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Η ΜοΠα∆ιΣ διοργάνωσε
την Παρασκευή 21 Νοεµβρίου 2008 ηµερίδα για τις
δηµόσιες συµβάσεις, κατά
την οποία αναλύθηκαν και
συζητήθηκαν εκτενώς οι
πρόσφατες εξελίξεις και
νοµικά ζητήµατα που σχετίζονται µε την ανάθεση
δηµοσίων συµβάσεων σύµφωνα µε το κοινοτικό και
το ελληνικό δίκαιο.
Την έναρξη της ηµερίδας
χαιρέτισαν ο Καθηγητής κ.
Γ. Τσιότρας, Γεν. Γραµµατέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, και η
Καθηγήτρια κ. Ευ. Κουτούπα–Ρεγκάκου, ∆ιευθύντρια
του Κ∆ΕΟ∆.
Κατά την πρώτη συνεδρία,
µε συντονίστρια την κ. Έ.
Αδαµαντίδου, επιστ. συνεργάτιδα του Κ∆ΕΟ∆, παρουσιάστηκαν
εισηγήσεις
από στελέχη της ΜοΠα∆ιΣ.
Ειδικότερα, ο κ. Χ. Χάχαλης αναφέρθηκε στους
κανόνες δηµοσιότητας και
διαφάνειας κατά την σύναψη δηµοσίων συµβάσεων,
ενώ η κ. Α. Κατσιµέρου
παρουσίασε τους κανόνες
που διέπουν τις συµβάσεις
κάτω από τα κοινοτικά
χρηµατικά όρια. Οι επόµενες δύο εισηγήσεις από τις
κ.κ. Ε. Τσόλη και Μ. Βερβενιώτη επικεντρώθηκαν,
αντίστοιχα, στην πρόσβαση
των διαγωνιζοµένων στα
έγγραφα των διαγωνισµών
και το επαγγελµατικό απόρρητο και στην πρόσβα-

ση των ΜΜΕ στις δηµόσιες
συµβάσεις.
Η δεύτερη συνεδρία µε
συντονιστή τον κ. Σπ. Παναγόπουλο, επιστηµονικό
συνεργάτη του Κ∆ΕΟ∆,
άρχισε µε εισήγηση του
Γεν. Γραµµατέα του Κ∆ΕΟ∆ κ. Γ. Τράντα, µε θέµα
τα προβλήµατα που ανακύπτουν κατά την εφαρµογή
του v. 2522/1997 και,
στην συνέχεια, τον λόγο
πήρε η κ. Κ. Σκουρή, η
οποία παρουσίασε την νέα
δικονοµική
οδηγία
2007/66. Αµέσως µετά η
Προϊσταµένη της Μονάδας
Γ’/ΕΥ∆ ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας κ. ∆. ∆εληδηµήτρη αναφέρθηκε στις υποχρεώσεις των αναθετουσών αρχών στο πλαίσιο
του ΕΣΠΑ και, τέλος, ο κ.
Α. Μπαλοδήµος, στέλεχος
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
στην Γενική ∆ιεύθυνση
Εσωτερικής Αγοράς και
Υπηρεσιών,
παρουσίασε

στους
παρευρισκοµένους
κάποια επίκαιρα προβλήµατα που ανακύπτουν κατά
τις διαδικασίες σύναψης
δηµοσίων συµβάσεων.
Τις δύο συνεδρίες διαδέχθηκαν πολλές ερωτήσεις
από το κοινό και επακολούθησε εκτενής συζήτηση
στρογγυλής
τραπέζης.
Στην ηµερίδα συµµετείχαν
πάνω από 250 νοµικοί,
µηχανικοί, υπάλληλοι τµηµάτων προµηθειών & τεχνικών υπηρεσιών, στελέχη διαχειριστικών αρχών
και
δηµοσίων
φορέων,
σύµβουλοι
επιχειρήσεων
που εµπλέκονται σε µεγαλύτερο ή µικρότερο βαθµό
στις διαδικασίες ανάθεσης
συµβάσεων του ∆ηµοσίου.
Οι εισηγήσεις της ηµερίδας
θα δηµοσιευθούν στα επόµενα τεύχη της νοµικής
επιθεώρησης
«∆ηµόσιες
Συµβάσεις-Κρατικές
Ενισχύσεις & αγορά.
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Αιτιολογηµένη γνώµη κατά της Ελλάδας για παράλειψη
εκτέλεσης απόφασης του ∆ΕΚ
δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών – ιατρικό υλικό – διαδικασία διαπραγµάτευσης
χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση προκήρυξης – εκτέλεση απόφασης του ∆ΕΚ

Με την από 18.12.2007
απόφασή του 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. Η
Επιτροπή θεωρεί ότι τα

µέτρα που κοινοποίησε σε
αυτήν η Ελληνική ∆ηµοκρατία για τη συµµόρφωσή
της µε την παραπάνω απόφαση δεν είναι ικανοποιητικά και συνεπώς η Επιτροπή απέστειλε στην Ελλάδα
αιτιολογηµένη γνώµη για
σχετικά µε την εν λόγω
υπόθεση.

Η Επιτροπή παραπέµπει στο ∆ΕΚ υπόθεση κατά της Κύπρου
συµβάσεις οργανισµών κοινής ωφέλειας – κατασκευή
σταθµού ηλεκτρικής ενέργειας – ίση µεταχείριση –

οι προβλέψεις της
προκήρυξης δεν
εφαρµόστηκαν
οµοιόµορφα στην
επίµαχη διαδικασία,
αφού απερρίφθη µία
προσφορά βάσει
κριτηρίων που δεν

Η Επιτροπή αποφάσισε την
27.11.2008 να παραπέµψει
τη ∆ηµοκρατία της Κύπρου
στο ∆ΕΚ σε σχέση µε το
διαγωνισµό διαδικασία που
διεξήγαγε η Αρχή Ηλεκτρισµού Κύπρου (ΑΗΚ) για
την ανάθεση της δηµοσίας
σύµβασης µελέτης, προµήθειας και κατασκευής της
4ης µονάδας του σταθµού
παραγωγής
ηλεκτρικής

ενέργειας στον Βασιλικό
Κύπρου. Ειδικότερα, η Επιτροπή θεωρεί ότι: 1) οι
προβλέψεις της προκήρυξης δεν εφαρµόστηκαν
οµοιόµορφα στην επίµαχη
διαδικασία, αφού απερρίφθη µία προσφορά βάσει
κριτηρίων που δεν αναφέρονταν µε σαφήνεια στην
προκήρυξη, ενώ έγινε αποδεκτή προσφορά υποψηφίου που δεν ικανοποιούσε
τα κριτήρια εµπειρίας 2)
δεν χορηγήθηκαν εγκαίρως στον καταγγέλλοντα
τα απαραίτητα στοιχεία

σχετικά µε τους λόγους
αποκλεισµού
του,
έτσι
ώστε αυτός να διαµορφώσει αποτελεσµατικά την
άµυνά του. Ενεργώντας
κατά τον τρόπο αυτό, η
Κυπριακή ∆ηµοκρατία παραβίασε τις υποχρεώσεις
της από τα άρθρα 4 παρ. 2
και 33 παρ. 1 της οδηγίας
93/38/ΕΟΚ, καθώς και από
το άρθρο 1 παρ. 1 της οδηγίας 92/13/ΕΚ, όπως
αυτό έχει ερµηνευθεί από
το ∆ΕΚ.

αναφέρονταν µε
σαφήνεια στην
προκήρυξη, ενώ έγινε
αποδεκτή προσφορά
υποψηφίου που δεν
ικανοποιούσε τα κριτήρια
εµπειρίας

Ευκολότερη η πρόσβαση στις ταχείες διαδικασίες ανάθεσης
δηµόσιες συµβάσεις –
διαδικασίες ανάθεσης –
προθεσµίες

Με
ανακοίνωση
της
19.12.2008 η
Επιτροπή
αναγνωρίζει
ότι
οι
εξαιρετικές συνθήκες της
παρούσας
οικονοµικής
κρίσης
µπορούν
να
δικαιολογήσουν
την
προσφυγή σε ταχύτερες
διαδικασίες ανάθεσης. Το
τεκµήριο ότι συντρέχουν

επείγοντες
λόγοι
που
επιτρέπουν την προσφυγή
στις παραπάνω ταχύτερες
διαδικασίες θα πρέπει να
ισχύσει κατά τα έτη 2009
και 2010 για όλα τα
µεγάλα
δηµόσια
έργα.
Ειδικότερα, η Επιτροπή
θεωρεί ότι η επιτάχυνση
της διαδικασίας ανάθεσης
µπορεί να βοηθήσει τα
κράτη µέλη να στηρίξουν
την οικονοµία τους µέσω
της
ταχείας
εκτέλεσης

µεγάλων δηµοσίων έργων.
Με
την
επισπευσµένη
(ταχεία)
κλειστή
διαδικασία, την οποία η
Επιτροπή
θεωρεί
δικαιολογηµένη λόγω της
οικονοµικής
κρίσης,
οι
αναθέτουσες
αρχές
µπορούν να περιορίσουν
τον
παραπάνω
χρόνο
διενέργειας του κλειστού
διαγωνισµού από τις 87
στις 30 ηµέρες .

Νέοι κατάλογοι αναθετουσών αρχών
πεδίο εφαρµογής κοινοτικού
δικαίου δηµοσίων συµβάσεων – αναθέτουσα αρχή

Σελίδα 2

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ανακοίνωσε
την
15.12.2008 ότι ανανέωσε
τους καταλόγους των αναθετουσών αρχών και οργανισµών κοινής ωφέλειας
που οφείλουν να ακολου-

θούν τους ευρωπαϊκούς
κανόνες ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων. Οι κατάλογοι αυτοί
παρέχουν τη
δυνατότητα στους πολίτες
και τις επιχειρήσεις να διαπιστώνουν
ποιες αρχές
στην Ευρωπαϊκή Ένωση
οφείλουν να διεξάγουν
διαγωνισµό σε κοινοτικό
επίπεδο για την ανάθεση

των συµβάσεών τους, διευκολύνοντας κατά τον
τρόπο αυτό τη συµµετοχή
τους στις δηµόσιες συµβάσεις. Οι νέοι κατάλογοι
έχουν αναρτηθεί στην ισ τ ο σ ε λ ί δ α
http://ec.europa.eu/intern
al_market/publicprocurem
ent/authorities_en.htm.
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Παράλειψη εκτέλεσης απόφασης του ∆ΕΚ από την Ελλάδα
δηµόσιες συµβάσεις έργων &
προµηθειών – αρχή της διαφάνειας – αρχή της ίσης
µεταχείρισης των διαγωνιζοµένων – διάκριση µεταξύ
των κριτηρίων ικανότητας
των διαγωνιζοµένων και των
κριτηρίων
ανάθεσης
της
σύµβασης

Η Επιτροπή αποφάσισε την
16.10.2008 να αποστείλει
αιτιολογηµένη γνώµη στην
Ελλάδα για δύο υποθέσεις.
Η πρώτη αφορά τον διαγωνισµό που προκήρυξε η
ΕΥ∆ΑΠ Α.Ε. για την ανάθεση της σύµβασης «Βασικοί
Συλλεκτήρες για τον ∆υτικό Τοµέα του Θριάσιου

πεδίου». Στη διαγωνιστική
αυτή διαδικασία η αναθέτουσα αρχή έκανε δεκτή
την προσφορά του πρώτου
µειοδότη, παρά το γεγονός
ότι η προσφορά του απέκλινε από πρόβλεψη της
προκήρυξης που είχε τεθεί
επί ποινή αποκλεισµού και
αφορούσε τις τραπεζικές
εγγυήσεις. Επίσης, η αναθέτουσα αρχή έκανε δεκτή
και την προσφορά του
δεύτερου µειοδότη παρά το
γεγονός ότι αυτή παρουσίαζε ανεπίτρεπτες αποκλίσεις σχετικά µε τον τρόπο
υποβολής των υποστηρικτικών εγγράφων. Η Επιτροπή έκρινε ότι η αποδο-

χή των προσφορών αυτών
συνιστά παραβίαση του
άρθρου 10 της οδηγίας
2004/17/ΕΚ που αφορά
την αρχή της διαφάνειας
και της ίσης µεταχείρισης
των διαγωνιζοµένων.
Η δεύτερη υπόθεση αφορά
την προµήθεια απορριµµατοφόρων
οχηµάτων. Η
Επιτροπή κρίνει ότι κατά τη
διαγωνιστική
διαδικασία
για την προµήθεια αυτή
παραβιάστηκε κατ’ επανάληψη η τότε ισχύουσα οδηγία 93/36/ΕΚ. Μεταξύ
άλλων, εφαρµόστηκαν ως
κριτήρια
ανάθεσης
της
σύµβασης κριτήρια που
συνδέονταν µε την ικανότητα των υποψηφίων.

Παραποµπή της Γερµανίας στο ∆ΕΚ για αντικανονικές
απευθείας αναθέσεις
δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών – απευθείας ανάθεση –
ισχύς σύµβασης που καταρτίστηκε κατά παράβαση του
κοινοτικού δικαίου

Η Επιτροπή αποφάσισε να
παραπέµψει υπόθεση κατά
της Γερµανία στο ∆ΕΚ για
σχετικά µε την σύναψη
σύµβαση παροχής υπηρεσιών µε αντικείµενο τη
διάθεση
απορριµµάτων
που καταρτίστηκε το 1997
µεταξύ του ∆ήµου Βόννης
και ιδιωτικής εταιρείας,

χωρίς τη διενέργεια διαγωνισµού, και η οποία ισχύει
µέχρι το 2016. Ο µεν δήµος ανέλαβε τη διάθεση
οικιακών
απορριµµάτων
που θα έφερνε σε αυτόν η
ιδιωτική εταιρεία, ενώ αντίστοιχα η ιδιωτική εταιρεία θα προέβαινε στη διάθεση των βιολογικών απορριµµάτων
που
θα
έφερνε σε αυτήν ο δήµος.
Η Επιτροπή θεωρεί ότι ο
∆ήµος Βόννης, ενεργών
ως
αναθέτουσα
αρχή,
όφειλε να ακολουθήσει τη
διαδικασία
διαγωνισµού

ανοίγοντας
την
αγορά
στον ανταγωνισµό. Η Επιτροπή ξεκίνησε τη διαδικασία παράβασης κατόπιν
καταγγελίας ιδιωτικής εταιρείας, η οποία ισχυρίστηκε
ότι θα διέθετε τα βιολογικά
απορρίµµατα του ∆ήµου
Βόννης µε ευνοϊκότερους
όρους. ∆οθέντος ότι δεν
ήταν δυνατόν να εξευρεθεί
µέσω
διαπραγµάτευσης
λύση για την πρόωρη καταγγελία της σύµβασης, η
Επιτροπή αποφάσισε να
παραπέµψει την υπόθεση
στο ∆ΕΚ.

Προειδοποιητική επιστολή στην Ιταλία για παράνοµες
απευθείας αναθέσεις και µη εκτέλεση απόφασης του ∆ΕΚ
δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών – αγορά ελικοπτέρων
– απευθείας ανάθεση - µη
εκτέλεση απόφασης του ∆ΕΚ

Σελίδα 3

Η Επιτροπή αποφάσισε την
16.10.2008 να αποστείλει
προειδοποιητική επιστολή
στις ιταλικές αρχές µε την
οποία ζητά να την ενηµερώσουν για τα µέτρα που
έλαβαν προς εκτέλεση της
από 8.4.2008 απόφασης
του ∆ΕΚ επί της υπόθεσης
C-337/05 µε την οποία το
∆ικαστήριο έκρινε ότι η

Ιταλία, προβαίνοντας σε
απευθείας προµήθεια ελικοπτέρων από την εταιρεία
Agusta SpA, παραβίασε τις
υποχρεώσεις της από τις
κοινοτικές οδηγίες για τις
δηµόσιες
συµβάσεις.
Η
Επιτροπή θεωρεί ότι τα
µέτρα που έχει λάβει µέχρι
σήµερα η Ιταλία δεν επαρκούν. Μεταξύ άλλων, οι
καταρτισθείσες συµβάσεις
εξακολουθούν να είναι σε
ισχύ. ∆εύτερον, από πληροφορίες που έλαβε η Επιτροπή φαίνεται ότι επίκει-

ται νέα απευθείας ανάθεση
σύµβασης προµήθειας στην
εταιρεία Agusta SpA. Τέλος, οι ιταλικές αρχές δεν
έχουν παράσχει επαρκείς
πληροφορίες αναφορικά µε
τις αγορές ελικοπτέρων
που προβλέπεται να γίνουν
στο µέλλον. Αν δεν συµµορφωθούν οι ιταλικές
αρχές, η Επιτροπή θα αποστείλει στην Ιταλική Κυβέρνηση
αιτιολογηµένη
γνώµη και εν τέλει µπορεί
να ζητήσει από το ∆ΕΚ την
επιβολή προστίµου.
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Παράβαση της υποχρέωσης standstill από την Ισπανία
δηµόσιες
συµβάσεις
–
έννοµη προστασία – περίοδος αναµονής πριν την σύναψη
της
σύµβασης
(standstill) – εκτέλεση απόφασης του ∆ΕΚ

Η Επιτροπή απέστειλε την
27.11.2008 προειδοποιητική επιστολή στην Ισπανία,
ζητώντας από αυτήν πληροφορίες όσον αφορά στην
συµµόρφωσή της προς την
απόφαση του ∆ΕΚ στην
υπόθεση C-444/06, µε την
οποία το ∆ικαστήριο έκρινε
ότι η Ισπανία, µη προβλέποντας την κοινοποίηση
προς όλους τους διαγωνιζόµενους της απόφασης
Τίτλο ς άρθ ρου εσω τερική ς σ ελίδας

Αντικανονικές

ανάθεσης και την υποχρεωτική τήρηση µίας ελάχιστης προθεσµίας αναµονής
µεταξύ της ανάθεσης και
της σύναψης της σχετικής
σύµβασης, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από
το άρθρο 2, παράγραφος 1
α΄ και β΄ της κοινοτικής
οδηγίας 89/665/ΕΟΚ.
Σύµφωνα µε τις ισπανικές
αρχές, το νέο ισπανικό
σύστηµα για τη δικαστική
προστασία στον τοµέα των
δηµοσίων συµβάσεων (ν.
30/2007) που τέθηκε σε
ισχύ από 1.5.2008, συµµορφώνεται πλήρως προς
την οδηγία 89/668/ΕΟΚ,

τροποποιήσεις

δηµόσιες συµβάσεις – τροποποίηση σύµβασης µετά τη
σύναψή της – αρχή της ίσης
µεταχείρισης – αρχή της
διαφάνειας – διαδικασία µε
διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση προκήρυξης

Η Επιτροπή των ΕΚ απέστειλε
την
27.11.2008
αιτιολογηµένη γνώµη στην
Ισπανία σε σχέση µε τη
διαδικασία
τροποποίησης
σύµβασης µετά την ανάθε-

όπως αυτή ερµηνεύθηκε
από το ∆ΕΚ στην υπόθεση
C-444/06.
Η Επιτροπή αµφιβάλλει
κατά πόσον το νέο αυτό
σύστηµα πράγµατι εγγυάται την τήρηση εύλογου
περιόδου αναµονής µεταξύ
κατακύρωσης και σύναψης
της σύµβασης, ώστε να
διατίθεται ικανός χρόνος
στους διαγωνιζόµενους να
λάβουν πλήρη γνώση των
στοιχείων του διαγωνισµού
και να ασκήσουν κατά τρόπο αποτελεσµατικό προσφυγή κατά της κατακυρωτικής απόφασης.

συµβάσεων

σή της που προβλέπεται
στο ν. 30/2007.
Συγκεκριµένα, η Επιτροπή
θεωρεί ότι η νέα νοµοθετική ρύθµιση δεν συνάδει µε
τις αρχές της ίσης µεταχείρισης και της διαφάνειας
που κατοχυρώνονται στα
άρθρα 2 της οδηγίας
2004/18/ΕΚ και 12, 43 και
49 της ΣΕΚ, δεδοµένου ότι
παραχωρεί στις αναθέτουσες αρχές ευρεία εξουσία
να τροποποιούν ουσιώδεις
όρους των συµβάσεων που

στην

Η Επιτροπή απέστειλε την
18.9.2008 αιτιολογηµένη
γνώµη στην Ισπανία για
την ακόλουθη υπόθεση: Οι
εταιρείες IVSSA (Instituto
Valenciano de Vivienda,
S.A.)
και
AUMSA
(Actuaciones Urbanas de
Valencia, S.A) που ανήκουν εξολοκλήρου στην
τοπική κυβέρνηση της ΒαΣελίδα 4

λέντσια και στον ∆ήµο της
Βαλέντσια αντίστοιχα και
µελέτες και ασκούν δραστηριότητες σχετικές µε
µελέτες και έργα στον τοµέα της πολεοδοµίας, σύστησαν κοινοπραξίες µε
ιδιώτες, σκοπός των οποίων είναι η άσκηση δραστηριοτήτων παρεµφερών
µε αυτές που αναφέρθηκαν ανωτέρω (µελέτες,
έργα υποδοµής κλπ).
Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι
δύο εταιρείες, συστήνοντας κοινοπραξίες και αναθέτοντας σε αυτές την ευθύνη να εκτελέσουν διά-

κοινοποίηση προς
όλους τους
διαγωνιζόµενους της
απόφασης ανάθεσης
και την τήρηση
προθεσµίας αναµονής
µεταξύ της ανάθεσης
και της σύναψης της
σχετικής σύµβασης,
παρέβη την οδηγία
89/665/ΕΟΚ

Ισπανία

έχουν αναθέσει, χωρίς να
έχει γίνει περί τούτου ρητή
και σαφής πρόβλεψη στα
τεύχη δηµοπράτησης.
Η Επιτροπή θεωρεί περαιτέρω ότι ο παραπάνω νόµος παρέχει στην αναθέτουσα αρχή τη δυνατότητα
να προσφύγει στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση
χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση προκήρυξης σε περιπτώσεις που δεν προβλέπονται στο άρθρο 31 της
οδηγίας 2004/18/ΕΚ.

Αντικανονικές αναθέσεις in house σε κοινοπραξίες δηµοσίου ιδιωτικού τοµέα
δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών – µελέτες δηµοσίων
έργων – κοινοπραξία µεταξύ
εταιρειών του δηµοσίου και
ιδιωτών – άρθρα 43 και 49
ΣυνΕΚ

η Ισπανία, µη
προβλέποντας την

φορες
δραστηριότητες
στον τοµέα της πολεοδοµίας, προέβησαν στην ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων. Η Επιτροπή θεωρεί
περαιτέρω ότι κατά την
ανάθεση των συµβάσεων
αυτών οι δύο εταιρείες
IVSSA και AUMSA παραβίασαν 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 ΣΕΚ.

η Επιτροπή θεωρεί ότι
οι δύο εταιρείες,
συστήνοντας
κοινοπραξίες και
αναθέτοντας σε αυτές
την ευθύνη να
εκτελέσουν διάφορες
δραστηριότητες στον
τοµέα της
πολεοδοµίας,
προέβησαν στην
ανάθεση δηµοσίων
συµβάσεων
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Η Επιτροπή απορρίπτει την γερµανική επιχειρηµατολογία για τις
απευθείας αναθέσεις βάσει της εξαίρεσης in house
δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών – σχέση οιονεί αυτεπιστασίας (in house) – προϋποθέσεις σχέσης in house –
δραστηριότητες που συνδέονται µε την άσκηση δηµόσιας
εξουσίας – εθνική ασφάλεια

Η Επιτροπή αποφάσισε
την 16.10.2008 να αποστείλει αιτιολογηµένη γνώµη στη Γερµανία για δύο
υποθέσεις. Η πρώτη αφορά
την απευθείας ανάθεση
συµβάσεων
συντήρησης
περιφερειακών οδών από
τις διοικητικές περιφέρειες
(Landkreise) στις κρατικές
αρχές που είναι υπεύθυνες
για τις εθνικές οδούς. Σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία, οι περιφέρειες αρχές
δικαιούνται να αναθέσουν
τη συντήρηση των περιφερειακών οδών σε κρατικές
αρχές έναντι ανταλλάγµατος, χωρίς ωστόσο να µεταβιβάζεται στις περιπτώσεις αυτές και η ευθύνη
για τη συντήρηση. Η πλειονότητα
των
σχετικών
συµβάσεων
καταρτίζεται
χωρίς να έχει προηγηθεί
διαγωνισµός. Η Γερµανική
Κυβέρνηση υποστηρίζει ότι
οι σχετικές συµφωνίες δεν
αποτελούν δηµόσιες συµβάσεις, αλλά αντίθετα πράξεις εσωτερικής οργάνωσης του κράτους. Εντούτοις, σύµφωνα µε τη νοµολογία του ∆ΕΚ, το γεγονός
Τίτλο ς άρθρου εσω τερικής σελίδας

σύµφωνα µε τη
νοµολογία του ∆ΕΚ, το
γεγονός ότι όλα τα
συµβαλλόµενα µέρη
είναι οργανισµοί
δηµοσίου δικαίου δεν
επηρεάζει άνευ ετέρου
την εφαρµογή των
κοινοτικών οδηγιών για
τις δηµόσιες συµβάσεις

ότι όλα τα συµβαλλόµενα
µέρη είναι οργανισµοί δηµοσίου δικαίου δεν επηρεάζει άνευ ετέρου την
εφαρµογή των κοινοτικών
οδηγιών για τις δηµόσιες
συµβάσεις. Οι εν λόγω
συµβάσεις δεν µεταφέρουν
την ευθύνη για τη συντήρηση, αλλά µόνο τις υπηρεσίες συντήρησης. Προβλέπουν συνεπώς την υποχρέωση των κρατικών αρχών να παρέχουν υπηρεσίες έναντι ανταλλάγµατος.
Για τον λόγο αυτό η Επιτροπή κρίνει ότι οι σχετικές
συµβάσεις είναι δηµόσιες
συµβάσεις υπηρεσιών και
πρέπει να ανατίθενται σύµφωνα µε τις διαδικασίες
που
προβλέπονται
στις
οδηγίες.
Η δεύτερη υπόθεση αφορά
σύµβαση παροχής υπηρεσιών µέτρησης πτήσεων
που ανατέθηκε από τη γερµανική εταιρεία για την
ασφάλεια των πτήσεων,
τ η ν
D e u t s c h e
Flugsicherung
GmbH
(DFS). Η εταιρεία αυτή
ανήκει σε ποσοστό 100%
στην Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γερµανίας και,
συνεπώς, συνιστά αναθέτουσα αρχή υπό την έννοια
του ευρωπαϊκού δικαίου
περί δηµοσίων συµβάσεων.
Εντούτοις, η DFS δεν
προέβη σε διαγωνισµό για
την ανάθεση σύµβασης

υπηρεσιών σε επιχείρηση,
της οποίας είναι µέτοχος
µε ποσοστό 55%. Η Γερµανική Κυβέρνηση υποστηρίζει ότι οι υπηρεσίες µέτρησης πτήσεων δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του κοινοτικού δικαίου
περί δηµοσίων συµβάσεων.
Αντίθετα, είναι δραστηριότητες που συνδέονται µε
την άσκηση δηµόσιας εξουσίας υπό την έννοια
του άρθρου 45 της ΣΕΚ.
Πέραν τούτου, υπάρχει
στενός σύνδεσµος µεταξύ
των υπηρεσιών αυτών και
της εθνικής ασφαλείας.
Τέλος, ο έλεγχος που ασκεί
η DFS επί του αναδόχου
είναι παρόµοιος µε αυτόν
που ασκεί επί των δικών
της τµηµάτων. Η Επιτροπή
διαφωνεί µε την επιχειρηµατολογία της Γερµανικής
Κυβέρνησης και θεωρεί ότι
οι
υπηρεσίες
µέτρησης
πτήσεων
είναι τεχνικές
υπηρεσίες που δεν συνδέονται µε την άσκηση δηµόσιας εξουσίας ή την εθνική
ασφάλεια, αλλά αντίθετα
συµβάσεις που εξυπηρετούν την ασφάλεια της
εναέριας κυκλοφορίας. Η
DFS δεν ασκεί, τέλος, επί
του αναδόχου παρόµοιο
έλεγχο µε αυτόν που ασκεί
επί των δικών της τµηµάτων, αφού κατέχει µόνο το
55% του µετοχικού του
κεφαλαίου.

Παράβαση της αρχής της ίσης µεταχείρισης στην Ιρλανδία
δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών – µεταφραστικές υπηρεσίες – αρχή της ίσης µεταχείρισης των διαγωνιζοµένων – κριτήρια ανάθεσης –
µεταβολή βαρύτητας κριτηρίων ανάθεσης µετά την
υποβολή των προσφορών

Η Επιτροπή αποφάσισε να
αποστείλει την 18.9.2008

Σελίδα 5

αιτιολογηµένη γνώµη στην
Ιρλανδία για υπόθεση που
αφορά δηµόσια σύµβαση
µεταφραστικών
υπηρεσιών.
Συγκεκριµένα,
η
Επιτροπή έκρινε ότι η αναθέτουσα αρχή, µεταβάλλοντας τη βαρύτητα των κριτηρίων ανάθεσης µετά την
υποβολή των προσφορών

και την πρώτη αξιολόγησή
τους, παραβίασε τις αρχές
της διαφάνειας και της ίσης
µεταχείρισης των διαγωνιζοµένων, όπως αυτές ερµηνεύονται από το ∆ΕΚ
(αποφάσεις C-92/00 HI
Krankenhaustechnik,
C19/00 SIAC Construction
Ltd και C-448/01 EVN).
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Επισκόπηση πρόσφατης νοµολογίας δηµοσίων συµβάσεων του
∆ΕΚ και του ΠΕΚ
ΠΕΚ Τ-264/06,
24.09.2008, DCHandler Networks
SA / Επιτροπή

δεν συνιστά
παραχώρηση
δηµόσιου έργου η
σύµβαση µε την οποία
τον οικονοµικό
κίνδυνο φέρει ο
διαχειριστής της
σύµβασης µαζί µε την
αναθέτουσα αρχή

Νοµικό Ζήτηµα
Ακύρωση διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης προµηθειών: Ακύρωση της απόφασης της επιτροπής αξιολόγησης λόγω ελλιπούς αιτιολογίας
Λέξεις Κλειδιά
αίτηση ακύρωσης – δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών – προµήθειες εξοπλισµού υπολογιστών –
δηµοσιονοµικός κανονισµός – διαδικασία σύναψης – ακύρωση διαδικασίας - υποχρέωση αιτιολογίας

∆ΕΚ C-157/06,
02.10.2008, Επιτροπή / Ιταλία
Νοµικό Ζήτηµα
Ανάθεση δηµόσιας σύµβασης προµήθειας µε τη
διαδικασία της διαπραγµάτευσης
Η απευθείας ανάθεση δηµόσιας σύµβασης για την
αγορά ελικοπτέρων που
προορίζονται
ενδεχοµένως για στρατιωτικούς
σκοπούς δεν δικαιολογείται για λόγους απορρήτου
Λέξεις Κλειδιά
προσφυγή του άρθρου
226 ΕΚ - παράβαση κράτους µέλους – δηµόσιες
συµβάσεις προµηθειών –
αγορά ελικοπτέρων ελαφρού τύπου – οδηγία
93/36/ΕΟΚ – απευθείας
ανάθεση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση

ΠΕΚ Τ-411/06,
08.10.2008, Sogelma / Ευρωπαϊκή
Υπηρεσία για την
Ανασυγκρότηση
Νοµικό Ζήτηµα
Ακύρωση πρόσκλησης για
την υποβολή προσφορών
και δηµοσίευση νέας πρόσκλησης: Επιτρεπτή η
ακύρωση
διαδικασίας
πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών λόγω
µη σύµφωνων προσφορών µε τους τεχνικούς
όρους της διακήρυξης
Λέξεις Κλειδιά
αίτηση ακύρωσης – δηµόσιες συµβάσεις έργων
– εξουδετέρωση µη εκραγέντων εκρηκτικών µηχανισµών – δηµοσιονοµικός
κανονισµός
2342/2002 ΕΚ – ακύρωση πρόσκλησης υποβολής
προσφορών

∆ΕΚ C-324/07,
13.11.2008, Coditel
Brabant SA
Νοµικό Ζήτηµα
Παραχώρηση
εκµετάλλευσης δηµόσιας υπηρεσίας από δήµο σε διαδηµοτικό
συνεταιρισµό:
Άσκηση από την παραχωρούσα αρχή ελέγχου ανάλογου προς τον ασκούµενο επί των ιδίων υπηρεσιών
Λέξεις Κλειδιά
προδικαστικό
ερώτηµααπόφαση του άρθρου
234 ΕΚ – συµβάσεις παραχώρησης δηµόσιας υπηρεσίας – εκµετάλλευση
δηµοτικού δικτύου καλωδιακής τηλεόρασης- εξαιρούµενες συµβάσεις –
άρθρα 12, 43 49 ΣΕΚ –

αρχή διαφάνειας – σχέση
in house – άσκηση ελέγχου ανάλογου προς τον
ασκούµενο επί των ιδίων
υπηρεσιών – ανάθεση
από δήµο σε διαδηµοτικό
συνεταιρισµό

ΠΕΚ Τ-406/06,
12.11.2008, Ευρωπαϊκή ∆υναµική /
Επιτροπή
Νοµικό Ζήτηµα
Απόρριψη
προσφοράς
διαγωνιζοµένου κατά την
ανάθεση δηµόσιας σύµβασης υπηρεσιών πληροφορικής: Επιτρεπτή η
απόρριψη της προσφοράς
διαγωνιζοµένου
λόγω
επαρκούς αιτιολογίας της
απόφασης της επιτροπής
αξιολόγησης
Λέξεις Κλειδιά
αίτηση ακυρώσεως - δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών – υπηρεσίες πληροφορικής

∆ΕΚ C-437/07,
13.11.2008, Επιτροπή / Ιταλία
Νοµικό Ζήτηµα
Σύναψη σύµβασης παραχώρησης
δηµόσιου
έργου: ∆εν συνιστά παρ α χώρ ησ η
δη µόσιου
έργου η σύµβαση µε την
οποία τον οικονοµικό κίνδυνο φέρει ο διαχειριστής
της σύµβασης µαζί µε την
αναθέτουσα αρχή
Λέξεις Κλειδιά
προσφυγή του άρθρου
226 ΕΚ – δηµόσιες συµβάσεις έργων – µελέτη
και κατασκευή γραµµής
τραµ - οδηγία 93/37/ΕΟΚ
– σύµβαση παραχώρησης
δηµόσιου έργου

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις ανωτέρω αποφάσεις και υποθέσεις
µπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστοχώρου του ∆ΕΚ: http://curia.europa.eu/
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Μονάδα Παρακολούθησης ∆ιαγωνισµών & Συµβάσεων (ΜοΠα∆ιΣ)

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 συµβάσεων έργων και τεχνικών υπηρεσιών, που

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

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.
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνείτε µε τον

κ. Σπύρο

Παναγόπουλο.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα µας !

http//:mopadis.cieel.gr

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.

Κυκλοφόρησε το τεύχος 2/2008 της νοµικής επιθεώρησης ∆ηΣΚΕ & αγορά, µε πλούσια ύλη σε
θεµατικές του δηµόσιου οικονοµικού δικαίου - έτοιµο προσεχώς και το 3/2008. 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

