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ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

σχετικά µε το κοινοτικό δίκαιο που εφαρµόζεται στην ανάθεση συµβάσεων οι οποίες δεν καλύπτονται ή
καλύπτονται εν µέρει από τις οδηγίες για τις «δηµόσιες συµβάσεις»

(2006/C 179/02)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα εξέδωσε πρόσφατα νέες οδηγίες για την ανάθεση των συµβάσεων δηµοσίων έργων,
προµηθειών και υπηρεσιών (1). Καθορίζουν λεπτοµερείς κανόνες για τις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής
προσφορών σε όλη την ΕΕ.

Ωστόσο, οι οδηγίες για τις δηµόσιες συµβάσεις δεν εφαρµόζονται σε όλες τις δηµόσιες συµβάσεις. Παραµένει ένα
ευρύ φάσµα συµβάσεων που δεν καλύπτονται καθόλου ή µόνον εν µέρει από τις εν λόγω οδηγίες, όπως οι εξής:

— Οι συµβάσεις µε αξία µικρότερη από τα κατώτατα όρια εφαρµογής των οδηγιών για τις «δηµόσιες συµβά-
σεις» (2)·

— Οι συµβάσεις υπηρεσιών που απαριθµούνται στο παράρτηµα II B της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και στο
παράρτηµα XVII B της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και υπερβαίνουν τα κατώτατα όρια εφαρµογής των οδηγιών
αυτών.

Οι συµβάσεις αυτές αποτελούν σηµαντικές ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις στην εσωτερική αγορά, ιδίως για τις
ΜΜΕ και τις νεοσυσταθείσες εταιρείες. Παράλληλα, οι ανοικτές και ανταγωνιστικές µέθοδοι ανάθεσης βοηθούν τις
δηµόσιες διοικήσεις να ελκύουν ευρύτερο φάσµα δυνητικών υποψηφίων για τέτοιου είδους συµβάσεις, αντλώντας
έτσι οφέλη από προσφορές υψηλότερης αξίας. Η εξασφάλιση της αποτελεσµατικότερης χρήσης του δηµόσιου
χρήµατος έχει ιδιαίτερη σηµασία δεδοµένων των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν πολλά κράτη µέλη µε τον
προϋπολογισµό τους. ∆εν πρέπει επίσης να αγνοηθεί το γεγονός ότι οι διαφανείς πρακτικές ανάθεσης συµβάσεων
αποτελούν αποδεδειγµένη ασφαλιστική δικλίδα κατά της διαφθοράς και της ευνοιοκρατίας.

Παρά ταύτα, αυτού του είδους οι συµβάσεις εξακολουθούν σε πολλές περιπτώσεις να ανατίθενται σε τοπικούς
φορείς παροχής υπηρεσιών χωρίς κανένα διαγωνισµό. Το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (∆ΕΚ) επιβε-
βαίωσε στη νοµολογία του ότι οι κανόνες της συνθήκης ΕΚ για την εσωτερική αγορά εφαρµόζονται και στις
συµβάσεις που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των οδηγιών για τις δηµόσιες συµβάσεις. Σε διάφορες περι-
πτώσεις, τα κράτη µέλη και οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί συντελεστές ζήτησαν την καθοδήγηση της Επιτροπής
σχετικά µε τον τρόπο εφαρµογής των βασικών αρχών που απορρέουν από τη νοµολογία αυτή.

Η παρούσα ερµηνευτική ανακοίνωση εξετάζει τις δύο προαναφερθείσες οµάδες συµβάσεων που δεν
καλύπτονται ή που καλύπτονται µόνον εν µέρει από τις οδηγίες για τις «δηµόσιες συµβάσεις» (3). Η
Επιτροπή εξηγεί το πώς αντιλαµβάνεται τη νοµολογία του ∆ΕΚ και προτείνει ορθές πρακτικές για να
βοηθήσει τα κράτη µέλη να αποκοµίσουν πλήρως τα οφέλη της εσωτερικής αγοράς. Η παρούσα ανακοί-
νωση δεν θεσπίζει νέες νοµοθετικές διατάξεις. Πρέπει να σηµειωθεί ότι, σε κάθε περίπτωση, η ερµηνεία του
κοινοτικού δικαίου αποτελεί, σε τελική ανάλυση, αρµοδιότητα του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

1. ΝΟΜΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

1.1. Κανόνες και αρχές της συνθήκης ΕΚ

Οι αναθέτουσες αρχές (4) των κρατών µελών πρέπει να συµµορφώνονται µε τους κανόνες και τις αρχές της
συνθήκης ΕΚ κάθε φορά που συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις οι οποίες εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της εν
λόγω συνθήκης. Στις αρχές αυτές περιλαµβάνονται η ελεύθερη κυκλοφορία των εµπορευµάτων (άρθρο 28 της
συνθήκης ΕΚ), το δικαίωµα εγκατάστασης (άρθρο 43), η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών (άρθρο 49), οι µη
διακρίσεις και η ίση µεταχείριση, η διαφάνεια, η αναλογικότητα και η αµοιβαία αναγνώριση.

1.8.2006C 179/2 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςEL

(1) Οδηγία 2004/18/ΕΚ, ΕΕ L 134 της 30.4.2004, σ. 114 και οδηγία 2004/17/ΕΚ, ΕΕ L 134 της 30.4.2004, σ. 1. (Οι λεγό-
µενες «οδηγίες για τις δηµόσιες συµβάσεις»).

(2) Τα κατώτατα όρια ορίζονται στο άρθρο 7 της οδηγίας 2004/18/EΚ και στο άρθρο 16 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ.
(3) Μια τρίτη οµάδα συµβάσεων που δεν καλύπτεται ή που καλύπτεται εν µέρει από τις οδηγίες είναι οι συµβάσεις

παραχώρησης. Βλέπε το άρθρο 17 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, το άρθρο 18 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ για τις συµβάσεις
παραχώρησης υπηρεσιών, τα άρθρα 56 έως 65 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ καθώς και το άρθρο 18 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ
για τις συµβάσεις παραχώρησης έργου. Ωστόσο, η παρούσα ανακοίνωση δεν ασχολείται µε τις εν λόγω συµβάσεις, δεδοµένου
ότι θα περιληφθούν στη συνέχεια που δίνεται στην πράσινη βίβλο για τις συµπράξεις δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα.

(4) Στην παρούσα ανακοίνωση, ο όρος «αναθέτουσα αρχή» καλύπτει τόσο τις αναθέτουσες αρχές µε την έννοια του άρθρου 1
παράγραφος 9 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ όσο και τις αναθέτουσες αρχές µε την έννοια του άρθρου 2 της οδηγίας
2004/17/ΕΚ.
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1.2. Βασικοί κανόνες για την ανάθεση συµβάσεων

Το ∆ΕΚ έχει αναπτύξει σειρά βασικών κανόνων για την ανάθεση των δηµόσιων συµβάσεων, οι οποίοι απορ-
ρέουν άµεσα από τους κανόνες και τις αρχές της συνθήκης ΕΚ. Οι αρχές της ίσης µεταχείρισης και της
απαγόρευσης των διακρίσεων λόγω ιθαγένειας συνεπάγονται την υποχρέωση διαφάνειας, η οποία, σύµφωνα µε
τη νοµολογία του ∆ΕΚ (1), «συνίσταται στη διασφάλιση, υπέρ όλων των ενδεχοµένων αναδόχων, προσήκοντος
βαθµού δηµοσιότητας που να καθιστά δυνατό το άνοιγµα της αγοράς υπηρεσιών στον ανταγωνισµό
καθώς και τον έλεγχο του αµερόληπτου χαρακτήρα των διαδικασιών διαγωνισµού» (2).

Οι κανόνες αυτοί εφαρµόζονται στην ανάθεση των συµβάσεων παραχώρησης υπηρεσιών, των συµβάσεων µε αξία
µικρότερη των κατώτατων ορίων (3) καθώς και των συµβάσεων υπηρεσιών που απαριθµούνται στο παράρτηµα II B
της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και στο παράρτηµα XVII B της οδηγίας 2004/17/ΕΚ όσον αφορά ζητήµατα που δεν
διευθετούνται µε τις εν λόγω οδηγίες (4). Το ∆ΕΚ δήλωσε ρητά ότι «αν και ορισµένες συµβάσεις αποκλείονται
του πεδίου εφαρµογής των κοινοτικών οδηγιών στον τοµέα των συµβάσεων δηµοσίων έργων, οι αναθέ-
τοντες φορείς, όταν τις συνάπτουν, υποχρεούνται, εντούτοις, να τηρούν τους θεµελιώδεις κανόνες της
Συνθήκης» (5).

1.3. Σηµασία για την εσωτερική αγορά

Οι κανόνες που απορρέουν από τη συνθήκη ΕΚ εφαρµόζονται µόνον στις διαδικασίες ανάθεσης συµβάσεων που
έχουν επαρκή σχέση µε τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Από την άποψη αυτή, το ∆ΕΚ έκρινε ότι σε συγκε-
κριµένες περιπτώσεις «λόγω ιδιαίτερων περιστάσεων, όπως είναι το πολύ περιορισµένο οικονοµικό
ενδιαφέρον», η σύναψη µιας συγκεκριµένης σύµβασης δεν θα παρουσίαζε ενδιαφέρον για τις επιχειρήσεις
που είναι εγκατεστηµένες σε άλλα κράτη µέλη. Σε τέτοιες περιπτώσεις «οι συνέπειες για τις οικείες θεµελιώ-
δεις ελευθερίες θα έπρεπε συνεπώς να θεωρηθούν υπερβολικά τυχαίες και έµµεσες», έτσι ώστε να µην απαιτείται
η εφαρµογή των κανόνων που απορρέουν από το πρωτογενές κοινοτικό δίκαιο (6).

Είναι αρµοδιότητα της εκάστοτε αναθέτουσας αρχής να αποφασίσει εάν µια προτιθέµενη ανάθεση σύµβασης
ενδέχεται να ενδιαφέρει τους οικονοµικούς παράγοντες που εδρεύουν σε άλλα κράτη µέλη. Κατά την
άποψη της Επιτροπής, η απόφαση αυτή πρέπει να βασίζεται στην αξιολόγηση των περιστάσεων και των
χαρακτηριστικών της εκάστοτε σύµβασης, όπως το αντικείµενό της, η εκτιµώµενη αξία της, τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά του τοµέα (µέγεθος και δοµή της αγοράς, εµπορικές πρακτικές κ.λπ. ) και η γεωγραφική θέση του
τόπου εκτέλεσής της.

Εάν η αναθέτουσα αρχή καταλήξει στο συµπέρασµα ότι η υπό εξέταση σύµβαση παρουσιάζει ενδιαφέρον για την
εσωτερική αγορά, πρέπει να την αναθέσει σύµφωνα µε τους βασικούς κανόνες που απορρέουν από το κοινοτικό
δίκαιο.

Όταν η Επιτροπή ενηµερωθεί για πιθανή παραβίαση των βασικών κανόνων ανάθεσης των δηµόσιων συµβάσεων
που δεν καλύπτονται από τις οδηγίες για τις δηµόσιες συµβάσεις, προβαίνει στην αξιολόγηση της σηµασίας
της εν λόγω σύµβασης για την εσωτερική αγορά υπό το πρίσµα των συγκεκριµένων συνθηκών της κάθε
υπόθεσης. ∆ιαδικασίες επί παραβάσει δυνάµει του άρθρου 226 της συνθήκης ΕΚ κινούνται µόνον στις υποθέσεις
όπου αυτό φαίνεται σκόπιµο, δεδοµένης της σοβαρότητας της παράβασης και του αντικτύπου της στην
εσωτερική αγορά.

2. ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΗΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

2.1. ∆ιαφήµιση

2.1.1. Υποχρέωση για εξασφάλιση επαρκούς δηµοσιοποίησης

Σύµφωνα µε το ∆ΕΚ (7), οι αρχές της ίσης µεταχείρισης και των µη διακρίσεων συνεπάγονται την υποχρέωση
διαφάνειας η οποία συνίσταται στην εξασφάλιση, προς όφελος κάθε πιθανού αναδόχου, επαρκούς βαθµού
δηµοσιότητας ώστε να είναι δυνατό το άνοιγµα της αγοράς στον ανταγωνισµό.

Η υποχρέωση διαφάνειας απαιτεί µια επιχείρηση που βρίσκεται σε άλλο κράτος µέλος να έχει πρόσβαση σε
κατάλληλη πληροφόρηση σχετικά µε τη σύµβαση πριν αυτή ανατεθεί, έτσι ώστε, εάν το επιθυµεί, να είναι
σε θέση να εκφράσει το ενδιαφέρον της για την εν λόγω σύµβαση (8).

1.8.2006 C 179/3Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςEL

(1) Υποθέσεις C-324/98 Telaustria [2000] Συλλογή Νοµολογίας I-10745, παράγραφος 62, C-231/03 Coname, απόφαση της
21.7.2005, παράγραφοι 16 έως 19 και C-458/03 Parking Brixen, απόφαση της 13.10.2005, παράγραφος 49.

(2) Υπόθεση Telaustria, παράγραφος 62 και υπόθεση Parking Brixen, παράγραφος 49 (µε προσθήκη πλάγιων και έντονων
χαρακτήρων λόγω έµφασης).

(3) Βλ. υποθέσεις C-59/00 Bent Mousten Vestergaard [2001] Συλλ. I-9505, παράγραφος 20 και C-264/03 Επιτροπή κατά
Γαλλίας, απόφαση της 20.10.2005, παράγραφοι 32 και 33.

(4) Υπόθεση C-234/03 Contse, απόφαση της 27.10.2005, παράγραφοι 47 έως 49. Οι οδηγίες για τις δηµόσιες συµβάσεις
παρέχουν µόνον ένα περιορισµένο σύνολο κανόνων για τις συµβάσεις αυτές, βλ. το άρθρο 21 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και
το άρθρο 32 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ.

(5) Υπόθεση Bent Mousten Vestergaard, παράγραφος 20 (µε προσθήκη πλάγιων και έντονων χαρακτήρων λόγω έµφασης).
(6) Υπόθεση Coname, παράγραφος 20 (µε προσθήκη πλάγιων και έντονων χαρακτήρων λόγω έµφασης).
(7) Υπόθεση Telaustria, παράγραφος 62 και υπόθεση Parking Brixen, παράγραφος 49.
(8) Υπόθεση Coname, παράγραφος 21.
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Η Επιτροπή φρονεί ότι η πρακτική της επικοινωνίας µε ορισµένους πιθανούς υποψηφίους δεν επαρκεί για τον
σκοπό αυτόν, ακόµα και αν η αναθέτουσα αρχή περιλαµβάνει επιχειρήσεις από άλλα κράτη µέλη ή προσπαθεί να
έρθει σε επαφή µε όλους τους πιθανούς προµηθευτές. Αυτού του είδους η επιλεκτική προσέγγιση δεν µπορεί να
αποκλείσει τις διακρίσεις εις βάρος πιθανών υποψηφίων από άλλα κράτη µέλη, ειδικότερα νέων εισερχόµενων στην
αγορά. Το ίδιο ισχύει και για όλες τις µορφές της «παθητικής» δηµοσιότητας, όταν µια αναθέτουσα αρχή δεν
προβαίνει σε ενεργό δηµοσιοποίηση αλλά απαντά στα αιτήµατα για πληροφόρηση των υποψηφίων που
ενηµερώθηκαν µε δικό τους τρόπο για την προβλεπόµενη ανάθεση της σύµβασης. Παρόµοια, µια απλή αναφορά
σε εκθέσεις των µέσων µαζικής ενηµέρωσης, σε κοινοβουλευτικές ή πολιτικές συζητήσεις ή σε εκδηλώσεις όπως
συνέδρια πληροφόρησης δεν συνιστά επαρκή δηµοσιότητα.

Συνεπώς, ο µόνος τρόπος να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις που ορίζονται από το ∆ΕΚ είναι η δηµοσίευση προκή-
ρυξης, στην οποία οι πιθανοί ενδιαφερόµενοι να έχουν εύκολη πρόσβαση, πριν από την ανάθεση της
σύµβασης. Η προκήρυξη αυτή πρέπει να δηµοσιεύεται από την αναθέτουσα αρχή µε σκοπό το άνοιγµα της
ανάθεσης της σύµβασης στον ανταγωνισµό.

2.1.2. Μέσα της δηµοσιοποίησης

Οι αναθέτουσες αρχές είναι αρµόδιες να αποφασίσουν για το καταλληλότερο µέσο δηµοσιοποίησης των
συµβάσεών τους. Η επιλογή τους πρέπει να καθοδηγείται από την αξιολόγηση της σηµασίας που έχει η
σύµβαση για την εσωτερική αγορά, και ιδιαίτερα όσον αφορά το αντικείµενο και την αξία της αλλά και τις
συνήθεις πρακτικές στον σχετικό τοµέα.

Όσο πιο µεγάλο είναι το ενδιαφέρον που έχει η σύµβαση για τους πιθανούς υποψηφίους από άλλα
κράτη µέλη, τόσο πιο ευρεία πρέπει να είναι η δηµοσιότητα που πρέπει να της δοθεί. Ειδικότερα, για να
είναι επαρκής η διαφάνεια όσον αφορά τις συµβάσεις υπηρεσιών που απαριθµούνται στο παράρτηµα II B της
οδηγίας 2004/18/ΕΚ και στο παράρτηµα XVII B της οδηγίας 2004/17/ΕΚ, οι οποίες υπερβαίνουν τα όρια εφαρ-
µογής των οδηγιών αυτών, κατά γενικό κανόνα απαιτείται η δηµοσίευση σε µέσο µεγάλης εµβέλειας.

Στα κατάλληλα και συνήθως χρησιµοποιούµενα µέσα δηµοσίευσης συγκαταλέγονται τα εξής:

— ∆ιαδίκτυο

Λόγω της ευρείας διαθεσιµότητας και ευκολίας χρήσης του Παγκόσµιου Ιστού, οι προκηρύξεις συµβάσεων σε
ιστοχώρους είναι πολύ πιο προσπελάσιµες, ιδίως για επιχειρήσεις από άλλα κράτη µέλη και για ΜΜΕ που
προσβλέπουν σε µικρότερες συµβάσεις. Το ∆ιαδίκτυο προσφέρει µεγάλη ποικιλία δυνατοτήτων για τη δηµο-
σιοποίηση των δηµόσιων συµβάσεων:

Οι προκηρύξεις στον ιστοχώρο της αναθέτουσας αρχής είναι ευέλικτες και αποτελεσµατικές σε σχέση µε
το κόστος τους. Πρέπει να παρουσιάζονται κατά τρόπο ώστε οι δυνητικοί υποψήφιοι να µπορούν να λάβουν
εύκολα γνώση των πληροφοριών. Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν επίσης να προβούν στη δηµοσίευση πληρο-
φοριών σχετικά µε µελλοντικές συµβάσεις που δεν καλύπτονται από τις οδηγίες για τις δηµόσιες συµβάσεις
ως µέρος του προφίλ αγοραστή τους στο ∆ιαδίκτυο (1).

Οι δικτυακές πύλες που έχουν δηµιουργηθεί ειδικά για τη δηµοσίευση προκηρύξεων διαγωνισµών έχουν
µεγαλύτερη προβολή και µπορούν να προσφέρουν αυξηµένες επιλογές αναζήτησης. Από αυτή την άποψη, η
διαµόρφωση ειδικής πλατφόρµας για συµβάσεις µικρής αξίας µε ευρετήριο ανακοινώσεων για συµβάσεις και
δυνατότητα εγγραφής στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο αποτελεί βέλτιστη πρακτική, εφόσον χρησιµοποιεί
πλήρως τις δυνατότητες του ∆ιαδικτύου µε σκοπό την αύξηση της διαφάνειας και της αποτελεσµατι-
κότητας (2).

— Εθνικές επίσηµες εφηµερίδες, ειδικές εθνικές εφηµερίδες για τη δηµοσίευση δηµόσιων συµβάσεων, εφηµερίδες
εθνικής ή περιφερειακής εµβέλειας ή εξειδικευµένες δηµοσιεύσεις

— Τοπικά µέσα δηµοσίευσης

Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να χρησιµοποιούν επίσης τα τοπικά µέσα δηµοσιοποίησης, όπως τοπικές
εφηµερίδες, δηµοτικά ενηµερωτικά έντυπα ή ακόµα και πίνακες ανακοινώσεων. Ωστόσο, αυτά τα µέσα
παρέχουν αυστηρά και µόνον τοπική δηµοσιότητα, η οποία ενδέχεται να επαρκεί σε ειδικές περιπτώσεις, όπως
σε πολύ µικρές συµβάσεις για τις οποίες υπάρχει µόνον τοπική αγορά.

— Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης/TED (Tenders Electronic Daily)

Η δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι υποχρεωτική αλλά ενδεχοµένως
αποτελεί ενδιαφέρουσα εναλλακτική λύση, ιδίως για τις µεγαλύτερες συµβάσεις.
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(1) Βλ. παράρτηµα VIII της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και παράρτηµα XX της οδηγίας 2004/17/ΕΚ.
(2) Βλ. για παράδειγµα την πρόσφατα δηµιουργηµένη δικτυακή πύλη ευκαιριών για τις συµβάσεις µικρής αξίας στο Ηνωµένο

Βασίλειο, www.supply2.gov.uk
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2.1.3. Περιεχόµενο της δηµοσιοποίησης

Το ∆ΕΚ έχει αποφανθεί ότι η απαίτηση της διαφάνειας δεν συνεπάγεται απαραίτητα την υποχρέωση δηµοσίευσης
επίσηµης πρόσκλησης για υποβολή προσφορών (1). Συνεπώς, η δηµοσιοποίηση µπορεί να περιορίζεται σε σύντοµη
περιγραφή των ουσιωδών στοιχείων της προς ανάθεση σύµβασης και της µεθόδου ανάθεσης, παράλληλα µε
πρόσκληση για επαφή µε την αναθέτουσα αρχή. Εάν χρειάζεται, µπορούν να παρασχεθούν συµπληρωµατικές
πληροφορίες, είτε µέσω ∆ιαδικτύου είτε κατόπιν αιτήµατος που ο υποψήφιος υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή.

Η προκήρυξη και τα τυχόν συµπληρωµατικά έγγραφα πρέπει να παρέχουν τόσες πληροφορίες όσες χρειάζεται σε
κανονικές συνθήκες µια επιχείρηση από άλλο κράτος µέλος για να αποφασίσει εάν είναι σκόπιµο να εκδηλώσει
το ενδιαφέρον της για την εν λόγω σύµβαση.

Όπως αναφέρεται στο σηµείο 2.2.2. που ακολουθεί, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να λάβει µέτρα για να περιορίσει
τον αριθµό των υποψηφίων που καλούνται να υποβάλουν προσφορά. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή
πρέπει να παρέχει επαρκή πληροφόρηση σχετικά µε τους µηχανισµούς που εφαρµόζει για την επιλογή των
υποψηφίων που θα συµµετάσχουν στο τελευταίο στάδιο επιλογής.

2.1.4. ∆ιαδικασίες χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση προκήρυξης

Οι οδηγίες για τις δηµόσιες συµβάσεις περιέχουν ειδικές παρεκκλίσεις µε τις οποίες επιτρέπονται, υπό ορισµένες
προϋποθέσεις, οι διαδικασίες χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση προκήρυξης (2). Οι σηµαντικότερες περιπτώσεις
αφορούν εξαιρετικά επείγουσες καταστάσεις λόγω απρόβλεπτων γεγονότων καθώς και συµβάσεις, οι οποίες
µπορούν, για τεχνικούς ή καλλιτεχνικούς λόγους ή για λόγους που συνδέονται µε την προστασία των αποκλει-
στικών δικαιωµάτων, να εκτελεστούν µόνον από έναν συγκεκριµένο οικονοµικό παράγοντα.

Κατά την άποψη της Επιτροπής, οι σχετικές παρεκκλίσεις µπορούν να εφαρµόζονται στην ανάθεση των συµβάσεων
που δεν καλύπτονται από τις οδηγίες. Συνεπώς, οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να αναθέτουν τέτοιες συµβάσεις
χωρίς την προηγούµενη δηµοσίευση προκήρυξης, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τους όρους που καθορίζονται
στις οδηγίες για µια από τις παρεκκλίσεις αυτές (3).

2.2. Ανάθεση της σύµβασης

2.2.1. Αρχές

Στην απόφασή του για την υπόθεση Telaustria το ∆ΕΚ δήλωσε ότι η υποχρέωση για διαφάνεια συνίσταται στην
εξασφάλιση, προς όφελος κάθε πιθανού αναδόχου, επαρκούς βαθµού δηµοσιότητας ώστε να επιτρέπεται, αφενός,
το άνοιγµα της αγοράς στον ανταγωνισµό και, αφετέρου, ο έλεγχος του αµερόληπτου χαρακτήρα των διαδι-
κασιών διαγωνισµού. Η εγγύηση µιας δίκαιης και αµερόληπτης διαδικασίας απορρέει κατ' ανάγκην από την υπο-
χρέωση της εξασφάλισης διαφανούς δηµοσιοποίησης.

Ως εκ τούτου, η ανάθεση σύµβασης πρέπει να συµµορφώνεται µε τους κανόνες και τις αρχές της συνθήκης
ΕΚ, έτσι ώστε να προσφέρονται δίκαιες συνθήκες ανταγωνισµού σε όλους τους οικονοµικούς παράγοντες που
ενδιαφέρονται για τη σύµβαση (4). Στην πράξη, αυτό µπορεί να επιτευχθεί καλύτερα µε τους εξής τρόπους:

— Μη διακριτική περιγραφή του αντικειµένου της σύµβασης

Η περιγραφή των χαρακτηριστικών που απαιτούνται από ένα προϊόν ή µια υπηρεσία δεν πρέπει να αναφέρεται
σε µια συγκεκριµένη κατασκευή ή πηγή, σε ειδική διαδικασία, εµπορικά σήµατα, διπλώµατα ευρεσιτεχνίας,
τύπους ή συγκεκριµένη προέλευση ή παραγωγή, εκτός εάν η αναφορά αυτή αιτιολογείται από το αντικείµενο
της σύµβασης και συνοδεύεται από τη φράση «ή ισοδύναµο» (5). Σε κάθε περίπτωση, είναι προτιµητέα η χρήση
γενικότερων περιγραφών όσον αφορά τις επιδόσεις ή τις λειτουργίες.
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(1) Υπόθεση Coname, παράγραφος 21.
(2) Άρθρο 31 της οδηγίας 2004/18/EΚ και άρθρο 40 παράγραφος 3 της οδηγίας 2004/17/EΚ.
(3) Βλ. γνώµη του Γενικού Εισαγγελέα Jacobs στην υπόθεση C-525/03 Επιτροπή κατά Ιταλίας, παράγραφοι 46 έως 48.
(4) Βλ. υπόθεση C-470/99 Universale-Bau AG [2002] Συλλ. I-11617, παράγραφος 93.
(5) Βλ. υπόθεση Bent Mousten Vestergaard, παράγραφοι 21 έως 24 και την ερµηνευτική ανακοίνωση της Επιτροπής µε τίτλο:

«∆ιευκόλυνση της πρόσβασης προϊόντων στην αγορά άλλου κράτους µέλους: η πρακτική εφαρµογή της αµοιβαίας αναγνώ-
ρισης», ΕΕ C 265 της 4.11.2003, σ. 2. Οι συµβάσεις υπηρεσιών που απαριθµούνται στο παράρτηµα II B της οδηγίας
2004/18/ΕΚ και στο παράρτηµα XVII B της οδηγίας 2004/17/ΕΚ πρέπει να συµµορφώνονται µε τους κανόνες περί τεχνικών
προδιαγραφών που ορίζονται στο άρθρο 23 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και στο άρθρο 34 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ, εάν
υπερβαίνουν το κατώτατο όριο εφαρµογής των οδηγιών αυτών. Οι τεχνικές προδιαγραφές για τις συµβάσεις αυτές πρέπει να
καθορίζονται πριν από την επιλογή αναδόχου και πρέπει να γνωστοποιούνται ή να διατίθενται στους πιθανούς υποψηφίους
µε τρόπους που να εξασφαλίζουν τη διαφάνεια και την αντιµετώπιση όλων των πιθανών αναδόχων επί ίσοις όροις, βλ. γνώµη
του Γενικού Εισαγγελέα Jacobs στην υπόθεση C-174/03 Impresa Portuale di Cagliari, παράγραφοι 76 έως 78.
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— Ίση πρόσβαση για τους οικονοµικούς παράγοντες από όλα τα κράτη µέλη

Οι αναθέτουσες αρχές δεν πρέπει να επιβάλλουν όρους που επιφέρουν άµεσες ή έµµεσες διακρίσεις εις
βάρος των πιθανών υποψηφίων από άλλα κράτη µέλη, όπως η απαίτηση οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται για
τη σύµβαση να είναι εγκατεστηµένες στο ίδιο κράτος µέλος ή την περιφέρεια µε την αναθέτουσα αρχή (1).

— Αµοιβαία αναγνώριση διπλωµάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων

Εάν οι υποψήφιοι ή οι υποβάλλοντες προσφορά οφείλουν να υποβάλουν πιστοποιητικά, διπλώµατα ή άλλες
µορφές γραπτών αποδεικτικών στοιχείων, πρέπει να γίνονται δεκτά τα έγγραφα από άλλα κράτη µέλη, που
παρέχουν ισοδύναµο επίπεδο εγγύησης, σύµφωνα µε την αρχή της αµοιβαίας αναγνώρισης διπλωµάτων, πιστο-
ποιητικών και άλλων τίτλων.

— Κατάλληλες προθεσµίες

Οι προθεσµίες για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και την υποβολή προσφορών πρέπει να είναι επαρκείς ώστε
να επιτρέπουν σε επιχειρήσεις από άλλα κράτη µέλη να αξιολογήσουν δεόντως την κατάσταση και να προε-
τοιµάσουν την προσφορά τους.

— ∆ιαφανής και αντικειµενική προσέγγιση

Όλοι οι συµµετέχοντες πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζουν εκ των προτέρων τους ισχύοντες κανόνες και να
είναι πεπεισµένοι ότι οι κανόνες αυτοί εφαρµόζονται κατά τον ίδιο τρόπο σε όλους τους υποψηφίους.

2.2.2. Όριο του αριθµού υποψηφίων που καλούνται να υποβάλουν προσφορά

Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να λάβουν µέτρα για να περιορίσουν τον αριθµό των υποψηφίων στο κατάλληλο
επίπεδο, µε την προϋπόθεση ότι αυτό γίνεται κατά τρόπο διαφανή και χωρίς διακρίσεις. Για παράδειγµα,
µπορούν να εφαρµόσουν αντικειµενικούς παράγοντες όπως η πείρα των υποψηφίων στον κλάδο που αφορά τη
σύµβαση, το µέγεθος και η υποδοµή της επιχείρησής τους, οι τεχνικές και επαγγελµατικές τους ικανότητες ή
άλλοι παράγοντες. Μπορούν ακόµα και να καταφύγουν σε κλήρωση, είτε αποκλειστικά είτε σε συνδυασµό µε
άλλα κριτήρια επιλογής. Σε κάθε περίπτωση, για τον αριθµός των υποψηφίων που θα συµµετάσχουν στο
τελευταίο στάδιο επιλογής πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η ανάγκη για εξασφάλιση επαρκούς ανταγωνισµού.

Εναλλακτικά, οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να εφαρµόσουν συστήµατα προεπιλογής, στο πλαίσιο των οποίων
καταρτίζεται κατάλογος προεπιλεγεισών επιχειρήσεων µέσω µιας επαρκώς δηµοσιοποιηµένης, διαφανούς και
ανοικτής διαδικασίας. Αργότερα, για την ανάθεση των εκάστοτε συµβάσεων που εµπίπτουν στο πεδίο του
συστήµατος αυτού, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να επιλέξει, χωρίς να ασκήσει διακρίσεις, τις επιχειρήσεις που θα
κληθούν να υποβάλουν προσφορά από τον κατάλογο των προεπιλεγεισών επιχειρήσεων (π.χ. επιλέγοντας εκ περι-
τροπής τις επιχειρήσεις αυτές).

2.2.3. Απόφαση ανάθεσης της σύµβασης

Είναι σηµαντικό, αφενός, η τελική απόφαση για την ανάθεση της σύµβασης να συµµορφώνεται µε τους διαδικα-
στικούς κανόνες που καθορίστηκαν εκ των προτέρων και, αφετέρου, να τηρούνται πλήρως οι αρχές των µη
διακρίσεων και της ίσης µεταχείρισης. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις διαδικασίες στις οποίες προβλέπονται δια-
πραγµατεύσεις µε υποψηφίους στο τελικό στάδιο επιλογής. Οι διαπραγµατεύσεις αυτές πρέπει να διοργανώνονται
µε τέτοιον τρόπο ώστε να δίνεται σε όλους τους υποψηφίους πρόσβαση στην ίδια ποσότητα πληροφοριών και να
αποκλείεται η τυχόν αδικαιολόγητη προνοµιακή µεταχείριση ενός υποψηφίου.

2.3. ∆ικαστική προστασία

2.3.1. Αρχές

Στην απόφαση Telaustria, το ∆ΕΚ τόνισε τη σηµασία που έχει ο έλεγχος του αµερόληπτου χαρακτήρα της
διαδικασίας. Χωρίς επαρκή µηχανισµό ελέγχου δεν µπορεί να εξασφαλιστεί αποτελεσµατικά η συµµόρφωση µε
τις βασικές αρχές της δίκαιης µεταχείρισης και της διαφάνειας.
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(1) Ωστόσο, µπορεί να ζητηθεί από τον επιλεγέντα υποψήφιο να διαµορφώσει κάποια επιχειρηµατική υποδοµή στον τόπο
εκτέλεσης της σύµβασης, εάν αυτό δικαιολογείται από τις ιδιαίτερες συνθήκες της σύµβασης.
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2.3.2. Οδηγίες σχετικά µε τις διαδικασίες προσφυγής

Οι οδηγίες για τις διαδικασίες προσφυγής (1) καλύπτουν µόνον συµβάσεις που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής
των οδηγιών για τις δηµόσιες συµβάσεις (2). Αυτό σηµαίνει ότι στο σηµερινό πλαίσιο οι εν λόγω οδηγίες εφαρµό-
ζονται µόνον στις συµβάσεις υπηρεσιών που απαριθµούνται στο παράρτηµα II B της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και
στο παράρτηµα XVII B της οδηγίας 2004/17/ΕΚ, οι οποίες υπερβαίνουν τα κατώτατα όρια εφαρµογής των
οδηγιών αυτών. Οι διαδικασίες προσφυγής για τις συµβάσεις αυτές πρέπει να συµµορφώνονται µε τις οδηγίες για
τις διαδικασίες προσφυγής και µε τη σχετική νοµολογία. Οι αρχές αυτές παραµένουν ίδιες στην πρόσφατα εγκε-
κριµένη πρόταση νέας οδηγίας για τις διαδικασίες προσφυγής (3).

2.3.3. Βασικές αρχές που απορρέουν από το πρωτογενές κοινοτικό δίκαιο

Όσον αφορά τις συµβάσεις µε αξία µικρότερη από το κατώτερο όριο εφαρµογής των οδηγιών για τις δηµόσιες
συµβάσεις, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι, δυνάµει της νοµολογίας του ∆ΕΚ (4), τα άτοµα δικαιούνται ουσιαστική
δικαστική προστασία των δικαιωµάτων που αντλούν από την κοινοτική έννοµη τάξη. Το δικαίωµα αυτής
της προστασίας αποτελεί µία από τις γενικές αρχές του δικαίου που απορρέουν από τις κοινές συνταγµατικές
παραδόσεις των κρατών µελών. Απουσία σχετικών κοινοτικών διατάξεων, εναπόκειται στο κράτος µέλος να
προβλέψει τους αναγκαίους κανόνες και τις διαδικασίες για την εξασφάλιση ουσιαστικής δικαστικής προστασίας.

Για να συµµορφώνονται µε αυτή την απαίτηση για ουσιαστική δικαστική προστασία, τουλάχιστον οι αποφάσεις
που έχουν αρνητικές συνέπειες για ένα άτοµο που έχει ή είχε εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για τη
σύναψη µιας σύµβασης, όπως π.χ. οποιαδήποτε απόφαση διαγραφής υποψηφίου ή υποβάλλοντος προσφορά, θα
πρέπει να υπόκεινται σε έλεγχο για πιθανές παραβιάσεις των βασικών αρχών που απορρέουν από το πρωτογενές
κοινοτικό δίκαιο. Για να επιτρέπουν την αποτελεσµατική άσκηση του δικαιώµατος των ατόµων για προσφυγή, οι
αναθέτουσες αρχές πρέπει να αιτιολογούν τις αποφάσεις που αποτελούν αντικείµενο προσφυγής είτε στις ίδιες τις
αποφάσεις ή κατόπιν αιτήµατος, ύστερα από την κοινοποίηση της απόφασης (5).

Σύµφωνα µε τη νοµολογία περί δικαστικής προστασίας, τα διαθέσιµα ένδικα µέσα δεν πρέπει να είναι λιγότερο
αποτελεσµατικά από εκείνα που ισχύουν για παρεµφερείς καταγγελίες βάσει εθνικού δικαίου (αρχή της ισοδυ-
ναµίας) και δεν πρέπει να είναι τέτοια ώστε στην πράξη να καθιστούν αδύνατη ή υπερβολικά δυσχερή την παροχή
δικαστικής προστασίας (αρχή της αποτελεσµατικότητας) (6).
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(1) Οδηγία 89/665/ΕΟΚ, ΕΕ L 395 της 30.12.1989, σ. 33 και οδηγία 92/13/ΕΟΚ, ΕΕ L 76 της 23.3.1992, σ. 14.
(2) Βλ. άρθρο 72 της οδηγίας 2004/17/EΚ και άρθρο 81 της οδηγίας 2004/18/EΟΚ.
(3) Πρόταση της Επιτροπής για οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών

89/665/ΕΟΚ και 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου όσον αφορά τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών προ-
σφυγής στον τοµέα της σύναψης δηµόσιων συµβάσεων, COM(2006) 195 τελικό.

(4) Βλ. υπόθεση C-50/00 Unión de Pequeños Agricultores [2002] ECR I-6677, παράγραφος 39 και υπόθεση 222/86 Heylens
[1987] Συλλ. 4097, παράγραφος 14.

(5) Βλ. υπόθεση Heylens, παράγραφος 15.
(6) Για την αρχή αυτή βλέπε τις υποθέσεις C-46/93 και C-48/93 Brasserie du Pêcheur [1996] Συλλ. I-1029, παράγραφος 83

και την υπόθεση C-327/00 Santex [2003] Συλλ. I-1877, παράγραφος 55.
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