Υπόθεση

∆ιάδικοι

Λέξεις-Κλειδιά

∆ηµοσίευση

C-26/03

Stadt Halle, RPL
Recyclingpark Lochau GmbH
Arbeitsgemeinschaft
Thermische Restabfall- und
Energieverwertungsanlage
TREA Leuna

Ανάθεση σε επιχείρηση µικτής
οικονοµίας- Αυτεπιστασία- Απευθείας
ανάθεση- ∆ικαστική προστασία σε
περίπτωση έλλειψης τυπικής
διαδικασίας σύναψης της σύµβασηςΟδηγία 89/665/ΕΟΚ

Συλλ. 2005, σελ.
I- 1

C-84/03

Επιτροπή των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων κατά Βασιλείου
της Ισπανίας

Παράβαση κράτους - Έννοια της
"αναθέτουσας αρχής" – Έννοια του
οργανισµού δηµοσίου δικαίουΣυµφωνίες συνεργασίας µεταξύ του
δηµοσίου και των λοιπών προσώπων
δηµοσίου δικαίου - Έννοια της
"συµβάσεως" - Προσφυγή στη
διαδικασία µε διαπραγµάτευση σε
περιπτώσεις που δεν προβλέπονται
από την οδηγία/ Εσωτερικές πράξεις/
Συµβάσεις in house- Ανάθεση σε
επιχείρηση µικτής οικονοµίαςΠαράβαση κανόνων δηµοσιότητας και
διαδικασίας- Παράλειψη πρόσκλησης
προς υποβολή προτάσεων

Συλλ. 2005, σελ.
I-139

C-414/03

Επιτροπή Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων κατά
Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας
της Γερµανίας

Παράβαση κράτους µέλους- Παράβαση
διαδικασιών ανάθεσης- Παράβαση
κανόνων δηµοσιότητας

Αδηµ.

C-21/03

Fabricom SA κατά État belge

Απαγόρευση συµµετοχής σε διαδικασία
ή υποβολής προσφοράς από
πρόσωπο έχον συντελέσει στην
προώθηση των σχετικών έργων,
παροχών ή υπηρεσιών/
προπαρασκευαστικών εργασιώνΣύγκρουση συµφερόντων- Νόθευση
ανταγωνισµού- Αρχή της
απαγορεύσεως των διακρίσεων µεταξύ
υποβαλλόντων προσφορές – Εθνική
νοµοθεσία αποκλείουσα τη συµµετοχή
στη δηµόσια σύµβαση κάθε προσώπου
έχοντος συντελέσει στην προώθηση
των σχετικών έργων, προµηθειών και
υπηρεσιών, χωρίς να παρέχεται
δυνατότητα αποδείξεως ότι δεν
υφίσταται επηρεασµός του
ανταγωνισµού

Συλλ. 2005, σελ.
I-1559

C-34/03

Συλλ. 2005, σελ.
II-981

Τ-160/03

AFCon Management
Consultants,
Patrick Mc Mullin, Seamus
O’Grady
Κατά Επιτροπής των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

∆ηµόσιες συµβάσεις των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων - Εξουσία των θεσµικών
οργάνων στο πλαίσιο της διαδικασίας
συνάψεως της συµβάσεως- Σύγκρουση
συµφερόντων µεταξύ ενός
υποβαλόντος προσφορά και ενός
µέλους της επιτροπής αξιολογήσεως
των προσφορών- Περιθώριο
εκτιµήσεως της Επιτροπής- Παραβίαση
των αρχών της χρηστής διοικήσεως και
της ίσης µεταχειρίσεως Στοιχειοθέτηση της ευθύνης της
Κοινότητας

C- 394/02

Επιτροπή Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων κατά Ελληνικής
∆ηµοκρατίας

Συλλ. 2005, σελ.
Παράβαση κράτους µέλους- ∆ηµόσιες
συµβάσεις στους τοµείς του ύδατος, της I-4713
ενέργειας, των µεταφορών και των
τηλεπικοινωνιών- Παράλειψη
δηµοσίευσης προκήρυξης
διαγωνισµού- Προϋποθέσεις
προσφυγής στη διαδικασία χωρίς
προηγούµενη προκήρυξη διαγωνισµούΣυσταλτική ερµηνεία προϋποθέσεων Τεχνική ιδιοµορφία- Απρόβλεπτο
γεγονός- Κατεπείγουσα ανάγκη

C-15/04

Koppensteiner GmbH κατά
Έννοµη προστασία- Οδηγία
Bundesimmobiliengesellschaft 89/665/ΕΟΚ- Ανάκληση προκήρυξης
mbH
διαγωνισµού- Υποχρέωση των κρατών
µελών να προβλέπουν διαδικασία
προσφυγής κατά των ανακλήσεωνΆµεσο αποτέλεσµα των άρθρων 1 και 2
της οδηγίας 89/665/ΕΟΚ- ∆ικαστικός
έλεγχος

Συλλ. 2005, σελ.
I-4855

C-462/03

Strabag AG, Kostmann GmbH ∆ιαδικασία σύναψης συµβάσεων στους
τοµείς ύδατος, ενέργειας, µεταφορών
κατά Osterreichische
και τηλεπικοινωνιών- Πεδίο εφαρµογής
Bundesbahnen
της Οδηγίας 93/38/ΕΟΚ∆ραστηριότητα προβλεπόµενη από την
οδηγία και σύµβαση για τη συνέχιση
της δραστηριότητας

Συλλ. 2005, σελ.
I-5397

C-463/03

T- 148/04

TQ3 Travel Solutions Belgium
SA κατά Επιτροπής των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

∆ηµόσιες συµβάσεις των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων- Πρόδηλη πλάνη
εκτίµησης πραγµατικών περιστατικών/
ποιότητας των προσφορών- Κοινοτική
διαδικασία υποβολής προσφοράςΕξουσία εκτιµήσεως των θεσµικών
οργάνων - ∆ικαστικός έλεγχος - Όρια
δικαστικού ελέγχου- Υπερβολικά
χαµηλή προσφορά - Υποχρέωση της
αναθέτουσας αρχής να ακούσει τον
υποβαλόντα προσφορά- Επιτρέπεται η
χρήση όχι αποκλειστικά οικονοµικών
κριτηρίων- Αξιολόγηση των
προσφορών βάσει των ιδίων των
προσφορών

Συλλ.2004, σελ.
ΙΙ- 3027

C-129/04

Espace Trianon SA, Société
wallonne de locationfinancement SA (Sofibail)
κατά Office communautaire et
régional de la formation
professionnelle et de l’ emploi
(FOREM)

Οδηγία 89/665/ΕΟΚ- ενεργητική
νοµιµοποίηση κοινοπραξίας και µελών
κοινοπραξίας για την άσκηση
προσφυγής- Κοινοπραξία υποβάλουσα
προσφορά- έννοµο συµφέρον για την
άσκηση προσφυγής- αρχή
αποτελεσµατικής δικαστικής
προστασίας

Συλλ. 2005, σελ.
I-7805

C- 458/03

Parking Brixen GmbH κατά
Gemeinde Brixen, Stadtwerke
Brixen AG

Παραχώρηση δηµόσιας υπηρεσίας∆ιαχείριση δηµόσιων χώρων
στάθµευσης επί πληρωµή- ∆ιαδικασίες
ανάθεσης- Εφαρµοζόµενες αρχέςΑρχές ίσης µεταχείρισης/ µη διακριτικής
µεταχείρισης/ διαφάνειας- Εφαρµογή
άρθρων 12, 43 και 49 ΕΚ «εσωτερικές
υποθέσεις» αναθετουσών αρχώνΠαραχωρήσεις in house

Συλλ. 2005, σελ.
I-8585

C-264/03

Επιτροπή Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων κατά Γαλλικής
∆ηµοκρατίας

Κύριος δηµόσιου έργου- Πρόσωπο στο
οποίο µπορεί να ανατεθεί δηµόσια
σύµβαση- Ελευθερία παροχής
υπηρεσιών- Αρχή ίσης µεταχείρισηςΠεδίο εφαρµογής των κοινοτικών
οδηγιών- Έννοια σύµβασης
υπηρεσιών- Σύµβαση περί πρόσδοσης
της ιδιότητας του κατ’ ανάθεση κυρίου
του έργου- Συµµετοχή του κυρίου του
έργου στην άσκηση δηµόσιας εξουσίαςΠεριορισµοί στην ελεύθερη παροχή
υπηρεσιών κατά τα άρθρα 46 και 55
ΣΕΚ- Έννοια εσωτερικής οργανωτικής
δοµής διαχείρισης µιας δηµόσιας
υπηρεσίας επιτρέπουσα εξαιρέσεις από
την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών

Συλλ. 2005, σελ.
I-8831

C-234/03

Contse SA, Vivisol Srl, Oxigen
Salud SA κατά Instituto
Nacional de Gestion Sanitaria
(Ingesa), πρώην Instituto
Nacional de la Salud (Insalud)

∆ιακρίσεις λόγω ιθαγένειας- Ελευθερία
εγκατάστασης- Ελευθερία παροχής
υπηρεσιών- Εφαρµογή πρωτογενούς
κοινοτικού δικαίου και θεµελιωδών
ελευθεριών στις δηµόσιες συµβάσεις∆υσανάλογες και άσκοπες
προϋποθέσεις συµµετοχής στο
διαγωνισµό- Κριτήρια ανάθεσηςΚριτήρια διάκρισης σύµβασης
υπηρεσιών από σύµβαση
παραχώρησης υπηρεσιών- Αρχή
αναλογικότητας

Συλλ. 2006, σελ.
I-2585

C-187/04

Επιτροπή Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων κατά Ιταλίας

Συµβάσεις παραχώρησης δηµόσιου
έργου- έννοια έργου- κανόνες
δηµοσιότητας- προσφυγή στη
διαδικασία µε διαπραγµάτευση

Αδηµ.

C-29/04

Επιτροπή κατά Αυστρίας

Εσωτερικές πράξεις/ Συµβάσεις in
house- Ανάθεση σε επιχείρηση µικτής
οικονοµίας- Παράβαση κανόνων
δηµοσιότητας και διαδικασίαςΠαράλειψη πρόσκλησης προς υποβολή
προτάσεων- Παράβαση κοινοτικού
δικαίου δηµόσιων συµβάσεων- Ευθύνη
κράτους

Συλλ. 2005, σελ.
I-9705

C-331/04

ATI EAC Srl e Viaggi di Maio Aποσαφήνιση/ εξειδίκευση των
Snc
προβλεπόµενων στην προκήρυξη ή
στη συγγραφή υποχρεώσεων
κριτηρίων ανάθεσης από την
αναθέτουσα αρχή- καθιέρωση
υποκριτηρίων των κριτηρίων ανάθεσηςπλέον συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά- ίση µεταχείριση των
προσφερόντων- διαφάνεια- διαδικασία
ανάθεσης

Συλλ. 2005, σελ.
I-10109

C-188/04

