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Στα όπλα !

Νέο καθεστώς για τη σύναψη συµβάσεων στους τοµείς άµυνας & ασφάλειας
Οι αµυντικές προµήθειες αποτελούν
ένα µεγάλο τµήµα του τοµέα των
δηµοσίων συµβάσεων στην EE, µε
τους αµυντικούς προϋπολογισµούς
των κρατών µελών να αγγίζουν τα
170 δις €, από τα οποία περίπου 80
δις € αφορούν συµβάσεις (30 δις €
για την προµήθεια εξοπλισµού).
Ωστόσο, η πλειονότητα εξ αυτών
εξαιρείται από το πεδίο εφαρµογής
των κοινοτικών κανόνων περί δηµοσίων συµβάσεων και ανατίθεται αποκλειστικά βάσει των ρυθµίσεων
των εθνικών εννόµων τάξεων, οι
οποίες παρουσιάζουν πολλές και
εκτεταµένες διαφορές.
Βάση της εξαίρεσης αυτής αποτέλεσε η διάταξη του άρθρου 296 (1) b
ΣΕΚ, το οποίο παρέχει στα κράτη
µέλη τη δυνατότητα να εξαιρούν
από την εφαρµογή του κοινοτικού
δικαίου ζητήµατα που σχετίζονται µε
τους τοµείς της άµυνας & ασφάλειας. Ωστόσο, σύµφωνα µε την πάγια
νοµολογία του ∆ΕΚ, οι εξαιρέσεις
από το κοινοτικό δίκαιο πρέπει να
ερµηνεύονται συσταλτικά, η δε εφαρµογή τους να περιορίζεται σε
σαφώς προσδιορισµένες & πλήρως
αιτιολογηµένες περιπτώσεις. Παρά
ταύτα, τα περισσότερα ΚΜ επέλεγαν
συχνά την επίκληση του άρθρου
296 ΣΕΚ, εκµεταλλευόµενα την γενική και ασαφή διατύπωσή του, µε
συνέπεια να περιορίζεται σε µεγάλο
βαθµό το «άνοιγµα» της αγοράς
των αµυντικών συµβάσεων στον
ενδοκοινοτικό ανταγωνισµό.
Το πρόβληµα αυτό έρχεται να αντιµετωπίσει η νέα κοινοτική οδηγία
2009/81/ΕΚ, η οποία ετέθη σε ισχύ
στις 21.08.2009.
Στόχος: Η οδηγία 2009/81/ΕΚ στοχεύει να διευρύνει τον ανταγωνισµό
στην αγορά των δηµοσίων συµβάσεων άµυνας και της ασφάλειας,
εισάγοντας διατάξεις που ευνοούν

τη διαφάνεια και τον ανταγωνισµό,
προσαρµοσµένες όµως στις ιδιαιτερότητες των εξαιρετικά ευαίσθητων
αυτών τοµέων.
Πεδίο εφαρµογής: Η νέα οδηγία εφαρµόζεται στις συµβάσεις µε αντικείµενο την προµήθεια όπλων, πυροµαχικών και πολεµικού υλικού, αλλά
και –µη πολεµικού- υλικού ασφαλείας, όπως λ.χ. εξοπλισµός κατά της
τροµοκρατίας. Αντίθετα, η σύναψη
συµβάσεων που δεν αφορούν αµυντικό ή ευαίσθητο υλικό, συνεχίζουν
να υπόκεινται στις διατάξεις της
«κλασικής» κοινοτικής οδηγίας για

τις δηµόσιες συµβάσεις 2004/18/ΕΚ.
Καινοτοµίες: Για να προσαρµοσθεί
στις ιδιαιτέρες ανάγκες των τοµέων
της άµυνας και της ασφάλειας, η
οδηγία 2009/81/ΕΚ εισάγει µία σειρά
από καινοτοµίες. Ειδικότερα: α) Επιτρέπεται η άνευ όρων πρόσβαση
στην διαδικασία της διαπραγµάτευσης µε προκήρυξη διαγωνισµού,
ώστε να παρέχεται στην αναθέτουσα
αρχή αυξηµένη ευελιξία κατά τη διαδικασία ανάθεσης. β) Η αναθέτουσα
αρχή δικαιούται να απαιτήσει από
τους υποψηφίους να παράσχουν
ειδικές εγγυήσεις σχετικά µε την κατοχύρωση της εµπιστευτικότητας &
ασφάλειας των πληροφοριών και

στοιχείων που αφορούν την εθνική
άµυνα και ασφάλεια και την ασφάλεια της αλυσίδας τροφοδοσίας
(εµπρόθεσµη και αξιόπιστη εκτέλεση της σύµβασης, ιδίως σε περιπτώσεις κρίσεων. γ) Ειδικές διατάξεις
για τις συµβάσεις έρευνας και ανάπτυξης στοχεύουν να εξισορροπήσουν την ανάγκη ενίσχυσης και
προστασίας της έρευνας µε το απαιτούµενο «άνοιγµα» των τοµέων
παραγωγής. δ) Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να επιβάλλουν στους
αναδόχους να επιλέγουν τους υποκατασκευαστές, υπεργολάβους και
προµηθευτές τους µέσω µίας διαγωνιστικής διαδικασίας, µε στόχο τη
διεύρυνση της αλυσίδας των προµηθευτών και την δηµιουργία επιχειρηµατικών ευκαιριών για τις
Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις στον
τοµέα της άµυνας και της ασφάλειας. ε) Τέλος, δηµιουργείται ένα ειδικό πλαίσιο κανόνων παροχής
έννοµης προστασίας, προσαρµοσµένο στις ιδιαιτερότητες των τοµέων
που καλύπτει η οδηγία 2009/81/ΕΚ.
Η θέση σε ισχύ της οδηγίας
2009/81/ΕΚ καθιστά αναγκαία την
συνολική επανεκτίµηση και αναθεώρηση του υφιστάµενου ελληνικού νοµικού και θεσµικού πλαισίου
συµβάσεων άµυνας και ασφάλειας,
ώστε να προσαρµοσθεί στις διατάξεις της νέας οδηγίας, στα πορίσµατα της πρόσφατης νοµολογίας του
∆ΕΚ, αλλά και στις βέλτιστες πρακτικές που αναπτύσσει ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Άµυνας. Επισηµαίνεται ότι η µεταγραφή της ως άνω
κοινοτικής οδηγίας στην ελληνική
έννοµη τάξη πρέπει να έχει ολοκληρωθεί µέχρι τις 21.8.2011.
Σπύρος Παναγόπουλος
LLM ∆ικηγόρος
Νοµικό στέλεχος ΜΟΠΑ∆ΙΣ

Ενηµερωτικό δελτίο δηµοσίων συµβάσεων
∆ιαδικασία επί παραβάσει κατά της Ολλανδίας για την απευθείας
ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης
βαση συνιστά σύµβαση παραχώρησης έργου και ότι,
συνεπώς, θα έπρεπε να είχε
ανατεθεί κατόπιν διαγωνισµού. Σύµφωνα µε την ΕπιΗ Επιτροπή απέστειλε την
τροπή, η σύµβαση δεν αφο08.10.2009 στην Ολλανδία
ρά µόνο την πώληση γης και
αιτιολογηµένη γνώµη για
την κατασκευή του έργου.
την απευθείας ανάθεση
Αντίθετα,
ο ανάδοχος υποµιας δηµόσιας σύµβασης.
χρεούται
να κατασκευάσει
Ο ∆ήµος του Αϊντχόβεν
ανέθεσε χωρίς διαγωνιστι- ορισµένα κτίρια και διαµερίκή διαδικασία σύµβαση για σµατα συγκεκριµένου µεγέτην ανάπτυξη ενός δηµοτι- θους, καθώς και συγκεκρικού κέντρου. Η Επιτροπή µένο αριθµό θέσεων στάθθεωρεί ότι η εν λόγω σύµ- µευσης. Αν και ο ανάδοχος
θα εκµεταλλευτεί µε ίδιο
απευθείας ανάθεση – σύµβαση παραχώρησης έργου
– άρθρο 226 ΣυνθΕΚ

… Ειδικότερα, το ότι η
προηγούµενη σύµβαση
τερµατίστηκε λόγω µη
ικανοποιητικής εκτέλεσής
της δεν συνιστά γεγονός
που δεν µπορεί να
προβλεφθεί. Σε κάθε
περίπτωση, ο πρόωρος
τερµατισµός της
σύµβασης θα πρέπει να
αποδοθεί στην
αναθέτουσα αρχή.
Συνεπώς, η Επιτροπή
θεωρεί ότι δεν
συνέτρεχαν λόγοι
προσφυγής στη
διαδικασία µε
διαπραγµάτευση χωρίς
προκήρυξη ...

κίνδυνο τα άνω ακίνητα
και δεν θα λαµβάνει αµοιβή από την αναθέτουσα
αρχή, η Επιτροπή θεωρεί
ότι ο ∆ήµος του Αϊντχόβεν
έχει δώσει στον ανάδοχο
δικαίωµα
εκµετάλλευσης
υπό την έννοια της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, αφού ο
ανάδοχος λαµβάνει συγκεκριµένες άδειες οικοδοµής
που του δίνουν το δικαίωµα να κατασκευάσει και να
εκµεταλλευτεί το έργο που
προβλέπεται στη σύµβαση.

∆ιαδικασία επί παραβάσει κατά της Σλοβακίας για την απευθείας
ανάθεση σύµβασης παροχής νοµικών υπηρεσιών
σύµβασης από τον ανάδοχο.
Κατόπιν ανέθεσε σύµβαση
παροχής νοµικών υπηρεσιών
προϋπολογισµού
19.600.000 € και αόριστης
διάρκειας σε άλλον ανάδοΗ Επιτροπή απέστειλε την
χο.
08.10.2009 στη Σλοβακία
Η κυβέρνηση υποστήριξε ότι
αιτιολογηµένη γνώµη για
προσέφυγε στη διαδικασία
την απευθείας ανάθεση
µε διαπραγµάτευση χωρίς
δηµόσιας σύµβασης παροπροηγούµενη
δηµοσίευση
χής νοµικών υπηρεσιών.
προκήρυξης για λόγους καΤο 2007, το υπουργείο
τεπείγοντος οφειλόµενους
µεταφορών αποφάσισε να
σε συνθήκες που δεν ήταν
τερµατίσει πρόωρα τη σύµδυνατόν να προβλεφθούν.
βαση παροχής νοµικών
Η Επιτροπή θεωρεί ότι η
υπηρεσιών που είχε καταρΣλοβακία παραβίασε την
τίσει για λόγους µη ικανουποχρέωση διαφάνειας που
ποιητικής εκτέλεσης της
απευθείας ανάθεση – δηµόσια σύµβαση υπηρεσίας
– νοµικές υπηρεσίες –
κατεπείγον

πηγάζει από τις γενικές
αρχές της Συνθήκης. Ειδικότερα, το ότι η προηγούµενη σύµβαση τερµατίστηκε λόγω µη ικανοποιητικής
εκτέλεσής της δεν συνιστά
γεγονός που δεν µπορεί να
προβλεφθεί. Σε κάθε περίπτωση, ο πρόωρος τερµατισµός της σύµβασης θα
πρέπει να αποδοθεί στην
αναθέτουσα αρχή. Συνεπώς, η Επιτροπή θεωρεί ότι
δεν συνέτρεχαν λόγοι προσφυγής στη διαδικασία µε
διαπραγµάτευση
χωρίς
προηγούµενη δηµοσίευση
προκήρυξης.

∆ιαδικασία επί παραβάσει κατά του Ηνωµένου Βασιλείου για την
απευθείας ανάθεση σύµβασης παροχής υπηρεσιών στέγασης
Γλασκώβης. Η ένωση αυτή,
η οποία λειτουργεί υπό τη
µορφή «κοινωνικού ενοικιαστή»
(registered
social
landlord), ανέθεσε χωρίς να
ακολουθήσει διαγωνιστική
Η Επιτροπή απέστειλε την
διαδικασία σε διάφορες το08.10.2009 αιτιολογηµένη
πικές οργανώσεις στέγασης
γνώµη στο Ηνωµένο Βασίσυµβάσεις για τη διαχείριση
λειο για υπόθεση που αφοτων κατοικιών που της ανήρά την απευθείας ανάθεση
καν.
σύµβασης υπηρεσιών διαχείρισης των κατοικιών της Σύµφωνα µε την Επιτροπή
στεγαστικής ένωσης της οι συµβάσεις αυτές συνιαπευθείας ανάθεση – δηµόσια σύµβαση υπηρεσιών- διαχείριση ακινήτωνκοινωνικές κατοικίες
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στούν δηµόσιες συµβάσεις,
οι οποίες θα έπρεπε να
ανατεθούν κατόπιν διαφανών διαδικασιών ανάθεσης
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις
και τις διαδικασίες που
προβλέπονται στην οδηγία
2004/18/ΕΚ. Απουσία διαγωνιστικής διαδικασίας, η
Επιτροπή θεωρεί ότι το
Ηνωµένο Βασίλειο δεν τήρησε τις υποχρεώσεις που
πηγάζουν από την άνω
οδηγία.
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… η άνω εταιρεία,
συστήνοντας

Η Επιτροπή παραπέµπει στο ∆ΕΚ την Ισπανία για την ανάθεση συµβάσεων
σε κοινοπραξίες που σύστησε η ανήκουσα στο δηµόσιο εταιρεία IVVSA

κοινοπραξίες µε ιδιώτες
και αναθέτοντας σε αυτές
την ευθύνη να
εκτελέσουν διάφορες
δραστηριότητες στον
τοµέα της πολεοδοµίας,
προέβη στην ανάθεση
δηµοσίων συµβάσεων και
όχι στην εκτέλεση έργου
µε αυτεπιστασία ....

δηµόσια σύµβαση υπηρεσίας – µελέτες δηµοσίων
έργων – κοινοπραξία µεταξύ εταιρειών του δηµοσίου
και ιδιωτών – άρθρα 43 και
49 ΣυνθΕΚ
Η Επιτροπή παρέπεµψε την
08.10.2009 στο ∆ΕΚ την
Ισπανία για την εξής υπόθεση: Η IVVSA (Instituto
Valenciano de Vivienda,
S.A.)
είναι εταιρεία που
ανήκει εξολοκλήρου στην
τοπική κυβέρνηση της Βαλέντσια. Μεταξύ άλλων,
καταρτίζει
πολεοδοµικές
µελέτες και ασκεί δραστη-

ριότητες σχετικές µε έργα
υποδοµής στον τοµέα της
πολεοδοµίας, όπως είναι η
ανακαίνιση και προώθηση
των κοινωνικών κατοικιών.
Η IVVSA έχει συστήσει
κοινοπραξίες µε ιδιώτες,
σκοπός των οποίων είναι η
άσκηση
δραστηριοτήτων
παρεµφερών µε αυτές που
αναφέρθηκαν
ανωτέρω
(µελέτες, έργα υποδοµής
κλπ).
Η Επιτροπή θεωρεί ότι η
άνω εταιρεία, συστήνοντας
κοινοπραξίες µε ιδιώτες και
αναθέτοντας σε αυτές την

ευθύνη
να
εκτελέσουν
διάφορες δραστηριότητες
στον τοµέα της πολεοδοµίας, προέβη στην ανάθεση
δηµοσίων συµβάσεων και
όχι στην εκτέλεση έργου
µε αυτεπιστασία. Η Επιτροπή θεωρεί περαιτέρω ότι
κατά την ανάθεση των
συµβάσεων
αυτών
η
IVSSA δεν συµµορφώθηκε
µε τις κοινοτικές οδηγίες
περί δηµοσίων συµβάσεων,
ιδίως όσον αφορά την υποχρέωση δηµοσιότητας και
την αρχή της διαφάνειας, η
οποία πηγάζει και από τα
άρθρα 43 και 49 της

Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στην Ισπανία για εκτέλεση
απόφασης του ∆ΕΚ
δηµόσιες συµβάσεις –
έννοµη προστασία – περίοδος αναµονής πριν την
σύναψη της σύµβασης
(standstill) – εκτέλεση
απόφασης του ∆ΕΚ
… το νέο σύστηµα δεν
εγγυάται στην
πραγµατικότητα την
ύπαρξη χρονικού
διαστήµατος µεταξύ της
ανάθεσης της σύµβασης
και της κατάρτισής της,
το οποίο να εξασφαλίζει
ότι οι αποκλεισθέντες
υποψήφιοι θα διαθέτουν
όλα τα αναγκαία στοιχεία
για την αποτελεσµατική
άσκηση προσφυγών ....
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Η Επιτροπή αποφάσισε την
8.10.2009 να αποστείλει
στην Ισπανία προειδοποιητική επιστολή για την εκτέλεση της από 03.04.2008
απόφασης του ∆ΕΚ επί της
υπόθεσης
C-444/06
(Επιτροπή κατά Ισπανίας).
Με την απόφαση αυτή, το
∆ΕΚ έκρινε ότι η Ισπανία,
µη προβλέποντας υποχρεωτική προθεσµία για την
κοινοποίηση, εκ µέρους
της αναθέτουσας αρχής
προς όλους τους συµµετέ-

χοντες στον διαγωνισµό,
της απόφασης ανάθεσης
µιας σύµβασης και µη προβλέποντας
υποχρεωτική
προθεσµία αναµονής µεταξύ της ανάθεσης και της
σύναψης
της
σχετικής
σύµβασης, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από
το άρθρο 2, παράγραφος 1
στοιχεία α΄ και β΄ της Οδηγίας 89/665/ΕΟΚ.
Σύµφωνα µε τις ισπανικές
αρχές, το νέο ισπανικό
σύστηµα για τη δικαστική
προστασία στον τοµέα των
δηµοσίων
συµβάσεων,
όπως αυτό προβλέπεται
στον νόµο περί συµβάσεων
του δηµοσίου τοµέα (ν.
30/2007) µε ισχύ από
01.05.2008, συµµορφώνε-

ται πλήρως προς την οδηγία
89/668/ΕΟΚ,
όπως
αυτή ερµηνεύθηκε από το
∆ΕΚ στην υπόθεση C444/06.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
θεωρεί ότι το νέο σύστηµα
δεν εγγυάται στην πραγµατικότητα την ύπαρξη χρονικού διαστήµατος µεταξύ
της ανάθεσης της σύµβασης και της κατάρτισής
της, το οποίο να εξασφαλίζει ότι οι αποκλεισθέντες
υποψήφιοι θα διαθέτουν
όλα τα αναγκαία στοιχεία
για την αποτελεσµατική
άσκηση προσφυγών ενώπιον ανεξάρτητης αρχής σε
στάδιο, στο οποίο οι παραβάσεις επιδέχονται ακόµη
διόρθωση.
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Η Επιτροπή αποφασίζει να σταµατήσει τη διαδικασία παράβασης κατά
της Γερµανίας για τέσσερις υποθέσεις συµβάσεων οιονεί αυτεπιστασίας
απευθείας ανάθεση - σχέση οιονεί αυτεπιστασίας
(in-house) - προϋποθέσεις
ύπαρξης σχέσης in- house

… δεν απαιτείται η
εφαρµογή του κοινοτικού
δικαίου περί δηµοσίων
συµβάσεων σε
περίπτωση συνεργασίας
µεταξύ δύο αρχών του
δηµοσίου υπό τη µορφή
από κοινού ελεγχόµενων
δηµοσίων φορέων µε
περιορισµένη δράση υπό
συνθήκες οικονοµικής
αγοράς, οι οποίοι
πραγµατοποιούν το
µεγαλύτερο µέρος της
δραστηριότητάς τους µε
τις δηµόσιες αρχές στις
οποίες ανήκουν ....
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Η Επιτροπή αποφάσισε την
08.10.2009 να σταµατήσει
τη διαδικασία παράβασης
κατά της Γερµανίας για
τέσσερις υποθέσεις συµβάσεων οιονεί αυτεπιστασίας.
Οι δύο πρώτες υποθέσεις
αφορούν κάθετες µορφές
συνεργασίας µεταξύ φορέων του δηµοσίου. Συγκεκριµένα, το ∆ΕΚ µε δύο
αποφάσεις του Νοεµβρίου
2008 (C-324/07, Coditel
Brabant) και Σεπτεµβρίου
2009 (C-573/07, SEA)
έκρινε σε σχέση µε τις
συµβάσεις in- house ότι
δεν απαιτείται η εφαρµογή του κοινοτικού δικαίου
περί δηµοσίων συµβάσεων σε περίπτωση συνεργασίας µεταξύ δύο αρχών
του δηµοσίου υπό τη
µορφή από κοινού ελεγχόµενων δηµοσίων φορέων µε περιορισµένη δράση υπό συνθήκες οικονοµικής αγοράς, οι οποίοι
πραγµατοποιούν το µεγαλύτερο µέρος της δραστηριότητάς τους µε τις
δηµόσιες αρχές στις οποίες ανήκουν.

εταιρεία πληρούν τις προϋποθέσεις των in-house συµβάσεων που θέτει η νοµολογία του ∆ΕΚ. Επίσης, υπό το
πρίσµα των άνω αποφάσεων
η Επιτροπή αποφάσισε να
σταµατήσει τη διαδικασία
παράβασης κατά της Γερµανίας για υπόθεση που αφορά
την ανάθεση από το ∆ήµο
Αµβούργου στην εταιρεία

Κατόπιν των άνω αποφάσεων, η Επιτροπή αποφάσισε να σταµατήσει τη διαδικασία παράβασης κατά
της Γερµανίας για την υπόθεση που αφορά την ανάθεση από τη διοικητική
περιφέρεια
του
Worms
συµβάσεων στην εταιρεία
GML, στην οποία συµµετέχουν µόνο δήµοι και διοικητικές περιφέρειες, συµπεριλαµβανοµένης
της
διοικητικής
περιφέρειας
του Worms. Η GML πραγµατοποιεί τη δραστηριότητά της σχεδόν αποκλειστικά µε τους µετόχους της.
Οι συµβάσεις που ανατίθενται, συνεπώς, στην άνω

Dataport σύµβασης για την
προµήθεια και συντήρηση
λογισµικών εφαρµογών. Η
εταιρεία Dataport ελέγχεται
από τους δηµόσιους µετόχους της, συµπεριλαµβανοµένου του ∆ήµου Αµβούργου, και πραγµατοποιεί το
ουσιώδες τµήµα της δραστηριότητάς µε αυτούς τους
δηµόσιους µετόχους της.
Συνεπώς, και η εν λόγω
σύµβαση που καταρτίστηκε
µεταξύ του δήµου Αµβούργου και της εταιρείας Dataport πληροί τις προϋποθέσεις των συµβάσεων inhouse που θέτει η νοµολογία του ∆ΕΚ.
Οι

δύο

άλλες

υποθέσεις,

στις οποίες η Επιτροπή
αποφάσισε να τερµατίσει
τη διαδικασία παράβασης
κατά της Γερµανίας, αφορούν περιπτώσεις οριζόντιας συνεργασίας µεταξύ
φορέων
του δηµοσίου.
Συγκεκριµένα,
το
∆ΕΚ
έκρινε τον Ιούνιο 2009
στην υπόθεση C-480/06
(Επιτροπή κατά Γερµανίας)
ότι το κοινοτικό δίκαιο δεν
επιβάλλει στους δηµόσιους
οργανισµούς τη δηµιουργία ενός από κοινού ελεγχόµενου φορέα, αλλά µπορεί
να στηρίζεται σε µη κερδοσκοπική συνεργασία µε
σκοπό
την από κοινού
εκπλήρωση των δηµοσίων
αποστολών τους, εφόσον η
υλοποίηση της συνεργασίας αυτής διέπεται αποκλειστικά από στοιχεία και επιταγές που προσιδιάζουν
στην επιδίωξη σκοπών δηµοσίου συµφέροντος.
Σε συνέχεια της άνω απόφασης η Επιτροπή αποφάσισε να σταµατήσει τη διαδικασία παράβασης κατά
της Γερµανίας για σύµβαση
που καταρτίστηκε το Μάιο
2008 στη βόρεια ΡηνανίαΒεστφαλία µεταξύ δύο φορέων του δηµοσίου για την
προµήθεια και λειτουργία
λογισµικού, καθώς επίσης
και για υπόθεση που αφορά τη συνεργασία µεταξύ
δηµοσίων
φορέων
του
κρατιδίου του Ράινλαντ για
τη διαχείριση αποβλήτων.
Η Επιτροπή θεωρεί ότι,
σύµφωνα µε τα στοιχεία
που έχει στη διάθεσή της,
και οι δύο αυτές συνεργασίες διέπονται αποκλειστικά από στοιχεία και επιταγές που προσιδιάζουν στην
επιδίωξη σκοπών δηµοσίου

Ενηµερωτικό δελτίο δηµοσίων συµβάσεων

Πρόσφατη νοµολογία ∆ικαστηρίου και Πρωτοδικείου
… Εφόσον η κύρια
σύµβαση έχει ως
αντικείµενο την
κατασκευή κτιρίων, η
δηµοπρατούµενη
σύµβαση συνιστά
δηµόσια σύµβαση
έργου ....

ΠΕΚ Τ-437/05,
09.09.2009, Brink’s Security Luxembourg/Επιτροπή
Νοµικό Ζήτηµα
Απόρριψη προσφοράς διαγωνιζοµένου
Η προστασία της ιδιωτικής
ζωής δεν δικαιολογεί την
απόρριψη αιτήµατος γνωστοποίησης της σύνθεσης
µιας επιτροπής αξιολόγησης
Λέξεις Κλειδιά
αίτηση ακύρωσης – δηµοσιονοµικός κανονισµός –
κανονισµός 1049/2001/ΕΚ
- δηµόσια σύµβαση υπηρεσίας – υπηρεσίες φύλαξης
–αρχή της διαφάνειας –
πρόσβαση στα έγγραφα
∆ΕΚ C-573/07,
10.09.2009, Sea
Νοµικό Ζήτηµα
Απευθείας ανάθεση δηµόσιας σύµβασης
Η απευθείας ανάθεση δηµόσιας σύµβασης σε εταιρεία
δεν
απαγορεύεται
όταν η αναθέτουσα αρχή
ασκεί έλεγχο επ’ αυτής
ανάλογο µε αυτόν που
ασκεί στις δικές της υπηρεσίες

… Η προστασία της
ιδιωτικής ζωής δεν
δικαιολογεί την
απόρριψη αιτήµατος
γνωστοποίησης της
σύνθεσης µιας επιτροπής
αξιολόγησης ....

Λέξεις Κλειδιά
προδικαστικό ερώτηµα –
άρθρα 43, 45, 46, 49 και
86 ΕΚ - δηµόσια σύµβαση
υπηρεσίας – υπηρεσία συλλογής, µεταφοράς και διάθεσης των αστικών αποβλήτων – σύναψη σύµβασης χωρίς διαγωνισµό –
απευθείας ανάθεση – αρχή
της ίσης µεταχείρισης –
αρχή της απαγόρευσης
των διακρίσεων – αρχή της
διαφάνειας
∆ΕΚ C-206/08,
10.09.2009, WAZV Gotha
Νοµικό Ζήτηµα
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Σύµβαση
παραχώρησης
υπηρεσιών
Η καταβολή αµοιβής από
τρίτους συνιστά κριτήριο
για τον χαρακτηρισµό µιας
σύµβασης ως σύµβαση
παραχώρησης υπηρεσιών
Λέξεις Κλειδιά
προδικαστικό ερώτηµα –
οδηγία 2004/17/ΕΚ - σύµβαση παραχώρησης υπηρεσιών – υπηρεσία διανοµής
νερού και αποχέτευσης
λυµάτων – επιχειρηµατικός
κίνδυνος
∆ΕΚ C-275/08,
15.10.2009,
Επιτροπή/Γερµανία
Νοµικό Ζήτηµα
Απευθείας ανάθεση δηµόσιας σύµβασης προµήθειας
λογισµικού
Η διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη προκήρυξη επιτρέπεται
µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις που προβλέπονται
από την οδηγία
Λέξεις Κλειδιά
παράβαση κράτους µέλους
– οδηγία 93/36/ΕΟΚ –
δηµόσια σύµβαση προµήθειας – προµήθεια λογισµικού – διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση
∆ΕΚ C-196/08,
15.10.2009, Acoset
Νοµικό Ζήτηµα
Απευθείας ανάθεση τοπικής δηµόσια υπηρεσίας
ύδρευσης
Η απευθείας ανάθεση δηµόσιας υπηρεσίας σε εταιρία µικτής οικονοµίας δεν
απαγορεύεται από το κοινοτικό δίκαιο υπό προϋποθέσεις
Λέξεις Κλειδιά
προδικαστικό ερώτηµα

–

άρθρα 43,49 και 86 ΕΚ –
τοπική δηµόσια υπηρεσία
ύδρευσης – σύµβαση παραχώρησης - απευθείας
ανάθεση - εταιρία µικτής
οικονοµίας
∆ΕΚ C-138/08,
15.10.2009, Hochtief
Νοµικό Ζήτηµα
∆ιαδικασία µε διαπραγµάτευση κατόπιν δηµοσίευσης προκήρυξης διαγωνισµού
Επιτρεπτή η συνέχιση της
διαδικασίας µε διαπραγµάτευση µε αριθµό κατάλληλων υποψηφίων µικρότερο
από τον καθορισµένο
Λέξεις Κλειδιά
προδικαστικό ερώτηµα –
οδηγία 93/37/ΕΟΚ – δηµόσια σύµβαση έργου - διαδικασία µε διαπραγµάτευση
κατόπιν δηµοσίευσης
∆ΕΚ C-536/07,
29.10.2009,
Επιτροπή/Γερµανία
Νοµικό Ζήτηµα
Ανάθεση µικτής σύµβασης
έργου και µίσθωσης χωρίς
προηγούµενη διαγωνιστική
διαδικασία
Εφόσον η κύρια σύµβαση
έχει ως αντικείµενο την
κατασκευή κτιρίων, η δηµοπρατούµενη σύµβαση
συνιστά δηµόσια σύµβαση
έργου
Λέξεις Κλειδιά
παράβαση κράτους µέλους
- οδηγία 93/37/ΕΟΚ - σύµβαση δηµοσίου έργου κατασκευή και µίσθωση
εκθεσιακών αιθουσών

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 εξειδικευµένη
και ταχύτατη συµβουλευτική υποστήριξη κατά την δηµοπράτηση

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

http://mopadis.cieel.gr

Κυκλοφορεί το τεύχος 2/2009
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.

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.

