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Σχόλια
Στις 5 και 6 Μαρτίου 2015 έλαβε χώρα στο Τρίερ της Γερμανίας εκπαίδευση
σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις για δικαστές των κρατών μελών της Ευρωπαικής
Ένωσης,
στο
Τρίερ
της
Γερμανίας
,
στην
οποία
είχε την τιµή να συµµετάσχει η συντάξασα το παρόν σηµείωµα, κατόπιν πρότασης
της Εθνικής Σχολής ∆ικαστικών Λειτουργών.
Το σεµινάριο αυτό διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Κατάρτισης ∆ικαστών
(European Judicial Training Network), στις εγκαταστάσεις της Ευρωπαικής
Ακαδημίας Δικαίου. Είχε ως γλώσσα εργασιών την αγγλική και συµµετείχαν σε αυτό
33 δικαστές από 15 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το σεµινάριο αυτό είχε ως αντικείµενο των εργασιών του τις δημόσιες συμβάσεις με
βάση πρόσφατη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαικής Ένωσης και τις νέες
Οδηγίες
.
Την πρώτη ημέρα, μετά την εγγραφή των συμμετεχόντων και το καλωσόρισμα εκ
μέρους της Ευρωπαικής Ακαδημίας Δικαίου από την Ειρήνη Βολικού , η Teresa
Cabrita παρουσίασε τους σκοπούς του EJTN, όσον αφορά στα σεμινάρια και τις
εκπαιδεύσεις δικαστών.
Ο Roberto Caranta , Kαθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Τορίνο παρουσίασε εισήγηση
με τίτλο «Η πρόσφατη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαικής Ένωσης, έννοιες
κλειδιά, αρχές και εξαιρέσεις» επικεντρώνοντας και σε ιταλικές υποθέσεις που
απασχόλησαν το Δικαστήριο (C-15/13, C-568/13,C-358/12,C-42/13,C-470/13,C440/13, C-549/13,C-113/13).
Στη συνέχεια η Vera Eiro , Δικηγόρος και Καθηγήτρια στα μεταπτυχιακά
προγράμματα του Καθολικού Πανεπιστημίου της Λισσαβώνας και στο Νέο
Πανεπιστήμιο της Λισσαβώνας (Νομικό Τμήμα), παρουσίασε εισήγηση με τίτλο «Οι
νέες οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις. Μελλοντικές προκλήσεις». Ξεκινώντας από
την κατάσταση , στην οποία βρισκόμαστε τώρα, αναφέρθηκε στις μελλοντικές
προκλήσεις που αφορούν 1) στις διαδικασίες, 2) στις ηλεκτρονικές συμβάσεις και 3)
στις εξαιρέσεις.
Ο Nicolas Pourbaix , Δικηγόρος στις Βρυξέλλες αναφέρθηκε στις συμβάσεις , για τις
οποίες δεν εφαρμόζονται οι κοινοτικές Οδηγίες και έχουν διασυνοριακό ενδιαφέρον.
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Αναφέρθηκε στις υποθέσεις C-324/98, C-91/08, C-147/06, C-458/03, C-226/09, C336/12, C-147/06.
Για το θέμα αυτό παρενέβη ο Sergio Santoro , Ιταλός Σύμβουλος Επικρατείας και
μας ενημέρωσε για το τι συμβαίνει στη χώρα του.
Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε δύο ομάδες και συζήτησαν πρακτικό
θέμα σχετικά με συμβάσεις που αφορούν διασυνοριακές συναλλαγές (workshop).
Μετά την προετοιμασία του πρακτικού υπό την επίβλεψη των Nicolas Pourbaix
(ομάδα Α) και Roberto Caranta (ομάδα Β), παρουσιάσαμε τις απαντήσεις ενώπιον
όλων.
Τη δεύτερη ημέρα ο Σπύρος Παναγόπουλος , Νομικός Σύμβουλος στην Ενιαία
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων παρουσίασε τις ρυθμίσεις του IV Τίτλου
της νέας Οδηγίας 2014/24/ΕU και την ελληνική εμπειρία .
Στη συνέχεια η Aleksandra Soltysinska , πολωνή Δικαστής και Λέκτορας στο
Πανεπιστήμιο της Κρακοβίας αναφέρθηκε στα ένδικα βοηθήματα με βάση το
κοινοτικό δίκαιο.
Τέλος, παρουσιάστηκαν από δικαστές (Γερμανία, Ρουμανία, Πορτογαλία, Αυστρία,
Ισπανία) σύντομες εισηγήσεις σχετικά με την κατάσταση στη χώρα τους.
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