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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

Αρ. πρωτ.: 6271 

Αθήνα,  30/11/2018 

 

 

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών 

(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) 

 

Θέμα: “Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 24ης Οκτωβρίου 2018 στην 
υπόθεση C-124/17”  

Σας ενημερώνουμε ότι στις 24 Οκτωβρίου 2018 δημοσιεύθηκε η απόφαση του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση C-124/17 “Vossloh Laeis GmbH κατά Stadtwerke München 
GmbH”.  
 
Στην εν λόγω υπόθεση το γερμανικό πρωτοβάθμιο όργανο επιλύσεως διαφορών από διαδικασίες 

δημοσίων συμβάσεων της Νότιας Βαυαρίας «Vergabekkamer Sudbayern» υπέβαλε, μεταξύ 

άλλων, τα ακόλουθα προδικαστικά ερωτήματα: 

 

 «…όσον αφορά τους προαιρετικούς λόγους αποκλεισμού που προβλέπονται στο 

άρθρο 57, παράγραφος 41, της οδηγίας 2014/24/ΕΕ, η κατά το άρθρο 57, παράγραφος 72, της 

οδηγίας 2014/24/ΕΕ μέγιστη επιτρεπόμενη περίοδος αποκλεισμού από διαδικασίες δημοσίων 

συμβάσεων ανέρχεται σε τρία έτη από την ημερομηνία επελεύσεως του σχετικού γεγονότος. 

Πρέπει για την ερμηνεία του όρου “σχετικό γεγονός” να ληφθεί υπόψη το χρονικό σημείο κατά το 

οποίο επήλθε ο σχετικός λόγος αποκλεισμού του άρθρου 57, παράγραφος 4, της οδηγίας 

2014/24/ΕΕ, ή το χρονικό σημείο κατά το οποίο η αναθέτουσα αρχή έλαβε γνώση της συνδρομής 

του λόγου αποκλεισμού βάσει ασφαλών και αξιόπιστων στοιχείων;» 

 

 «..όταν συντρέχει ο διαλαμβανόμενος στο άρθρο 57, παράγραφος 4, στοιχείο δʹ3, της 

οδηγίας 2014/24/ΕΕ λόγος αποκλεισμού, λόγω συμμετοχής του εμπλεκόμενου οικονομικού φορέα 

σε σύμπραξη επιχειρήσεων, ως “σχετικό γεγονός” κατά την έννοια του άρθρου 57 παράγραφος 4, 
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της οδηγίας 2014/24/ΕΕ νοείται ο τερματισμός της συμμετοχής στη σύμπραξη ή η περιέλευση της 

συμμετοχής αυτής στη γνώση της αναθέτουσας αρχής βάσει ασφαλών και αξιόπιστων στοιχείων;» 

 

Στην εν θέματι απόφαση του Δικαστηρίου, κρίθηκε, μεταξύ άλλων, ότι «το άρθρο 57, 

παράγραφος 7, της Οδηγίας 2014/24 έχει την έννοια ότι, όταν ένας οικονομικός φορέας έχει 

επιδείξει συμπεριφορά εμπίπτουσα στον λόγο αποκλεισμού του άρθρου 57, παράγραφος 4, 

στοιχείο δʹ, της Οδηγίας αυτής, για την οποία επιβλήθηκε κύρωση από αρμόδια αρχή, η μέγιστη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού πρέπει να υπολογίζεται με αφετηρία την ημερομηνία της 

αποφάσεως της αρχής αυτής» 4. 

 

Το παρόν έγγραφο, καθώς και το πλήρες κείμενο της απόφασης, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα 

της Αρχής www.eaadhsy.gr/αναθέτουσες αρχές/ Γενικές Οδηγίες/ Διευκρινιστικά Έγγραφα . 

 

Τέλος, το κείμενο της απόφασης, είναι  διαθέσιμο και στην ιστοσελίδα του Δικαστηρίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης https://curia.europa.eu 

 

 

 

 

 

                                                   Ο Πρόεδρος 

    

      Γεώργιος Καταπόδης 

 

 

Εσωτερική Διανομή:  

1. Γραφείο Προέδρου 

2. Γραφείο Διεθνών Σχέσεων 

3. Γραφείο Νομικού Συμβούλου 

4. Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων 

5. Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών 

6. Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου 

7. Διεύθυνση Βάσεων Δεδομένων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 

8. Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης 

9. Περιφερειακό Γραφείο Θεσσαλονίκης 
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