των ΕΚ αποφάσισε να
παραπέµψει στο ∆ικαστήριο των ΕΚ την
υπόθεση που αφορά την απευθείας
ανάθεση από τον ∆ήµο της Κολωνίας σε
ιδιωτική
επενδυτική
εταιρεία
µίας
σύµβασης
µε
αντικείµενο
την
κατασκευή
νέων
εκθεσιακών
εγκαταστάσεων,
Σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης,
η
µεν
ιδιωτική
επενδυτική
(κατασκευάστρια) εταιρεία αναλαµβάνει
την
κατασκευή
των
εκθεσιακών
εγκαταστάσεων,
σύµφωνα
µε
τις
λεπτοµερείς τεχνικές προδιαγραφές που
περιλαµβάνονται στα συµβατικά τεύχη,
ο δε ο ∆ήµος της Κολωνίας θα µισθώσει
αυτές από την κατασκευάστρια εταιρεία
για περίοδο 30 ετών έναντι µισθώµατος
άνω των 600 εκατοµµυρίων ευρώ και
εν συνεχεία θα τις υπεκµισθώσει στην
εταιρεία
διοργάνωσης
εκθέσεων
Koelnmesse GmbH.
Η Γερµανική Κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι
η εν λόγω σύµβαση συνιστά απλή
σύµβαση µίσθωσης ακινήτων, η οποία
εξαιρείται από το πεδίο εφαρµογής των
κοινοτικών κανόνων περί αναθέσεων
δηµοσίων συµβάσεων. Ωστόσο, κατά
την άποψη της Επιτροπής, πρόκειται για

µία ξεκάθαρη περίπτωση σύµβασης
δηµοσίου έργου, δεδοµένου ότι ο
∆ήµος της Κολωνίας, ο οποίος αποτελεί
αναθέτουσα αρχή, αποκτά ένα έργο
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του έναντι
ανταλλάγµατος, το οποίο θα καταβληθεί
σε µία περίοδο 30 ετών, ενώ δεν έχει
σηµασία εάν ο ∆ήµος θα αποκτήσει εν
τέλει την κυριότητα των κτιρίων που θα
κατασκευαστούν ή εάν οι εκθεσιακές
εγκαταστάσεις θα χρησιµοποιηθούν εν
κατακλείδι από τον ∆ήµο ή την
Koelnmesse GmbH.
Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι οσάκις µία
αναθέτουσα
αρχή
αναθέτει
µία
σύµβασης κατασκευής έργου σύµφωνα
µε τις ανάγκες της και τις προδιαγραφές
που επιθυµεί, η εν λόγω σύµβαση
αποτελεί σύµβαση δηµοσίου έργου
σύµφωνα µε τον ορισµό του άρθρου 1
(2) της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και πρέπει
σε κάθε περίπτωση να ανατεθεί
σύµφωνα µε τους λεπτοµερείς κανόνες
ανάθεσης που εισάγει η ως άνω
κοινοτική οδηγία για τις δηµόσιες
συµβάσεις, ανεξάρτητα α) από την
ειδικότερη συµβατική µορφή που θα
περιβληθεί
η
συµφωνία
µεταξύ
αναθέτουσας αρχής και εργολάβου
(σύµβαση
έργου,
αγοραπωλησίας
ακινήτου, µίσθωσης, χρηµατοδοτική
µίσθωση κ.ο.κ.), καθώς και β) από το
εάν η κυριότητα του έργου θα περιέλθει
τελικά στην αναθέτουσα αρχή ή από το
εάν
οι
εγκαταστάσεις
θα
χρησιµοποιηθούν από την ίδια ή από
άλλο φορέα.
Στην
προκειµένη
περίπτωση,
η
Επιτροπή αναζητά την σύµφωνη γνώµη
του ∆ικαστηρίου ότι η απευθείας
ανάθεση της ως άνω σύµβασης, άνευ
προηγούµενης
διαγωνιστικής
διαδικασίας, συνιστά παράβαση του
κοινοτικού
δικαίου
των
δηµοσίων
συµβάσεων.
δ) Παραποµπή της Γερµανίας στο ∆ΕΚ
σχετικά µε την απευθείας ανάθεση
υπηρεσιών διάσωσης (13.12.2006)
Η Επιτροπή των ΕΚ παρέπεµψε ενώπιον
του ∆ικαστηρίου των ΕΚ την υπόθεση
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που
αφορά
την
πρακτική
που
ακολουθούν
διάφορα
Οµόσπονδα
Κρατίδια της Γερµανίας κατά την
ανάθεση
συµβάσεων
µετακοµιδής
τραυµατιών. Τα ως άνω κρατίδια
αναθέτουν τις εν λόγω συµβάσεις
απευθείας,
χωρίς
διαφανείς
και
διαγωνιστικές διαδικασίες.
Οι Γερµανικές Αρχές επιβεβαιώνουν την
εφαρµογή
της
συγκεκριµένης
πρακτικής, η οποία κατά την άποψή
τους δικαιολογείται από την φύση των
συµβάσεων αυτών, η οποία συνιστά
άσκηση δηµόσιας εξουσίας εκ µέρους
των
αναθετουσών
αρχών,
µε
αποτέλεσµα αυτές να εξαιρούνται από
το πεδίο εφαρµογής του κοινοτικού
δικαίου των δηµοσίων συµβάσεων.
Ωστόσο, σύµφωνα µε τη νοµολογία του
∆ικαστηρίου των ΕΚ, οι υπηρεσίες
διάσωσης δεν συνδέονται µε τέτοιου
είδους άσκηση δηµόσιας εξουσίας και τα
Κράτη
Μέλη
υποχρεούνται
να
διασφαλίζουν
ότι
οι
υπηρεσίες
µετακοµιδής τραυµατιών ανατίθενται
σύµφωνα µε τους κοινοτικούς κανόνες
δηµοσίων συµβάσεων.
δ) Παράνοµη ανάθεση συµβάσεων
νοµικής πληροφορικής (17.10.2007)
Η Επιτροπή των ΕΚ απέστειλε στις
17.10.2007 επίσηµη ειδοποίηση προς
την Γερµανία σχετικά µε την σύναψη
δηµοσίων συµβάσεων µε αντικείµενο
την
δηµιουργία
βάσεων
νοµικών
δεδοµένων.
Το 2006, οι δικαστικές αρχές 13
Οµόσπονδων Κρατιδίων της Γερµανίας,
ανέθεσαν
συµβάσεις
παροχής
υπηρεσιών
νοµικής
πληροφορικής
(βάσεων
νοµικών
δεδοµένων)
απευθείας στην επιχείρηση «Juris»,
άνευ
προηγούµενης
δηµοσίευσης
προκήρυξης διαγωνισµού. Η εν λόγω
επιχείρηση
ανήκει
εν
µέρει
στο
Γερµανικό ∆ηµόσιο και είναι ο βασικός
πάροχος ανάλογων υπηρεσιών στην
Γερµανία. Κατόπιν συµφωνίας µε την
Οµοσπονδιακή Κυβέρνηση, η Juris
διατηρεί και λειτουργεί το σύστηµα

νοµικής πληροφορικής της, ενώ η
Κυβέρνηση παρέχει στην εταιρεία
συγκεκριµένα
έντυπα,
όπως
κωδικοποιηµένες
εκδόσεις
της
οµοσπονδιακής
νοµοθεσίας
και
αποφάσεις
των
οµοσπονδιακών
δικαστηρίων
σε
ειδικό
ψηφιακό
µορφότυπο που προορίζεται για χρήση
αποκλειστικά από την Juris.
Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι συµβάσεις που
συνήψαν τα 13 Οµόσπονδα Κρατίδια
και η συµφωνία της Οµοσπονδιακής
Κυβέρνησης µε την Juris θα µπορούσαν
ενδεχοµένως
να
χαρακτηριστούν
δηµόσιες συµβάσεων υπό την έννοια
του κοινοτικού δικαίου, οι οποίες θα
έπρεπε να είχαν ανατεθεί σύµφωνα µε
τους
κοινοτικούς
κανόνες
περί
ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων, µέσω
δηµοσίευσης σχετικής προκήρυξης στην
Επίσηµη Εφηµερίδα της ΕΕ. Κατόπιν
τούτου, η Επιτροπή απέστειλε επίσηµη
ειδοποίηση προς την Οµοσπονδιακή
Κυβέρνηση, µε την οποία την καλεί να
υποβάλει τις απόψεις της. Εάν η
Επιτροπή
δεν
πεισθεί
από
τα
επιχειρήµατα
της
Γερµανικής
Κυβέρνησης, έχει την δυνατότητα να
συνεχίσει την διαδικασία επί παραβάσει,
αποστέλλοντας προς την τελευταία
αιτιολογηµένη γνώµη, σύµφωνα µε το
άρθρο 226 ΣΕΚ.
ε) Ανεπαρκής δηµοσιότητα κατά την
ανάθεση
συµβάσεων
παραχώρησης
υπηρεσιών (διαγραφή υπόθεσης)
Η Επιτροπή των ΕΚ αποφάσισε να θέσει
στο
αρχείο
την
υπόθεση
που
εκκρεµούσε
κατά
της
Γερµανίας
(Περιφερειακή
Κυβέρνηση
της
Κολωνίας) σχετικά µε την παραχώρηση
αδειών
λεωφορειακών
γραµµών
(Linienverkehrsgenehmigungen)
σύµφωνα µε την Γερµανική νοµοθεσία
για
την
µεταφορά
επιβατών
(Personenbeförderungsgesetz).
Πρόκειται για συµβάσεις παραχώρησης
υπηρεσιών µε αντάλλαγµα το δικαίωµα
εκµετάλλευσης
της
συγκεκριµένης
άδειας, οι οποίες ανατίθεντο χωρίς
προηγούµενη προκήρυξη διαγωνισµού,
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δεδοµένου ότι εξαιρούνται από το πεδίο
εφαρµογής των κοινοτικών οδηγιών για
τις
δηµόσιες
συµβάσεις.
Ωστόσο,
σύµφωνα µε την πάγια νοµολογία του
∆ικαστηρίου των ΕΚ, κατά την ανάθεση
των
συµβάσεων
παραχώρησης
υπηρεσιών πρέπει να τηρείται σε κάθε
περίπτωση
ένα
ελάχιστο
επίπεδο
δηµοσιότητας, ώστε να διασφαλίζονται
συνθήκες
αποτελεσµατικού
ανταγωνισµού
στον
συγκεκριµένο
τοµέα της αγοράς.
Κατά της διαπραγµατεύσεις µεταξύ
Επιτροπής και Γερµανίας συµφωνήθηκε
ότι η Περιφερειακή Κυβέρνηση της
Κολωνίας θα ενισχύσει την διαφάνεια
κατά την ανάθεση των εν λόγω
συµβάσεων
δια
της
δηµοσίευσης
πληροφοριών σε µία ιστοσελίδα που θα
χρησιµοποιείται αποκλειστικά για τον
σκοπό
αυτό:
http://www.bezregkoeln.nrw.de/html/organisation/abt6/d
ez67/06670600.html.
Κατά την άποψη της Επιτροπής, το
µέτρο
αυτό
αποδεικνύει
τα
πλεονεκτήµατα
της
χρήσης
των
εργαλείων του διαδικτύου (internet) ως
µέσου δηµοσιοποίησης προκηρύξεων
και λοιπών πληροφορικών σχετικά µε
την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και
συµβάσεων παραχώρησης, τα οποία
συνίστανται στην ευελιξία και οικονοµία
που αυτό προσφέρει, διασφαλίζοντας
παράλληλα την εύκολη πρόσβαση των
εν
δυνάµει
ενδιαφεροµένων
επιχειρήσεων
στις
σχετικές
πληροφορίες και αυξάνοντας κατά τον
τρόπο αυτό τις συνθήκες διαφάνειας και
ανταγωνισµού των διαγωνισµών.
3. Ιταλία
Η Επιτροπή απέστειλε την 27.6.2007
προς την Ιταλία 4 αιτιολογηµένες
γνώµες σύµφωνα µε το άρθρο 226 της
ΣΕΚ, λόγω παραβίασης του κοινοτικού
δικαίου των δηµοσίων συµβάσεων στις
ακόλουθες υποθέσεις:
α)
Παράνοµη
απευθείας
ανάθεση
συµβάσεων
παροχής
υπηρεσιών

πληροφορικής
επιχειρήσεων

και

συµβούλου

Η υπόθεση αυτή αφορά την απευθείας
ανάθεση
διαφόρων
συµβάσεων
υπηρεσιών
πληροφορικής
και
συµβουλευτικών υπηρεσιών διοίκησης
επιχειρήσεων
στο
πλαίσιο
της
υλοποίησης
του
Περιφερειακού
Επιχειρησιακού Προγράµµατος 20002006
και
άλλων
χρηµατοδοτικών
προγραµµάτων της Ε.Ε. Οι υπηρεσίες
αυτές ανατέθηκαν απευθείας, χωρίς
διαγωνισµό, στην εταιρεία Tecnopolis,
ενέργεια η οποία συνιστά κατά την
άποψη της Επιτροπής παράβαση του
κοινοτικού
δικαίου
των
δηµοσιών
συµβάσεων.
β) ∆ιατάξεις της ιταλικής νοµοθεσίας
για την λογιστική παρακολούθηση και
είσπραξη χρεών των ΟΤΑ αντίκεινται
στα άρθρα 43 και 49 της ΣΕΚ
Η δεύτερη υπόθεση αφορά τις διατάξεις
της Ιταλικής νοµοθεσίας που θέτουν τα
κριτήρια
για
την
λογιστική
παρακολούθηση και είσπραξη χρεών
των
οργανισµών
τοπικής
αυτοδιοίκησης. Το Ν∆ 446/15.12.1997
περιορίζει την ανάθεση συµβάσεων µε
αντικείµενο την παροχή των ανωτέρω
υπηρεσιών και το δικαίωµα συµµετοχή
στους σχετικούς διαγωνισµούς σε
συγκεκριµένους φορείς αποκλειστικά
δηµόσιου χαρακτήρα ή φορείς µικτής
οικονοµίας, στους οποίους συµµετέχουν
δηµόσιοι και ιδιώτες εταίροι, καθώς και
σε επιχειρήσεις που έχουν εγγραφεί σε
ένα ειδικό µητρώο. Η ΥΑ 28/11.9.200
καθορίζει τα κριτήρια που απαιτούνται
για την εγγραφή στο µητρώο αυτό.
Η Επιτροπή κρίνει ότι κάποιες από τις
προϋποθέσεις για την εγγραφή στο
σχετικό µητρώο παράγουν διακρίσεις
έναντι των αλλοδαπών επιχειρήσεων,
καθώς και ότι σε κάθε περίπτωση η ίδια
η
υποχρέωση
εγγραφής
στο
συγκεκριµένο µητρώο περιορίζει την
ελευθερία
παροχής
υπηρεσιών.
∆εδοµένου ότι οι διευκρινίσεις που
παρέσχον
οι
Ιταλικές
Αρχές
θεωρήθηκαν ανεπαρκείς, η Επιτροπή
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έκρινε ότι οι ως άνω διατάξεις της
Ιταλικής νοµοθεσίας αντίκεινται στα
άρθρα 43 και 49 της ΣΕΚ που
κατοχυρώνουν
την
ελευθερία
εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών.
γ) Κατασκευή δικαστικών φυλακών
Η
τρίτη
υπόθεση
αφορά
δύο
προκηρύξεις που δηµοσιεύθηκαν από το
Υπουργείο ∆ικαιοσύνης για την ανάθεση
µέσω
της
διαδικασίας
µε
διαπραγµάτευση δηµοσίων συµβάσεων
µε αντικείµενο την κατασκευή και την
χρηµατοδοτική µίσθωση των κρατικών
φυλακών στους ∆ήµους Vares και
Pordenone. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η
επιλογή της διαδικασίας ανάθεσης ήταν
εσφαλµένη και συνιστά παράβαση της
οδηγίας 93/37/ΕΟΚ, διότι αφ’ ενός µεν
η προκήρυξη αφορούσε υπηρεσίες, ενώ
η εν λόγω συµβάσεις έπρεπε να
χαρακτηρισθούν
ως
συµβάσεις
δηµοσίων έργων, αφ’ ετέρου δε διότι οι
ιδιαίτερες συνθήκες που συνέτρεχαν
κατά την ανάθεση των συγκεκριµένων
συµβάσεων δεν δικαιολογούσαν την
προσφυγή
στην
διαδικασία
της
διαπραγµάτευσης, σύµφωνα µε τις
αυστηρές περί τούτου προϋποθέσεις
που τάσσει το κοινοτικό δίκαιο των
δηµοσίων συµβάσεων.
Η Ιταλική κυβέρνηση αντέταξε ότι στις
συγκεκριµένες περιπτώσεις πληρούνται
οι προϋποθέσεις για την εξαίρεση της
συγκεκριµένων συµβάσεων από τις
συνήθεις διαδικασίες ανάθεσης, διότι η
εκτέλεση αυτών απαιτούσε την τήρηση
ειδικών µέτρων ασφαλείας και είχαν
επείγοντα χαρακτήρα, ωστόσο την
Επιτροπή δεν υιοθέτησε τις απόψεις
αυτές, σηµείωσε δε επιπλέον ότι οι
ισχυρισµοί των Ιταλικών Αρχών δεν
αποδεικνύονται από τα υποβληθέντα
στοιχεία.
δ)
Παράνοµη
απευθείας
ανάθεση
σύµβασης
παροχής
υπηρεσιών
διαχείρισης
απορριµµάτων
κατ’
εσφαλµένη ερµηνεία της εξαίρεσης “in
house”

Η
τέταρτη
υπόθεση
αφορά
την
απευθείας
ανάθεση
συµβάσεων
υπηρεσιών διαχείρισης απορριµµάτων
από τον ∆ήµο του Contigliano της
Περιφέρειας του Lazio σε µία δηµόσια
επιχείρηση µε την επωνυµία A.M.A.
Servizi S.r.l, στο κεφάλαιο της οποίας
συµµετέχει ο ∆ήµος του Contigliano µε
µερίδιο 0,5%.
Οι ιταλικές αρχές επιµένουν ότι η
ανάθεση της εν λόγω σύµβασης
εξαιρείται από το πεδίο εφαρµογής των
κοινοτικών
κανόνων
δηµοσίων
συµβάσεων
διότι
η
συγκεκριµένη
περίπτωση συνιστά «ανάθεση σύµβασης
οιονεί αυτεπιστασίας» (in house),
σύµφωνα µε τον ορισµό που έχει δώσει
το ∆ικαστήριο των ΕΚ σε διάφορες
παρόµοιες υποθέσεις.
Αντίθετα, η Επιτροπή θωρεί ότι εν
προκειµένω
δεν
πληρούνται
οι
προϋποθέσεις
που
έχει
θέσει
η
νοµολογία του ∆ΕΚ για την εφαρµογή
της εξαίρεσης «in house», διότι αφ’
ενός µεν οι εξουσίες ελέγχου που
παρέχει το νοµικό καθεστώς της A.M.A.
Servizi S.r.l στον ∆ήµο του Contigliano
είναι ανεπαρκείς για να θεωρηθεί ότι ο
τελευταίος ασκεί επί της εν λόγω
δηµόσιας επιχείρησης έλεγχο παρόµοιο
µε αυτόν που ασκεί στις εσωτερικές του
υπηρεσίες,
αφ’
ετέρου
δε
διότι
σηµαντικό
τµήµα
της
συνολικής
επιχειρηµατικής δραστηριότητας της
A.M.A. Servizi S.r.l αφορά την παροχή
υπηρεσιών προς τρίτους φορείς, άλλους
από τους δηµόσιους φορείς που ασκούν
έλεγχο επ’ αυτής. Κατόπιν τούτων, η
Επιτροπή
απέστειλε
αιτιολογηµένη
γνώµη προς την Ιταλία σχετικά µε την
υπόθεση
αυτή
και
αναµένει
τις
παρατηρήσεις των Ιταλικών Αρχών για
να αποφασίσει εάν θα συνεχίσει την
διαδικασία επί παραβάσει της Συνθήκης
σύµφωνα µε το άρθρο 226 της ΣΕΚ και
θα παραπέµψει την υπόθεση ενώπιον
του ∆ικαστηρίου των ΕΚ.
Επιπλέον, Η Επιτροπή αποφάσισε να
παραπέµψει ενώπιον του ∆ικαστηρίου
των ΕΚ την υπόθεση παράβασης των
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κοινοτικών κανόνων περί αναθέσεως
δηµοσίων συµβάσεων από τον ∆ήµο
L'Aquila στην Ιταλία. Η συγκεκριµένη
υπόθεση
αφορά
την
διαδικασία
ανάθεσης που ακολούθησε ο ∆ήµος
L'Aquila για την ανάθεση της σύµβασης
µε αντικείµενο τον σχεδιασµό, την
κατασκευή και την διαχείριση ενός
συστήµατος µαζικής µεταφοράς µε
τροχιοδρόµους (τραµ). Κατ’ αρχάς, η
Επιτροπή θεωρεί ότι η εν λόγω
σύµβαση πρέπει να χαρακτηρισθεί ως
κλασική σύµβαση δηµοσίου έργου και
όχι ως παραχώρηση δηµοσίου έργου.
Συνεπεία τούτου, η ανάθεση εν
προκειµένω της σύµβασης µέσω της
µεθόδου "project financing", η οποία
αποσκοπεί
στην
ανάθεση
µίας
σύµβασης
παραχώρησης
δηµοσίου
έργου, συνιστά παραβίαση της οδηγίας
93/37/ΕΟΚ. Επιπλέον, η Επιτροπή
θεωρεί ότι η τροποποίηση των όρων για
την ανάθεση συγκεκριµένης σύµβασης
µετά την δηµοσίευση της προκήρυξης
του διαγωνισµού, ιδίως όσον αφορά τον
χαρακτηρισµό των έργων που θα
πραγµατοποιηθούν, συνιστά παράβαση
των αρχών της Συνθήκης ΕΚ, ιδίως
αυτών
της
διαφάνειας
και
της
απαγόρευσης διακρίσεων, στο µέτρο
που η ενέργεια αυτή δεν επέτρεψε σε
όλους τους οικονοµικούς φορείς που
ενδεχοµένως ενδιαφέρονταν για την
ανάθεση της σύµβασης και πληρούσαν
τις ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής
στον
διαγωνισµό,
όπως
αυτές
διαµορφώθηκαν µετά τις τροποποιήσεις,
να συµµετάσχουν στην διεξαχθείσα
διαδικασία ανάθεσης.
4. Αυστρία
Η Επιτροπή απέστειλε στις 17.10.2007
αιτιολογηµένη
γνώµη
προς
την
Αυστριακή Κυβέρνηση σχετικά µε την
ανάθεση µία σύµβασης έργου από την
εταιρεία «Krankenhaus Spittal/Drau
GmbH». Η σύµβαση, αξίας περίπου 32
εκατοµµυρίων ευρώ, χρηµατοδοτείται
σε ποσοστό 90% από το Κρατίδιο της
Καρινθίας και η διάρκεια εκτέλεσης της
εκτιµάται τουλάχιστον µέχρι το τέλος
του 2008, µε σηµαντικό τµήµα των

κατασκευαστικών
εργασιών
να
παραµένει ανεκτέλεστο, ενώ κάποιες εξ
αυτών δεν έχουν ακόµη αρχίσει. Οι
Αυστριακές αρχές αµφισβήτησαν κατ’
αρχήν κατά πόσο η Krankenhaus
Spittal/Drau
GmbH
αποτελεί
αναθέτουσα αρχή και οι συµβάσεις που
αυτή
αναθέτει
υπόκεινται
στους
κοινοτικούς κανόνες περί ανάθεσης
δηµοσίων
συµβάσεων.
Σε
µεταγενέστερο
ωστόσο
στάδιο,
παραδέχθησαν την παράβαση, χωρίς
ωστόσο να λάβουν µέτρα ικανά για την
άρση
της
παράβασης
και
την
διασφάλιση της τήρησης του κοινοτικού
δικαίου περί αναθέσεως δηµοσίων
συµβάσεων.
5. Τσεχία
Η Επιτροπή των ΕΚ απέστειλε προς την
∆ηµοκρατία της Τσεχίας αιτιολογηµένη
γνώµη σχετικά µε τον κανονισµό
προµηθειών της δηµόσιας επιχείρησης
Lesy České Republiky («∆άση της
∆ηµοκρατίας της Τσεχίας»). Κατά την
άποψη της Επιτροπής, η εν λόγω
δηµόσια επιχείρηση έχει ερµηνεύσει
εσφαλµένως
τον
ορισµό
της
αναθέτουσας αρχής που δίνει το
κοινοτικό δίκαιο και ανέθεσε συµβάσειςπλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών
χωρίς να τηρήσει τους κοινοτικούς
κανόνες περί δηµοσίων συµβάσεων και
χωρίς να ενηµερώσει σχετικώς την
Επιτροπή.
Η συγκεκριµένη δηµόσια επιχείρηση δεν
έχει ακόµη προσαρµόσει τον κανονισµό
προµηθειών της προς τις διατάξεις του
κοινοτικού
δικαίου
των
δηµοσίων
συµβάσεων,
παρά
την
σχετική
δέσµευση που ανέλαβε η ∆ηµοκρατία
της Τσεχίας µετά την προειδοποιητική
επιστολή που είχε λάβει από την
Επιτροπή κατά το πρώτο στάδιο της
διαδικασίας επί παραβάσει του άρθρου
228 ΣΕΚ, συνεπώς η Επιτροπή συνεχίζει
την διαδικασία, µε την αποστολή
αιτιολογηµένης γνώµης.
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6. Ισπανία
α) Παραποµπή της Ισπανίας στο ∆ΕΚ
σχετικά µε την περιβαλλοντική και
χωροταξική νοµοθεσία του ∆ήµου της
Βαλένθια (27.6.2007)
Η Επιτροπή έχει ήδη αποστείλει επίσηµη
ειδοποίηση και αιτιολογηµένη γνώµη
προς την Ισπανία (14.12.2005) σχετικά
µε το Ν. 6/1994 για τον χωροταξικό και
πολεοδοµικό σχεδιασµό της Βαλένθια
(LRAU). Σύµφωνα µε την άποψη της
Επιτροπής,
η
ανάθεση
των
προγραµµάτων ολοκληρωµένης δράσης
(Programas de Actuación Integrada –
"PAI") κατ’ εφαρµογή του LRAU
συνιστά σύµβαση δηµοσίου έργου και
πρέπει συνεπώς να εφαρµοσθούν κατά
την ανάθεσή της οι διατάξεις των
κοινοτικών οδηγιών για τις δηµόσιες
συµβάσεις 93/37/ΕΟΚ και 92/50/ΕΟΚ,
οι οποίες έχουν ήδη κωδικοποιηθεί και
τροποποιηθεί
από
την
οδηγία
2004/18/ΕΚ, καθώς και οι γενικές
αρχές
της
Συνθήκης
ΕΚ.
Τα
ολοκληρωµένα
σχέδια
δράσης
ανατίθενται από τις αρχές τοπικής
αυτοδιοίκησης και περιλαµβάνουν την
παροχή υπηρεσιών και την εκτέλεση
έργων δηµοσίων υποδοµών.
Στις 22 ∆εκεµβρίου 2005, το τοπικό
κοινοβούλιο της Βαλένθια ψήφισε το Ν.
16/2005 (LUV), ο οποίο καταργεί και
αντικαθιστά το Ν. 6/1994 (LRAU). Η
Επιτροπή θεωρεί ότι ο νέος νόµος
διορθώνει µεν κάποια από τα σηµεία
του LRAU που αντίκεινται στο κοινοτικό
δίκαιο, ιδίως όσα εξ αυτών αφορούν το
περιεχόµενο των προκηρύξεων και
συµβατικών τευχών για την ανάθεση
των ολοκληρωµένων σχεδίων δράσεων,
καθώς και την δυνατότητα αύξησης του
οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης
µετά την επιλογή του αναδόχου-φορέα
πολεοδοµικής
εφαρµογής
(agente
urbanizador).
Η
Επιτροπή
επίσης
παρατηρεί ότι και άλλες πτυχές της
διαδικασίας επιλογής των αναδόχων
ενδέχεται να µην συνάδουν µε τις
διατάξεις των κοινοτικών οδηγιών για
τις δηµόσιες συµβάσεις. Οι πτυχές

αυτές αφορούν το περιεχόµενο των
προκηρύξεων
των
ολοκληρωµένων
σχεδίων
δράσης,
την
διαδικασία
υποβολής και το περιεχόµενο των
προσφορών,
τις
εναλλακτικές
προσφορές, τα κριτήρια ανάθεσης και
την δυνατότητα τροποποίησης µέρους ή
όλης της σύµβασης µετά την ανάθεσή
της. Τέλος, η Επιτροπή επισηµαίνει ότι
οι
Ισπανικές
Αρχές
δεν
έχουν
συµµορφωθεί προς τις προηγούµενες
συστάσεις που τους έχει απευθύνει και
συνεχίζουν να αναθέτουν συµβάσεις
κατ’ εφαρµογή του LRAU µέχρι την 1η
Φεβρουαρίου 2006, κατά παράβαση
των διατάξεων των κοινοτικών οδηγιών
για τις δηµόσιες συµβάσεις.
Εν συνεχεία, η Επιτροπή απέστειλε στην
Ισπανία
δεύτερη
προειδοποιητική
επιστολή
στις
4
Απριλίου
2006
(IP/06/443, 4.4.2006) και δεύτερη
αιτιολογηµένη
γνώµη
στις
12
Οκτωβρίου
2006
(IP/06/1370,
12.10.2006), δια των οποίων ζήτησε
από τις Ισπανικές Αρχές την υποβολή
απόψεων σχετικά µε τις διατάξεις του
LUV και την άρση της κατά τα ανωτέρω
παραβίασης του κοινοτικού δικαίου των
δηµοσίων συµβάσεων, σύµφωνα µε τις
προηγούµενες
προειδοποιητικές
επιστολές. Παρά ταύτα, δεν κατέστη
δυνατόν
να
επιτευχθεί
σύµπτωση
απόψεων
µεταξύ
Επιτροπής
και
Ισπανίας, δεδοµένου ότι η τελευαταία
επιµένει
ότι
οι
συµβάσεις
προγραµµάτων ολοκληρωµένης δράσης
(Programas de Actuación Integrada –
"PAI")
δεν
αποτελούν
δηµόσιες
συµβάσεις
υπό
την
έννοια
του
κοινοτικού δικαίου, και εποµένως οι
διατάξεις των νόµων LRAU και LUV δεν
αντίκεινται στο κοινοτικό δίκαιο. Η
Επιτροπή απέρριψε τους ισχυρισµούς
αυτούς και αποφάσισε την 27.6.2007
να παραπέµψει την υπόθεση ενώπιον
του ∆ικαστηρίου των ΕΚ.
β)
Συνεχιζόµενη
παράλειψη
συµµόρφωσης προς το διατακτικό
απόφασης του ∆ικαστηρίου των ΕΚ από
την Ισπανία (27.6.2007)
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Η Επιτροπή είχε ήδη αποστείλει προς
την
Ισπανία
µία
επίσηµη
προειδοποιητική επιστολή σχετικά µε το
ότι στο τέλος της περιόδου των 5
µηνών
που
επακολούθησαν
της
έκδοσης της απόφασης του ∆ικαστηρίου
των ΕΚ της 27ης Οκτωβρίου 2005 στην
υπόθεση C-158/03 (Επιτροπή/Ισπανία),
είχε λάβει µόνο ελλιπείς πληροφορίες
σχετικά µε τα µέτρα που έλαβε η
Ισπανική Κυβέρνηση για την εφαρµογή
της απόφασης.
Στην εν λόγω απόφασή του, το
∆ικαστήριο
έκρινε
ότι
µε
την
χρησιµοποίηση
στα
τεύχη
δηµοπράτησης µίας σύµβασης ιατρικών
υπηρεσιών αναπνευστικής θεραπείας
και άλλων τεχνικών υποβοηθούµενης
αναπνοής, ενός όρου που υποχρέωνε
τον ανάδοχο να διατηρεί γραφείο
εξυπηρέτησης του κοινού στην επαρχία
ή την πρωτεύουσα της επαρχίας, όπου
θα παρείχοντο οι υπηρεσίες, η Ισπανία
παραβίασε το άρθρο 49 της ΣΕΚ.
Το ∆ΕΚ έκρινε επίσης ότι συνιστά
διακριτική µεταχείριση και παράβαση
του άρθρου 49 της Συνθήκης ΕΚ, η
συµπερίληψη στα τεύχη δηµοπράτησης
κριτηρίων ανάθεσης που απονέµουν
επιπλέον βαθµούς στην προσφορά ενός
διαγωνιζοµένου στην περίπτωση που
κατά τον χρόνο υποβολής της, ο
τελευταίος διατηρούσε εγκαταστάσεις
παραγωγής,
επεξεργασίας
και
εµφιάλωσης στην Ισπανία ή σε ακτίνα
χιλίων
χιλιοµέτρων
από
την
συγκεκριµένη επαρχία, ή γραφεία
εξυπηρέτησης
κοινού
σε
άλλες,
συγκεκριµένες πόλεις της επαρχίας
αυτής
και
τα
οποία
(κριτήρια
ανάθεσης), ευνοούσαν σε περίπτωση
ισοβαθµίας
µεταξύ
ενός
αριθµού
υποψηφίων τον οικονοµικό φορέα ο
οποίος είχε ήδη στο παρελθόν παράσχει
τις
ίδιες
υπηρεσίες
προς
την
αναθέτουσα αρχή.
Η Ισπανία υποστηρίζει ότι οι εν λόγω
ιατρικές
υπηρεσίες
είναι
ζωτικής
σηµασίας για την δηµόσια υγεία και ότι
οι ανωτέρω όροι δηµοπράτησης είναι

απαραίτητοι
για
να
αποφευχθούν
καθυστερήσεις κατά την ανανέωση των
σχετικών συµβάσεων, επισηµαίνει δε ότι
οι αναθέτουσες αρχές δεν µπορούν να
ακυρώσουν τις ανατεθείσες συµβάσεις
πριν την δηµοπράτηση και ανάθεση
µίας
νέας
σύµβασης,
ώστε
να
εξασφαλισθεί
η
απρόσκοπτη
και
συνεχής παροχή των υπηρεσιών αυτών.
Η Επιτροπή κρίνει ότι η εκ νέου
δηµοπράτηση των εν λόγω συµβάσεων
θα επαρκούσε για την συµµόρφωση της
Ισπανίας προς την απόφαση του
∆ικαστηρίου των ΕΚ, πρέπει όµως αυτή
να λάβει χώρα σε σύντοµο χρονικό
διάστηµα µετά την ανάθεση της
σύµβασης. Ωστόσο, παρά το ότι έχει
παρέλθει ήδη χρονικό διάστηµα πλέον
των 18 µηνών από την έκδοση της ως
άνω απόφασης όσον αφορά τις επίδικες
συµβάσεις, µέχρι στιγµής δεν έχει
δροµολογηθεί η εκ νέου δηµοπράτησή
τους. Η Επιτροπή κρίνει ότι η αδράνεια
αυτή των Ισπανικών αρχών δεν συνάδει
µε τις υποχρεώσεις των Κρατών Μελών
που απορρέουν από το άρθρο 228 της
ΣΕΚ και για τον λόγο αυτό αποφάσισε
να ζητήσει εκ νέου από τις Ισπανικές
Αρχές
την
άµεση
και
πλήρη
συµµόρφωσή της προς την απόφαση
του ∆ΕΚ, σε αντίθετη περίπτωση θα
κινήσει
κατά
της
Ισπανίας
την
διαδικασία που προβλέπεται από την
Συνθήκη.
7. Γαλλία
Η Επιτροπή αποφάσισε την 27.6.2007
να λάβει µέτρα για την άρση διαφόρων
παραβάσεων του κοινοτικού δικαίου
των δηµοσίων συµβάσεων από την
Γαλλία στις ακόλουθες υποθέσεις:
α)
Απευθείας
ανάθεση
µελετών
«προσδιορισµού όρων σύµβασης»
Η Επιτροπή απέστειλε προς τις Γαλλικές
Αρχές αιτιολογηµένη γνώµη σχετικά µε
την ανάθεση συµβάσεων υπηρεσιών µε
αντικείµενο
τον
προσδιορισµό
συµβατικών προδιαγραφών και όρων.
Πρόκειται για συµβάσεις µε τις οποίες η
αναθέτουσα αρχή αναθέτει σε ιδιώτες
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παρόχους υπηρεσιών την σύνταξη
µελετών σχετικά µε τις προδιαγραφές
άλλων συµβάσεων, τις οποίες η
αναθέτουσα αρχή δεν είναι σε θέση να
συντάξει η ίδια. Ειδικότερα, µε τις
συµβάσεις
«προσδιορισµού
όρων
σύµβασης» επιδιώκεται ο καθορισµός
του
φυσικού
αντικειµένου
των
προδιαγραφών, των όρων και των
µέσων που θα χρησιµοποιηθούν κατά
την σύναψη των συµβάσεων που
επιθυµεί να αναθέσει στην συνέχεια η
αναθέτουσα αρχή. Η διαδικασία αυτή
εφαρµόζεται λ.χ. κατά την υλοποίηση
σχεδίων πολεοδοµικής επέκτασης και
ανάπλασης.
Ωστόσο, οι αµφισβητούµενες από την
Επιτροπή διατάξεις του άρθρου 73 του
Γαλλικού Κώδικα ∆ηµοσίων Συµβάσεων
προβλέπουν ότι στην περίπτωση που
εκτελούνται ταυτόχρονα περισσότερες
συµβάσεις
αυτού
του
τύπου,
η
αναθέτουσα
αρχή
δικαιούται
υπό
προϋποθέσεις να αναθέσει απευθείας –
άνευ διαγωνισµού- την εκτέλεση της
τελικής σύµβασης σε κάποιον από τους
αναδόχους
των
συµβάσεων
«προσδιορισµού όρων σύµβασης».
Η Επιτροπή κρίνει ότι η πρακτική αυτή
της απευθείας ανάθεσης αντίκειται στην
κοινοτική οδηγία 2004/18/ΕΚ, στο
µέτρο που δεν δικαιολογείται από
κάποια από τις ρήτρες εξαίρεσης της εν
λόγω οδηγίας, όπου απαριθµούνται
περιοριστικά οι περιπτώσεις στις οποίες
οι αναθέτουσες αρχές επιτρέπεται να
παρεκκλίνουν
από
τις
συνήθεις
διαδικασίες ανάθεσης που εισάγει η ως
άνω κοινοτική οδηγία για τις δηµόσιες
συµβάσεις.
β) Ανάθεση υπηρεσιών µεταξύ ΟΤΑ και
Συνδέσµων ΟΤΑ
Η Επιτροπή των ΕΚ απέστειλε προς τις
Γαλλικές Αρχές αιτιολογηµένη γνώµη
δια της οποίας ζητά εξηγήσεις σχετικά
µε την ανάθεση υπηρεσιών µεταξύ ΟΤΑ
και
Συνδέσµων
ΟΤΑ.
Ειδικότερα,
διάφορες
διατάξεις
του
Γαλλικού
Κώδικα ΟΤΑ επιτρέπουν την παροχή
από έναν ∆ήµο-Μέλος Συνδέσµου ΟΤΑ

υπηρεσιών προς τον Σύνδεσµο, ώστε ο
τελευταίος να µπορέσει να ασκήσει τις
δραστηριότητές του. Η Επιτροπή των
ΕΚ θεωρεί ότι η ανωτέρω µέθοδος
«διάθεσης»
υπηρεσιών,
όπου
οι
λεπτοµέρειες και, ιδίως, το αντάλλαγµα
ρυθµίζονται µέσω συµφωνίας µεταξύ
του ΟΤΑ και του Συνδέσµου ΟΤΑ
προσοµοιάζει µε την απευθείας ανάθεση
συµβάσεων παροχής υπηρεσιών χωρίς
την
τήρηση
των
διαγωνιστικών
διαδικασιών που προβλέπουν οι οδηγίες
2004/17/ και 2004/18/ΕΚ και συνεπώς
οι προαναφερθείσες διατάξεις του
γαλλικού
δικαίου αντίκεινται στο
κοινοτικό
δίκαιο
των
δηµοσίων
συµβάσεων.
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