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Editorial
• Νέος Κώδικας ∆ηµοσίων Έργων

Αγαπητοί αναγνώστες,

• Ευρωπαϊκός Κώδικας για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ στις
δηµόσιες συµβάσεις

Είµαστε στην ευχάριστη θέση
να ανακοινώσουµε την κυκλοφορία του τρίτου τεύχους του
ενηµερωτικού δελτίου της
ΜΟΠΑ∆ΙΣ για το τρέχον έτος
(3/2008), η ύλη του οποίου
καλύπτει χρονικά την περίοδο
Μαΐου – Ιουνίου 2008 και
περιλαµβάνει τις πρόσφατες
εξελίξεις στον τοµέα των δηµοσίων συµβάσεων σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα.

• Η Επιτροπή κινεί
την διαδικασία παραβιάσεως σε περιπτώσεις απευθείας
αναθέσεων
• ∆ΕΚ: Επιτρεπτός
υπό όρους ο νοµοθετικός καθορισµός
εύλογου ορίου για
την εφαρµογή του
αυτόµατου αποκλεισµού των ασυνήθιστα χαµηλών προσφορών

Ιδιαίτερα σηµαντική εξέλιξη
είναι βεβαίως η κύρωση από
την Βουλή του νέου Κώδικα
∆ηµοσίων Έργων, ο οποίος
ενοποιεί συστηµατικά όλη την
µέχρι τούδε ισχύουσα νοµοθεσία περί ανάθεση και εκτέλεσης δηµοσίων έργων.
Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης ο Ευρωπαϊκός
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Κώδικας µε τις βέλτιστες πρακτικές για τη διευκόλυνση της
πρόσβασης των Μικροµεσαίων
Επιχειρήσεων στις δηµόσιες
συµβάσεις, ο οποίος αφ’ ενός
µεν παρέχει στα Κράτη-Μέλη
και στις αναθέτουσες αρχές
τους οδηγίες σχετικά µε το
πως µπορεί να εφαρµοστεί το
κοινοτικό δίκαιο δηµοσίων
συµβάσεων κατά τρόπο που
να διευκολύνει τη συµµετοχή
των ΜΜΕ στις διαγωνιστικές
διαδικασίες, αφετέρου δε παρουσιάζει συνοπτικά τους εθνικούς κανόνες και πρακτικές
που ενισχύουν την πρόσβαση
των ΜΜΕ στις δηµόσιες συµβάσεις.
Τέλος, στην ύλη του παρόντος
τεύχους περιλαµβάνεται η
παρουσίαση µίας σειράς από
διαδικασίες επί παραβάσει του
κοινοτικού δικαίου των δηµοσίων συµβάσεων που έχει

κινήσει η Επιτροπή των Ε.Κ.
κατά διαφόρων κρατών µελών
και µία σύντοµη επισκόπηση
των πρόσφατων αποφάσεων
του ∆ικαστηρίου και του Πρωτοδικείου των ΕΚ επί υποθέσεων δηµοσίων συµβάσεων.
Με εκτίµηση,
Καθηγήτρια
Ευ.Κουτούπα-Ρεγκάκου
∆ιευθύντρια του Κ∆ΕΟ∆

Ψηφίσθηκε ο νέος κώδικας δηµοσίων έργων
(04.06.2008)

Την 4.6.2008 ψηφίσθηκε από
την Βουλή ο ν. 3669/2008
(ΦΕΚ Α΄116/18.06.2008) για
την κωδικοποίηση της νοµοθεσίας των δηµοσίων έργων. Ο
νέος κώδικας ενοποιεί όλα τα
νοµοθετήµατα (νόµους, π.δ.
και υπουργικές αποφάσεις)
που έχουν εκδοθεί από το
1984 µέχρι και το 2007 σχετικά µε την ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων έργων.

Η ύλη του νέου Κώδικα κατανέµεται συστηµατικά σε 6 κεφάλαια, τα οποία έχουν ως εξής:
α) «Προσυµβατικό στάδιο της
εκτέλεσης
των
δηµοσίων
έργων» β) «Σύµβαση Κατασκ ε υή ς
τ ου
έρ γο υ»
γ)
«Εργοληπτικές Επιχειρήσεις –
Μητρώα» δ) «Προσαρµογή της
Ελληνικής Νοµοθεσίας στην
ο δ η γί α
2 0 0 4 / 18 / Ε Κ »
ε)
«Ειδικές διατάξεις» και τέλος
στ) «Τελικές διατάξεις».

Η εισηγητική έκθεση και το
κείµενο του ψηφισθέντος νόµου διατίθενται από την ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου:
www.parliament.gr.
Περισσότερες
πληροφορίες
µπορείτε επίσης να αντλήσετε
από την ιστοσελίδα της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων
Έργων: www.ggde.gr
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Ενισχύεται η πρόσβαση των ΜΜΕ στις δηµόσιες συµβάσεις
(25.6.2008)
∆ηµόσιες συµβάσεις – Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις
Την 25.6.2008 η Επιτροπή
των ΕΚ δηµοσίευσε τον Ευρωπαϊκό Κώδικα βέλτιστων
πρακτικών για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των Μικροµεσαίων
Επιχειρήσεων
(ΜΜΕ) στις δηµόσιες συµβάσεις (SEC (2008) 2193). Ο
στόχος του εν λόγω Κώδικα
είναι διπλός: Αφενός παρέχει
Πρωτοβουλία της Επιτροπής για ενίσχυση της
συµµετοχής των ΜΜΕ
στην αγορά των δηµοσίων συµβάσεων

Το κεφάλαιο της εταιρείας
είναι, έστω και µερικώς,
ανοικτό σε ιδιωτικά
κεφάλαια, γεγονός που
αποκλείει να θεωρηθεί η
Azienda Servizi Pubblici
S.p.A. ως “in-house” δοµή
για την ανάθεση των
συµβάσεων των δήµων
που µετέχουν σε αυτήν.

στα Κράτη-Μέλη και στις
αναθέτουσες αρχές τους
οδηγίες σχετικά µε το πως
µπορεί να εφαρµοστεί το
κοινοτικό δίκαιο δηµοσίων
συµβάσεων κατά τρόπο που
να διευκολύνει τη συµµετοχή των ΜΜΕ στις διαγωνιστικές διαδικασίες και αφετέρου
παρουσιάζει εθνικούς κανόνες και πρακτικές που ενισχύουν την πρόσβαση των
ΜΜΕ στις δηµόσιες συµβά-

σεις. Ειδικότερα, η Επιτροπή
λαµβάνει υπόψη της τις βασικές δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι ΜΜΕ και προτείνει τη λήψη οκτώ µέτρων
για την αντιµετώπισή τους.
Ο νέος κώδικας είναι αναρτηµένος στην ιστοσελίδα:
http://ec.europa.eu/internal_mar
ket/p ubli cpr ocur e men t/k e ydocs_en.htm

Ιταλία: Εσφαλµένη εφαρµογή της ρήτρας in house (6.5.2008)
∆ηµόσιες συµβάσεις – διαχείριση αποβλήτων– σχέση
οιονεί αυτεπιστασίας (in
house) – προϋποθέσεις
ύπαρξης σχέσης in house απευθείας ανάθεση
Η Επιτροπή αποφάσισε την
6.5.2008 να αποστείλει αιτιολογηµένη γνώµη στην Ιταλία για υπόθεση που αφορά
απευθείας ανάθεση σύµβασης διαχείρισης αποβλήτων
από τον ∆ήµο της Rocca
Priora σε εταιρεία ανήκουσα

στο δηµόσιο, την Azienda
Servizi Pubblici S.p.A., της
οποίας µέτοχος µε ποσοστό
0,038% είναι ο άνω ∆ήµος. Η
Επιτροπή θεωρεί ότι δεν πληρούται η πρώτη προϋπόθεση
της νοµολογίας του ∆ΕΚ έτσι
ώστε να θεωρηθεί η άνω
σύµβαση ως «οιονεί αυτεπιστασίας» (In-house). Καταρχήν, το ποσοστό συµµετοχής
του ∆ήµου στο µετοχικό κεφάλαιο της Azienda Servizi
Pubblici S.p.A. είναι τόσο
µικρό ώστε να µην επιτρέπει

σε αυτόν να ασκεί επί της
εταιρείας εξουσίες παρόµοιες
προς αυτές που ασκεί επί
των δικών του τµηµάτων.
Πέραν τούτου, το κεφάλαιο
της άνω εταιρείας είναι,
έστω και µερικώς, ανοικτό
σε ιδιωτικά κεφάλαια, γεγονός που αποκλείει να θεωρηθεί η Azienda Servizi Pubblici S.p.A. ως “in-house”
δοµή για την ανάθεση των
συµβάσεων των δήµων που
µετέχουν σε αυτήν.

Γερµανία: Παράνοµες απευθείας αναθέσεις (6.5.2008)
∆ηµόσιες συµβάσεις –
προµήθεια φαρµακευτικών
προϊόντων- απευθείας ανάθεση – συµφωνίες-πλαίσιο
Η Επιτροπή απέστειλε αιτιολογηµένη γνώµη στη Γερµανία σχετικά µε την σύναψη
συµφωνιών-πλαίσιο µεταξύ
240 περίπου ασφαλιστικών
ταµείων υγείας και προµηθευτών φαρµακευτικών προϊόντων οι οποίες αφορούν
την προµήθεια προϊόντων και
καθορίζουν την έκπτωση που
θα χορηγήσουν οι προµηθευ-

τές στα ασφαλιστικά ταµεία.
Τα ταµεία ακολούθησαν διάφορες διαδικασίες για την
ανάθεση των εν λόγω συµφωνιών-πλαίσιο, οι περισσότερες από τις οποίες δεν συνάδουν µε τους κοινοτικούς
κανόνες περί αναθέσεως δηµοσίων συµβάσεων. Οι ανάδοχοι είναι κυρίως µεγάλες
φαρµακευτικές εταιρείες. Οι
οικονοµικοί φορείς που αποκλείονται από τις εν λόγω
συµφωνίες-πλαίσιο αποκλείονται στην πράξη από τη γερµανική αγορά για το διάστη-

µα ισχύος αυτών. Αυτό οφείλεται σε νόµο του 2007,
βάσει του οποίου τα φαρµακεία υποχρεούνται να
χορηγούν στους ασφαλισµένους µόνο φάρµακα που
καλύπτονται από τις συµφωνίες περί έκπτωσης στις
τιµές. Λόγω των λανθασµένων διαδικασιών ανάθεσης
όχι µόνο περιέρχονται σε
µειονεκτική θέση οι µικροµεσαίοι προµηθευτές, αλλά
στην πράξη περιέρχονται σε
κίνδυνο οριστικού αποκλεισµού από την αγορά.

Ελλάδα: Μη συµµόρφωση µε απόφαση του ∆ΕΚ (26.6.2008)
Μέτρα για την εκτέλεση απόφασης του ∆ΕΚ
Η Επιτροπή ζητεί πληροφορίες
από την Ελλάδα σχετικά µε
την εφαρµογή απόφασης του
∆ΕΚ για τις νοσοκοµειακές
προµήθειες

Σελίδα 2

Η Επιτροπή ζήτησε πληροφορίες από την Ελληνική κυβέρνηση σχετικά µε τα µέτρα
που έλαβε για την εκτέλεση
της από 18.12.2007 απόφασης του ∆ΕΚ επί της υπόθεσης C-481/06, µε την οποία
κρίθηκε ότι η Ελλάδα , διατη-

ρώντας σε ισχύ το άρθρο 7
παρ. 2 του ν.2955/2001 καθώς και τις εκτελεστικές διατάξεις των ΚΥΑ υπ’ αριθµ.
∆Υ6α/οικ.38611/12.4.2005 &
∆Υ6α/οικ.38609/12.4.2005,
παρέβη τις υποχρεώσεις που
υπέχει από το άρθρο 6§3 της
οδηγίας 93/36/ΕΟΚ, όπως
τροποποιήθηκε από την οδηγία 2001/78/ΕΚ, και από τις

γενικές αρχές της Συνθήκης, ειδικότερα δε από την
αρχή της ίσης µεταχείρισης
και την υποχρέωση διαφάνειας. Η Επιτροπή θεωρεί
ότι τα µέτρα που της κοινοποίησε η Ελληνική ∆ηµοκρατία αναφορικά µε την
εκτέλεση της άνω απόφασης
είναι ανεπαρκή.
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Ισπανία: Παράλειψη δηµοσιότητας και αντικανονικές
απευθείας αναθέσεις (5.6.2008)
∆ηµόσιες συµβάσεις –
συµφωνίες-πλαίσιο– κανόνες
δηµοσιότητας - διαδικασία
διαπραγµάτευσης

Αιτιολογηµένη Γνώµη
κατά της Ισπανίας για
ανεπαρκή δηµοσιότητα
και αντικανονικές απευθείας αναθέσεις δηµοσίων συµβάσεων

Η Επιτροπή απέστειλε αιτιολογηµένη γνώµη στην Ισπανία σχετικά µε δύο συµφωνίες-πλαίσιο για την προµήθεια ελικοπτέρων που καταρτίστηκαν µεταξύ της εταιρείας Eurocopter και δύο
ισπανικών Υπουργείων. Βάσει των συµφωνιών αυτών
τα δύο Υπουργεία ανέθεσαν
ήδη δύο συµβάσεις για την
προµήθεια ελικοπτέρων. Η
Επιτροπή θεωρεί ότι οι δύο
συµφωνίες-πλαίσιο καταρτί-

στηκαν κατά παράβαση του
κοινοτικού δικαίου των δηµοσίων συµβάσεων. Για τη
µεν µία σύµβαση δεν είχε
δηµοσιευθεί προκήρυξη στην
Επίσηµη Εφηµερίδα της ΕΕ,
ενώ και οι δύο συµφωνίεςπλαίσιο προβλέπουν τη δυνατότητα
µεταγενέστερης
τροποποίησης
ουσιωδών
όρων τους. Οι οικονοµικοί
φορείς που δεν µπορούσαν
να λάβουν µέρος στη διαγωνιστική διαδικασία του Υπουργείου Γεωργίας, Αλιείας
και Τροφίµων αποκλείονται
στην πράξη από την αγορά
αυτή για το διάστηµα που
ισχύουν οι συµφωνίες. Περαιτέρω, η µεταγενέστερη

τροποποί ηση
ουσι ωδών
όρων των συµφωνιών παρέχει πλεονέκτηµα στον ανάδοχο και βλάπτει τους λοιπούς προσφέροντες και τις
επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συµµετάσχουν στον
διαγωνισµό, αφού περιέρχονται σε άνιση θέση κατά το
χρόνο
διαµόρφωσης
της
σχετικής προσφοράς τους.
Πέραν τούτου, και στις δύο
περιπτώσεις, οι ισπανικές
αρχές έκαναν χρήση διαδικασίας διαπραγµάτευσης για
την ανάθεση συµβάσεων
που βασίζονται στις συµφωνίες-πλαίσιο, η οποία δεν
προβλέπεται στις οδηγίες.

Τσεχία: Παράνοµη απευθείας ανάθεση σύµβασης (26.6.2008)
Το µεγαλύτερο µέρος της
αµοιβής του οικονοµικού
φορέα προέρχεται από την
αναθέτουσα αρχή, αφού τα
έσοδα από τα εισιτήρια των
επιβατών δεν θα
επαρκούσαν για την
παροχή της υπηρεσίας. Η
πληρωµή αυτή εξαλείφει
τον κίνδυνο από την
εκµετάλλευση της
υπηρεσίας

Σύµβαση υπηρεσιών – σύµβαση παραχώρησης υπηρεσιών
Η Επιτροπή θεωρεί ότι η
σύµβαση µεταφοράς µε λεωφορεία που συνήφθη µεταξύ
της τοπικής αρχής του Usti
nad Labem και ιδιώτη αποτελεί δηµόσια σύµβαση υπηρεσιών και, ως τέτοια, θα
έπρεπε να είχε προκηρυχθεί
σύµφωνα µε την οδηγία
2004/17/ΕΚ. Αντίθετα, η
τοπική αρχή ανέθεσε τη

σύµβαση ως σύµβαση παραχώρησης υπηρεσιών, χωρίς
διαγωνισµό σε ευρωπαϊκό
επίπεδο. Στις συµβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών, ο
παραχωρησιούχος αποκτά το
δικαίωµα εκµετάλλευσης της
υπηρεσίας και πρέπει να
αναλαµβάνει τον οικονοµικό
κίνδυνο που σχετίζεται µε
την εκτέλεσή της. Στη συγκεκριµένη περίπτωση το
µεγαλύτερο µέρος της αµοιβής του οικονοµικού φορέα
προέρχεται από την τοπική

αρχή, αφού τα έσοδα από τα
εισιτήρια των επιβατών δεν
θα επαρκούσαν για την παροχή της υπηρεσίας. Η πληρωµή αυτή εξαλείφει τον
κίνδυνο από την εκµετάλλευση της υπηρεσίας. Συνεπώς, η σύµβαση δεν αφορά
την παραχώρηση υπηρεσιών, αλλά αντίθετα είναι
δηµόσια σύµβαση, η οποία
πρέπει να ανατεθεί βάσει
των των κανόνων της οδηγίας 2004/17/ΕΚ.

Αυστρία: Παράνοµη διακριτική µεταχείριση διαγωνιζοµένων
βάσει ιθαγένειας (5.6.2008)
∆ηµόσιες συµβάσεις –
κριτήρια επιλογής – εγκατάσταση στον τόπο εκτέλεσης
της σύµβασης

Η Επιτροπή κινεί την διαδικασία κατά της Αυστρίας για παράβαση της αρχής απαγόρευσης
διακρίσεων
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Η Επιτροπή απέστειλε αιτιολογηµένη γνώµη στην Αυστρία για υπόθεση που αφορά την σύναψη σύµβασης
εκπόνησης µελετών για την
επέκταση του στρατοπέδου
Montecuccoli στο Güssing. Η
αξία των σχετικών υπηρεσιών ανέρχεται σε 2,5 εκατ.
€, υπερβαίνει δηλαδή το
κατώφλι
εφαρµογής
της
οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Ο διαγωνισµός που διεξήχθη από
το Υπουργείο Άµυνας της

Αυστρίας περιείχε κριτήριο
προεπιλογής, το οποίο ευνοούσε τις επιχειρήσεις της
ευρύτερης
περιοχής
του
Güssing. Η εφαρµογή του
κριτηρίου αυτού οδήγησε
στον αποκλεισµό επιχειρήσεων από πιο µακρινές περιοχές, οι οποίες µάλιστα αποκλείστηκαν προτού µπορέσουν να υποβάλουν προσφορές. Η Αυστριακή Κυβέρνηση
υποστήριξε ότι η εφαρµογή
του εν λόγω κριτηρίου ήταν
δικαιολογηµένη, έτσι ώστε να
εξασφαλιστεί η έγκαιρη εκτέλεση της σύµβασης. Η Επιτροπή δεν αµφισβητεί τη
δυνατότητα εφαρµογής κρι-

τηρίων ανάθεσης που δικαιολογούνται σε σχέση µε το
αντικείµενο της σύµβασης,
για παράδειγµα την ανάγκη
να εξασφαλιστεί ότι οι επιβλέποντες το έργο θα µπορούν να έχουν ταχεία πρόσβαση στον τόπο εκτέλεσης
των εργασιών. Πλην όµως,
προσφέροντες οι οποίοι δεν
πληρούν την εν λόγω προϋπόθεση κατά την έναρξη της
διαδικασίας πρέπει να κληθούν να προσκοµίσουν αποδείξεις ότι θα καλύψουν τις
εν λόγω απαιτήσεις κατά τη
διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης.
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∆ιαδικασία επί παραβάσει κατά Βελγίου, Γαλλίας & Ιρλανδίας
(26.06.2008)
∆ικονοµικές Οδηγίες – περίοδος αναµονής (standstill
period) – ενηµέρωση υποψηφίων – προσφυγή κατά
της απόφασης ανάθεσης

∆ιαδικασία επί παραβάσει κατά Βελγίου, Γαλλίας και Ιρλανδίας για
παράλειψη συµµόρφωσης µε την υποχρέωση
“standstill”

∆ιαδικασία πρόσκλησης
για υποβολή

Η Επιτροπή παρέπεµψε στο
∆ΕΚ την Γαλλία και την Ιρλανδία για τους εθνικούς
κανόνες τους που ενσωµατώνουν τις κοινοτικές δικονοµικές οδηγίες του τοµέα
των δηµοσίων συµβάσεων.
Επίσης, απέστειλε πρόσθετη
αιτιολογηµένη γνώµη στο
Βέλγιο σχετικά µε την εθνική
του νοµοθεσία στον ίδιο
τοµέα.
Συγκεκριµένα, τόσο η γαλλική όσο και η βελγική νοµοθεσία προβλέπουν εξαίρεση
από την υποχρέωση αναµονής (standstill period) µετά
την κοινοποίηση της απόφα-

σης ανάθεσης, η οποία εξαίρεση κατά την άποψη της
Επιτροπής είναι πολύ ευρεία.
Για τον λόγο αυτό η σχετική
εθνική νοµοθεσία δεν εξασφαλίζει επαρκώς ότι οι παραλειφθέντες
υποψήφιοι
έχουν στη διάθεσή τους µέσα
αποτελεσµατικής προστασίας
κατά της απόφασης ανάθεσης
σε στάδιο που η διόρθωση
της παράβασης είναι ακόµη
δυνατή, δηλαδή στο στάδιο
που προηγείται της κατάρτισης της σύµβασης. Η υποχρέωση αυτή πηγάζει από τις
οδηγίες
89/665/ΕΟΚ
και
92/13/ΕΟΚ, όπως αυτές ερµηνεύτηκαν από το ∆ΕΚ στην
απόφαση Alcatel (C-81/98).
Η ιρλανδική και η βελγική
νοµοθεσία δεν εξασφαλίζουν
επίσης ότι οι παραλειφθέντες
υποψήφιοι
ενηµερώνονται

εγκαίρως από τις αναθέτουσες αρχές σχετικά µε την
πρόθεση ανάθεσης της σύµβασης, έτσι ώστε να είναι σε
θέση να εκτιµήσουν αντικειµενικά την κατάσταση και να
αποφασίσουν εάν θα προσβάλλουν την διαδικασία
ανάθεσης. ∆εν εξασφαλίζεται έτσι ότι οι παραλειφθέντες υποψήφιοι έχουν σε
κάθε περίπτωση τη δυνατότητα να προσβάλλουν αποτελεσµατικώς την απόφαση
ανάθεσης
µίας
δηµόσιας
σύµβασης. Για το λόγο αυτό
η ιρλανδική και βελγική νοµοθεσία δεν εξασφαλίζουν
πλήρη νοµική προστασία
κατά των αποφάσεων ανάθεσης σε στάδιο που οι παραβάσεις µπορούν ακόµη να
διορθωθούν.

προσφορών: Παράνοµη
η αυτόµατη απόρριψη
προσφοράς χωρίς
προηγούµενη
πρόσκληση
διαγωνιζοµένου για
παροχή διευκρινίσεων

Επισκόπηση νοµολογίας δηµοσίων συµβάσεων ∆ΕΚ και ΠΕΚ
(Μάρτιος - Απρίλιος 2008)
∆ΕΚ, C-147/06, C148/06, 15.05.2008,
SECAP SpA & Santorso
Soc. Coop. Arl. /
Comune di Torino, αδηµ.
Νοµικό Ζήτηµα
Ασυνήθιστα χαµηλές προσφορές. Ίση µεταχείριση των
διαγωνιζοµένων. Μη έγκαιρη
διάθεση σε ορισµένους διαγωνιζοµένους τεχνικών στοιχείων απαραίτητων για την
υποβολή ανταγωνιστικής
προσφοράς.

∆ικαστήριο των ΕΚ

Σελίδα 4

Λέξεις Κλειδιά
Προδικαστικό ερώτηµα –
άρθρο 30§4 της οδηγίας
93/37 και άρθρο 55 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ- ασυνήθιστα χαµηλές προσφορέςδιαδικασία αποκλεισµού ασυνήθιστα χαµηλών προσφορών- εθνική διάταξη επιβάλλουσα τον αυτόµατο αποκλεισµό- νοµοθετικός καθορισµός εύλογου ορίου για
την εφαρµογή του αυτόµατου αποκλεισµού των ασυνή-

θιστα χαµηλών προσφορώνδιαδικασία επαλήθευσης
κατόπιν ακροάσεως- δηµόσιες συµβάσεις µε αξία χαµηλότερη των κοινοτικών κατωφλίων- συµβάσεις µε βέβαιο διασυνοριακό ενδιαφέρον- κριτήρια εκτίµησης του
ενδεχόµενου διασυνοριακού
ενδιαφέροντος- υποχρεώσεις
των αναθετουσών αρχών
απορρεουσών από τις θεµελιώδεις αρχές του κοινοτικού
δικαίου

ΠΕΚ, Τ-495/04,
21.5.2008, Belfass
SPRL/Συµβούλιο, αδηµ.
Νοµικό Ζήτηµα
∆ιαδικασία πρόσκλησης για
υποβολή προσφορών: Παράνοµη η αυτόµατη απόρριψη
προσφοράς χωρίς προηγούµενη πρόσκληση σε διευκρινήσεις του διαγωνιζοµένου.
Λέξεις Κλειδιά
Προσφυγή – δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών καθαρι-

σµού και συντήρησης –
άρθρο 139 παρ. 1 του Κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ)
2342/2002 – υπερβολικά
χαµηλή προσφορά –
ένσταση έλλειψης νοµιµότητας

∆ΕΚ, C-454/06,
19.6.2008, Pressetext
Nachrichtenagentur /
Αυστρία, αδηµ.
Νοµικό Ζήτηµα
Έννοια του όρου «σύναψη
σύµβασης»: Η προσαρµογή
της αρχικής σύµβασης µε
συµπληρωµατικές συµβάσεις
δεν έχει ως αποτέλεσµα τη
σύναψη νέας σύµβασης.
Λέξεις Κλειδιά
προδικαστικό ερώτηµα –
άρθρο 234 ΕΚ – δηµόσιες
συµβάσεις υπηρεσιών – οδηγία 92/50/ΕΟΚ – υπηρεσίες
πρακτορείου Τύπου – συµπληρωµατική σύµβαση –
σύναψη σύµβασης

Μονάδα Παρακολούθησης ∆ιαγωνισµών & Συµβάσεων (ΜοΠα∆ιΣ)

Από 1.1.1997 η Μονάδα Παρακολούθησης ∆ιαγωνισµών και Συµβάσεων ελέγχει προληπτικά την τήρηση των κοινοτικών οδηγιών περί
δηµοσίων συµβάσεων στις διαδικασίες δηµοπράτησης συµβάσεων
έργων και τεχνικών υπηρεσιών. Λειτουργώντας έτσι ως ειδικός νοµικός και τεχνικός σύµβουλος όλων των ελληνικών αναθετουσών αρχών, προσφέρει εξειδικευµένη και ταχύτατη συµβουλευτική υποστήριξη τόσο κατά τον έλεγχο των τευχών δηµοπράτησης, όσο και κατά
την επίλυση προβληµάτων σχετικών µε την εφαρµογή και ερµηνεία

∆ιεύθυνση Έδρας
Ικάρων 1, 551 02 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

των ως άνω κανόνων που κατά την διάρκεια των διαγωνισµών.

Τηλ.

ειδικού εµπειρογνώµονα, σε ευρωπαϊκά προγράµµατα, σε επιµορφω-

Fax

2310 476 103
2310 476 104
2310 476 105

e-mail:mopadis@cieel.gr

Η εµπειρία της Μονάδας επιτρέπει σήµερα την συµµετοχή της, ως
τικά σεµινάρια προς στελέχη της δηµόσιας διοίκησης και σε εξειδικευµένες συµβάσεις παροχής νοµικών υπηρεσιών. Επιστέγασµα της
επιστηµονικής της δραστηριότητας αποτελεί τέλος η πρόσφατη
έκδοση του περιοδικού «∆ηµόσιες Συµβάσεις, Κρατικές Ενισχύσεις &
Αγορά»
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνείτε µε τον κ.

Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση
Τ.Θ. 14, 551 02 Καλαµαριά

Σπύρο Παναγόπουλο.

Επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα µας !

http//:mopadis.cieel.gr

Θέλετε
περισσότερη
ενηµέρωση
για τις
δηµόσιες
συµβάσεις ;

Για πληροφορίες και
συνδροµές καλέστε
την κ. Έλενα
Μπεχλιβανίδου
(2310 476103-4)

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.

