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Υπηρεσία Τύπου και Πληροφόρησης 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ αριθ. 12/06/EL 

9 Φεβρουαρίου 2006 

Απόφαση του ∆ικαστηρίου στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-226/04 και C-228/04 

La Cascina Soc. coop. arl και Zilch κατά Ministero della Difesa κ.λ.π.                                  
Consorzio G. f. M. κατά Ministero della Difesa κ.λ.π. 

ΠΡΩΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΕΩΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΑΞΕΙ ΠΡΟΣ 
ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ 

ΦΟΡΩΝ 

Το ∆ικαστήριο καθορίζει τις προϋποθέσεις µιας εκ των υστέρων τακτοποιήσεως 

Οι επιχειρήσεις Cascina, Zilch και G.f.M. ανταποκρίθηκαν σε πρόσκληση υποβολής προσφορών 
που δηµοσιεύθηκε το ∆εκέµβριο 2002 από το ιταλικό Υπουργείο Άµυνας, σε συµφωνία µε το 
Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, για τη σύναψη συµβάσεως παροχής υπηρεσιών 
τροφοδοσίας των φορέων και υπηρεσιών του Υπουργείου Άµυνας. 

Το 2003, η αναθέτουσα αρχή απέκλεισε από τη διαδικασία τις εν λόγω επιχειρήσεις, λόγω του 
ότι οι Cascina και G.f.M. δεν ήταν εντάξει ως προς την καταβολή των εισφορών κοινωνικής 
ασφαλίσεως υπέρ των εργαζοµένων τους και η Zilch δεν ήταν εντάξει ως προς την καταβολή 
των φορολογικών της οφειλών. 

Οι τρεις επιχειρήσεις προσέφυγαν δικαστικώς µε αίτηµα την ακύρωση της αποφάσεως αυτής. Οι 
Cascina και G.f.M. ισχυρίσθηκαν ότι είχαν καταβάλει εκ των υστέρων τις οφειλόµενες εισφορές 
κοινωνικής ασφαλίσεως. Η Zilch υποστήριξε ότι είχε τακτοποιήσει τις φορολογικές της 
εκκρεµότητες, διότι είχε τύχει των ευεργετηµάτων φορολογικής αµνηστίας και ελαφρύνσεως. 

Στο πλαίσιο αυτό, το Tribunale amministrativo regionale del Lazio υπέβαλε στο ∆ικαστήριο των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τα εξής ερωτήµατα: 1) σε ποιο χρονικό σηµείο ένας παρέχων 
υπηρεσίες θεωρείται ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή 



εισφορών κοινωνικής ασφαλίσεως και την πληρωµή φόρων προκειµένου να συµµετάσχει σε 
διαδικασία συνάψεως δηµόσιας συµβάσεως, 2) σε ποιο χρονικό σηµείο ο παρέχων υπηρεσίες 
οφείλει να αποδείξει την τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων και 3) εάν ένας παρέχων υπηρεσίες 
ο οποίος είτε καθυστερεί την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφαλίσεως που οφείλει ή την 
εξόφληση των φορολογικών του οφειλών, είτε του επέτρεψαν οι αρµόδιες αρχές την καταβολή 
των οφειλοµένων εισφορών ή φόρων σε δόσεις, είτε άσκησε διοικητική ή ένδικη προσφυγή µε 
αντικείµενο την αµφισβήτηση του υποστατού ή του ποσού των κοινωνικοασφαλιστικών ή των 
φορολογικών του υποχρεώσεων, πρέπει ή όχι να θεωρείται ότι έχει εκπληρώσει τις 
κοινωνικοασφαλιστικές ή φορολογικές του υποχρεώσεις κατά την οδηγία περί δηµοσίων 
συµβάσεων υπηρεσιών 1. 

Το ∆ικαστήριο παρατηρεί, κατ’ αρχάς, ότι η οδηγία περί δηµοσίων συµβάσεων υπηρεσιών 
προβλέπει επτά, περιοριστικά απαριθµούµενους, λόγους αποκλεισµού των υποψηφίων αναδόχων 
συµβάσεως, µεταξύ των οποίων αυτός του αποκλεισµού των υποψηφίων που δεν έχουν 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής 
ασφαλίσεως και αυτός του αποκλεισµού των υποψηφίων που δεν έχουν εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις τους σχετικά µε την πληρωµή των φόρων και τελών. Η δυνατότητα εφαρµογής της 
διατάξεως περί αυτών των λόγων αποκλεισµού αφίεται στην εκτίµηση των κρατών µελών, τα 
οποία, πάντως, δεν µπορούν να προβλέψουν άλλους λόγους αποκλεισµού. 

Η οδηγία δεν ορίζει την έννοια της µη «εκπληρώσεως υποχρεώσεων», η οποία εµπίπτει στο 
εθνικό δίκαιο. Στα κράτη µέλη εναπόκειται, εποµένως, να προσδιορίσουν το περιεχόµενο των 
φορολογικών και κοινωνικοασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και τις προϋποθέσεις 
εκπληρώσεώς τους. 

Έτσι, η προθεσµία εντός της οποίας οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να έχουν καταβάλει τις οφειλές 
τους πρέπει να καθορίζεται από τα κράτη µέλη και είναι δυνατόν να κυµαίνεται από την 
ηµεροµηνία υποβολής των αιτήσεων συµµετοχής στον διαγωνισµό µέχρι το χρονικό σηµείο που 
προηγείται άµεσα της συνάψεως της συµβάσεως 2. Οι αρχές της διαφάνειας και της ίσης 
µεταχειρίσεως επιβάλλουν να καθορίζεται αυτή η προθεσµία µε απόλυτη βεβαιότητα και να 
δηµοσιοποιείται. 

Εποµένως, θεωρείται καταρχήν ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του ο υποψήφιος ο οποίος 
εντός της προθεσµίας αυτής  κατέβαλε πλήρως τις αντίστοιχες των υποχρεώσεών του οφειλές. 
Άλλως, πρέπει να µπορεί να αποδείξει, εντός της ίδιας προθεσµίας, ότι τυγχάνει του 
ευεργετήµατος µέτρων φορολογικής αµνηστίας ή επιείκειας, όπως προβλέπονται από το εθνικό 
δίκαιο, ή διοικητικού διακανονισµού, ή ακόµη ότι άσκησε προσφυγή. 

Η εθνική νοµοθεσία η οποία θεωρεί ότι, στις περιπτώσεις αυτές, ο υποψήφιος είναι εντάξει προς 
τις υποχρεώσεις του είναι συµβατή µε το κοινοτικό δίκαιο.     

                                                 
1   Άρθρο 29 της οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 18ης Ιουνίου 1992, για τον συντονισµό των διαδικασιών 
συνάψεως δηµόσιων συµβάσεων υπηρεσιών (ΕΕ L 209, σ. 1). 
2   Η προθεσµία αυτή µπορεί να είναι µέχρι, ιδίως, την καταληκτική ηµεροµηνία για την υποβολή των αιτήσεων 
συµµετοχής στο διαγωνισµό, την ηµεροµηνία αποστολής της προσκλήσεως για την υποβολή προσφοράς, την 
καταληκτική ηµεροµηνία για την υποβολή των προσφορών των υποψηφίων, την ηµεροµηνία εξετάσεως των 
προσφορών από την αναθέτουσα αρχή ή ακόµη το χρονικό σηµείο που προηγείται άµεσα της συνάψεως της 
συµβάσεως. 



Ανεπίσηµο έγγραφο προοριζόµενο για τα µέσα µαζικής ενηµερώσεως, το οποίο δεν δεσµεύει το 
∆ικαστήριο. 

Γλώσσες στις οποίες διατίθεται: CS, DE, EL, EN, ES, FR, HU, IT, SK, NL, PL 

Το πλήρες κείµενο της αποφάσεως βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ∆ικαστηρίου 
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=EL&Submit=rechercher&numaff=C-226/04 et 

228/04  
Μπορείτε, κατά κανόνα, να το συµβουλευθείτε από τις 12 το µεσηµέρι, ώρα κεντρικής Ευρώπης, 

κατά την ηµεροµηνία της δηµοσιεύσεως της αποφάσεως. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε την κα Estella Cigna Angelidis 
Τηλ.: (00352) 4303 2582 Fax: (00352) 4303 2674 
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