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Ενημερωτικό δελτίο
δημοσίων συμβάσεων

Υπεύθςνορ ζύνηαξηρ: . Παλαγόπνπινο Επιμέλεια: Δ. Σζόιε Σςνεπγάηερ ηεύσοςρ: Δ. Αδακαληίδνπ,
Δ. Αιαγηαιόγινπ, Α. Βεδπξηδή, Μ. Βεξβεληώηε, Δ. Μαπξαγάλε, Δ. ηζηάθνπ, Κ. θνπξή, Χ. Χάραιεο

Εκδήλωση ΜοΠαΔιΣ: «Πρακτικά ζητήματα δημοσίων συμβάσεων»
Τελ Παξαζθεπή 19 Φεβξνπαξίνπ
ε
ΚνΠαΓΗΣ
δηνξγάλσζε ζηελ Αζήλα
επηζηεκνληθή εθδήισζε
κε ζέκα: «Πξαθηηθά δεηήκαηα δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ».
Πεπιεσόμενα ηεύσοςρ:

Δθδήισζε ΚνΠαΓΗΣ 1
κε ζέκα «Πξαθηηθά
δεηήκαηα δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ»

10 ρξφληα πξνζπκβαηηθφο έιεγρνο
απφ ην Διεγθηηθφ
Σπλέδξην

2

Έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο δηδπκνπνίεζεο ΣΓΗΤ
HR/2007/IB/
FI/03TL
Δπηθαηξφηεηα

3-4

Πξφζθαηε λνκνινγία Γηθαζηεξίνπ θαη
Γεληθνχ Γηθαζηεξίνπ ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο

5

Τελ εθδήισζε ραηξέηηζαλ
ν Γ.Γ. Δκπνξίνπ θ. Κνκλελόο θαη ν Γ. Γξακκαηέαο ηνπ ΘΓΔΟΓ, θ. Σξάληαο. Τε δξαζηεξηφηεηα
θαη ην έξγν ηεο ΚνΠαΓΗΣ
αλέιπζε ν θ. Παλαγόπνπινο, ελψ ην πεξηνδηθφ
ΓεΣΘΔ & αγνξά παξνπζίαζε ε θ. Αδακαληίδνπ.
Ο πξψηνο θχθινο ησλ
εηζεγήζεσλ μεθίλεζε κε
ηελ παξνπζίαζε ηεο λνκνινγίαο ηνπ Γηθαζηεξί
νπ ηεο Δ.Δ. ζρεηηθά κε
ηελ απαγφξεπζε ζπκκεηνρήο δχν ζπλδεδεκέλσλ
επηρεηξήζεσλ ζηνλ ίδην
δηαγσληζκφ σο ιφγν απνθιεηζκνχ απφ ηελ θ.
Σζόιε. Αθνινχζεζε ε
εηζήγεζε ηνπ θ. Χάραιε
κε ζέκα ηελ θαηάηκεζε
ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ζηε ζπλέρεηα ε θ.
Βεξβεληώηε αλέιπζε ηνπο
ιφγνπο καηαίσζεο ησλ
δηαγσληζκψλ
δεκνζίσλ
έξγσλ. Τνλ πξψην θχθιν
ησλ εηζεγήζεσλ νινθιήξσζε ν θ. Παλαγόπνπινο
κε ην επίθαηξν ζέκα ησλ
ειεθηξνληθψλ δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ.
Ζ θ. Αδακαληίδνπ αλέιπζε ηελ έλλνηα θαη πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ γεληθψλ αξρψλ ηνπ θνηλνηη-

θνχ δηθαίνπ ζηηο δεκφζηεο
ζπκβάζεηο, ελψ ε θ.
θνπξή αλέπηπμε ην ζέκα
ηεο απεπζείαο αλάζεζεο
ησλ ζπκβάζεσλ κε ηε
δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο. Σηε ζπλέρεηα,
ε θ. Αιαγηαιόγινπ αλέιπζε ηε ζπλεθηίκεζε ησλ
πεξηβαιινληηθψλ πηπρψλ
θαηά ηελ αλάζεζε ησλ
δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ.
Τέινο, ε θ. Βεδπξηδή αλαθέξζεθε ζηνπο ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο επίιπζεο δηαθνξψλ απφ ηηο
δεκφζηεο ζπκβάζεηο.
Ζ ηειεπηαία ελφηεηα ηεο
εκεξίδαο
πεξηειάκβαλε
ζπδήηεζε
ζηξνγγπιήο
ηξαπέδεο κε ζπληνλίζηξηα
ηελ
Γηεπζχληξηα
ηνπ
ΘΓΔΟΓ, Θαζεγήηξηα θ.
Κνπηνύπα-Ρεγθάθνπ.
Ο
Αληεπίηξνπνο Δπηθξαηείαο
ζην Διεγθηηθφ Σπλέδξην,
θ. Κάξθαιεο, παξνπζίαζε
ηα πνξίζκαηα ηνπ Δ.Σ.
απφ ηνλ πξνζπκβαηηθφ

έιεγρν ζπκβάζεσλ. Ο θ.
Σξάληαο
αλαθέξζεθε
δηεμνδηθά ζην δήηεκα
ηεο ζχγθξνπζεο αξκνδηνηήησλ κεηαμχ ηνπ Δ.Σ.
θαη ηνπ Σ.η.Δ., αλαδεηθλχνληαο ηελ δηαθνξεηηθή νπηηθή γσλία ηνπ
αθπξσηηθνχ
δηθαζηή
απφ απηή ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ δηθαζηή.
Ζ εθδήισζε είρε ηδηαίηεξα κεγάιε ζπκκεηνρή
απφ ζηειέρε ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη ηεο ειεχζεξεο αγνξάο πνπ αζρνινχληαη κε ην αληηθείκελν
ησλ
δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ, ελψ ε εθηεηάκελε ζπδήηεζε πνπ
αθνινχζεζε απνζαθήληζε πνιιά απφ ηα εξσηήκαηα ησλ ζπκκεηερφλησλ.
Οη εηζεγήζεηο ηεο εκεξίδαο ζα δεκνζηεπζνχλ
ζηα ηεχρε 1&2/2010
ηνπ ΓεΣΘΔ & αγνξά.

Ενημερωτικό δελτίο δημοσίων συμβάσεων

Εκδήλωση ΚΔΕΟΔ σε συνεργασία με το Ελεγκτικό Συνέδριο «Δέκα χρόνια
προσυμβατικός έλεγχος δημοσίων συμβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο»
δηθαζηηθφ έιεγρν ηνπ ΣηΔ θαη σο εθ
ηνχηνπ δελ ηίζεηαη ζέκα ζχγθξνπζεο αξκνδηνηήησλ ησλ δχν δηθαζηεξίσλ.
Τν Θέληξν Γηεζλνχο θαη Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Γηθαίνπ δηνξγάλσζε ζε ζπλεξγαζία κε ην Διεγθηηθφ
Σπλέδξην εθδήισζε ζηηο 19 Φεβξνπαξίνπ γηα ηα δέθα ρξφληα ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ ησλ δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ ζην ακθηζέαηξν ηνπ
«Κεγάξνπ Γηνηθεηνχ Θεφδσξνπ Β.
Θαξαηδά».

Σηε ζπλέρεηα, ν θ. Κάξθαιεο, Αληεπίηξνπνο Δπηθξαηείαο ζην EΣ έζημε
ηα εμήο εξσηήκαηα: α) εάλ ην VI
Τκήκα ηνπ ΔΣ, θαζψο θαη ηα αξκφδηα Θιηκάθηα πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέ-

Τελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ραηξέηηζαλ ν πξφεδξνο ηνπ ΔΣ θ. Κνύξηεο
θαη ε δηεπζχληξηα ηνπ ΘΓΔΟΓ θ.
Κνπηνύπα-Ρεγθάθνπ, ελψ ηε ζπδήηεζε ζπληφληζε ν Αληηπξφεδξνο ηνπ
ΣηΔ, θ. Μελνπδάθνο.
Σηελ εηζήγεζή ηνπ κε ζέκα ηνλ
πξνζπκβαηηθφ έιεγρν λνκηκφηεηαο
απφ ην ΔΣ, ν θ. Καξαβνθύξεο, Αληηπξφεδξνο ηνπ ΔΣ, Πξφεδξνο VI
Τκήκαηνο, αλέιπζε ην λνκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηνλ έιεγρν ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ κεγάιεο νηθνλνκηθήο αμίαο.
O θ. Μειηώλεο, Σχκβνπινο ηνπ ΔΣ,
αλέιπζε ηελ λνκνινγία ηνπ ΑΔΓ,
ηνλίδνληαο
φηη
ν
πξνιεπηηθφο
έιεγρνο λνκηκφηεηαο ηνπ ΔΣ δελ
ππνθαζηζηά ζε θακία πεξίπησζε ηνλ

ζεηο πνπ ζέηεη ην άξζξν 6 ηεο ΔΣΓΑ,
ψζηε λα εκπίπηνπλ ζηελ έλλνηα ηνπ
δηθαζηεξίνπ θαη β) εάλ νη δηθαζηέο
έρνπλ ην δηθαίσκα ή ηελ ππνρξέσζε λα εθαξκφζνπλ ηελ ΔΣΓΑ θαηά
ηνλ πξνζπκβαηηθφ έιεγρν ησλ δεκφζησλ ζπκβάζεσλ.
Τε δηαδηθαζία ηνπ ειέγρνπ ησλ δηαθεξχμεσλ απφ ην ΔΣ αλέπηπμε αλαιπηηθά θαη εκπεξηζηαησκέλα ε θ.

Κνπινπκπίλε, Σχκβνπινο ηνπ ΔΣ.
Ζ θχζε ηεο δηαθήξπμεο είλαη θαλνληζηηθή θαη, φπσο εηπψζεθε, ην
ειάρηζην πεξηερφκελφ ηεο πξέπεη
λα πξνζδηνξίδεηαη κε ζαθήλεηα
απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή.
Ο θ. Σακακίδεο, Δηζεγεηήο ηνπ ΔΣ
αλαθέξζεθε ζηηο δηαηάμεηο ηεο
Οδεγίαο 2004/18 πνπ ξπζκίδνπλ
ηελ επίθιεζε ησλ ηθαλνηήησλ ηξίησλ θνξέσλ (δάλεηα εκπεηξία) θαη
αλέπηπμε ηελ ζρεηηθή λνκνινγία
ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Δ.Δ. θαη ησλ
εζληθψλ δηθαζηεξίσλ.
Ζ εθδήισζε νινθιεξψζεθε κε
ηελ εηζήγεζε ηεο θ. Μαξαγθνύ,
Σπκβνχινπ ηνπ ΔΣ κε ζέκα ηηο
πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο ηνπ
άξζξνπ 225 ηνπ Θψδηθα Γήκσλ
θαη Θνηλνηήησλ, έρνπλ σο ζθνπφ
ηε κειέηε θαη εθηέιεζε έξγσλ θαη
πξνγξακκάησλ αλάπηπμεο κηαο
πεξηνρήο θαη ζπλάπηνληαη απφ
ηνπο ηνπηθνχο θνξείο κε ην Γεκφζην ή κεηαμχ ηνπο.
Τφζν νη εηζεγήζεηο φζν θαη νη παξεκβάζεηο απφ λνκηθνχο πνπ παξαθνινχζεζαλ ηελ εθδήισζε ζπλέβαιαλ ζηελ εκβάζπλζε ησλ δεηεκάησλ πνπ έρνπλ αλαθχςεη θαηά ηνλ πξνζπκβαηηθφ έιεγρν ησλ
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ απφ ην Διεγθηηθφ Σπλέδξην.

Έναρξη του προγράμματος διδυμοποίησης HR/2007/IB/FI/03TL μεταξύ Ελλάδας
και Κροατίας για τις Συμπράξεις Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)

Τελ Παξαζθεπή 12.02.2010 πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Εάγθξεκπ ηεο
Θξναηίαο ε ηειεηή έλαξμεο ηνπ
πξνγξάκκαηνο
δηδπκνπνίεζεο
Σελίδα 2

HR/2007/IB/FI/03TL, πνπ αθνξά
ηελ ελίζρπζε ηεο δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο Θξναηηθήο Υπεξεζίαο
Σπκπξάμεσλ Γεκνζίνπ – Ηδησηηθνχ
Τνκέα (ΣΓΗΤ) θαηά ηελ εθαξκνγή
ηεο λέαο λνκνζεζίαο ζηνλ ηνκέα
απηφ. Τν πξφγξακκα εθηειείηαη απφ
ηελ Κνλάδα Παξαθνινχζεζεο Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ (ΚΟΠΑΓΗΣ) ηνπ
Θέληξνπ Γηεζλνχο θαη Δπξσπατθνχ
Οηθνλνκηθνχ Γηθαίνπ (ΘΓΔΟΓ) ζε
ζπλεξγαζία κε ηελ Δηδηθή Γξακκαηεία ΣΓΗΤ ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο,
Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Λαπηηιίαο
θαη ζα δηαξθέζεη σο ηνλ Ηνχλην ηνπ
2010. Τελ ειιεληθή δηνίθεζε εθπξν-

ζψπεζε ν θνο Νηθόιανο Μαληδνύθαο, Δηδηθφο Γξακκαηέαο ΣΓΗΤ θαη
επηθεθαιήο ηνπ πξνγξάκκαηνο
(project leader) απφ ειιεληθήο
πιεπξάο. Σηε θσηνγξαθία εκθαλίδνληαη απφ αξηζηεξά πξνο ηα
δεμηά ν θ. Ν. Μαληδνύθαο, ν θ.
Paolo Berizzi (εθπξφζσπνο ηεο
Αληηπξνζσπείαο ηεο Δπξσπατθήο
Δπηηξνπήο ζηελ Θξναηία, αξκφδηνο
γηα ηα πξνγξάκκαηα δηδπκνπνίεζεο) θαη ν θ. Kamilo Vrana, επηθεθαιήο ηεο Θξναηηθήο Υπεξεζίαο
ΣΓΗΤ θαη project leader απφ θξναηηθήο πιεπξάο.

Ενημερωτικό δελτίο δημοσίων συμβάσεων

Διαδικασία παράβασης του κοινοτικού δικαίου των δημοσίων
συμβάσεων κατά της Γερμανίας για κατάτμηση σύμβασης
δεκόζηα ζύκβαζε ππεξεζηώλ
– θαηώθιη εθαξκνγήο νδεγηώλ - απεπζείαο αλάζεζε –
θαηάηκεζε ζύκβαζεο - δεκνζηόηεηα
Ζ Δπηηξνπή απνθάζηζε ηελ
28.01.2010 λα απνζηείιεη ζηε
Γεξκαλία αηηηνινγεκέλε γλψκε γηα ππφζεζε θαηάηκεζεο
δεκφζηαο ζχκβαζεο. Δηδηθφηεξα, θαηά ηα έηε 2006/2007 ν
Γήκνο ηνπ Λίληεξλρανπδελ
απνθάζηζε λα αλαθαηλίζεη ηνλ
ρψξν πνιιαπιψλ ρξήζεψλ
ηνπ θαη αλέζεζε ηηο ζπκβάζεηο
γηα ηελ εθπφλεζε ησλ ζρεηηθψλ κειεηψλ ζε ηνπηθφ αξρηηέθηνλα ρσξίο λα δηελεξγήζεη
δηαγσληζκφ. Ζ ελ ιφγσ αλαθαίληζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί

ζε δηάζηεκα πεξηζζφηεξσλ
εηψλ θαη δηαηξείηαη ζε δηάθνξα θαηαζθεπαζηηθά ηκήκαηα. Γνζέληνο, φκσο, φηη
ε αμία ησλ αξρηηεθηνληθψλ
κειεηψλ γηα ην ζχλνιν ηνπ
έξγνπ ππεξβαίλεη ην θαηψθιη εθαξκνγήο ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ, ε ελ ιφγσ
ζχκβαζε κειεηψλ έπξεπε
λα είρε αλαηεζεί θαηφπηλ
δηαγσληζκνχ ζχκθσλα κε
ηηο Οδεγίεο πεξί δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ.
Ζ Γεξκαληθή θπβέξλεζε
ζεσξεί φηη νη ζπκβάζεηο
γηα ηελ εθπφλεζε αξρηηεθηνληθψλ κειεηψλ είλαη δηαθξηηέο, αθνχ ε θάζε κία
αθνξά δηαθνξεηηθφ θαηαζ-

θεπαζηηθφ
ηκήκα
ηνπ
έξγνπ. Δθφζνλ δε ε αμία
θάζε επηκέξνπο ζχκβαζεο
δελ ππεξβαίλεη ην θαηψθιη
εθαξκνγήο ηνπ θνηλνηηθνχ
δηθαίνπ, ην δίθαην απηφ δελ
εθαξκφδεηαη. Ζ Δπηηξνπή,
αληίζεηα, ζεσξεί φηη νη ελ
ιφγσ αξρηηεθηνληθέο κειέηεο απνηεινχλ αληηθείκελν
κίαο εληαίαο ζχκβαζεο,
αθνχ αθνξνχλ ην ίδην θηίξην θαη έξγν. Θα έπξεπε
ζπλεπψο ε ζχκβαζε απηή
λα είρε αλαηεζεί θαηφπηλ
δηελέξγεηαο δηαγσληζηηθήο
δηαδηθαζίαο.
http://ec.europa.eu/
i n t e r n a l _ m a r k e t /
publicprocurement/
infringements_en.htm

Διαδικασία εξαίρεσης δραστηριότητας παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας στην Ιταλία από την Οδηγία 2004/17/ΕΚ
ζπκβάζεηο Ο.Κ.Ω. - παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο
– δξαζηεξηόηεηα πνπ εθηίζεηαη ζηνλ αληαγσληζκό δηαδηθαζία εμαίξεζεο από
ηελ Οδεγία 2004/17/ΔΚ
Σηηο 15.02.2010 παξειήθζε
απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή αίηεζε ηνπ άξζξνπ 30
(5) ηεο Οδεγίαο 2004/17/
ΔΘ πεξί εμαηξέζεσο ηεο
ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο απφ ηελ εθαξκνγή
ηεο ελ ιφγσ Οδεγίαο (ΔΔ C
47/28, 25.02.2010).
Ζ αίηεζε ππνβιήζεθε απφ
ηελ εηαηξεία «Compagnia
Valdostana
delle
Acque
S.p.A.» θαη αθνξά ηελ παξαγσγή θαη πψιεζε ειεθηξηζκνχ ζηελ Ηηαιία.
Υπελζπκίδεηαη φηη ζχκθσλα
κε ην άξζξν 30(1) ηεο Οδεγίαο 2004/17/ΔΘ, «Οη ζπκ-
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βάζεηο πνπ πξννξίδνληαη λα
επηηξέςνπλ ηελ άζθεζε
δξαζηεξηόηεηαο νξηδόκελεο
ζηα άξζξα 3 έσο 7 δελ ππόθεηληαη ζηελ παξνύζα
νδεγία, εάλ ε δξαζηεξηόηεηα, ζην θξάηνο κέινο όπνπ
αζθείηαη, είλαη απεπζείαο
εθηεζεηκέλε ζηνλ αληαγσληζκό ζε αγνξέο ζηηο νπνίεο
ε πξόζβαζε δελ είλαη πεξηνξηζκέλε». Θάζε πεξίπησζε
θξίλεηαη απηνηειψο κε ηελ
αμηνιφγεζε ησλ εθάζηνηε
ζπληξερνπζψλ ζπλζεθψλ
ζχκθσλα κε ηνπο ζθνπνχο
ηεο Οδεγίαο 2004/17 θαη
ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε ηπρφλ εθαξκνγή θαη
επηξξνή ησλ θαλφλσλ ηνπ
δηθαίνπ ηνπ αληαγσληζκνχ.
Ζ Δπηηξνπή έρεη ζηε δηάζεζή ηεο πξνζεζκία 3 κελψλ
(κέρξη 16.05.2010) γηα λα
εθδψζεη απφθαζε επί ηεο

σο άλσ αίηεζεο. Ζ πξνζεζκία απηή δχλαηαη λα
παξαηαζεί γηα έλα επηπιένλ ηξίκελν, ππφ ηνλ φξν
φηη ε παξάηαζε ζα δεκνζηεπζεί ζηελ Δ.Δ.Δ.Δ.
Σεκεηψλεηαη, ηέινο, φηη
ζχκθσλα κε ην άξζξν 30
(6) ηεο Οδεγίαο 2004/17/
ΔΘ, ηπρφλ άιιεο παξφκνηεο
αηηήζεηο εμαίξεζεο ζρεηηθά
κε ηελ παξαγσγή θαη πψιεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο
ζηελ Ηηαιία πνπ ζα ππνβιεζνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα
ηεο πξνζεζκίαο ηεο σο
άλσ αίηεζεο δελ ζα ζεσξεζνχλ σο λέα δηαδηθαζία
θαη ζα θξηζνχλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εθθξεκνχζα
αίηεζε.
h tt p: / / e u r - l e x.e ur o pa.e u/
LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:C:2010:047:0028:002
8:EN:PDF
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Αναπροσαρμογή Προεκτιμωμένων Αμοιβών Μελετών και
Υπηρεσιών για το έτος 2010

δεκόζηα ζύκβαζε ππεξεζηώλ – κειέηεο δεκνζίσλ
έξγσλ – πξνεθηηκώκελεο
ακνηβέο κειεηεηώλ
Γεκνζηεχζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Έξγσλ ε κε
αξ.
πξση.
Γ17γ/06/34/
ΦΛ439/17.02.2010 εγθχθιηνο
7
κε
ζέκα
«Αλαπξνζαξκνγή
ηηκήο
ζπληειεζηή (ηθ) ηνπ Θαλνληζκνχ
Πξνεθηηκσκέλσλ
Ακνηβψλ Κειεηψλ θαη Υπεξεζηψλ γηα ην έηνο 2010».
Δηδηθψηεξα, ε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή (ηθ) πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν ΓΔΛ.3 ηνπ
Θαλνληζκνχ Πξνεθηηκψκελσλ Ακνηβψλ Κειεηψλ θαη

Υπεξεζηψλ, πνπ εγθξίζεθε
κε
ηελ
αξ.
ΓΚΔΟ/α/
ν/1257/09.08.05 (ΦΔΘ Β
1162 ) απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ η. ΠΔΦΩΓΔ, αλαπξνζαξκφδεηαη ζε 1,159. Όπσο
αλαθέξεηαη ζην
άξζξν
ΓΔΛ.3 ηνπ σο άλσ Θαλνληζκνχ, ε ηηκή απηή «νξίδεηαη
γηα θάζε έηνο σο ν ιόγνο
ηνπ επίζεκνπ γεληθνύ δείθηε θαηαλαισηή ηνπ Γεθεκβξίνπ ηνπ πξνεγνύκελνπ
έηνπο
πξνο ηνλ επίζεκν
δείθηε ηηκώλ θαηαλαισηή
ηνπ Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο
2004»
πνπ
έρεη
ηηκή
98,261
(έηνο
βάζεο:
2005=100). Θαηφπηλ ηνχησλ, δεδνκέλνπ φηη ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο
ηεο Δ.Σ.Υ.Δ. ν γεληθφο δείθ-

ηεο ηηκψλ θαηαλαισηή ηνπ
Γεθεκβξίνπ 2009 δηακνξθψζεθε ζε 113,920, ε
ηηκή ηνπ ζπληειεζηή (ηθ),
πνπ πξνθχπηεη σο ν ιφγνο
113,920/98,261 ηζνχηαη κε
1,159. Δπηζεκαίλεηαη φηη
ζχκθσλα κε ην άξζξν 4
παξ. 7 ηνπ λ. 3316/05, νη
πξνθεξχμεηο πνπ εγθξίλνληαη κεηά ηηο 20.03.2010
ιακβάλνπλ
ππνρξεσηηθά
ππφςε ηελ σο άλσ αλαπξνζαξκνγή ησλ ηηκψλ γηα
ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο.
http://www.ggde.gr/
index.php?
option=com_docman&task=cat_
view&gid=52&Itemid=188

Η Επιτροπή καλεί την Ελλάδα να επανεξετάσει τη σύναψη
σύμβασης για συλλογή επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων
αηηηνινγεκέλε γλώκε - δεκόζηα ζύκβαζε ππεξεζηώλ
– ππεξεζίεο δηαρείξηζεο
ηαηξηθώλ απνβιήησλ – δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο
ρσξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε
Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή απνθάζηζε λα δεηήζεη επηζήκσο
απφ ηελ Διιάδα λα επαλεμεηάζεη ηνλ δηαγσληζκφ πνπ
πξνθεξχρζεθε απφ ηελ Δπηηξνπή Πξνκεζεηψλ Υγείαο
γηα ηε ζχλαςε ζχκβαζεο
δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε επηθίλδπλσλ ηαηξηθψλ απνβιήησλ
ζηελ 1ε πεξηθεξεηαθή πγεηνλνκηθή ππεξεζία Αηηηθήο
(1ε ΓΥΠΔ ΑΤΤΗΘΖΣ). Σχκθσλα κε ηελ Δπηηξνπή, ε
ζχλαςε ηεο ελ ιφγσ ζχκ-
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βαζεο
πξαγκαηνπνηήζεθε
βάζεη δηαδηθαζίαο δηαπξαγκάηεπζεο, ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο δηαγσληζκνχ.
Τν επίζεκν απηφ αίηεκα
έρεη ιάβεη ηελ κνξθή
«αηηηνινγεκέλεο γλψκεο»,
ε νπνία απνηειεί ηε δεχηεξε θάζε ηεο δηαδηθαζίαο
επί παξαβάζεη, πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 258 ηεο
Σπλζήθεο γηα ηε Ιεηηνπξγία
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
Δάλ δελ δνζεί ηθαλνπνηεηηθή απάληεζε εληφο δχν
κελψλ, ε Δπηηξνπή δχλαηαη
λα παξαπέκςεη ην ζέκα ζην
Γηθαζηήξην ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο.
Σχκθσλα κε ηελ Δπηηξνπή,
ε πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία

κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο
πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε
πξνθήξπμεο
δηαγσληζκνχ
ζπληζηά
παξάβαζε
ηνπ
άξζξνπ 2 ηεο Οδεγίαο
2004/18 γηα ηηο δεκφζηεο
ζπκβάζεηο.
Δπίζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή
παξέβε ηηο ππνρξεψζεηο
πνπ επηβάιιεη ην άξζξν 28
ηεο ελ ιφγσ νδεγίαο, εθφζνλ δελ ηεξήζεθαλ νη φξνη
ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεψλ
ηεο, νη νπνίνη δηθαηνινγνχλ
ηελ πξνζθπγή ζηηο δηαδηθαζίεο ησλ εμαηξεηηθψλ πεξηπηψζεσλ.
http://ec.europa.eu/
internal_market/
publicprocurement/
index_en.htm
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Πρόσφατη νομολογία του Δικαστηρίου και του Γενικού
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΓΔΔ C-17/09, 21.01.2010,
Δπηηξνπή/Γεξκαλία

ισλψλ εξγαδνκέλσλ

Νομικό Ζήηημα

παξάβαζε θξάηνπο κέινπο
- ελεύθερη παροχή υπηρεζηώλ - άξζξν 49ΔΚ

Απεπζείαο αλάζεζε ζχκβαζεο ππεξεζηψλ δηάζεζεο
απνβιήησλ
Ζ απεπζείαο αλάζεζε ζχκβαζεο δηάζεζεο απνβιήησλ παξαβηάδεη ην θνηλνηηθφ δίθαην
Λέξειρ Κλειδιά
παξάβαζε θξάηνπο κέινπο
– Οδεγία 92/50/ΔΟΚ –
δεκόζηα ζύκβαζε ππεξεζηώλ – ππεξεζίεο δηάζεζεο
απνβιήησλ - απεπζείαο
αλάζεζε

Λέξειρ Κλειδιά

ΓΔΔ C-406/08,
28.01.2010, Uniplex
Νομικό Ζήηημα
Πξνζεζκία άζθεζεο πξνζθπγήο
θαηά
απφθαζεο
αλάζεζεο
Ζ έλαξμε ηεο πξνζεζκίαο
άζθεζεο πξνζθπγήο θαηά
ηεο απφθαζεο αλάζεζεο
μεθηλά απφ ηελ εκεξνκελία
πνπ έιαβε γλψζε ηεο παξάβαζεο ν ελδηαθεξφκελνο
Λέξειρ Κλειδιά

ΓΔΔ C-546/07,21.01.2010,
Δπηηξνπή/Πνισλία
Νομικό Ζήηημα
Απνθιεηζκφο ηεο δπλαηφηεηαο επηρεηξήζεσλ άιισλ
θξαηψλ κειψλ λα ζπλάπηνπλ κε πνισληθέο επηρεηξήζεηο ζπκβάζεηο έξγνπ
πνπ εθηεινχληαη ζηε Γεξκαλία
Παξαβίαζε ηεο ειεχζεξεο
παξνρήο εξγαζηψλ ε απαγφξεπζε απφζπαζεο Πν-

πξνδηθαζηηθό εξώηεκα –
Οδεγία 89/665/ΔΟΚ - ζπκθσλία-πιαίζην – πξνκήζεηα αηκνζηαηηθνύ πιηθνύ –
δηαδηθαζίεο πξνζθπγήο –
έλαξμε
πξνζεζκίαο
άζθεζεο
πξνζθπγήο
–
παξέθηαζε πξνζεζκίαο –
δηαθξηηηθή επρέξεηα εζληθνύ δηθαζηή – αλεθάξκνζην εζληθώλ δηαηάμεσλ πνπ
δελ επηδέρνληαη εξκελεία
ζύκθσλε κε ην θνηλνηηθό
δίθαην

ΓΔΔ C-456/08,28.01.2010,
Δπηηξνπή/Ηξιαλδία
Νομικό Ζήηημα
Αλάζεζε δεκφζηαο ζχκβαζεο ρσξίο πξνεγνχκελε
γλσζηνπνίεζή ηεο ζηνπο
απνθιεηζζέληεο ππνςήθηνπο
Ζ αλάζεζε ζχκβαζεο ρσξίο πξνεγνχκελε γλσζηνπνίεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ παξαβηάδεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ππέρεη ε Οδεγία
89/665
Λέξειρ Κλειδιά
παξάβαζε θξάηνπο κέινπο
– Οδεγία 93/37/ΔΟΚ –
Οδεγία 89/665/ΔΟΚ – δεκόζηα ζύκβαζε έξγνπ –
άζθεζε πξνζθπγήο θαηά
ηεο απόθαζεο αλάζεζεο –
εκεξνκελία έλαξμεο πξνζεζκίαο – αξρή ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο – αξρή ηεο
αζθάιεηαο δηθαίνπ

Περιζζόηερες πληροθορίες για ηη δραζηηριόηηηα ηοσ Δικαζηηρίοσ και ηοσ
Γενικού Δικαζηηρίοσ ηης Εσρωπαϊκής Ένωζης ζηην ιζηοζελίδα:
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6308/
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Ζ Κνλάδα Παξαθνινχζεζεο Γηαγσληζκψλ θαη Σπκβάζεσλ (ΚνΠαΓηΣ)
ιεηηνπξγεί απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 1997, ζηε Θεζζαινλίθε, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Θέληξνπ Γηεζλνχο Δπξσπατθνχ θαη Οηθνλνκηθνχ Γηθαίνπ
(ΘΓΔΟΓ). Απνηειεί κία γλσκνδνηηθή δνκή πνπ παξέρεη ζην Υπνπξγείν
Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Λαπηηιίαο θαη ζε φιεο ηηο ειιελη-

Ηθάξσλ 1 (ΤΘ 14)
551 02 Θαιακαξηά

θέο αλαζέηνπζεο αξρέο εμεηδηθεπκέλε θαη ηαρχηαηε ζπκβνπιεπηηθή
ππνζηήξημε θαηά ηελ δεκνπξάηεζε ζπκβάζεσλ έξγσλ θαη ηερληθψλ
ππεξεζηψλ, πνπ ππάγνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ

Τει.:2310 476 103-4
Fax:2310 476 105
E-mail:mopadis@cieel.gr

http://mopadis.cieel.gr

2004/18 & 2004/17. Σπγθξνηεί έλα εζληθφ ζχζηεκα ειέγρνπ ηεο λνκηκφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ζεκαηνδφηεζε κηα λέα επνρή πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ελίζρπζεο ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηε δεκνπξάηεζε ησλ δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ.

Θ π θ ιν θ φ ξ ε ζ ε

ην

ηεχρνο

3/2009 ηεο λνκηθήο επηζεψξεζεο ΓεΣΘΔ & αγνξά, κε πινχζηα χιε ζε ζεκαηηθέο ηνπ δεκφζηνπ νηθνλνκηθνχ δηθαίνπ. Γηα
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο θαη
ζπλδξνκέο
ηζηνζειίδα

επηζθεθζείηε
ηνπ

http://www.diske.gr/
επηθνηλσλήζηε

ηελ

πεξηνδηθνχ

καδί

καο

ή
ζην

ηειέθσλν 2310 476103 ή απνζηείιεηε κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζηελ δηεχζπλζε diske@cieel.gr
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