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Editorial
Αγαπητοί αναγνώστες,
Με εξαιρετικά ενδιαφέρουσες εξελίξεις κλείνει το
τρίτο δίµηνο του 2009
όσον αφορά τις δηµόσιες
συµβάσεις.
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Να επισηµάνουµε κατ’ αρχάς την συνέχεια του θέµατος της µείξης κριτηρίων
ποιοτικής επιλογής ανάθεσης από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή. Βασιζόµενη στην
θέση περί πλήρους διακρίσεως
και
απαγόρευσης
συγχύσεως των κριτηρίων
που κρίνουν την καταλληλόλητα των διαγωνιζοµένων µε τα κριτήρια ανάθεσης που υιοθέτησε το ∆ΕΚ
στις αποφάσεις C-31/87
Beentjes
και
C-532/06
Lianakis, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέµψει την ∆ηµοκρατία της
Ιρλανδίας στο ∆ΕΚ, κρίνοντας ότι η Ιρλανδία παραβίασε τις υποχρεώσεις της
που πηγάζουν από το κοινοτικό δίκαιο των δηµοσίων συµβάσεων, διότι εφάρµοσε ως κριτήρια ανάθεσης κριτήρια που συνδέονταν µε την καταλληλότητα των υποψηφίων (βλ.
σελ. 2 του παρόντος τεύχους). Πρόκειται αναµφισβήτητα για µία σηµαντική
εξέλιξη
που
επηρεάζει
άµεσα τον τρόπο αξιολόγησης των προσφορών κατά

την ανάθεση ιδίως συµβάσεων υπηρεσιών και πρέπει
συνεπώς οι συντάκτες των
τευχών δηµοπράτησης και
τα όργανα που επιφορτίζονται µε την διενέργεια των
διαγωνισµών να επιδείξουν
ιδιαίτερη προσοχή ώστε οι
σχετικοί όροι των διαγωνισµών να συνάδουν µε τα
πορίσµατα της ως άνω νοµολογίας του ∆ΕΚ.
Ανάλογης σηµασίας εξέλιξη
συνιστά επίσης η πρόσφατη απόφαση του ∆ΕΚ στην
C-538/07 Assitur, στην
οποία το ∆ικαστήριο έκρινε
ότι εθνική νοµοθεσία η
οποία
απαγορεύει
σε
«συνδεδεµένες
επιχειρήσεις» να συµµετέχουν ως
ανταγωνιστές σε διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης και εισάγει εποµένως αµάχητο τεκµήριο περί
νόθευσης του ανταγωνισµού παραβιάζει την αρχή
της αναλογικότητας (βλ.
στήλη επισκόπηση νοµολογίας ∆ΕΚ & ΠΕΚ του παρόντος τεύχους). Πρόκειται
αναµφίβολα για µία απόφαση-σταθµό, η οποία σε
συνδυασµό µε την προγενέστερη νοµολογία Fabricom έρχεται να ανατρέψει
µία καθιερωµένη, άκαµπτη,
πρακτική
αντιµετώπισης
του πολυσύνθετου ζητήµατος της σύγκρουσης συµφερόντων και πρέπει να
ληφθεί σοβαρά υπόψη από

όσους εµπλέκονται στις
διαδικασίες ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων.
Τέλος, ιδιαίτερης προσοχής
θα πρέπει τύχει από τις
αναθέτουσες αρχές η συχνότατη πλέον παραποµπή
κρατών µελών στο ∆ΕΚ
λόγω µη συµµόρφωσης
τους µε αποφάσεις του
∆ικαστηρίου, όπως στις
πρόσφατες
περιπτώσεις
της Ιταλίας και της Ελλάδας για υποθέσεις που αναφέρονται
στο
παρόν
τεύχος. Θα πρέπει στο σηµείο αυτό να υποµνησθεί
ότι η µη συµµόρφωση µε
απόφαση του ∆ΕΚ συνεπάγεται σοβαρότατες οικονοµικές κυρώσεις για το κράτος µέλος.
Θα θέλαµε τέλος να σας
ενηµερώσουµε ότι αναµένεται εντός των ηµερών η
κυκλοφορία της νοµικής
επιθεώρησης ∆ηΣΚΕ & αγορά 2/2009 µε πλούσια
ύλη και ανάλυση θεµάτων
του δηµόσιου οικονοµικού
δικαίου.
Με εκτίµηση,
Σπύρος Παναγόπουλος
Νοµικό Στέλεχος ΜΟΠΑ∆ΙΣ
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Παραποµπή της Ιρλανδίας στο ∆ΕΚ για µείξη των κριτηρίων
καταλληλότητας και ανάθεσης της σύµβασης
14.5.2009 να παραπέµψει
την Ιρλανδία στο ∆ΕΚ για
υπόθεση που αφορά διαγωνισµό προµήθειας αναγνωριστικών σηµάτων ζώων. Ειδικότερα, η Επιτροπή θεωρεί
ότι η Ιρλανδία παραβίασε τις
υποχρεώσεις της που πηγάζουν από το άρθρο 53 της
οδηγίας 2004/18/ΕΚ, όπως
επίσης και τις αρχές της διαφάνειας και της ίσης µεταΗ Επιτροπή αποφάσισε την χείρισης των διαγωνιζοµέ-

δηµόσια σύµβαση προµηθειών –διάκριση µεταξύ
των κριτηρίων καταλληλότητας και ανάθεσης της
σύµβασης – κριτήρια ανάθεσης – µεταβολή βαρύτητας κριτηρίων ανάθεσης –
αρχή της ίσης µεταχείρισης
των
διαγωνιζοµένων
–
άρθρο
53
οδηγίας
2004/18/ΕΚ

H Επιτροπή επανέρχεται

νων, όπως οι αρχές αυτές
έχουν ερµηνευθεί από το
∆ΕΚ. Και τούτο διότι εφάρµοσε ως κριτήρια ανάθεσης
κριτήρια που συνδέονταν
µε την καταλληλότητα των
υποψηφίων, ενώ επίσης
µετέβαλε στο στάδιο της
αξιολόγησης τη βαρύτητα
των κριτηρίων ανάθεσης
που αναφέρονταν στην
προκήρυξη.

∆ιαδικασία επί παραβάσει κατά της Σλοβακίας για τον αποκλεισµό τριών
υποψηφίων σε διαγωνισµό για σύστηµα είσπραξης διοδίων

στο θέµα της µείξης των
κριτηρίων ποιοτικής
επιλογής και ανάθεσης
κατηγορώντας την
Ιρλανδία για παράβαση
της οδηγίας 2004/18/ΕΚ
και των αρχών της
διαφάνειας και της ίσης
µεταχείρισης

το άρθρο 226 ΣυνθΕΚ σε
δηµόσια
σύµβαση
–
σχέση µε διαγωνισµό για
αποκλεισµός υποψηφίων –
την ανάθεσης της υπηρεσίας
αρχή της ίσης µεταχείρισης
είσπραξης διοδίων. Συγκετων διαγωνιζοµένων
κριµένα, στον πλαίσιο του
Η Επιτροπή αποφάσισε την διαγωνισµού αυτού αποκλεί14.5.2009 να αποστείλει στηκαν τρεις υποψήφιοι
στη Σλοβακία προειδοποιη- κατά τρόπο που ενδέχεται
τική επιστολή σύµφωνα µε να συνιστά παραβίαση της

αρχής της ίσης µεταχείρισης των διαγωνιζοµένων.
Σε περίπτωση που δεν υπάρξει ικανοποιητική απάντηση, η Επιτροπή ενδέχεται να προχωρήσει στην
αποστολή αιτιολογηµένης
γνώµης.

∆ιαδικασία κατ’ άρθρο 228 της ΣυνθΕΚ κατά της Ιταλίας λόγω µη
εκτέλεσης απόφασης του ∆ΕΚ
της από τις κοινοτικές οδηδηµόσιες
συµβάσεις
–
γίες για τις δηµόσιες συµβάαπευθείας ανάθεση - µη
σεις. Η Επιτροπή θεωρεί ότι
εκτέλεση απόφασης του
η Ιταλία δεν έχει µέχρι σή∆ΕΚ
µερα λάβει τα µέτρα που
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι απαραίτητα έτσι ώστε
αποφάσισε την 14.5.2009 να συµµορφωθεί µε την
να ζητήσει επισήµως, µε απόφαση του ∆ΕΚ.
την αποστολή αιτιολογηµέΗ ιταλική κυβέρνηση υπονης γνώµης κατ’ άρθρο
στηρίζει ότι δεν µπορούν να
228 ΣυνθΕΚ, τη συµµόρεπαναπροκηρυχθούν οι συµφωση της Ιταλίας µε την
βάσεις, αφού έχουν σχεδόν
από 8.4.2008 απόφαση
εκτελεστεί πλήρως. Όσον
του ∆ΕΚ επί της υπόθεσης
αφορά τις µελλοντικές συµC-337/05. Ειδικότερα, µε
βάσεις, οι ιταλικές αρχές δεν
την απόφασή του αυτή το
έχουν παράσχει επαρκείς
∆ΕΚ έκρινε ότι η Ιταλία,
πληροφορίες αναφορικά µε
προβαίνοντας σε απευθείας
τις αγορές ελικοπτέρων που
ανάθεση συµβάσεων προπροβλέπεται να γίνουν, ακόµήθειας ελικοπτέρων για
µη και µακρυπρόθεσµα.
τις ανάγκες στρατιωτικών
και πολιτικών σωµάτων της Η Επιτροπή θεωρεί ότι για
στην εταιρεία Agusta SpA, τη συµµόρφωση µε την απαραβίασε τις υποχρεώσεις πόφαση του ∆ΕΚ απαιτείται
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κατ’ ελάχιστον να λάβει η
ιταλική κυβέρνηση µέτρα
που θα εξασφαλίζουν ότι
στο µέλλον θα τηρείται το
κοινοτικό δίκαιο περί ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων και να ενηµερώνεται
τακτικά η Επιτροπή σε σχέση µε τις διαδικασίες που
θα
ακολουθούνται
στο
µέλλον για την προµήθεια
ελικοπτέρων, τουλάχιστον
για χρονικό διάστηµα ανάλογο µε το διάστηµα που
συνεχιζόταν η παράνοµη
πρακτική. Η Επιτροπή πιστεύει ότι αυτές οι πληροφορίες
είναι
αναγκαίες
προκειµένου να εξακριβωθεί εάν η παράνοµη πρακτική έχει πράγµατι σταµατήσει.

Ενηµερωτικό δελτίο δηµοσίων συµβάσεων
∆ιαδικασία επί παραβάσει κατά της Λιθουανίας για προσφυγή στο
σύστηµα της διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση

δηµόσια σύµβαση – διαδικασία µε διαπραγµάτευση
χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση προκήρυξης –
άρθρο 40 παρ. 2 και 3 οδηγίας 2004/17/ΕΚ
Η Επιτροπή αποφάσισε την
14.5.2009 να αποστείλει
στη Λιθουανία αιτιολογηµένη γνώµη για υπόθεση
που αφορά διαγωνισµό για
τον εκµοντερνισµό του
σιδηροδροµικού συστήµατος ραδιοφωνικής επικοινωνίας.
Συγκεκριµένα,
κατόπιν
δηµοσίευσης προκήρυξης
σύµφωνα µε την ανοικτή
διαδικασία, η αναθέτουσα

αρχή απέρριψε τις δύο
µόνες προσφορές που είχαν υποβληθεί κρίνοντας
αυτές ως ακατάλληλες λόγω µη συµβατότητας µε
ορισµένες από τις τεχνικές
προδιαγραφές του διαγωνισµού. Στη συνέχεια, οι
λιθουανικοί σιδηρόδροµοι
προσέφυγαν στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση προκήρυξης.
Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι
υποβληθείσες προσφορές
δεν µπορούσαν να αξιολογηθούν ως ακατάλληλες,
αφού ήταν κατάλληλες να
εξυπηρετήσουν τον σκοπό
της αναθέτουσας αρχής.

Συνεπώς, η αναθέτουσα
αρχή δεν δικαιούτο να
προσφύγει στη συνέχεια
στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση προκήρυξης. Σύµφωνα µε την Επιτροπή, η ορθή αξιολόγηση
προσφορών µε ελλείψεις
υπό την οδηγία 2004/17/
ΕΚ είναι ιδιαιτέρως σηµαντική, αφού οι έννοµες
συνέπειες της αξιολόγησής
αυτής επηρεάζουν άµεσα
τον ανταγωνισµό. Κατόπιν
των ανωτέρω, η Επιτροπή
πιστεύει ότι η ανωτέρω
διαγωνιστική
διαδικασία
έγινε κατά παράβαση του
άρθρου 40 παρ. 2 και 3 (α)
της οδηγίας 2004/17/ΕΚ.

∆ιαδικασία κατ’ άρθρο 228 της ΣυνθΕΚ κατά της Ελλάδας λόγω µη
εκτέλεσης απόφασης του ∆ΕΚ
δηµόσιες συµβάσεις –
διαδικασία διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη
δηµοσίευση προκήρυξηςεκτέλεση απόφασης του
∆ΕΚ
Η Επιτροπή αποφάσισε την
25.6.2009 να παραπέµψει
σύµφωνα µε το άρθρο 228

ΣυνθΕΚ την Ελλάδα στο
∆ΕΚ λόγω µη συµµόρφωσής της προς την από
18.12.2007 απόφαση του
∆ικαστηρίου επί της υπόθεσης C-481/06. Με την
απόφασή του αυτή το ∆ΕΚ
έκρινε ότι η ρύθµιση του
ελληνικού
δικαίου
που
επιτρέπει την προσφυγή σε

διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη
δηµοσίευση
προκήρυξης
για την προµήθεια συγκεκριµένων τύπων ιατρικού
υλικού δεν είναι σύµφωνη
µε το κοινοτικό δίκαιο περί
δηµοσίων συµβάσεων.

∆ιαδικασία επί παραβάσει του κοινοτικού δικαίου κατά του Ηνωµένου
Βασιλείου για σύµβαση ανάπτυξης ακινήτου
σύµβαση παραχώρησης
δηµοσίων έργων – δηµοσιότητα– αρχή της ίσης
µεταχείρισης των διαγωνιζοµένων – αρχή της διαφάνειας
Η Επιτροπή απέστειλε την
25.06.2009 στο Ηνωµένο
Βασίλειο προειδοποιητική
επιστολή για σύµβαση παρ α χώ ρ ηση ς
δη µ οσ ίου
έργου για την οικιστική
ανάπτυξη ακινήτου, η οποία ανατέθηκε χωρίς να
έχει προηγηθεί διαγωνιστική διαδικασία. Η Επιτροπή
θεωρεί ότι η σύµβαση αυτή
Σελίδα 3

αποτελεί σύµβαση παραχώρησης δηµοσίου έργου,
η οποία θα έπρεπε να είχε
ανατεθεί σύµφωνα µε την
ισχύουσα
τότε
οδηγία
93/37/ΕΟΚ κατόπιν προκήρυξης διαγωνισµού και
δηµοσίευσης προκήρυξης
στην Ε.Ε.Ε.Ε. Μη διενεργώντας διαγωνιστική διαδικασία το Ηνωµένο Βασίλειο
παραβίασε, σύµφωνα µε
την Επιτροπή, τις υποχρεώσεις του από το κοινοτικό δίκαιο των δηµοσίων συµβάσεων.
Αν και το Ηνωµένο Βασίλειο έχει µεταβάλει την

αρχική στάση του και αποδέχεται ότι η υπό κρίση
σύµβαση είναι σύµβαση
παραχώρησης
δηµοσίου
έργου που θα έπρεπε να
είχε ανατεθεί σύµφωνα µε
το κοινοτικό δίκαιο, δεν
έχει λάβει µέτρα για την
άρση της εν λόγω παραβίασης. Πέραν τούτου δεν
έχουν ληφθεί επαρκή µέτρα για να εξασφαλιστεί
ότι µελλοντικές συµβάσεις
για την ανάπτυξη ακινήτων
θα ανατίθενται σύµφωνα
µε το κοινοτικό δίκαιο.
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Επισκόπηση πρόσφατης νοµολογίας των ∆ΕΚ και ΠΕΚ
∆ΕΚ C-538/07,
19.05.2009, Assitur

Το αµάχητο τεκµήριο
περί νόθευσης του
ανταγωνισµού κατά την
υποβολή ξεχωριστών
προσφορών δύο
«συνδεδεµένων
επιχειρήσεων»
παραβιάζει την αρχή της
αναλογικότητας

Νοµικό Ζήτηµα
Εθνική νοµοθεσία η οποία
α π α γ ο ρ ε ύ ε ι
σ ε
«συνδεδεµένες
επιχειρήσεις» να συµµετέχουν ως
ανταγωνιστές σε διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης
Το αµάχητο τεκµήριο περί
νόθευσης του ανταγωνισµού κατά την υποβολή
ξεχωριστών
προσφορών
δύο «συνδεδεµένων επιχειρήσεων» παραβιάζει την
αρχή της αναλογικότητας
Λέξεις Κλειδιά
προδικαστικό ερώτηµα –
δηµόσιες συµβάσεις – οδηγία 92/50/ΕΟΚ – λόγοι
α π ο κ λ ε ι σ µ ο ύ
«συνδεδεµένη επιχείρηση»
- αρχή της αναλογικότητας
ΠΕΚ T-89/07, 20.05.2009,
VIP Car Solutions/Κοινοβούλιο

Λέξεις Κλειδιά
προσφυγή του άρθρου 226
ΕΚ – οδηγία 93/38/ΕΟΚ –
δηµόσιες συµβάσεις στους
τοµείς του ύδατος, της
ενέργειας, των µεταφορών
και των τηλεπικοινωνιών –
σύναψη σύµβασης χωρίς
προηγούµενη δηµοσίευση υποχρέωση
γνωστοποίησης
λόγων
απόρριψης
προσφοράς
∆ΕΚ C-480/06,
09.06.2009,
Επιτροπή/Γερµανία

σχετικά µε την άσκηση
ασφαλιστικών µέτρων κατά
τη σύναψη δηµόσιας σύµβασης
∆ιάταξη που απαγορεύει
την άσκηση ασφαλιστικών
µέτρων κατά τη διάρκεια
της προθεσµίας µεταξύ της
ηµεροµηνίας ανάθεσης και
της υπογραφής της σύµβασης παραβιάζει τους
Λέξεις Κλειδιά
προσφυγή του άρθρου 226
ΕΚ – οδηγίες 89/665/ΕΟΚ
και 92/13/ΕΟΚ – αποτελεσµατική προσφυγή – ελάχιστη προθεσµία µεταξύ
της ηµεροµηνίας γνωστοποίησης
ανάθεσης
της
σύµβασης και της υπογραφής της
∆ΕΚ C-300/07,
11.06.2009, Hans & Christophorus GbR

Νοµικό Ζήτηµα
Απόρριψη προσφοράς υποψηφίου κατά τη διενέργεια
διαγωνισµού
Υποχρέωση αιτιολογίας της
απόφασης απόρριψης της
προσφοράς από την επιτροπή αξιολόγησης

Νοµικό Ζήτηµα
Απευθείας ανάθεση σύµβασης για τη διάθεση αποβλήτων
Η συνεργασία οργανισµών
τοπικής αυτοδιοίκησης µε
σκοπό την εκπλήρωση µιας
δηµόσιας υπηρεσίας δεν
θίγει τους κοινοτικούς κανόνες για τις δηµόσιες
συµβάσεις

Νοµικό Ζήτηµα
Νοµικός
χαρακτηρισµός
σύµβασης που προκηρύσσεται από δηµόσιο ταµείο
ασφάλισης ασθένειας
Το δηµόσιο ταµείο ασφάλισης
ασθένειας
συνιστά
οργανισµό δηµοσίου δικαίου και συνεπώς συνάπτει
δηµόσιες συµβάσεις σύµφωνα µε τις διατάξεις της
οδηγίας 2004/18/ΕΚ

Λέξεις Κλειδιά
αίτηση ακύρωσης - δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών
– υπηρεσίες µεταφοράς –
δηµοσιονοµικός
κανονισµός - απόρριψη προσφοράς – υποχρέωση αιτιολογίας

Λέξεις Κλειδιά
προσφυγή του άρθρου 226
ΕΚ – οδηγία 92/50/ΕΟΚ –
δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών – υπηρεσίες διάθεσης αποβλήτων – απευθείας ανάθεση σύµβασης –
διαδηµοτική συνεργασία

Λέξεις Κλειδιά
προδικαστικό ερώτηµα –
οδηγία
2004/18/ΕΚ
–
έννοια της αναθέτουσας
αρχής – οργανισµός δηµοσίου δικαίου – µικτή δηµόσια σύµβαση προµηθειών
και υπηρεσιών

∆ΕΚ C-250/07,
04.06.2009,
Επιτροπή/Ελλάδα

∆ΕΚ C-327/08,
11.06.2009,
Επιτροπή/Γαλλία

Νοµικό Ζήτηµα
Απόρριψη προσφοράς υποΣελίδα 4

ψηφίου κατά τη διενέργεια
διαγωνισµού
Η αδικαιολόγητη καθυστέρηση για τη διευκρίνιση
των λόγων απόρριψης της
προσφοράς ενός υποψηφίου παραβιάζει την υποχρέωση γνωστοποίησής τους
που υπέχει το άρθρο 41
της οδηγίας 93/38/ΕΟΚ

Νοµικό Ζήτηµα
Παραβίαση των κανόνων

Ενηµερωτικό δελτίο δηµοσίων συµβάσεων

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

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 ανά-

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

θεσης δηµοσίων συµβάσεων και σηµατοδότησε 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 !

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
δροµείου

ηλεκτρονικού
στην

ταχυ-

διεύθυνση

diske@cieel.gr

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.

λέχη της ΜοΠα∆ΙΣ

