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Πρόταση της Επιτροπής για την αντιµετώπιση των
καθυστερήσεων πληρωµών από τα κράτη µέλη

Οι καθυστερήσεις πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές µεταξύ των επιχειρήσεων και των δηµόσιων αρχών αποτελούν
µία
συνήθη
πρακτική
στην Ευρωπαϊκή Ένωση
δεδοµένου ότι οι αναθέτουσες αρχές κατά τη
δηµοπράτηση δηµοσίων
έργων συγκαταλέγονται
µεταξύ των χειρότερων
παραβατών όταν πρόκειται για µη έγκαιρη εξόφληση των λογαριασµών.
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Αυτό έχει συχνά ως αποτέλεσµα την πτώχευση
κυρίως µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες
διαφορετικά
θα
ήταν βιώσιµες, και την
απώλεια χιλιάδων θέσεων
εργασίας.
Σύµφωνα µε όλο και περισσότερες
καταγγελίες
για καθυστερήσεις πληρωµών και µε δεδοµένη
την οικονοµική κρίση, η
Επιτροπή πρότεινε µία
νέα πολιτική και ουσιαστικές
µεταρρυθµίσεις
στο ήδη υπάρχον νοµοθετικό πλαίσιο για τις καθυστερηµένες πληρωµές.
∆εδοµένου ότι οι δηµόσι-

ες αρχές πρέπει να αποτελούν παράδειγµα στη
γρήγορη εξόφληση των
λογαριασµών
τους,
η
πρόταση οδηγίας για την
καταπολέµηση των καθυστερήσεων
πληρωµών
στις εµπορικές συναλλαγές περιλαµβάνει µεταξύ
άλλων τα παρακάτω µέτρα:
Οι δηµόσιες αρχές και οι
χρηµατοδοτούµενοι από
το δηµόσιο φορείς θα υποχρεούνται στο εξής να
πραγµατοποιούν την πληρωµή εντός 30 ηµερών,
διαφορετικά θα καταβάλλουν πρόστιµα 5% του
οφειλόµενου ποσού µε
ηµεροµηνία
αφετηρίας
του υπολογισµού την 1η
µέρα της καθυστέρησης.
Σε περίπτωση καθυστέρησης οι επιχειρήσεις θα
έχουν και δικαίωµα αποζηµίωσης για το κόστος
της είσπραξης.
Σε αιτιολογηµένες, ωστόσο, περιπτώσεις οι περίοδοι πληρωµής θα µπορούν να είναι και µεγαλύτερες.
Οι ίδιοι κανόνες µε εξαίρεση το πρόστιµο για την

καθυστέρηση των πληρωµών θα ισχύσει και για
τους φορείς του ιδιωτικού
τοµέα που καθυστερούν
να εξοφλήσουν τις οφειλές τους.
Οι επιχειρήσεις θα έχουν
τη δυνατότητα και όχι
την υποχρέωση να ενεργούν µε τον τρόπο αυτό,
καθώς οι νέες ρυθµίσεις
είναι προαιρετικές. Ως εκ
τούτου, θα µπορούν να
παρατείνουν τις προθεσµίες πληρωµής εφόσον
το επιθυµούν.
Η πρόταση πρόκειται να
τεθεί σε ισχύ το 2010
ενισχύοντας την οµαλή
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και βελτιώνοντας τη ρευστότητα των
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα θα
εξακολουθήσει να εφαρµόζεται η ισχύουσα ευρωπαϊκή νοµοθεσία.
Για περισσότερες πληροφορίες βλ:
http://ec.europa.eu/ente
rprise/regulation/late_pa
yments/index.htm
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∆ιαδικασία επί παραβάσει κατά της Γερµανίας για απευθείας ανάθεση
δηµόσιας σύµβασης έργου
δηµόσια σύµβαση – απευθείας ανάθεση – αγορά
ακινήτου – κριτήρια χαρακτηρισµού δηµόσιας σύµβασης
Στις 19.03.2009 η Επιτροπή απέστειλε στη Γερµανία
αιτιολογηµένη γνώµη για
την απευθείας ανάθεση
δηµόσιας σύµβασης έργου.
Το κρατίδιο της Σαξονίας
προέβη, χωρίς να προκηρύξει διαγωνισµό, στην
αγορά ακινήτου από ιδιώτη, στον οποίο ανέθεσε
την κατασκευή επί του
ακινήτου διοικητικού κτιρίου. Η συνολική αξία της
σχετικής σύµβασης ανερχόταν σε 7,4 εκατ. ευρώ.

Η γερµανική κυβέρνηση
υποστήριξε ότι κύριο αντικείµενο της σύµβασης ήταν
η αγορά του ακινήτου και
ότι, ως εκ τούτου, δεν επρόκειτο για δηµόσια σύµβαση
έργου. Περαιτέρω, σύµφωνα
µε τη γερµανική κυβέρνηση,
ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, ο
οποίος θα συµφωνούσε στην
πώλησή του µόνον εφόσον
αναλάµβανε και τις κατασκευαστικές εργασίες, είχε
ειδική θέση µε αποτέλεσµα
να δικαιολογείται η προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Η Επιτροπή αντέτεινε ότι
κύριο αντικείµενο της σύµβασης είναι οι κατασκευαστικές εργασίες επί του ακινήτου, η αξία των οποίων, µά-

λιστα, υπερβαίνει τα 6 εκατ. Ευρώ. Υπό τις συνθήκες αυτές, οι κατασκευαστικές εργασίες δεν µπορούν να θεωρηθούν δευτερεύουσες σε σχέση µε την
αγορά του ακινήτου. Επιπλέον, η Επιτροπή υποστήριξε ότι η κυριότητα επί
του ακινήτου, όπου θα
κατασκευαστεί το έργο,
δεν προσδίδει στον ιδιοκτήτη του ειδική θέση που
να δικαιολογεί την απευθείας ανάθεση σύµβασης.
Κατόπιν των ανωτέρω, η
υπό κρίση σύµβαση έπρεπε
να ανατεθεί σύµφωνα µε
τις διαδικασίες που προβλέπονται στις οδηγίες για
τις δηµόσιες συµβάσεις.

∆ιαδικασία επί παραβάσει κατά της Ιταλίας για απευθείας ανάθεση
δηµόσιας σύµβασης παραχώρησης υπηρεσιών
υποστήριξαν ότι προέβησαν
σε αλλαγές του καταστατικού του αναδόχου προκειµένου να διαµορφώσουν
σχέση οιονεί αυτεπιστασίας
µε αυτόν, αν και δεν απέκτησαν συµµετοχή στο µετοχικό του κεφάλαιο.
Η Επιτροπή έκρινε ότι η κατά τα παραπάνω απευθείας
Η Επιτροπή απέστειλε την ανάθεση προσκρούει στις
19.03.2009 αιτιολογηµένη γενικές αρχές της Συνθήγνώµη για την εξής υπόθε- κης, σύµφωνα µε τις οποίες
ση: ∆ύο ιταλικοί δήµοι πρέπει να εξασφαλίζεται ένα
προέβησαν το 1998 και το ελάχιστο επίπεδο δηµοσιό2002 στην κατάρτιση, µε τητας και διαφάνειας κατά
απευθείας ανάθεση, δύο τη διενέργεια της διαγωνισυµβάσεων παραχώρησης στικής διαδικασίας.
υπηρεσιών µε ανάδοχο, επί Πράγµατι, σύµφωνα µε το
του οποίου δεν είχαν εξου- ∆ΕΚ, η διενέργεια διαγωνισία διοίκησης ή ελέγχου. σµού δεν απαιτείται, παρά
Οι δύο αναθέτουσες αρχές το γεγονός ότι ο ανάδοχος

σύµβαση
παραχώρησης
υπηρεσιών – απευθείας
ανάθεση - υποχρεώσεις
δηµοσιότητας και διαφάνειας – σχέση οιονεί αυτεπιστασίας (in house) –
προϋποθέσεις
ύπαρξης
σχέσης in house
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είναι νοµικά διακριτός από
την
αναθέτουσα
αρχή,
τότε µόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ασκεί επί του
αναδόχου έλεγχο παρόµοιο
µε αυτόν που ασκεί επί
των δικών της τµηµάτων
και ο ανάδοχος πραγµατοποιεί το ουσιώδες τµήµα
της δραστηριότητάς του µε
την ελέγχουσα αυτόν αναθέτουσα αρχή.
Η Επιτροπή θεήρησε ότι
στην συγκεκριµένη περίπτωση δεν πληρούνται οι
εν λόγω προϋποθέσεις,
αφού καµία από τις αναθέτουσες αρχές δεν συνδεόταν µε τον παραχωρησιούχο.
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∆ιαδικασία παράβασης κατά της Γαλλίας για νόµο που παρέχει
αποκλειστικό δικαίωµα παροχής υπηρεσιών
αποκλειστικό δικαίωµα
απευθείας ανάθεση

–

Στις 19.03.2009 η Επιτροπή απέστειλε αιτιολογηµένη γνώµη στην Γαλλία σε
σχέση µε νόµο που ψηφίστηκε το 2005, µε τον οποίο παραχωρήθηκε σε
γαλλικό οργανισµό το αποκλειστικό δικαίωµα παρο-

χής συµβουλευτικών υπηρεσιών προς περιφερειακές
και τοπικές αρχές σε θέµατα διαχείρισης κρατικών
ενισχύσεων. Σύµφωνα µε
τον σχετικό νόµο, οι ανωτέρω αρχές, εφόσον δεν
επιθυµούν
να
διαχειριστούν οι ίδιες τις κρατικές
ενισχύσεις, υποχρεούνται
να αναθέσουν τη διαχείριση
σ το ν
ο ρ γ α ν ισ µό

CNASEA.
∆οθέντος ότι υπηρεσίες
διαχείρισης
αποτελούν
δραστηριότητα που εµπίπτει στην οδηγία 2004/18/
ΕΚ, η Επιτροπή θεώρησε
ότι η εν λόγω ανάθεση
τους στον CNASEA, χωρίς
να τηρηθούν οι διαδικασίες
ανάθεσης που προβλέπονται στην οδηγία 2004/18/
ΕΚ, ισοδυναµεί µε απευθείας ανάθεση υπηρεσιών.

Παραποµπή της Ιρλανδίας στο ∆ΕΚ για µεταβολή της βαρύτητας των
κριτηρίων ανάθεσης µετά την εξέταση των προσφορών
δηµόσια σύµβαση παροχής
υπηρεσιών – µεταφραστικές υπηρεσίες – κριτήρια
ανάθεσης – µεταβολή βαρύτητας κριτηρίων ανάθεσης – αρχή της ίσης µεταχείρισης των διαγωνιζοµένων
Η Επιτροπή στις 14.4.2009
παρέπεµψε την Ιρλανδία
στο ∆ΕΚ για υπόθεση που
αφορά διαγωνισµό ανάθε-

σης µεταφραστικών υπηρεσιών, στο πλαίσιο του
οποίου η αναθέτουσα αρχή, µετά την αρχική εξέταση των προσφορών, µετέβαλε τη βαρύτητα των κριτηρίων ανάθεσης που αναφέρονταν στην προκήρυξη. Η Επιτροπή θεωρεί ότι
η διαγωνιστική αυτή διαδικασία δεν είναι σύµφωνη
µε το κοινοτικό δίκαιο για
τις δηµόσιες συµβάσεις και

ότι η Ιρλανδία παραβίασε
τις αρχές της διαφάνειας
και της ίσης µεταχείρισης
των διαγωνιζοµένων, όπως
αυτές έχουν ερµηνευθεί
από το ∆ικαστήριο στις
υποθέσεις
C-92/00
HI
Krankenhaustechnik,
C19/00 SIAC Construction
Ltd και C-448/01 EVN.

∆ιαδικασία επί παραβάσει κατά της Γερµανίας για απευθείας ανάθεση
σύµβασης συλλογής και διάθεσης λυµάτων
δηµόσια σύµβαση – απευθείας ανάθεση δηµόσιας
σύµβασης παροχής υπηρεσιών
Η Επιτροπή απέστειλε στις
14.04.2009 στη Γερµανία
αιτιολογηµένη γνώµη για
την απευθείας ανάθεση
δηµόσιας σύµβασης συλλογής και διάθεσης λυµάτων.
Το 2003 η πόλη του Χαµ
ανέθεσε απευθείας την
ανωτέρω σύµβαση στην
ένωση «Lippeverband».
Οι γερµανικές αρχές υποστήριξαν ότι δεν πρόκειται
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για ανάθεση δηµόσιας σύµβασης, αφού οι υπηρεσίες
ανατέθηκαν από την πόλη
του ΧΑΜ στην παραπάνω
ένωση εντός της δηµόσιας
οργανωτικής δοµής του
γερµανικού κράτους.
Η ένωση «Lippeverband»
είναι οικονοµικός φορέας,
στον οποίο συµµετέχει τόσο το δηµόσιο όσο και οι
ιδιώτες. Ως εκ τούτου, δεν
µπορεί να θεωρηθεί ότι
αποτελεί τµήµα της δηµόσιας οργανωτικής δοµής.
Πέραν τούτου, η πόλη του
Χαµ ανέθεσε τις ως άνω

υπηρεσίες
στην
ένωση
«Lippeverband»
έναντι
αµοιβής. Η ανάθεση των
υπηρεσιών αυτών έναντι
αµοιβής προϋποθέτει τη
διενέργεια
διαγωνιστικής
διαδικασίας σύµφωνα µε το
κοινοτικό δίκαιο περί ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων, αφού χωρίς τη διενέργεια διαγωνισµού, περιορίζεται ο ανταγωνισµός στον
τοµέα της διάθεσης λυµάτων και περιέρχεται η
ένωση «Lippeverband» σε
προνοµιακή θέση έναντι
των ανταγωνιστών της.

Ενηµερωτικό δελτίο δηµοσίων συµβάσεων

∆ιαδικασία επί παραβάσει του κοινοτικού δικαίου των δηµοσίων
συµβάσεων κατά της Γερµανίας σε σχέση µε την τράπεζα νοµικών
πληροφοριών Juris GmbH
δηµόσια σύµβαση – απευθείας ανάθεση δηµόσιας
σύµβασης παροχής υπηρεσιών
Η Επιτροπή απέστειλε στις
14.04.2009 στη Γερµανία
αιτιολογηµένη γνώµη σε
σχέση µε την τράπεζα νοµικών πληροφοριών Juris
GmbH, η οποία κατόπιν
συµφωνίας
συνεργασίας
διαχειρίζεται σύστηµα παροχής νοµικών πληροφοριών, στο οποίο έχουν
πλήρη πρόσβαση όλες οι
ο µοσπονδ ι ακές
αρ χές
έναντι ετήσιας αµοιβής.
Μετά από µερική ιδιωτικοποίηση το 2001, το κράτος
κατέχει σήµερα µόλις πάνω
από το 50% της Juris
GmbH. Στο πλαίσιο της εν
λόγω ιδιωτικοποίησης, επανεξετάστηκε και τροποποιήθηκε η κατά τα άνω
συµφωνία
συνεργασίας,
ιδίως όσον αφορά τις διατάξεις σε σχέση µε την
αµοιβή της Juris GmbH.

Η Επιτροπή θεώρησε ότι η
τροποποίηση της σύµβασης
υπήρξε ουσιαστική, µε αποτέλεσµα να πρέπει να
θεωρηθεί ότι πρόκειται για
νέα σύµβαση, η οποία θα
έπρεπε να είχε ανατεθεί
σύµφωνα µε τις διαδικασίες της τότε ισχύουσας οδηγίας 92/50. Μάλιστα, η
διαδικασία αυτή θα µπορούσε να συνδυαστεί µε
την επιλογή ιδιώτη εταίρου
για την ιδιωτικοποίηση της
Juris GmbH µέσω Σ∆ΙΤ. Με
τον τρόπο αυτό θα εξασφαλιζόταν ότι η επιλογή
του ιδιώτη εταίρου και η
ανάθεση της νέας συµφωνίας συνεργασίας θα γινόταν σε συµφωνία µε το
κοινοτικό δίκαιο.
Πέραν τούτου, το 2006 οι
δικαστικές αρχές δεκατριών οµόσπονδων κρατιδίων ανέθεσαν στην Juris
GmbΗ υπηρεσίες παροχής
νοµικών
πληροφοριών
ακολουθώντας τη διαδικασία διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη δηµοσί-

ευση προκήρυξης. Η γερµανική κυβέρνηση υποστήριξε ότι κατόπιν έρευνας
αγοράς, διαπίστωσε ότι οι
υπηρεσίες της Juris GmbH
εξυπηρετούσαν ιδανικά τις
ανάγκες των δικαστικών
αρχών. Ως εκ τούτου, δικαιολογείτο η προσφυγή
στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση προκήρυξης, αφού η Juris GmbH
ήταν ο µόνος πιθανός πάροχος υπηρεσιών.
Η Επιτροπή υποστήριξε ότι
οι διαδικασίες ανάθεσης
που ακολουθήθηκαν από
τις δικαστικές αρχές ήταν
µεροληπτικές και ότι οι
αρχές αυτές όφειλαν να
αναθέσουν
τη
σχετική
σύµβαση
ακολουθώντας
την ανοικτή ή κλειστή διαδικασία δηµοσιεύοντας την
προκήρυξη σε ευρωπαϊκό
επίπεδο.

Επισκόπηση πρόσφατης νοµολογίας των ∆ΕΚ και ΠΕΚ

∆ΕΚ C-489/06,
19.03.2009, Επιτροπή /
Ελλάδα
Νοµικό Ζήτηµα
Απόρριψη προσφορών ιατροτεχνολογικών
προϊόντων
Η απόρριψη προσφορών
ιατροτεχνολογικών προϊόντων χωρίς να τηρηθεί η
διαδικασία
της
οδηγίας
93/42 συνιστά παραβίαση
του κοινοτικού δικαίου
Λέξεις Κλειδιά
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προσφυγή του άρθρου 226
ΕΚ – δηµόσια σύµβαση
προµηθειών – προµήθειες
νοσοκοµείων
–
οδηγία
93/36/ΕΚ
–
ο δ η γί α
93/42/ΕΚ
∆ΕΚ C-292/07,
23.04.2009,
Επιτροπή/Βέλγιο
Νοµικό Ζήτηµα
Μεταγραφή του κοινοτικού
δικαίου για τις δηµόσιες
συµβάσεις στο εθνικό δί-

καιο
Παραβίαση των υποχρεώσεων
της
οδηγίας
2004/18/ΕΚ για τη µεταφορά της στο εθνικό δίκαιο
Λέξεις Κλειδιά
παράβαση κράτους µέλους
– δηµόσιες συµβάσεις –
οδηγία 2004/18/ΕΚ – διαδικασίες σύναψης – µη
µεταφορά
της
οδηγίας
στην προβλεπόµενη προθεσµία
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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

∆ιεύθυνση
Ικάρων 1 (ΤΘ 14)
551 02 Καλαµαριά

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

Τηλ. 2310 476 103-4
Fax
2310 476 105
e-mail:mopadis@cieel.gr

µια νέα εποχή προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της διαφάνειας
και της αποτελεσµατικότητας στη δηµοπράτηση των δηµοσίων συµβάσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνείτε µε τα στε-

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα µας !

λέχη της ΜοΠα∆ΙΣ Σπύρο Παναγόπουλο, Έλσα Αδαµαντίδου.

http//:mopadis.cieel.gr

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.

Κυκλοφορεί το τεύχος 1/2009 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

476103

µας

στο

τηλέφωνο

2310

ή αποστείλετε µήνυµα ηλε-

κτρονικού ταχυδροµείου στην διεύθυνση
diske@cieel.gr

