Υπόθεση

∆ιάδικοι

Λέξεις-Κλειδιά

∆ηµοσίευση

C-220/05

Auroux

Νοµικός χαρακτηρισµός σύµβασης - Κοινοτικό
δίκαιο – Έννοια της δηµόσιας σύµβασης έργου Κύριο αντικείµενο η εκτέλεση ενός συνόλου
έργων - Παροχή υπηρεσιών το στοιχείο
ολοκλήρωσης του έργου - Σύµβαση
χωροταξικής διευθέτησης µεταξύ δύο
αναθετουσών αρχών - Υπολογισµός της αξίας
του αντικειµένου της σύµβασης - Αντιπαροχή
καταβαλλόµενη από την αναθέτουσα αρχή και
από τρίτους- Κανόνες δηµοσιότητας κατά την
διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων ∆υνατότητα πρόσβασης στους δυνητικούς
διαγωνιζόµενους»

Συλλ. 2007,Ι - 389

Τ-195/05

Deloitte Business
Advisory/
Επιτροπή

∆ηµόσια σύµβαση παροχής υπηρεσιών –
Συµφωνία πλαίσιο – Κριτήριο αποκλεισµού
υποψηφίων η σύγκρουση συµφερόντων –
Άρθρο 94 ∆ηµοσιονοµικού κανονισµού της
Ευρωπαϊκής Ένωσης - Απόρριψη προσφοράς Υποχρέωση αιτιολόγησης απορριπτικής
απόφασης – Αρχή προστασίας της
δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης –
Συµπληρωµατικά έγγραφα σχετικά µε τα
κριτήρια αποκλεισµού και επιλογής – Αρχή της
ίσης µεταχείρισης

Αδηµοσίευτη

C-295/05

Asociacon National
de Empresas

Αδηµοσίευτη
Οδηγίες 92/50/ΕΟΚ, 93/36/ΕΟΚ και 93/37/ΕΟΚ
περί συντονισµού των διαδικασιών για τη
σύναψη δηµόσιων συµβάσεων υπηρεσιών,
προµηθειών και έργων – Αίτηση έκδοσης
προδικαστικής απόφασης –Εθνική κανονιστική
ρύθµιση επιτρέπουσα σε δηµόσια επιχείρηση να
εκτελεί εργασίες χωρίς εφαρµογή του γενικού
καθεστώτος σύναψης των δηµοσίων
συµβάσεων– Κανόνες δηµοσιότητας – Μη
υποχρεωτική προσφυγή στον ανταγωνισµό –
Προϋποθέσεις – Έλεγχος επί του φορέα από την
αναθέτουσα αρχή – Άσκηση του ουσιώδους
τµήµατος της δραστηριότητας του φορέα µε τους
δηµόσιους οργανισµούς στους οποίους ανήκει»

C-195/04

Επιτροπή/Φιλανδία

∆ηµόσια σύµβαση παροχής και εγκατάστασης Αδηµοσίευτη
εξοπλισµού οµαδικής εστίασης – Άρθρο 28 ΣΕΚ
– Παράβαση κράτους µέλους – Αρχή
απαγόρευσης των διακρίσεων – Υποχρέωση
διαφάνειας – Ποσοτικοί περιορισµοί επί των
εισαγωγών
–
Μέτρα
ισοδύναµου
αποτελέσµατος»

C-6/05

Medipac–
Kazantzidis

∆ηµόσια σύµβαση προµηθειών – Ελεύθερη
κυκλοφορία εµπορευµάτων – Αρχή της
αναλογικότητας – Προστασία της δηµόσιας
υγείας – Τεκµήριο πιστότητας
ιατροτεχνολογικών προϊόντων µαχητό – Μέτρα
διασφάλισης από αρµόδιο εθνικό οργανισµό –
Αρχή της ίσης µεταχείρισης των διαγωνιζοµένων
– Υποχρέωση διαφάνειας

Αδηµοσίευτη

C-503/04

Επιτροπή/Γερµανία Οδηγία 89/665/ΕΟΚ για το συντονισµό των
νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών
διατάξεων περί της εφαρµογής των διαδικασιών
προσφυγής στον τοµέα της σύναψης
συµβάσεων κρατικών προµηθειών και δηµοσίων
έργων - ∆ηµόσια σύµβαση σχετικά µε την
αποχέτευση λυµάτων – Άρθρο 226 ΣΕΚ –
Παράβαση διάταξης κοινοτικού δικαίου – Άρθρο
228 ΣΕΚ – Παράλειψη εκτέλεσης απόφασης
∆ΕΚ

Αδηµοσίευτη

C-382/05

Επιτροπή/Ιταλία

Νοµικός χαρακτηρισµός σύµβασης – Κοινοτικό
δίκαιο – Τρόπος αµοιβής αναδόχου – ∆ικαίωµα
εκµετάλλευσης παροχής – Κίνδυνος – Σύµβαση
υπηρεσιών επεξεργασίας αποβλήτων – ∆ηµόσια
σύµβαση - Παραχώρηση υπηρεσιών –
Παράβαση υποχρέωσης δηµοσιότητας»

Αδηµοσίευτη

C-399/05

Επιτροπή/Ελλάδα

∆ηµόσια σύµβαση στον τοµέα της ενέργειας – Αδηµοσίευτη
Κατασκευή, θέση σε λειτουργία θερµοηλεκτρικού
σταθµού
–
Όρος
συµµετοχής
των
διαγωνιζοµένων η προηγούµενη εµπειρία –
Αρχή της διαφάνειας – Αρχή της ίσης
µεταχείρισης των διαγωνιζοµένων»

C-260/04

Επιτροπή/Ιταλία

Σύµβαση παραχώρησης δηµόσιας υπηρεσίας
για τη διαχείριση και συλλογή στοιχηµάτων
ιπποδροµιών χωρίς προσφυγή σε διαγωνισµό –
Παράβαση κράτους- µέλους – Παραβίαση
αρχών διαφάνειας και υποχρεώσεων
δηµοσιότητας – Άρθρα 43 και 49 ΕΚ –
Απαγόρευση διακρίσεων λόγω ιθαγένειας –
Αρχή της ίσης µεταχείρισης

Αδηµοσίευτη

C-217/06

Επιτροπή/Ιταλία

∆ηµόσια σύµβαση έργου – Έννοια της δηµόσιας
σύµβασης έργου – Παραβίαση της αρχής της
δηµοσιότητας και του ελεύθερου ανταγωνισµού
– Αρχή της δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης –
Παραβίαση κράτους µέλους

Αδηµοσίευτη

C-237/05

Επιτροπή/Ελλάδα

∆ηµόσια σύµβαση υπηρεσιών – Συµφωνία
πλαίσιο και εκτελεστικές συµβάσεις –Κοινή
γεωργική πολιτική - Ολοκληρωµένο σύστηµα
διαχείρισης και ελέγχου σχετικά µε ορισµένα
καθεστώτα κοινοτικών ενισχύσεων-Αρχή της
δηµοσιότητας - Αρχή της απαγόρευσης των
δυσµενών διακρίσεων – Απαράδεκτο της
προσφυγής »

Αδηµοσίευτη

C-241/06

Lämmerzahl

Έννοµη προστασία κατά το προσυµβατικό
στάδιο - Αρχή αποτελεσµατικής δικαστικής
προστασίας- Αποκλειστική προθεσµία για την
άσκηση προσφυγών- Παράλειψη αναγραφής
στην προκήρυξη της αξίας ή της συνολικής
έκτασης της δηµοπρατούµενης σύµβασηςΠροσφυγή κατά παράβασης αφορώσας την
επιλογή της διαδικασίας συνάψεως δηµόσιας
συµβάσεως ή την εκτίµηση της αξίας της
συµβάσεως

Αδηµοσίευτη

C-507/03

Επιτροπή/Ιρλανδία

∆ηµόσια σύµβαση υπηρεσιών – Υπηρεσίες
καταβολής κοινωνικών παροχών – ∆ικαίωµα
εγκατάστασης και ελεύθερης παροχής
υπηρεσιών - Αρχή της δηµοσιότητας –
∆ιασυνοριακό ενδιαφέρον – ∆υσµενής διάκριση
λόγω ιθαγένειας – άρθρα 43 και 49 ΕΚ »

Αδηµοσίευτη

C-337/06

Γερµανικοί
δηµόσιοι
ραδιοτηλεοπτικοί
σταθµοί κατά
GEWA−
Gesellschaft für
Gebäudereinigung
und Wartung mbH

Προδικαστικό ερώτηµα - Οδηγίες 92/50/ΕΟΚ και Αδηµοσίευτη
2004/18/ΕΚ - ∆ηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών ∆ηµόσιοι
ραδιοτηλεοπτικοί
οργανισµοί
Αναθέτουσες αρχές - Οργανισµοί δηµοσίου
δικαίου - Προϋπόθεση χρηµατοδοτήσεως της
δραστηριότητας του οργανισµού “κατά το
µεγαλύτερο µέρος από το κράτος”

C-357/06

Frigerio Luigi & C.
Snc κατά Comune
di Triuggio

Προδικαστικό ερώτηµα – Οδηγία 92/50/ΕΟΚ – Αδηµοσίευτη
∆ηµόσιες συµβάσεις παροχής υπηρεσιών –
Εθνική
νοµοθεσία
περιορίζουσα
στις
κεφαλαιουχικές εταιρίες την ανάθεση των
τοπικών δηµόσιων υπηρεσιών οικονοµικού
ενδιαφέροντος – Συµβατότητα

C- 532/03

Επιτροπή/
Ιρλανδία

Παράβαση κράτους- µέλους – Συµβάσεις µη Αδηµοσίευτη
κύριων
υπηρεσιώνΟδηγία
92/50/ΕΟΚΥπηρεσίες επείγουσας µεταφοράς ασθενώνΣύναψη δηµόσιας σύµβασης χωρίς πρόσκληση
υποβολής προσφορών- Έννοια δηµόσιας
σύµβασης- Ελευθερία εγκατάστασης (άρθρο 43
ΕΚ)- Ελευθερία παροχής υπηρεσιών (άρθρο 49
ΕΚ)- Αρχή απαγόρευσης των διακρίσεων λόγω
ιθαγένειας- Υποχρέωση διαφάνειας- Παροχή
υπηρεσιών
στο
πλαίσιο
αρµοδιότητας
αντλούµενης ευθέως από το νόµο- Συνεργασία
δηµόσιων φορέων για την παροχή υπηρεσιώνΣυµφωνία συνεργασίας για την ενάσκηση
νοµοθετικών αρµοδιοτήτων

C- 481/06

Επιτροπή/ Ελλαδα

Παράβαση κράτους µέλους – ∆ηµόσιες Αδηµοσίευτη
συµβάσεις – Παράβαση του άρθρου 6§ 3 της
οδηγίας 93/36/ΕΚ – Γενικές αρχές της Συνθήκης
– Αρχή της ίσης µεταχείρισης- Υποχρέωση
διαφάνειας –Εθνική διάταξη επιτρέπουσα την
προσφυγή στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση
για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών όσον
αφορά ορισµένα υλικά ιατρικής χρήσηςΑπευθείας
ανάθεση∆ιαδικασία
µε
διαπραγµάτευση

C-220/06

Asociacion
Profesional
de
Empesas
de
Reparto
y
Manipulado
de
Correspondencia
κατά
Administración
General del Estado

Προδικαστικό ερώτηµα – ∆ηµόσιες συµβάσεις – Αδηµοσίευτη
Ελευθέρωση των ταχυδροµικών υπηρεσιών –
Οδηγίες 92/50/ΕΟΚ και 97/67/ΕΚ – Άρθρα 43
ΕΚ, 49 ΕΚ και 86 ΕΚ – Εθνική νοµοθεσία που
επιτρέπει στη ∆ιοίκηση να συνάπτει, χωρίς την
τήρηση των κανόνων συνάψεως δηµοσίων
συµβάσεων, µε δηµόσια εταιρία, ήτοι µε τον
φορέα της καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας
στο οικείο κράτος µέλος, συµβάσεις παροχής
ταχυδροµικών υπηρεσιών, τόσο ελευθερωµένων
όσο και µη ελευθερωµένων για τις οποίες ισχύει
ανάθεση κατ’ αποκλειστικότητα

