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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0684/2011, του Metodi Botrovliev, βουλγαρικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της «Biocontrol Corporation Ltd», σχετικά με εικαζόμενες 
παρατυπίες σε σχέση με δημόσια διαδικασία πρόσκλησης υποβολής 
προσφορών για την αντιμετώπιση των κουνουπιών στην πόλη Ruse και τα 
περίχωρά της

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων εκπροσωπεί την ως άνω εταιρεία, η οποία παρέχει υπηρεσίες καταπολέμησης 
παρασίτων και έχει λάβει πιστοποίηση από το βουλγαρικό Υπουργείο Υγείας. Τον Μάρτιο 
του 2011, η τοπική αρχή της βουλγαρικής πόλης Ruse δημοσίευσε προκήρυξη διαγωνισμού 
για την αντιμετώπιση των κουνουπιών στη Ruse και σε αρκετά γύρω χωριά, στον οποίο 
διαγωνισμό η εταιρεία του αναφέροντος υπέβαλε προσφορά. Ωστόσο, κατά τη μετέπειτα 
διαδικασία υποβολής προσφορών, η προσφορά της εταιρείας απορρίφθηκε και ο αναφέρων 
διερωτάται κατά πόσον αυτό συνέβη βάσει αντικειμενικών κριτηρίων. Κατά συνέπεια, καθώς 
ο αναφέρων είναι της άποψης ότι σε αυτήν την περίπτωση πρόκειται για έλλειψη 
συμμόρφωσης προς τους ισχύοντες κανόνες της ΕΕ που αφορούν τις διαδικασίες πρόσκλησης 
υποβολής προσφορών, καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εξετάσει το ζήτημα.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 25 Οκτωβρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Απριλίου 2012.

Ο αναφέρων συμμετείχε στο διαγωνισμό που διοργάνωσε ο δήμος της πόλης Ruse για την 
αντιμετώπιση των κουνουπιών στην εν λόγω πόλη. Η προσφορά του απορρίφθηκε και ο 
αναφέρων θεωρεί ότι αυτό αποτελεί παράβαση της νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις. 
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Το ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, όπως 
στην περίπτωση της συγκεκριμένης σύμβασης, αποτελείται από την οδηγία 2004/18/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού 
των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. Η 
εφαρμογή της εν λόγω οδηγίας διέπεται από τα κατώτατα όρια που καθορίζονται στο 
άρθρο 7. Για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, το εν λόγω όριο ανέρχεται στις 
193 000 ευρώ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαθέτουν οι υπηρεσίες της Επιτροπής, το ποσό της 
δημόσιας σύμβασης απεντόμωσης στην πόλη Ruse ανέρχεται σε περίπου 15 000 ευρώ. 
Επιπλέον, η εκτέλεση της συγκεκριμένης σύμβασης έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί πριν τις 
31.10.2011.

Συμπέρασμα
Δεδομένου του ποσού της συγκεκριμένης δημόσιας σύμβασης, το οποίο δεν εμπίπτει στο 
πεδίο εφαρμογής της σχετικής οδηγίας, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύμβαση έπρεπε να 
είχε εκτελεσθεί εξ ολοκλήρου έως σήμερα, οι υπηρεσίες της Επιτροπής δεν μπορούν να 
παρέμβουν στη συγκεκριμένη υπόθεση.


