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Jean Auroux κ.λπ. κατά ∆ήµου της Roanne, παρισταµένης της Société d’équipement du 
département de la Loire (SEDL) 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΙΣΤΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 

∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Προς τούτο, µια τέτοια σύµβαση, η αξία του αντικειµένου της οποίας πρέπει να καθορίζεται βάσει 
της συνολικής αξίας της πολεοδοµικής επεµβάσεως, υπόκειται στους κοινοτικούς κανόνες περί 

δηµοσίων συµβάσεων, εφόσον υπερβαίνει το προβλεπόµενο όριο 

Το έτος 2002, ο ∆ήµος της Roanne (Γαλλία) αποφάσισε, µε σκοπό την πολεοδοµική 
αναβάθµιση, τη δηµιουργία κέντρου αναψυχής στην περιοχή του σιδηροδροµικού σταθµού, 
περιλαµβάνοντος αίθουσες κινηµατογραφικών προβολών, εµπορικά καταστήµατα, χώρο 
σταθµεύσεως για το κοινό, οδούς προσβάσεως και ανοικτούς για το κοινό χώρους. 
Μελλοντικώς, προβλεπόταν η κατασκευή και άλλων εµπορικών καταστηµάτων καθώς και ενός 
ξενοδοχείου. 

Προς υλοποίηση αυτού του έργου, ο ∆ήµος της Roanne ανέθεσε σε εταιρία µικτής οικονοµικής 
φύσεως, ασχολούµενη µε πολεοδοµικές επεµβάσεις, τη Société d’équipement du département de 
la Loire (SEDL), να προβεί στις απαιτούµενες αγορές οικοπέδων, να αναζητήσει τα 
απαιτούµενα κεφάλαια, να επιµεληθεί της καταρτίσεως µελετών, να διοργανώσει διαγωνισµούς 
για έργα µηχανολόγου, να πραγµατοποιήσει τα κατασκευαστικά έργα και να διασφαλίσει τον 
συντονισµό του όλου έργου και την ενηµέρωση του ∆ήµου. 

Επειδή ορισµένα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου έκριναν ότι η σύµβαση αυτή έπρεπε να 
αποτελέσει αντικείµενο δηµοσιότητας και υποβολής προσφορών ζήτησαν από το Tribunal 
administratif de Lyon να ακυρώσει την απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί αναθέσεως 
των εργασιών στη SEDL. Το δικαστήριο αυτό υπέβαλε στο ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων ερώτηµα σχετικό µε την ερµηνεία της οδηγίας περί συντονισµού των διαδικασιών 
για τη σύναψη συµβάσεων δηµοσίων έργων 1 και, ειδικότερα περί του αν η ανάθεση των 

                                                 
1  Οδηγία 93/37/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1993, όπως έχει τροποποιηθεί, περί συντονισµού των 

διαδικασιών για τη σύναψη συµβάσεων δηµοσίων έργων (EE L 199, της 9ης Αυγούστου 1993, σ. 54 - 83).



εργασιών στη SEDL συνιστά σύναψη συµβάσεως δηµοσίου έργου η οποία θα έπρεπε να 
αποτελέσει αντικείµενο προκηρύξεως και υποβολής ανταγωνιστικών προσφορών σύµφωνα µε 
την ως άνω οδηγία. 

Επί του ζητήµατος αν η σύµβαση πολεοδοµικής αναµορφώσεως συνιστά σύµβαση δηµοσίου 
έργου, το ∆ικαστήριο υπενθύµισε, πρώτον, ότι η οδηγία περί συντονισµού των διαδικασιών 
συνάψεως συµβάσεων δηµοσίων έργων ορίζει ως σύµβαση δηµοσίου έργου τη συναπτόµενη, εξ 
επαχθούς αιτίας, σύµβαση µεταξύ ενός εργολήπτη και µιας αναθέτουσας αρχής (κρατικής 
κεντρικής υπηρεσίας, οργανισµών τοπικής αυτοδιοικήσεως, οργανισµών δηµοσίου δικαίου) που 
έχει ως αντικείµενο, µεταξύ άλλων, τον σχεδιασµό και/ή την εκτέλεση εργασιών ή έργου 
ανταποκρινόµενου σε επακριβώς προσδιοριζόµενες ανάγκες της αναθέτουσας αρχής. 

Επισηµαίνει, στη συνέχεια, ότι στη SEDL, η οποία είναι εργολήπτης κατά την έννοια της 
οδηγίας, ανατέθηκε από τον ∆ήµο η εκτέλεση των εργασιών βάσει εγγράφου συµβάσεως. Το 
∆ικαστήριο επισηµαίνει ότι, µολονότι η σύµβαση περί αναθέσεως των εργασιών στη SEDL 
περιλαµβάνει ένα στοιχείο παροχής υπηρεσιών, συγκεκριµένα τη διοικητική διαχείριση και 
οργάνωση των εργασιών, το κύριο αντικείµενο της συµβάσεως αυτής συνίσταται στην 
υλοποίηση ενός κέντρου αναψυχής, δηλαδή ενός έργου κατά την έννοια της οδηγίας. Το 
∆ικαστήριο διευκρινίζει ότι δεν έχει σχετικώς σηµασία το αν η SEDL εκτελεί τις εργασίες η ίδια 
ή τις αναθέτει σε άλλες εταιρίες µέσω συµβάσεων υπεργολαβίας. 

Το ∆ικαστήριο επισηµαίνει ότι από τη Σύµβαση προκύπτει ότι το κέντρο αναψυχής 
περιλαµβάνει εµπορικές δραστηριότητες και δραστηριότητες παροχής αναψυχής προοριζόµενες 
να αναβαθµίσουν τµήµα του αστικού ιστού της πόλεως ώστε να µπορεί να θεωρηθεί ότι 
επιδιώκει οικονοµικό σκοπό. Η διαπίστωση αυτή δεν µεταβάλλεται από το γεγονός ότι ορισµένα 
από τα κτίρια του όλου έργου πρόκειται να πωληθούν σε τρίτους. Τέλος το ∆ικαστήριο 
διαπιστώνει ότι η σύµβαση έχει συναφθεί εξ επαχθούς αιτίας, λαµβάνοντας υπόψη τόσον τους 
προερχόµενους από τον ∆ήµο πόρους όσο και τους προερχόµενους από τρίτους πόρους υπό 
µορφή αντιτίµου για τη µεταβίβαση σ’ αυτούς της κυριότητας ορισµένων έργων. 

Υπό τις συνθήκες αυτές, το ∆ικαστήριο καταλήγει στο συµπέρασµα ότι η σύµβαση αυτή πρέπει 
να χαρακτηρισθεί ως σύµβαση δηµοσίου έργου κατά την έννοια της οδηγίας. 

Επί του τρόπου υπολογισµού της αξίας του αντικειµένου της συµβάσεως δηµοσίου έργου, 
ώστε να ελεγχθεί αν αυτή υπερβαίνει το όριο για την εφαρµογή της οδηγίας, το ∆ικαστήριο 
επισηµαίνει ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη η συνολική αξία του αντικειµένου της συµβάσεως υπό 
το πρίσµα ενός δυνητικού εργολήπτη, λαµβανοµένων δηλαδή υπόψη όλων των ποσών που 
προβλέπεται να καταβάλει η αναθέτουσα αρχή, αλλά και των προερχοµένων από τρίτους πόρων. 

Επί της δυνατότητας απαλλαγής από την εφαρµογή των διαδικασιών συνάψεως συµβάσεων 
δηµοσίων έργων, το ∆ικαστήριο επισηµαίνει ότι, κατά την οδηγία, η αναθέτουσα αρχή δεν 
µπορεί να απαλλαγεί από την υποχρέωση εφαρµογής των διαδικασιών αυτών µε το αιτιολογικό 
ότι, κατά την εθνική νοµοθεσία, οι σχετικές συµβάσεις µπορούν να συνάπτονται µόνο µε 
ορισµένα νοµικά πρόσωπα, τα οποία υποχρεούνται να εφαρµόζουν τις διαδικασίες αυτές για τη 
σύναψη επί µέρους συµβάσεων. Εφόσον η SEDL αποτελεί εταιρία µικτής οικονοµικής φύσεως, 
στο κεφάλαιο της οποίας µετέχουν και οι ιδιώτες, η σχετική πράξη δεν µπορεί να χαρακτηρισθεί 
ως εσωτερικής φύσεως («in house»). 



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

Γλώσσες στις οποίες διατίθεται: BG CS DE EL EN  FR HU NL PL RO SK, SL 

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-220/05  
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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