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τα µητρώα µελετητών
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προκηρύξεων
δηµοσίων συµβάσεων
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πρόσφατης νοµολογίας ∆ΕΚ &
ΠΕΚ
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Νέα χρηµατικά όρια (κατώφλια) για την ανάθεση δηµοσίων
συµβάσεων και συµβάσεων ΟΚΩ (Οδηγίες 2004/18/ΕΚ και
2004/17/ΕΚ)
δηµόσιες συµβάσεις &
συµβάσεις ΟΚΩ - Οδηγίες
2004/18/ΕΚ και
2004/17/ΕΚ - χρηµατικά
όρια εφαρµογής - Κανονισµός 1177/2009
Από την 1η Ιανουαρίου
2010 τα κατώτατα όρια
εφαρµογής των Οδηγιών
2004/17/ΕΚ και 2004/18/
ΕΚ για τις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων µειώνονται προς τα κάτω.
Σύµφωνα µε τον Κανονισµό 1177/2009/ΕΚ της
Επιτροπής της 30ής Νοεµβρίου 2009 «για την τροποποίηση των οδηγιών
2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ
και 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου όσον
αφορά τα κατώτατα όρια

εφαρµογής τους κατά τις
διαδικασίες σύναψης συµβάσεων» διαµορφώνονται
ως εξής:

Υπηρεσίες &
Προµήθειες:
125.000 € (αντί για
133.000 €) για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών
και προµηθειών που συνάπτονται από κεντρικούς
κυβερνητικούς φορείς του
Παραρτήµατος IV της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.
193.000 € (αντί για
206.000 €) για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών
και προµηθειών που συνάπτονται από µη κεντρικούς κυβερνητικούς φορείς (άλλους από αυτούς
του Παραρτήµατος IV)

της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.
387.000 € (αντί για
412.000 €) για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών
και προµηθειών της οδηγίας 2004/17/ΕΚ.

Έργα:
4.845.000 € (αντί για
5.150.000 €) για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων
που υπάγονται τόσο στην
Οδηγία 2004/18/ΕΚ όσο
και στην Οδηγία 2004/17/
ΕΚ
Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω χρηµατικά όρια εφαρµόζονται σε όλους
τους διαγωνισµούς
που
θα προκηρυχθούν µετά
την 1.1.2010

Αναστολή ισχύος του προεδρικού διατάγµατος για τα µητρώα
µελετητών
π.δ. 193/2009 - Μητρώα
µελετητών και εταιρειών
µελετών - π.δ. 138/2009
Με το π.δ. 93/2009 (ΦΕΚ
Α΄232/18.12.2009) ανε-

στάλη η ισχύς του π.δ.
138/2009 «Μητρώα µελετητών και εταιρειών µελετών» (ΦΕΚ Α΄185/2009)
µέχρι την 16.11.2010.
Μέχρι την παραπάνω ηµεροµηνία,
εξακολουθούν

να ισχύουν οι προηγουµένως ισχύουσες διατάξεις.
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Νέα τυποποιηµένα έντυπα για την προσαρµογή στην Οδηγία
2007/66/ΕΚ
τυποποιηµένα έντυπα - Κανονισµός 1150/2009 - Κανονισµός 1564/2005 - ανάθεση της σύµβασης χωρίς
προηγούµενη
δηµοσίευση
της σύµβασης
Με
τον
Κανονισµό
1150/2009 που δηµοσιεύτηκε στην Ε.Ε.Ε.Ε. την
28.11.2009 τροποποιείται ο
Κανονισµός 1564/2005 που
αφορά τα τυποποιηµένα
έντυπα προς δηµοσίευση
προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων δηµοσίων συµβάσεων. Συγκεκριµένα, µε τον
Κανονισµό αυτό υιοθετείται
νέο
Τ.Ε.
µε
τίτλο:
«Προκήρυξη για εκούσια εκ

των προτέρων διαφάνεια». Η προκήρυξη αυτή
(πληροφορίες σχετικά µε
την ανάθεση της σύµβασης χωρίς προηγούµενη
δηµοσίευση προκήρυξης
στην Ε.Ε.Ε.Ε.) έχει ως
στόχο την παροχή της
εκούσιας εκ των προτέρων διαφάνειας που προβλέπεται στην οδηγία
2007/66/ΕΚ.
Περαιτέρω, προκειµένου
να προσαρµοστούν τα
Τ.Ε. στο άρθρο 2στ (1)
(α) εδάφιο 1 των οδηγιών
89/665/ΕΚ
και
92/13/ΕΟΚ, όπως αυτές
τροποποιήθηκαν από την
Οδηγία 2007/66/ΕΚ, τροποποιείται µε τον Κανονι-

σµό 1150/2009 το παράρτηµα ∆ των Τ.Ε. 3 και
6
του
Κ αν ο ν ισ µο ύ
1564/2005 που αφορούν
τη γνωστοποίηση συναφθεισών συµβάσεων, έτσι
ώστε να προβλεφθεί στη
δηµοσίευση πεδίο αιτιολόγησης της απόφασης
της αναθέτουσας αρχής
να αναθέσει τη σύµβαση
χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση
προκήρυξης
στην Ε.Ε.Ε.Ε.
Τα
νέα
τυποποιηµένα
έντυπα διατίθενται µέσω
της
ιστοσελίδας
του
SIMAP για τις δηµόσιες
συµβάσεις :
http://simap.europa.eu

∆ιαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας για υπόθεση
απευθείας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης και µη εκτέλεση
απόφασης του ∆ΕΚ
απευθείας ανάθεση – σύµβαση
παροχής
υπηρεσιών– άρθρο 226 ΣυνθΕΚ
– εκτέλεση απόφασης του
∆ΕΚ – άρθρο 228 ΣυνθΕΚ
Η Επιτροπή αποφάσισε
την 20.11.2009 να αποστείλει στην Ελλάδα αιτιολογηµένη γνώµη για υπόθεση απευθείας ανάθεσης
δηµόσιας σύµβασης. Πρόκειται για τη σύναψη, από
τους δήµους Βασιλικών,
Κασσάνδρας, Εγνατίας και
Αρεθούσας,
δηµοσίων
συµβάσεων για συµπληρωµατικές υπηρεσίες κτηµατογράφησης και πολεοδοµικού σχεδιασµού, οι
οποίες δεν συµπεριλαµβάνονταν στην αρχική σύµβαση και ανατέθηκαν µέσω διαδικασίας µε διαπραγµάτευση και χωρίς να
προηγηθεί
δηµοσίευση
σχετικής προκήρυξης. Η
Επιτροπή θεωρεί ότι για
τις επίµαχες συµβάσεις
Σελίδα 2

δεν τηρήθηκαν οι όροι
που προβλέπονται στην
Οδηγία 92/50 (για τον
συντονισµό των διαδικασιών σύναψης δηµόσιων
συµβάσεων
υπηρεσιών)
και στην Οδηγία 2004/18
(για τον συντονισµό των
διαδικασιών σύναψης δηµόσιων
συµβάσεων
έργων, προµηθειών και
υπηρεσιών) όσον αφορά
τη χρήση της διαδικασίας
µε διαπραγµάτευση και
χωρίς να προηγηθεί δηµοσίευση σχετικής προκήρυξης.
Επίσης, η Επιτροπή αποφάσισε να απευθύνει στην
Ελληνική Κυβέρνηση προειδοποιητική
επιστολή,
δυνάµει του άρθρου 228
ΣυνθΕΚ, σχετικά µε τα
µέτρα που έλαβε η Ελληνική ∆ηµοκρατία για να
συµµορφωθεί µε την απόφαση που εξέδωσε το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 19

Απριλίου 2009 στην υπόθεση C-489/06 σχετικά
µε τη σύναψη από τα
ελληνικά νοσοκοµεία δηµοσίων συµβάσεων προµήθειας ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
Η Επιτροπή εκτιµά ότι η
Ελληνική ∆ηµοκρατία δεν
έλαβε συγκεκριµένα και
αποτελεσµατικά
µέτρα
για να συµµορφωθεί µε
την ως άνω απόφαση και
άρα, συνεκτιµώντας τις
πληροφορίες που διαθέτει, η παράβαση συνεχίζεται. Με την εν λόγω
προειδοποιητική επιστολή
η Επιτροπή εφιστά εξάλλου την προσοχή της
Ελληνικής
Κυβέρνησης
στις χρηµατικές κυρώσεις
που µπορεί να επιβάλει
το ∆ΕΚ, δυνάµει του
άρθρου 228 παρ. 2 της
ΣυνθΕΚ, σε κράτος µέλος
που δεν συµµορφώνεται
µε απόφασή του.
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Η Επιτροπή παραπέµπει τη Γερµανία στο ∆ΕΚ για την απευθείας
ανάθεση συµβάσεων διάθεσης & αποκοµιδής απορριµµάτων
δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών – απευθείας ανάθεση – διάθεση & αποκοµιδή απορριµµάτων
Η Επιτροπή αποφάσισε
την 20.11.2009 να παραπέµψει τη Γερµανία στο
∆ΕΚ για δύο συµβάσεις
παροχής υπηρεσιών µε
αντικείµενο τη διάθεση
και αποκοµιδή απορριµµάτων που καταρτίστηκαν,
χωρίς τη διενέργεια διαγωνισµού, µεταξύ του
∆ήµου Ρόστοκ και µεικτών

επιχειρήσεων. Η πρώτη
σύµβαση, η οποία αφορά
τη διάθεση απορριµµάτων, καταρτίστηκε το
1998 για περίοδο 25
ετών και µε συµβατικό
αντάλλαγµα
ύψους
150.000.000 € και τροποποιήθηκε το 2004. Η
δεύτερη σύµβαση µε αντικείµενο την αποκοµιδή
απορριµµάτων, την ανακύκλωση και τον καθαρισµό των οδών, καταρτίστηκε το 2007 µε συµβατικό αντάλλαγµα που ανέρχεται στο ποσό των

10.800.000 € ετησίως. Η
Επιτροπή θεωρεί ότι για
την ανάθεση συµβάσεων
σε µεικτές επιχειρήσεις ή
την ουσιώδη τροποποίηση τον όρων τους απαιτείται η διενέργεια διαγωνισµού. Η Γερµανία έχει
αναγνωρίσει τις ανωτέρω
παραβιάσεις του κοινοτικού δικαίου, πλην όµως
οι επίµαχες συµβάσεις
παραµένουν σε ισχύ. Για
τον λόγο αυτό η υπόθεση
παραπέµπεται στο ∆ΕΚ.

Παραποµπή της Ισπανίας στο ∆ΕΚ για ρυθµίσεις του ισπανικού
νόµου 30/2007 περί δηµοσίων συµβάσεων
αρχή της ίσης µεταχείρισης των διαγωνιζοµένων
– αρχή της διαφάνειας –
άρθρο
2
Οδηγίας
2004/18/ΕΚ – άρθρα 2,
43 και 49 ΣυνθΕΚ – διαδικασία µε διαπραγµάτευση
χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση
προκήρυξης
–
προϋποθέσεις – άρθρο 31
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ
Η Επιτροπή αποφάσισε
την 20.11.2009 να παραπέµψει την Ισπανία στο
∆ΕΚ για ρυθµίσεις το ισπανικού νόµου 30/2007
περί δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν την τροποποίηση των συµβάσεων. Ειδικότερα, η Επιτρο-

πή θεωρεί ότι οι ρυθµίσεις του άνω νόµου
30/2007 παρέχουν µεγάλη ευχέρεια στην αναθέτουσα αρχή να τροποποιεί τους όρους της σύµβασης µετά την ανάθεσή
της, χωρίς οι προϋποθέσεις της τροποποίησης
αυτής να προβλέπονται
στα έγγραφα του διαγωνισµού κατά τρόπο σαφή
και ακριβή. Συνεπώς, ο
ισπανικός νόµος παραβιάζει την αρχή της ίσης µεταχείρισης των διαγωνιζοµένων και την αρχή
της διαφάνειας, όπως οι
αρχές αυτές προκύπτουν
από το άρθρο 2 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, καθώς
και τα άρθρα 2,43 και 49

της Συνθήκης.
Πέραν τούτου, σε σχέση
µε την ανάθεση συµπληρωµατικών έργων, προµηθειών και υπηρεσιών,
ο νόµος 30/2007 παρέχει
τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή να προσφύγει στη διαδικασία µε
διαπραγµάτευση
χωρίς
προηγούµενη δηµοσίευση προκήρυξης κατά παράβαση του άρθρου 31
της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.

Για περισσότερες ειδήσεις και πληροφορίες σχετικά µε τις δηµόσιες συµβάσεις επισκεφθείτε την ιστοσελίδα µας:
http://mopadis.cieel.gr
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Πρόσφατη νοµολογία ∆ικαστηρίου και Πρωτοδικείου
∆ΕΚ C-199/07,
12.11.2009,
Επιτροπή/Ελλάδα
Νοµικό Ζήτηµα
Λόγοι αποκλεισµού – Κριτήρια ποιοτικής επιλογής –
Κριτήρια ανάθεσης
Πρόσθετος λόγος αποκλεισµού σε βάρος αλλοδαπών
µελετητών παραβιάζει την
αρχή της ίσης µεταχείρισης
Λέξεις Κλειδιά
παράβαση κράτους µέλους
– Οδηγία 93/38/ΕΟΚ –
δηµόσια σύµβαση υπηρεσίας – εκπόνηση µελέτης –
κριτήρια ποιοτικής επιλογής – κριτήρια ανάθεσης
∆ΕΚ C-476/08 P,
03.12.2009, Ευρωπαϊκή
∆υναµική/Επιτροπή
Νοµικό Ζήτηµα
Απόρριψη προσφοράς διαγωνιζοµένου
Υποχρέωση αιτιολογίας
απόφασης απόρριψης προσφοράς διαγωνιζοµένου
Λέξεις Κλειδιά
αίτηση αναίρεσης – δηµοσιονοµικός Κανονισµός –
κοινοτικός διαγωνισµός –
αποκλεισµός προσφοράς
διαγωνιζοµένου – υποχρέωση αιτιολογίας απόφασης
απόρριψης προσφοράς νοµικό σφάλµα
Γενικό ∆ικαστήριο Τ195/08, 10.12.2009, Antwerpse
Bouwweken/Επιτροπή
Νοµικό Ζήτηµα
Παροχή διευκρινήσεων επί
του περιεχοµένου προσφοράς υποψηφίου
Η επιτροπή αξιολόγησης
έχει την ευχέρεια να ζητήσει την παροχή διευκρινήσεων για το περιεχόµενο
προσφοράς, χωρίς αυτό να
συνιστά παράνοµη τροποποίηση του περιεχοµένου
της
Λέξεις Κλειδιά
αίτηση ακύρωσης – δηµοσιονοµικός Κανονισµός –
δηµόσια σύµβαση έργου –
Σελίδα 4

κατασκευή αίθουσας παραγωγής υλικών αναφοράς –
απόρριψη προσφοράς υποψηφίου - παροχή διευκρινήσεων επί του περιεχοµένου της προσφοράς – αρχή
της ίσης µεταχείρισης αγωγή αποζηµίωσης
∆ΕΚ C-299/08,
10.12.2009,
Επιτροπή/Γαλλία
Νοµικό Ζήτηµα
Απευθείας ανάθεση σύµβασης υλοποίησης
Η σύναψη µιας σύµβασης
υλοποίησης µε έναν από
τους αναδόχους των αρχικών συµβάσεων εκπόνησης σχεδίου κατόπιν κλειστού διαγωνισµού παραβιάζει τις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ
Λέξεις Κλειδιά
παράβαση κράτους µέλους
– Οδηγία 2004/18/ΕΚ –
σύµβαση εκπόνησης σχεδίου – σύµβαση υλοποίησης
– αρχή της ίσης µεταχείρισης – αρχή της διαφάνειας
∆ΕΚ C-455/08,
23.12.2009, Επιτροπή /Ιρλανδία
Νοµικό Ζήτηµα
Μη συµµόρφωση κράτους
µέλους στις Οδηγίες
89/665 και 92/13 ΕΚ
Καταδίκη της Ιρλανδίας
λόγω µη τήρησης της υποχρέωσης παροχής αποτελεσµατικής έννοµης προστασίας στο στάδιο πριν
από τη σύναψη της σύµβασης.
Λέξεις Κλειδιά
παράβαση κράτους µέλους
- δηµόσιες συµβάσεις
έργων και προµηθειών –
δικονοµικές Οδηγίες
89/665 και 92/13 ΕΚ –
παροχή δικαστικής προστασίας – αποτελεσµατικά
ένδικα µέσα – υποχρέωση
γνωστοποίησης λόγων απόρριψης προσφοράς εύλογη προθεσµία πριν
από τη σύναψη σύµβασης

∆ΕΚ C-376/08,
23.12.2008, Serrantoni
Νοµικό Ζήτηµα
Αποκλεισµός κοινοπραξίας
και µέλους αυτής από τη
συµµετοχή σε διαγωνισµό
Η απόλυτη απαγόρευση
συµµετοχής µιας κοινοπραξίας και ενός µέλους της σε
ένα διαγωνισµό παραβιάζει
την αρχή της αναλογικότητας
Λέξεις Κλειδιά
προδικαστικό ερώτηµα –
Οδηγία 2004/18/ΕΚ –
άρθρα 43, 49, 39 και 81
ΕΚ - δηµόσια σύµβαση
έργου – επείγουσες επεµβάσεις και εξορθολογισµός
των γραφείων που αποτελούν παράρτηµα του ληξιαρχείου – σύµβαση κάτω
από τα κοινοτικά κατώφλια
– διασυνοριακό ενδιαφέρον – αρχή της ίσης µεταχείρισης – αρχή της αναλογικότητας
∆ΕΚ C-305/08,
23.12.2008, CoNISMa
Νοµικό Ζήτηµα
Αποκλεισµός κοινοπραξίας
πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων από τη συµµετοχή
διαγωνισµό
Η Οδηγία 2004/18/ΕΚ αποκλείει ερµηνεία εθνικής
ρύθµισης που απαγορεύει
σε πανεπιστηµιακά ιδρύµατα να συµµετέχουν σε διαγωνισµό µολονότι το εθνικό δίκαιο τους παρέχει το
δικαίωµα να παρέχουν τις
υπηρεσίες που αποτελούν
αντικείµενο του διαγωνισµού
Λέξεις Κλειδιά
προδικαστικό ερώτηµα –
Οδηγία 2004/18/ΕΚ – δηµόσια σύµβαση υπηρεσίας
– υπηρεσίες θαλάσσιας
σεισµολογικής στρωµατογραφικής απεικόνισης µε
τρυπανίδια και λήψη θαλάσσιων δειγµάτων – διαπανεπιστηµιακή ένωση –
έννοια του οικονοµικού
φορέα
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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

∆ιεύθυνση
Ικάρων 1 (ΤΘ 14)
551 02 Καλαµαριά
Τηλ.
Fax

και ταχύτατη συµβουλευτική υποστήριξη κατά την 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 ανά-

2310 476 103-4
2310 476 105

θεσης δηµοσίων συµβάσεων και σηµατοδότησε µια νέα εποχή προς
την κατεύθυνση της ενίσχυσης της διαφάνειας και της αποτελεσµατικότητας στη δηµοπράτηση των δηµοσίων συµβάσεων.

http://mopadis.cieel.gr

Κυκλοφόρησε

το

τεύχος

2/2009 της νοµικής επιθεώρησης ∆ηΣΚΕ & αγορά, µε πλούσια ύλη σε θεµατικές του δηµόσιου οικονοµικού δικαίου. Για
περισσότερες πληροφορίες και
συνδροµές
ιστοσελίδα

επισκεφθείτε
του

περιοδικού

http://www.diske.gr/
επικοινωνήστε

µαζί

τηλέφωνο 2310

την

µας

476103

ή
στο
ή

αποστείλετε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στην διεύθυνση diske@cieel.gr

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.

