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Ενηµερωτικό δελτίο
δηµοσίων συµβάσεων
Σύνταξη: Σ. Παναγόπουλος, Στέλεχος ΜοΠα∆ιΣ
Επιµέλεια: Μ. Βερβενιώτη, Ε. Τσόλη, Χ. Χάχαλης, Ν. Κατσιµέρου, K. Σκουρή Στελέχη ΜοΠα∆ιΣ

Επιστηµονική διηµερίδα

Το κοινοτικό δίκαιο των δηµοσίων συµβάσεων

Στις 16 και 17 Ιανουαρίου
ο ∆ικηγορικός Σύλλογος
Θεσσαλονίκης και το Γεωτεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος
συνδιοργάνωσαν
επιστηµονική διηµερίδα µε
θέµα «Το κοινοτικό δίκαιο
των δηµοσίων συµβάσεων» στο συνεδριακό κέντρο της Τράπεζας Πειραιώς, στη Θεσσαλονίκη.

Περιεχόµενα
τεύχους:
∆ιηµερίδα για το
κοινοτικό δίκαιο
των δηµοσίων
συµβάσεων

1

Ευρωπαϊκή επικαιρότητα

2—3

Επισκόπηση πρόσφατης νοµολογίας ∆ΕΚ & ΠΕΚ

3

Το µεγαλύτερο µέρος της
διηµερίδας ήταν αφιερωµένο στο ουσιαστικό δίκαιο
των δηµοσίων συµβάσεων,
ενώ στην τρίτη συνεδρίαση
συζητήθηκαν
ζητήµατα
σχετικά µε την δικαστική
προστασία στις δηµόσιες
συµβάσεις ενόψει της νέας
δικονοµικής
οδηγίας
2007/66/ΕΚ.
Στην πρώτη συνεδρίαση
παρουσιάστηκε η διαδικασία του ελέγχου εφαρµογής του κοινοτικού δικαίου
στην Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το
στέλεχό της κ. Αθ. Μπαλοδήµο και τη Νοµική Σύµβουλο του Υπουργείου Εξωτερικών κ. Κ. Σαµώνη—
Ράντου. Στη συνέχεια, παρουσιάστηκαν οι επιπτώσεις που έχουν στον κοινοτικό και εθνικό προϋπολογισµό οι παραβιάσεις της
κοινοτικής νοµοθεσίας κα-

τά τη δηµοπράτηση συγχρηµατοδοτούµενων
έργων από τον κ, Π. Πανταζάτο, επίσης στέλεχος
της Επιτροπής. Το θεσµικό
πλαίσιο του Ν.3316/2005
για την ανάθεση συµβάσεων µελετών και τεχνικών
υπηρεσιών παρουσιάστηκε
από την πολιτικό µηχανικό
κ. Μ. Γρηγοριάδου.
Το Κέντρο ∆ιεθνούς Ευρωπαϊκού και Οικονοµικού
∆ικαίου εκπροσώπησε ο
γραµµατέας του, κ. Γ. Τράντας µε την εισήγησή του
σχετικά µε ζητήµατα που
προκύπτουν από τις Συµπράξεις ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα.
Το ενδιαφέρον της δεύτερης συνεδρίασης µονοπώλησε η πρόσφατη απόφαση
του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για
την υπόθεση του βασικού
µετόχου και συγκεκριµένα
του ασυµβίβαστου µεταξύ
προσώπων των µέσων µαζικής ενηµέρωσης και αναδόχων δηµοσίων συµβάσεων. Αναπτύχθηκαν επίσης
θέµατα που αφορούν γενικότερα τα κριτήρια επιλογής και ανάθεσης στις δηµόσιες συµβάσεις.
Με εισηγήσεις οι κ. ∆. Νικόπουλος και Φ. Φασούλας

αναφέρθηκαν στα προβλήµατα εφαρµογής του κοινού λεξιλογίου για τις δηµόσιες συµβάσεις και τις
κατηγορίες µελετών στο
κοινοτικό δίκαιο αντίστοιχα.
Εξίσου πρακτικό ενδιαφέρον παρουσίασε και η εισήγηση για την αυστηρή εφαρµογή των εξαιρετικών
διατάξεων για την διαδικασία της διαπραγµάτευσης
χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση της προκήρυξης της
σύµβασης.
Στην
τρίτη
συνεδρίαση
πραγµατοποιήθηκε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης
µε θέµα τη δικαστική προστασία στις δηµόσιες συµβάσεις κατά την οποία
προέδρευσε ο αντιπρόεδρος του Συµβουλίου της
Επικρατείας κ . Μ. Βροντάκης.
Αναπτύχθηκαν
ζητήµατα
που αφορούν κυρίως στην
προσωρινή δικαστική προστασία στις δηµόσιες συµβάσεις και τα προβλήµατα
εφαρµογής
του
νόµου
2522/1997 στο εθνικό δίκαιο.

Ενηµερωτικό δελτίο δηµοσίων συµβάσεων
∆ιαδικασία επί παραβάσει κατά της Ιταλίας για µη εκτέλεση αποφάσεων
του ∆ΕΚ
µη εκτέλεση απόφασης
∆ΕΚ- σύµβαση παραχώρησης υπηρεσιών – σύµβαση
υπηρεσιών – υποχρεώσεις
δηµοσιότητας και διαφάνειας
Η Επιτροπή απέστειλε αιτιολογηµένη γνώµη στην
Ιταλία για δύο υποθέσεις
µη εκτέλεσης αποφάσεων
του ∆ΕΚ. Η 1η υπόθεση
αφορά τη µη εκτέλεση
απόφασης
του
∆ΕΚ
(υπόθεση C-260/04), σύµφωνα µε την οποία η Ιταλία, ανανεώνοντας 329
συµβάσεις
παραχώρησης
για τη διαχείριση και τη
συλλογή στοιχηµάτων για
ιπποδροµίες χωρίς προσφυγή σε διαδικασία προκηρύξεως
διαγωνισµού,
παρέβη τις υποχρεώσεις
δηµοσιότητας και διαφά-

νειας της Συνθήκης. Η Ιταλία υιοθέτησε το 2008 νόµο
που προέβλεπε ότι οι άνω
συµβάσεις που ανανεώθηκαν παράνοµα θα αναθέτονταν εκ νέου µετά από διαγωνισµό, η δε ισχύς τους θα
έληγε µε την ανάθεση των
νέων συµβάσεων. Ωστόσο,
οι εν λόγω συµβάσεις δεν
έχουν ανατεθεί εκ νέου µέχρι σήµερα και ο νόµος του
2008 τροποποιήθηκε, έτσι
ώστε η ισχύς των συµβάσεων που ανανεώθηκαν παράνοµα να παραταθεί µέχρι
την 31.3.2009.
Η δεύτερη υπόθεση αφορά
τη µη εκτέλεση απόφασης
του
∆ΕΚ
(υπόθεση
C382/05), µε την οποία το
∆ΕΚ έκρινε ότι η Ιταλία παρέβη τις υποχρεώσεις της
από την οδηγία 92/50/ΕΟΚ,
αφού δεν δηµοσίευσε την
ενδεδειγµένη
προκήρυξη

στην Ε.Ε.Ε.Ε. κατά την
ανάθεση σύµβασης για τη
χρησιµοποίηση αποβλήτων
δήµων της Περιφέρειας της
Σικελίας. Η Ιταλική Κυβέρνηση υποστηρίζει ότι, προκειµένου να µην διακοπεί η
παροχή των υπηρεσιών,
δεν είναι δυνατόν να ακυρωθούν οι εν λόγω συµβάσεις χωρίς πρώτα να ξεκινήσει διαδικασία και να
ανατεθούν νέες συµβάσεις.
Παρά την πάροδο, όµως,
πλέον του ενάµιση έτους
από την έκδοση της απόφασης του ∆ικαστηρίου, οι
συµβάσεις αυτές δεν έχουν
µέχρι σήµερα επαναπροκηρυχθεί. Η Επιτροπή θεωρεί
ότι η καθυστέρηση αυτή
δεν συνάδει µε τις υποχρεώσεις των Κρατών Μελών κατά το άρθρο 228
της Συνθήκης.

∆ιαδικασία επί παραβάσει κατά της Γερµανίας για απευθείας ανάθεση
σύµβασης υπηρεσιών διάθεσης απορριµµάτων
µενο τη διάθεση απορριµµάτων. Οι συµβάσεις καταρτίστηκαν χωρίς τη διενέργεια
διαγωνισµού, µεταξύ του
δήµου Ρόστοκ και δύο εταιΗ Επιτροπή απέστειλε στη ρειών, στις οποίες ο δήµος
Γερµανία
αιτιολογηµένη µετέχει από κοινού µε ιδιωγνώµη σχετικά µε τη σύνα- τικές επιχειρήσεις. Για την
ψη συµβάσεων µε αντικεί- ανάθεση συµβάσεων σε εδηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών – απευθείας ανάθεση

ταιρείες αυτού του είδους
απαιτείται
η
διενέργεια
διαγωνισµού, αφού διαφορετικά παρέχεται αδικαιολόγητα πλεονέκτηµα στις
ιδιωτικές επιχειρήσεις που
µετέχουν στις εν λόγω
εταιρείες έναντι των ανταγωνιστών τους.

∆ιαδικασία επί παραβάσει κατά της Ιταλίας για τις προϋποθέσεις
συµµετοχής σε διαγωνισµό παροχής τραπεζικών υπηρεσιών
δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών– κριτήρια ικανότητας – αρχή της ίσης µεταχείρισης - αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων
λόγω ιθαγένειας
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
απέστειλε
αιτιολογηµένη
γνώµη στη Ιταλία για σύµβαση παροχής τραπεζικών
υπηρεσιών που κατήρτισε
το Πανεπιστήµιο της Πάρµας.
Το
Πανεπιστήµιο
έθεσε ιδιαίτερα αυστηρές
προϋποθέσεις συµµετοχής,
προβλέποντας ότι ο υποΣελίδα 2

ψήφιος θα έπρεπε να παρέχει κατά τον χρόνο του
διαγωνισµού
υπηρεσίες
διαχείρισης ρευστών διαθεσίµων σε Ιταλικά Πανεπιστήµια, καθώς και ότι θα
έπρεπε να διαθέτει τουλάχιστον 12 γραφεία στην
περιφέρεια της Πάρµας.
Η Επιτροπή έκρινε ότι οι
σχετικές απαιτήσεις είναι
αντίθετες προς την Οδηγία
2004/18/ΕΚ, γιατί ενδέχεται να αποθαρρύνουν αλλοδαπούς
οικονοµικούς
φορείς από την παροχή
υπηρεσιών στο Πανεπιστήµιο της Πάρµας. Αντίστοι-

χα, η απαίτηση να διαθέτει
ο υποψήφιος 12 γραφεία
στην περιφέρεια της Πάρµας όχι µόνο ευνοεί τις
επιχειρήσεις µε εγκατάσταση στην Ιταλία, αλλά επίσης τελεί σε δυσαναλογία
σε σχέση µε το αντικείµενο
της σύµβασης, αφού δεν
προκύπτει µε σαφήνεια για
ποιόν λόγο δεν µπορούν οι
υπηρεσίες αυτές να παρασχεθούν από οικονοµικό
φορέα που δεν διαθέτει
τον εν λόγω αριθµό γραφείων στην περιφέρεια της
Πάρµας.

Ενηµερωτικό δελτίο δηµοσίων συµβάσεων

∆ιαδικασία επί παραβάσει κατά της Πορτογαλίας για νοµοθεσία
εισάγουσα διακρίσεις στον τοµέα των δηµοσίων συµβάσεων υπηρεσιών
δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών– αρχή της ίσης
µεταχείρισης των διαγωνιζοµένων – αρχή της απαγόρευσης κάθε διάκρισης
λόγω ιθαγένειας – άρθρο
11
παρ.1
οδηγίας
2004/17/ΕΚ – άρθρο 4
παρ. 1 οδηγίας 2004/18/
ΕΚ
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
αποφάσισε την 29.1.2009
να αποστείλει αιτιολογηµένη γνώµη στην Πορτογαλία σχετικά µε τον νόµο 12Α/2008, ο οποίος στο
άρθρο 35 παρ. 2β και 4
προβλέπει ότι οι εκεί αναφερόµενες συµβάσεις πα-

ροχής υπηρεσιών θα πρέπει να ανατίθενται κατά
κανόνα σε νοµικά πρόσωπα και µόνο υπό εξαιρετικές περιστάσεις σε φυσικά.
Η Επιτροπή θεωρεί ότι η
παραπάνω διάταξη παραβιάζει τα άρθρα 11 παρ. 1
της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ
και 4 παρ.1 της Οδηγίας
2004/18, σύµφωνα µε τα
οποία υποψήφιοι δεν είναι
δυνατόν να απορρίπτονται
µε µοναδική αιτιολόγηση
το γεγονός ότι, δυνάµει
της νοµοθεσίας του κράτους µέλους στο οποίο
πραγµατοποιείται η ανάθεση της σύµβασης, θα
έπρεπε να είναι είτε φυσι-

κά είτε νοµικά πρόσωπα.
Περαιτέρω, η ρύθµιση αυτή του πορτογαλικού νόµου παραβιάζει τις αρχές
της ίσης µεταχείρισης, της
απαγόρευσης κάθε διάκρισης λόγω ιθαγένειας και
της διαφάνειας και όσον
αφορά τις συµβάσεις που
δεν εµπίπτουν στο πεδίο
των Κοινοτικών Οδηγιών.
Η Επιτροπή θεωρεί ότι λόγω της οικονοµικής σηµασίας των συµβάσεων που
αφορά η ρύθµιση, οι πιθανές οικονοµικές επιπτώσεις
στην
εσωτερική
αγορά
είναι σηµαντικές

Επισκόπηση πρόσφατης νοµολογίας δηµοσίων συµβάσεων των ∆ΕΚ και
ΠΕΚ
∆ΕΚ C-213/07,
16.12.2008, Μηχανική ΑΕ

Το ∆ΕΚ κάνει δεκτή
τη θέσπιση νέων
λόγων αποκλεισµού
υποψηφίων από τα
κράτη µέλη µε την
προϋπόθεση του
σεβασµού της αρχής
της αναλογικότητας

Νοµικό Ζήτηµα
Εθνικά µέτρα θεσπίζοντα
ασυµβίβαστο µεταξύ του
τοµέα
των
δηµοσίων
έργων και του τοµέα των
µέσων ενηµέρωσης
Το γενικό ασυµβίβαστο
που
καθιερώνει
εθνική
διάταξη πρέπει να είναι
σύµφωνο µε την αρχή της
αναλογικότητας
Λέξεις Κλειδιά
προδικαστικό ερώτηµα –
δηµόσιες συµβάσεις έργων

Σελίδα 3

– οδηγία 93/37/ΕΟΚ - λόγοι αποκλεισµού – εθνικά
µέτρα θεσπίζοντα ασυµβίβαστο µεταξύ του τοµέα
των δηµοσίων έργων και
του τοµέα των µέσων ενηµέρωσης – αρχή της αναλογικότητας
∆ΕΚ Τ-125/06,
28.01.2009, Centro Studi
Antonio Manier/Συµβούλιο
Νοµικό Ζήτηµα
Ματαίωση διαγωνισµού και
απόφαση ανάθεσης των
υπηρεσιών σε διοικητική
υπηρεσία κοινοτικού οργάνου

Η σύναψη συµφωνίας διοικητικής φύσης για παροχή
υπηρεσιών
µεταξύ
δύο
υπηρεσιών κοινοτικών οργάνων δεν υπόκειται στους
κανόνες για τις δηµόσιες
συµβάσεις
Λέξεις Κλειδιά
αίτηση ακύρωσης - δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών
– µαταίωση διαγωνισµού –
παροχή υπηρεσιών ως αντικείµενο συµφωνίας διοικητικής φύσης µεταξύ υπηρεσιών κοινοτικών οργάνων – αρχή της ίσης
µεταχείρισης – αρχή της
διαφάνειας

Η

Μονάδα

Παρακολούθησης

∆ιαγωνισµών

και

Συµβάσεων

(ΜοΠα∆ιΣ) λειτουργεί από την 1η Ιανουαρίου 1997, στη Θεσσαλονίκη, στις εγκαταστάσεις του Κέντρου ∆ιεθνούς Ευρωπαϊκού και Οικονοµικού ∆ικαίου (Κ∆ΕΟ∆). Αποτελεί µία γνωµοδοτική δοµή που παρέχει στο ΥΠ.ΟΙ.Ο. και σε όλες τις ελληνικές αναθέτουσες αρχές

∆ιεύθυνση
Ικάρων 1 (ΤΘ 14)
551 02 Καλαµαριά
Τηλ. 2310 476 103-4
Fax
2310 476 105
e-mail:mopadis@cieel.gr

εξειδικευµένη και ταχύτατη συµβουλευτική υποστήριξη κατά την
δηµοπράτηση συµβάσεων έργων και τεχνικών υπηρεσιών, που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής των κοινοτικών οδηγιών 2004/18 &
2004/17. Συγκροτεί ένα εθνικό σύστηµα ελέγχου της νοµιµότητας
των διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων και σηµατοδότησε
µια νέα εποχή προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της διαφάνειας
και της αποτελεσµατικότητας στη δηµοπράτηση των δηµοσίων συµβάσεων.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα µας !

http//:mopadis.cieel.gr

Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνείτε µε τα στελέχη της ΜοΠα∆ιΣ Σπύρο Παναγόπουλο, Έλσα Αδαµαντίδου

Κυκλοφόρησε το τεύχος 3/2008 της νοµικής
επιθεώρησης ∆ηΣΚΕ & αγορά, µε πλούσια ύλη
σε θεµατικές του δηµόσιου οικονοµικού δικαίου.
Για περισσότερες πληροφορίες και συνδροµές
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του περιοδικού
http://www.diske.gr/ ή επικοινωνήστε µαζί
µας στο τηλέφωνο 2310 476103 ή αποστείλετε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στην
διεύθυνση diske@cieel.gr

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.

