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Περιεχόµενα
∆ηΣΚΕ & Αγορά
♦ Σύντοµη παρουσίαση της νοµικής επιθώρησης
«∆ηµόσιες Συµβάσεις, Κρατικές Ενισχύσεις & Αγορά»
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Κοινοτική Επικαιρότητα
♦ Η Επιτροπή των ΕΚ παραπέµπει υπόθεση δηµοσίων
συµβάσεων κατά της Ιταλίας στο ∆ΕΚ

3

♦ Η Επιτροπή των ΕΚ παραπέµπει υπόθεση δηµοσίων
συµβάσεων κατά της Γερµανίας στο ∆ΕΚ
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♦ ∆ιαδικασία επί παραβάσει του κοινοτικού δικαίου των
δηµοσίων συµβάσεων κατά της Γερµανίας
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♦ Ερµηνευτική ανακοίνωση της Επιτροπής των ΕΚ
σχετικά µε την σύσταση Σ∆ΙΤ θεσµικού τύπου
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♦ Η Επιτροπή παραπέµπει υπόθεση δηµοσίων
συµβάσεων κατά της Γαλλίας στο ∆ΕΚ
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Ελληνική Επικαιρότητα
♦ Νέα πρότυπα τεύχη του Ν. 3316/2005
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♦ Νέα όρια ΜΕΕΠ
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♦ Οδηγίες του ΥΠΕΧΩ∆Ε για την εφαρµογή του ν.
3614/07 και την δηµοσιότητα διαγωνισµών
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∆ικαστήριο των ΕΚ
♦ ∆ΕΚ, 13.12.2007, C-337/06, Γερµανικοί δηµόσιοι
ραδιοτηλεοπτικοί σταθµοί κατά GEWA mbH
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♦ ∆ΕΚ, 18.12.2007, C-357/06, Frigerio Luigi & C. Snc
κατά Comune di Triuggio
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♦ ∆ΕΚ, 18.12.2007, C- 532/03, Επιτροπή των ΕΚ κατά
Ιρλανδίας
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♦ ∆ΕΚ, 10.01.2008, C-70/06, Επιτροπή των ΕΚ κατά
Πορτογαλικής ∆ηµοκρατίας
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♦ ∆ΕΚ, 24.01.2008, C-532/06, Εµµ. Λιανάκης και λοιποί
κατά ∆ήµου Αλεξανδρούπολης και λοιπών
6
♦ ∆ΕΚ, 14.02.2008, C-450/06, Varec SA κατά Βελγικού
∆ηµοσίου
6
♦ ∆ΕΚ, 21.02.2008, C-412/04, Επιτροπή των ΕΚ κατά
Ιταλικής ∆ηµοκρατίας

Με χαρά σας αποστέλλουµε το τεύχος 1/2008 του
ενηµερωτικού δελτίου της ΜΟΠΑ∆ΙΣ, η ύλη του οποίου καλύπτει χρονικά την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2008.
Στο παρόν τεύχος θα βρείτε τις τελευταίες εξελίξεις
στον τοµέα των δηµοσίων συµβάσεων σε Ευρωπαϊκή
Ένωση και Ελλάδα.
Ιδιαίτερα σηµαντική τόσο από θεωρητικής, αλλά όσο
και πρακτικής άποψης είναι βεβαίως η προσφάτως
δηµοσιευθείσα Ερµηνευτική ανακοίνωση της Επιτροπής των ΕΚ σχετικά µε την σύσταση Συµπράξεων ∆ηµόσιου-Ιδιωτικού Τοµέα θεσµικού τύπου, στην οποία θίγονται πολλά θέµατα που αφορούν
την συνεργασία ∆ηµοσίου και ιδιωτών µέσα από την
σύσταση µικτών φορέων, ένα ζήτηµα που αποτελεί
θέµα υψηλής προτεραιότητας για την Επιτροπή των
ΕΚ αλλά και το σύνολο των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το τεύχος κλείνει µε τον πίνακα µίας σειράς εξαιρετικά ενδιαφερουσών αποφάσεων του ∆ικαστηρίου των
ΕΚ σχετικά µε την ερµηνεία των κοινοτικών κανόνων
για τις δηµόσιες συµβάσεις.
Θα θέλαµε τέλος να σας ενηµερώσουµε ότι κυκλοφόρησε ήδη η ∆ηΣΚΕ 1-3/2007 και αναµένεται άµεσα
η κυκλοφορία του τεύχους 1/2008 της ∆ηΣΚΕ &
Αγορά, µίας ανανεωµένης έκδοσης του Κ∆ΕΟ∆ µε
πλούσιο ενηµερωτικό υλικό και ανάλυση θεµάτων του
δηµόσιου οικονοµικού δικαίου.
Με εκτίµηση,

Καθηγήτρια Ευαγγελία Κουτούπα-Ρεγκάκου
∆ιευθύντρια του Κ∆ΕΟ∆
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∆ηΣΚΕ & Αγορά
Η περιοδική έκδοση ∆ηΣΚΕ ξεκίνησε το 2004 ως
µία εξειδικευµένη νοµική επιθεώρηση του
Κέντρου ∆ιεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονοµικού
∆ικαίου για το δίκαιο των δηµοσίων συµβάσεων
και των κρατικών ενισχύσεων.
Από το 2008 η ∆ηΣΚΕ ανανεώνεται εις βάθος.
Μετονοµάζεται σε «∆ηµόσιες Συµβάσεις,
Κρατικές Ενισχύσεις & Αγορά» (∆ηΣΚΕ &
Αγορά) και κυκλοφορεί µε διευρυµένη πλέον
ύλη, η οποία θα περιλαµβάνει ειδικές µελέτες,
άρθρα, αποφάσεις κοινοτικών και εθνικών δικαστηρίων µε σχολιασµό, βιβλιογραφία και όλες τις
νοµοθετικές εξελίξεις που λαµβάνουν χώρα στον
χώρο του δηµοσίου οικονοµικού δικαίου και συγκεκριµένα στους τοµείς: α) του δικαίου των
δηµοσίων συµβάσεων, β) του δικαίου των κρατικών ενισχύσεων γ) του δηµοσίου δικαίου ανταγωνισµού, δ) της απελευθέρωσης αγορών και ε)
του δηµοσιονοµικού-φορολογικού τελωνειακού
δικαίου.
Η ∆ηΣΚΕ & Αγορά φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα
χρήσιµο εργαλείο που θα απευθύνεται σε όλους
όσους ασχολούνται µε τις ζητήµατα του δηµοσίου οικονοµικού δικαίου: δικηγόρους, δικαστές,
ακαδηµαϊκούς, µηχανικούς και τεχνικούς, αναθέτουσες αρχές, αρµόδιους φορείς χορήγησης
ενισχύσεων, επιχειρήσεις του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα.
Η νοµική αυτή επιθεώρηση αποσκοπεί να καλύψει το κενό ενηµέρωσης που υπάρχει σήµερα
στη χώρα µας όσον αφορά τις καίριες αυτές θεµατικές του δικαίου. Για την έκδοσή της συνεργάζονται επιστήµονες µε ειδική τεχνογνωσία και
πείρα στους οικείους τοµείς, δεδοµένου ότι το
Κ∆ΕΟ∆ µέσω των ειδικών Μονάδων του, της
Μονάδας Παρακολούθησης ∆ιαγωνισµών και
Συµβάσεων (ΜΟΠΑ∆ΙΣ) και της Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων (ΜoΚΕ) που στεγάζονται στις
εγκαταστάσεις του. λειτουργεί από µακρού ως
ειδικός σύµβουλος φορέων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα.
Η ∆ηΣΚΕ & Αγορά θα κυκλοφορεί σε 3 τεύχη
ανά έτος, ενώ σχεδιάζεται επίσης εντός του 2008
να αρχίζει να διατίθεται και σε ηλεκτρονική µορφή µέσω µίας εύχρηστης και πρακτικής ηλεκτρονικής πλατφόρµας.
Ήδη κυκλοφόρησε η ∆ηΣΚΕ 1-3/2007, η οποία
οποίο εκτάκτως περιλαµβάνει και τα τρία τεύχη
σε µία επίτοµη έκδοση. Η ύλη του τόµου 2007
περιλαµβάνει:

1. Επικαιρότητα
2. Άρθρα
Κ. Εφεντάκης-Κ. Κρέπης, Ο έλεγχος των συµβάσεων
µεγάλης οικονοµικής αξίας από το Ελεγκτικό Συνέδριο
και το δικαίωµα δικαστικής προστασίας

Κ. Γιαννακόπουλος, Η προσφυγή τρίτων κατά διοικητικής σύµβασης: µια θεαµατική µεταστροφή της νοµολογίας του Conseil d’ Etat που προλαµβάνει τις εξελίξεις
του κοινοτικού δικαίου
Σπ. Παναγόπουλος, Ανάθεση συµβάσεων «οιονεί αυτεπιστασίας» µετά την πρόσφατη νοµολογία του ∆ΕΚ
Β. Κουµπλή, Κρατικές ενισχύσεις και απελευθέρωση
της αγοράς ενέργειας
Χ. Γκολφινόπουλος, Ενισχύσεις αναδιάρθρωσης και το
κριτήριο του ιδιώτη πιστωτή – Η απόφαση Τ-68/03
Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες ΑΕ κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Φ. Νικολαϊδης, Incentive Effect: Is State Aid Necessary
when Investment Is Unnecessary?

3. Νοµολογία
Ι. ∆ηµόσιες Συµβάσεις
• ∆ΕΚ C-220/05, 18.01.2007, Jean Auroux κλπ, αδηµ.
(έννοια του «έργου» και της «σύµβασης δηµόσιου
έργου» - µέθοδος καθορισµού του προϋπολογισµού)
• ΠΕΚ Τ-195/05, 18.04.07, Deloitte Business Advisory
NV / Επιτροπή, αδηµ. (υποχρέωση αιτιολογίας – σύγκρουση συµφερόντων – αρχή δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης – ευχέρεια αναθέτουσας αρχής στην
διευκρίνιση δικαιολογητικών) µε παρατηρήσεις Χ.
Χάχαλη
• ∆ΕΚ C-295/05, 19.04.07, Asociatión Nacional de
Empresas, αδηµ. (προϋποθέσεις in house ανάθεσης)
• ∆ΕΚ C-195/04, 26.04.07, Επιτροπή / Φιλανδία, αδηµ. (απόρριψη προσφυγής της Επιτροπής λόγω
απαραδέκτου)
• ∆ΕΚ C-6/05, 14.06.07, Medipac-Καζατζίδης, αδηµ.
(προδικαστική εκ µέρους του ΣτΕ – προµήθεια ιατροτεχνολογικών προϊόντων µε σήµανση CE)
• ∆ΕΚ C-399/05, 18.07.07, Επιτροπή / Ελλάδα, αδηµ.
(απόρριψη προσφυγής της Επιτροπής για τον θερµοηλεκτρικό σταθµό στο Λαύριο – όροι συµµετοχής
στον διαγωνισµό)
• ∆ΕΚ C-503/04, 18.07.07, Επιτροπή / Γερµανία, αδηµ. (µέτρα που συνεπάγεται η εκτέλεση αποφάσεων του ∆ΕΚ) µε παρατηρήσεις Μ. Βερβενιώτη
• ∆ΕΚ C-382/05, 18.07.07, Επιτροπή / Ιταλία, αδηµ.
(ανάθεση σύµβασης παραχώρησης δηµόσιας υπηρεσίας χωρίς προκήρυξη διαγωνισµού) µε παρατηρήσεις Ε. Τσόλη
• ∆ΕΚ C-260/04, 13.09.07, Επιτροπή / Ιταλία, αδηµ.
(ανάθεση σύµβασης παραχώρησης δηµόσιας υπηρεσίας χωρίς προκήρυξη διαγωνισµού)
• ∆ΕΚ C-241/06, 11.10.07, Lämmerzahl, αδηµ. (αποκλειστικές προθεσµίες και αρχή της αποτελεσµατικής
εφαρµογής της οδηγίας 89/665/ΕΟΚ) µε παρατηρήσεις Ν. Κατσιµέρου
• ∆ΕΚ C-237/05, 11.10.07, Επιτροπή / Ελλάδα, αδηµ.
(απόρριψη προσφυγής της Επιτροπής λόγω απαραδέκτου)
• ∆ΕΚ C-507/03, 13.11.07, Επιτροπή / Ιρλανδία, αδηµ.
(σύναψη σύµβασης ταχυδροµικής υπηρεσίας χωρίς
προηγούµενη δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού)
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• Επισκόπηση νοµολογίας Συµβουλίου της Επικρατείας (Ιανουάριος 2007 έως Απρίλιος 2007)
ΙΙ. Κρατικές Ενισχύσεις
• ΠΕΚ Τ-366/00, 29.03.2007, Scott SA /Επιτροπή,
αδηµ. (ανάκληση παράνοµων κρατικών ενισχύσεων
σε συµβάσεις αγοραπωλησίας ακίνητης περιουσίας)
µε παρατηρήσεις Ε. Βαγιάνου
• ΠΕΚ T-475/04, 04.07.2007, Bouygues Télécom
SA/Επιτροπή, αδηµ. (έννοια επιλεκτικού χαρακτήρα
µέτρων στον τοµέα της κινητής τηλεφωνίας) µε παρατηρήσεις Β. Παπασυµεών
• ΠΕΚ Τ-68/03, 12.09.07, Ολυµπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες ΑΕ / Επιτροπή, αδηµ. (καταχρηστική εφαρµογή ενίσχυσης αναδιάρθρωσης – το κριτήριο
του ιδιώτη πιστωτή)
• ΠΕΚ Τ-210/02, 13.09.2007, British Aggregates
Association/Επιτροπή, αδηµ. (περιβαλλοντικός φόρος ως κρατική ενίσχυση) µε παρατηρήσεις Α. Πετσέτα
• Επισκόπηση νοµολογίας κοινοτικών δικαστηρίων
(Ιούλιος 2006 – Οκτώβριος 2007)

4. Βιβλιοπαρουσίαση
5. Βιβλιογραφία
Τέλος, το πρώτο τεύχος της ∆ηΣΚΕ & Αγορά
(1/2008) ευρίσκεται ήδη επί του πιεστηρίου και
αναµένεται να κυκλοφορήσει προσεχώς.
Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να βρείτε
στην ιστοσελίδα της ΜΟΠΑ∆ΙΣ, στην διεύθυνση:
http://mopadis.cieel.gr/dhskeabout.jsp?extLang

Κοινοτική Επικαιρότητα
♦ Η Επιτροπή των ΕΚ παραπέµπει υπόθεση
δηµοσίων συµβάσεων κατά της Ιταλίας στο
∆ΕΚ (31.01.2008)
Η Επιτροπή αποφάσισε στις 31.1.2008 να παραπέµψει στο ∆ικαστήριο των ΕΚ την Ιταλία για
την υπόθεση που αφορά την ανάθεση σύµβασης
διαχείρισης αποβλήτων από την πόλη του
Contigliano. Η υπόθεση αυτή αφορά την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων από τον ∆ήµο του Contigliano σε ανήκουσα
στο δηµόσιο εταιρεία περιορισµένης ευθύνης,
της οποίας το 0,5% ανήκει στην πόλη του
Contigliano. Η Ιταλία ισχυρίζεται ότι η εν λόγω
σύµβαση δεν υπάγεται στους κοινοτικούς κανόνες περί δηµοσίων συµβάσεων, αλλά ότι αντίθετα αποτελεί σύµβαση “οιωνεί αυτεπιστασίας»
(In-house), όπως αυτή προσδιορίζεται στη νοµολογία του ∆ΕΚ. Η Επιτροπή θεωρεί, αντίθετα, ότι
δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της εν λόγω
νοµολογίας. Καταρχήν, οι εξουσίες που έχει η
κοινότητα του Contigliano ως µειοψηφικός µέτοχος δεν επαρκούν έτσι ώστε να ασκεί αυτός επί

του αναδόχου εξουσίες παρόµοιες προς αυτές
που ασκεί επί των δικών του τµηµάτων. Περαιτέρω, ο ανάδοχος αναπτύσσει δραστηριότητα
στην αγορά, σηµαντικό µάλιστα µέρος της οποίας µε φορείς άλλους από τους φορείς που τον
ελέγχουν.
♦ Η Επιτροπή των ΕΚ παραπέµπει υπόθεση
δηµοσίων συµβάσεων κατά της Γερµανίας
στο ∆ΕΚ (31.01.2008)
Η Επιτροπή αποφάσισε στις 31.1.2008 να παραπέµψει στο ∆ικαστήριο των ΕΚ την Γερµανία για
σύµβαση προµήθειας λογισµικού, η οποία ανατέθηκε από δηµόσια αρχή, την Anstalt für
Kommunale
Datenverarbeitung
in
Bayern
(AKDB),
σε
άλλη
δηµόσια
αρχή,
την
Datenzentrale Baden-Württemberg, χωρίς να
ακολουθηθεί διαδικασία διαγωνισµού. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η Anstalt für Kommunale
Datenverarbeitung in Bayern οφείλει ως αναθέτουσα αρχή να ακολουθήσει τις διαδικασίες ανάθεσης που προβλέπονται στο κοινοτικό δίκαιο
όταν αναθέτει σύµβαση προµήθειας, ακόµα και
όταν ο φορέας στον οποίο αναθέτει τη σύµβαση
είναι δηµόσια αρχή υπαγόµενη στο κοινοτικό
δίκαιο ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων. Συνεπώς,
η
Anstalt
für
Kommunale
Datenverarbeitung in Bayern (AKDB) όφειλε να
διενεργήσει διαγωνισµό σύµφωνα µε τις κοινοτικές Οδηγίες και να διασφαλίσει τη διαφάνεια και
την πρόσβαση στη σύµβαση των προµηθευτών
της εσωτερικής αγοράς.
♦ ∆ιαδικασία επί παραβάσει του κοινοτικού
δικαίου των δηµοσίων συµβάσεων κατά της
Γερµανίας (31.01.2008)
Η Επιτροπή αποφάσισε επίσης την αποστολή αιτιολογηµένης γνώµης στη Γερµανία σχετικά µε
σύµβαση που καταρτίστηκε µεταξύ του ∆ήµου
Βόννης και ιδιωτικής εταιρείας, χωρίς τη διενέργεια διαγωνισµού, µε την οποία ο µεν ∆ήµος ανέλαβε τη διάθεση οικιακών απορριµµάτων που
θα έφερνε σε αυτόν η ιδιωτική εταιρεία, ενώ αντίστοιχα η ιδιωτική εταιρεία θα προέβαινε στη
διάθεση των βιολογικών απορριµµάτων που θα
έφερνε σε αυτήν ο ∆ήµος. Η Επιτροπή ξεκίνησε
τη διαδικασία παράβασης κατόπιν καταγγελίας
ιδιωτικής εταιρείας διάθεσης απορριµµάτων, η
οποία ισχυρίστηκε ότι θα διέθετε τα βιολογικά
απορρίµµατα του ∆ήµου Βόννης µε ευνοϊκότερους όρους. Κατά την άποψη της Επιτροπής, ο
∆ήµος Βόννης, ως αναθέτουσα αρχή, όφειλε να
διενεργήσει διαγωνισµό για την ανάθεση της
συγκεκριµένης σύµβασης, ανοίγοντας την αγορά
στον ανταγωνισµό.
♦ Ερµηνευτική ανακοίνωση της Επιτροπής
των ΕΚ σχετικά µε την σύσταση Σ∆ΙΤ θεσµικού τύπου (18.02.2008)
Οι Συµπράξεις ∆ηµόσιου-Ιδιωτικού Τοµέα θεσµικού τύπου, γνωστές ως Institutional Public-
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Private Partnerships (IPPPs) είναι επιχειρήσεις
µικτής οικονοµίας, οι οποίες ανήκουν από κοινού
σε δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς και ιδρύονται
συνήθως µε σκοπό την παροχή υπηρεσιών γενικού οικονοµικού συµφέροντος, ιδίως σε επίπεδο
τοπικής αυτοδιοίκησης.
Η εισφορά κεφαλαίων και τεχνογνωσίας από ιδιώτες επενδυτές σε δηµόσιες επιχειρήσεις είναι
το βασικό κίνητρο για τους δηµόσιους φορείς να
προβούν σε σύσταση Σ∆ΙΤ θεσµικού τύπου. Οι
επενδύσεις αυτής της µορφής είναι σήµερα εξαιρετικής σηµασίας, δεδοµένου ότι σε όλη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαπιστώνεται
ουσιώδης έλλειψη κρατικών επενδύσεων σε δηµόσιες υποδοµές και στην παροχή υπηρεσιών
γενικού συµφέροντος. Ωστόσο, για την πλήρη
αξιοποίηση του «εργαλείου» των Σ∆ΙΤ θεσµικού
τύπου είναι απαραίτητη η επιλογή του ιδιώτη
εταίρου µέσω µίας δίκαιης και διαφανούς διαδικασίας, η οποία παράλληλα διασφαλίζει ότι δεν
θα διαταραχθούν οι συνθήκες ανταγωνισµού
µεταξύ του επιλεγέντος ιδιώτη εταίρου και των
ανταγωνιστών του που δραστηριοποιούνται
στους ίδιους επιχειρηµατικούς τοµείς.
Τα αποτελέσµατα της δηµόσιας διαβούλευσης για
τις Συµπράξεις ∆ηµόσιου-Ιδιωτικού Τοµέα µέσω
της πράσινης βίβλου για τις Σ∆ΙΤ που εξέδωσε η
Επιτροπή των ΕΚ το 2004, κατέδειξαν ότι υπάρχει νοµοθετικό κενό και ανασφάλεια δικαίου όσον αφορά τους εφαρµοστέους κανόνες κατά
την ίδρυση Σ∆ΙΤ θεσµικού τύπου. Με στόχο την
αποσαφήνιση του νοµικού πλαισίου που διέπει
την ίδρυση Σ∆ΙΤ θεσµικού τύπου, η Επιτροπή
εξέδωσε την ερµηνευτική ανακοίνωση σχετικά
µε την σύσταση Σ∆ΙΤ θεσµικού τύπου, µέσω της
οποίας παρέχει οδηγίες προς τους φορείς του
∆ηµοσίου που ενδιαφέρονται να συστήσουν τέτοιες επιχειρήσεις.
Η ερµηνευτική ανακοίνωση βασίζεται στην απόφαση του ∆ικαστηρίου των ΕΚ στην υπόθεση (C26/03 Stadt Halle), σύµφωνα την οποία επιβάλλεται η χρήση διαφανών και διαγωνιστικών διαδικασιών κατά την ανάθεση ή παραχώρηση συµβάσεων έργων ή/και υπηρεσιών σε επιχειρήσεις
οι οποίες ανήκουν από κοινού στον δηµόσιο και
τον ιδιωτικό τοµέα. Οι οδηγίες της Επιτροπής
διευκρινίζουν ποιοι κανόνες εφαρµόζονται κατά
την ίδρυση µίας Σ∆ΙΤ θεσµικού τύπου. Κατά τον
τρόπο αυτό επιδιώκεται η δηµιουργία ασφάλειας
δικαίου τόσο για τους φορείς του δηµοσίου όσο
και για τους οικονοµικούς φορείς του ιδιωτικού
τοµέα που ενδιαφέρονται να επενδύσουν σε αυτού του είδους τις «µικτές» επιχειρήσεις.
Σύµφωνα µε την Επιτροπή, ανάλογα µε το είδος
της δραστηριότητας που θα αναλάβει µία Σ∆ΙΤ
θεσµικού τύπου (δηµόσια σύµβαση ή παραχώρηση έργων ή/και υπηρεσιών), εφαρµόζονται
αντίστοιχα κατά την διαδικασία επιλογής του
ιδιώτη εταίρου είτε οι κανόνες της κοινοτικής
οδηγίας 2004/18/ΕΚ είτε οι γενικές αρχές της
Συνθήκης περί ιδρύσεως των ΕΚ. Επιπλέον, για

την ικανοποίηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το κοινοτικού δίκαιο των δηµοσίων
συµβάσεων αρκεί η διενέργεια διαγωνισµού κατά
την ίδρυση της Σ∆ΙΤ θεσµικού τύπου, δεν απαιτείται δηλαδή δεύτερος διαγωνισµός για την εν
συνεχεία ανάθεση ή παραχώρηση υπηρεσιών
ή/και έργων στην Σ∆ΙΤ θεσµικού τύπου που συστήθηκε µέσω µίας διαγωνιστικής διαδικασίας
σύµφωνα µε τους κοινοτικούς κανόνες περί δηµοσίων συµβάσεων.
Τέλος, από την ερµηνευτική ανακοίνωση συνάγεται, ότι το αντικείµενο των δραστηριοτήτων
µίας Σ∆ΙΤ θεσµικού τύπου πρέπει κατ’ αρχήν να
περιορίζεται στα αρχικώς συµφωνηθέντα, δεν
επιτρέπεται δηλαδή να διευρυνθεί µελλοντικώς
χωρίς νέα διαγωνιστική διαδικασία που θα ακολουθεί το κοινοτικό δίκαιο των δηµοσίων συµβάσεων. Αναγνωρίζεται, ωστόσο, ότι οι Σ∆ΙΤ
θεσµικού τύπου έχουν συνήθως µακρά χρονική
διάρκεια και πρέπει εποµένως οι εταίροι να έχουν το δικαίωµα να προβαίνουν σε τροποποιήσεις των όρων της αρχικής συµφωνίας, ώστε να
προσαρµόζεται η λειτουργία της Σ∆ΙΤ στις ιδιαίτερες συνθήκες του εκάστοτε οικονοµικού, νοµικού ή τεχνολογικού περιβάλλοντος. Η ερµηνευτική ανακοίνωση παρέχει οδηγίες σχετικά µε τις
προϋποθέσεις και την διαδικασία για την πραγµατοποίηση αυτών των µεταβολών.
Το κείµενο της ερµηνευτικής ανακοίνωσης διατίθεται στον ιστοχώρο της Επιτροπής των ΕΚ:
http://ec.europa.eu/internal_market/publicproc
urement/ppp_en.htm
♦ Η Επιτροπή παραπέµπει υπόθεση δηµοσίων συµβάσεων κατά της Γαλλίας στο ∆ΕΚ
(28.02.2008)
Η Επιτροπή αποφάσισε στις 28.2.2008 να παραπέµψει στο ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την υπόθεση που αφορά νόµο της Γαλλίας
σχετικά µε τη «διαδικασία για τις συµβάσεις
προσδιορισµού». Πρόκειται για διαδικασία που
ακολουθείται όταν η αναθέτουσα αρχή δεν είναι
σε θέση να προσδιορίσει η ίδια την έκταση και το
είδος των απαιτήσεών της. Έτσι, οι «συµβάσεις
προσδιορισµού» είναι µελέτες οι οποίες έχουν
στόχο να προσδιορίσουν τις απαιτήσεις της αρχής και να καθορίσουν τις προδιαγραφές µίας
µεταγενέστερα συναφθησόµενης σύµβασης. Όταν έχουν εκπονηθεί περισσότερες «συµβάσεις
προσδιορισµού» για το ίδιο αντικείµενο, οι εν
λόγω διατάξεις παρέχουν υπό προϋποθέσεις το
δικαίωµα στην αναθέτουσα αρχή να αναθέσει τη
σύµβαση εκτέλεσης σε κάποιον από εκείνους
που εκπόνησαν τη «σύµβαση προσδιορισµού» ή
να περιορίσει τον διαγωνισµό στον κύκλο εκείνο
των οικονοµικών φορέων που εκπόνησαν «συµβάσεις προσδιορισµού». Η Επιτροπή κρίνει ότι το
εν λόγω δικαίωµα των αναθετουσών αρχών παραβιάζει την οδηγία 2004/18/ΕΚ, αφού δεν δικαιολογείται από καµία από τις διατάξεις της εν
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λόγω οδηγίας που επιτρέπουν αποκλίσεις από
αυτήν ως προς τις διαδικασίες ανάθεσης.

Ελληνική Επικαιρότητα
♦ Νέα πρότυπα τεύχη προκηρύξεων του Ν.
3316/2005 περί αναθέσεως µελετών
(10.12.2007)
Στις 10.12.2007 δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα
της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β’ 2333) η µε αρ. πρωτ.
∆17γ/06/168/Φ.Ν. 439.1/5.12.2007 απόφαση
του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε, µε την οποία εγκρίθηκαν τα νέα πρότυπα τεύχη προκηρύξεων για τις
διαδικασίες των άρθρων 7 και 9 του ν.
3316/2005. Σύµφωνα µε την άνω Υ.Α. η χρήση
των προτύπων τευχών είναι υποχρεωτική για
όσες
προκηρύξεις
εγκριθούν
µετά
την
01.01.2008.
Με τα νέα πρότυπα, µεταξύ άλλων, απλοποιούνται αφενός οι διαδικασίες σύνταξης των τεχνικών προσφορών από τους υποψήφιους και αφετέρου του ελέγχου, αξιολόγησης και βαθµολόγησής τους από την αναθέτουσα αρχή, ενώ επίσης δεν αξιολογείται πλέον ο φόρτος των µελών
της οµάδας µελέτης, µετά και από την αντίστοιχη
τροποποίηση του ν. 3316/2005 µε το άρθρο τέταρτο § 3γ του ν. 3621/2007.
Το κείµενο της Υ.Α., τα νέα πρότυπα τεύχη προκηρύξεων
και
η
υπ’
αριθ.
29/
17γ/03/170/ΦΝ439.1 εγκύκλιος, µε την οποία
παρέχονται οδηγίες για την εφαρµογή τους, είναι
αναρτηµένα στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων (www.ggde.gr).

♦ Οδηγίες του ΥΠΕΧΩ∆Ε για την εφαρµογή
του ν. 3614/07 περί ΕΣΠΑ και την δηµοσιότητα διαγωνισµών (04.02.08)
Την 4.2.2008 εκδόθηκε η υπ’ αριθ. πρωτ.
∆17γ/05/15/Φ.1.3. Εγκύκλιος του Υπουργείου
ΠΕΧΩ∆Ε, µε την οποία παρέχονται οδηγίες αφενός για την εφαρµογή διατάξεων του ν. 3614/07
περί ΕΣΠΑ και αφετέρου για τη δηµοσιοποίηση
προκηρύξεων που δεν υπάγονται στις Οδηγίες
2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ. Μεταξύ άλλων, µε
την Εγκύκλιο αυτή γίνεται µνεία στο άρθρο 25
του ν. 3614/07 το οποίο προβλέπει ότι ειδικά για
τα συγχρηµατοδοτούµενα έργα, υπηρεσίες και
προµήθειες ο προσυµβατικός έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου λαµβάνει χώρα µόνο όταν η
προϋπολογιζόµενη δαπάνη τους υπερβαίνει το
ποσό των 5.000.000 €. Το νέο αυτό όριο θα
πρέπει, σύµφωνα µε την Εγκύκλιο, να αναφέρεται και στο κείµενο των διακηρύξεων µε ρητή
όµως διευκρίνιση ότι αφορά µόνο τις συµβάσεις
που συγχρηµατοδοτούνται από το Γ’ και ∆’ κοινοτικό πλαίσιο.
Επίσης, µε την ίδια Εγκύκλιο το Υπουργείο ενηµερώνει για την έκδοση και το περιεχόµενο του
υπ’ αριθ. πρωτ. 55715/Α.Πλ.9537/17-12-2007
εγγράφου της Ε.Υ. Αρχής Πληρωµής που αφορά
την ενδεδειγµένη δηµοσιότητα σε διαγωνιστικές
διαδικασίες συγχρηµατοδοτούµενων έργων µε
όριο προϋπολογισµού κάτω από το όριο εφαρµογής της Κοινοτικής Οδηγίας, για τις οποίες δεν
προβλέπεται δηµοσιότητα της διαδικασίας από
τις ισχύουσες εθνικές διατάξεις (όπως λ.χ. στις
απευθείας αναθέσεις ή στους πρόχειρους διαγωνισµούς.
Το κείµενο της Εγκυκλίου είναι αναρτηµένο στην
ιστοσελίδα της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων
Έργων (www.ggde.gr).

♦ Νέα όρια ΜΕΕΠ (20.12.2007)
Με το άρθρο 4§3 του ν. 3621/2007 (ΦΕΚ Α’
279/20.12.2007) τροποποιήθηκαν τα όρια προϋπολογισµού ανά κατηγορία έργων, στα οποία
δικαιούνται να συµµετάσχουν εργοληπτικές επιχειρήσεις ανάλογα µε την τάξη εγγραφής τους,
τα οποία καθορίζονται µε τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 39, 41 και 42 του ν. 1418/84,
όπως ισχύουν µετά την αντικατάσταση του άρθρου αυτού µε το άρθρο 4 του ν. 2940/2001.
Συγκεκριµένα, η τροποποίηση αυτή επαναφέρει
τα όρια στο ύψος που καθορίστηκαν µε την απόφαση ∆17α/08/35/ΦΝ430/08-04-2003, η οποία είχε ακυρωθεί µε την υπ’ αριθ. 1443/2007
απόφαση του ΣτΕ. Σχετικές πληροφορίες περιέχονται
και
στην
υπ’
αριθ.
30/∆17γ/04/170/ΦΝ380 Εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩ∆Ε, η οποία είναι αναρτηµένη στην ιστοσελίδα
της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων
(www.ggde.gr).

∆ικαστήριο των ΕΚ
♦ ∆ΕΚ, 13.12.2007, C-337/06, Γερµανικοί
δηµόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί σταθµοί κατά
GEWA− Gesellschaft für Gebäudereinigung
und Wartung mbH
ΝΟΜΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ: ∆ηµόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισµοί ως αναθέτουσες αρχές: Ερµηνεία της
έννοιας της χρηµατοδότησης από το κράτος, ως
προϋπόθεση χαρακτηρισµού ενός οργανισµού ως
αναθέτουσα αρχή
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Προδικαστικό ερώτηµα - Οδηγίες 92/50/ΕΟΚ και 2004/18/ΕΚ - ∆ηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών - ∆ηµόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί
οργανισµοί - Αναθέτουσες αρχές - Οργανισµοί
δηµοσίου δικαίου - Προϋπόθεση χρηµατοδοτήσεως της δραστηριότητας του οργανισµού “κατά
το µεγαλύτερο µέρος από το κράτος”
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[Βλ. περίληψη της απόφασης & παρατηρήσεις
του Χ. Χάχαλη στην ∆ηΣΚΕ 1/2008]

ρωσης των κριτηρίων ανάθεσης στη διαδικασία
αξιολόγησης των προσφορών

♦ ∆ΕΚ, 18.12.2007, C-357/06, Frigerio Luigi
& C. Snc κατά Comune di Triuggio

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Προδικαστικό ερώτηµα - Οδηγία 92/50/ΕΟΚ - ∆ηµόσιες συµβάσεις παροχής
υπηρεσιών – ∆ιαγωνισµός µελετών - Κριτήρια
ανάθεσης - Αρχή της ίσης µεταχείρισης - Αρχή
της διαφάνειας

ΝΟΜΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ: ∆ικαιούµενοι συµµετοχής σε
διαγωνισµό: Ανεπίτρεπτες διακρίσεις ανάµεσα σε
προσωπικές και κεφαλαιουχικές εταιρίες ως κριτήριο συµµέτοχης σε διαγωνισµό
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Προδικαστικό ερώτηµα – Οδηγία 92/50/ΕΟΚ – ∆ηµόσιες συµβάσεις παροχής
υπηρεσιών – Εθνική νοµοθεσία περιορίζουσα
στις κεφαλαιουχικές εταιρίες την ανάθεση των
τοπικών δηµόσιων υπηρεσιών οικονοµικού ενδιαφέροντος – Συµβατότητα
[Βλ. περίληψη της απόφασης & παρατηρήσεις
της Κ. Σκουρή στην ∆ηΣΚΕ 1/2008]
♦ ∆ΕΚ, 18.12.2007, C- 532/03, Επιτροπή
των ΕΚ κατά Ιρλανδίας
ΝΟΜΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ: Οριοθέτηση της έννοιας «δηµόσια σύµβαση»: ∆ιάκριση µεταξύ δηµόσιας σύµβασης και συµφωνίας συνεργασίας για την ενάσκηση νοµοθετικών αρµοδιοτήτων
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Παράβαση κράτους- µέλους –
Συµβάσεις µη κύριων υπηρεσιών- Οδηγία
92/50/ΕΟΚ- Υπηρεσίες επείγουσας µεταφοράς
ασθενών- Σύναψη δηµόσιας σύµβασης χωρίς
πρόσκληση υποβολής προσφορών- Έννοια δηµόσιας σύµβασης- Ελευθερία εγκατάστασης (ά. 43
ΕΚ)- Ελευθερία παροχής υπηρεσιών (ά. 49 ΕΚ)Αρχή απαγόρευσης των διακρίσεων λόγω ιθαγένειας- Υποχρέωση διαφάνειας- Παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο αρµοδιότητας αντλούµενης ευθέως από το νόµο- Συνεργασία δηµόσιων φορέων
για την παροχή υπηρεσιών- Συµφωνία συνεργασίας για την άσκηση νοµοθετικών αρµοδιοτήτων
[Βλ. περίληψη της απόφασης & παρατηρήσεις
της Ν. Κατσιµέρου στην ∆ηΣΚΕ 1/2008]
♦ ∆ΕΚ, 10.01.2008, C-70/06, Επιτροπή των
ΕΚ κατά Πορτογαλικής ∆ηµοκρατίας, Αδηµοσίευτη
ΝΟΜΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ: Παράβαση κοινοτικού δικαίου
δηµοσίων συµβάσεων: Παράλειψη κατάργησης
εθνικής διάταξης που εξαρτά την επιδίκαση αποζηµίωσης για την παράβαση κοινοτικού δικαίου
δηµόσιων συµβάσεων από την απόδειξη αµέλειας
ή δόλου
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Παράβαση κράτους µέλους –
Απόφαση του ∆ικαστηρίου µε την οποία διαπιστώνεται η παράβαση – Μη εκτέλεση – Χρηµατική ποινή
[Περίληψη της απόφασης στην ∆ηΣΚΕ 1/2008]

[Περίληψη της απόφασης στην ∆ηΣΚΕ 1/2008]
♦ ∆ΕΚ, 14.02.2008, C-450/06, Varec SA κατά Βελγικού ∆ηµοσίου, Αδηµοσίευτη
ΝΟΜΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ:: Τήρηση της ισορροπίας µεταξύ του δικαιώµατος προστασίας του επιχειρηµατικού απορρήτου και του δικαιώµατος πρόσβασης των τρίτων σε εµπιστευτικές πληροφορίες
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Προδικαστικό ερώτηµα – ∆ηµόσια σύµβαση προµηθειών – Οδηγία 89/665/ΕΟΚ
– ∆ιαδικασία προσφυγών – Αποτελεσµατική
προσφυγή - Εµπιστευτικός χαρακτήρας της προσφοράς – Επιχειρηµατικό απόρρητο και δικαίωµα
πρόσβασης– Αρχή της εκατέρωθεν ακροάσεως
και προστασία του θεµιτού ανταγωνισµού
[Περίληψη της απόφασης & παρατηρήσεις της Ε.
Τσόλη στην ∆ηΣΚΕ 1/2008]
♦ ∆ΕΚ, 21.02.2008, C-412/04, Επιτροπή
των ΕΚ κατά Ιταλικής ∆ηµοκρατίας, Αδηµοσίευτη
ΝΟΜΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ: Απαγόρευση καταστρατήγησης
κανόνων για την εξαίρεση των µικτών δηµοσίων
συµβάσεων από το πεδίο εφαρµογής των κοινοτικών οδηγιών για τις δηµόσιες συµβάσεις
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Προσφυγή του άρθρου 226 ΕΚ
– Παράβαση κράτους µέλους – Οδηγίες
92/50/ΕΟΚ,
93/36/ΕΟΚ,
93/37/ΕΟΚ
και
93/38/ΕΟΚ - Μικτές συµβάσεις– Κύριο αντικείµενο της σύµβασης – Εξαιρούµενες συµβάσεις Αρχές της ίσης µεταχείρισης και της διαφάνειας
[Περίληψη της απόφασης στην ∆ηΣΚΕ 1/2008]

∆ιεύθυνση Έδρας
Ικάρων 1, 551 02 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
Τηλ. +30 2310 476 103, 476 104
Fax +30 2310 476 105
Url: http://mopadis.cieel.gr
e-mail: mopadis@cieel.gr
Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση
Τ.Θ. 14, 551 02 Καλαµαριά

♦ ∆ΕΚ, 24.01.2008, C-532/06, Εµµ. Λιανάκης και λοιποί κατά ∆ήµου Αλεξανδρούπολης και λοιπών, Αδηµοσίευτη
ΝΟΜΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ: Καθορισµός κριτηρίων ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης: Απαγόρευση συµπλή-

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.
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