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Αν δεν µπορείτε να διαβάσετε το περιεχόµενο του newsletter κάντε κλικ εδώ

Για να γίνετε συνδροµητής κάντε κλικ εδώ

Στο τεύχος Μαΐου 2013 που κυκλοφορεί διαβάστε:

Περιεχόµενα
ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΛΕΣ

E. Πρεβεδούρου, H έννοια του «αποκλεισµού από
δηµόσιους διαγωνισµούς» κατά τις διατάξεις του άρθρου 68
παρ. 6 του Ν 3863/2010 (γνωµ.)*, σελ. 385.

Φ. Κατσίγιαννης, Παράγοντες οικοδόµησης επίκαιρης
απονοµής διοικητικής δικαιοσύνης*, σελ. 393.

Π. Ανθυµίδης, Η τυπολατρική προσέγγιση των κανόνων
δικαίου, ως εµπόδιο του δικαιώµατος πρόσβασης σε
δικαστήριο, σελ. 398.

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Α. Σύνταγµα

Έκτακτη οικονοµική εισφορά

ΣτΕ Ολ 1685/2013 [παρατ. Κ. Πέρρου], σελ. 410.

Εκλογή τακτικού µέλους Ακαδηµίας Αθηνών -
Αναστολή καθηκόντων - Μέλος κυβέρνησης

ΣτΕ Ολ 1377/2013, σελ. 417.

Β. Αίτηση Ακυρώσεως

Δικαστικός έλεγχος πράξεων ΑΔΑΕ - Εγγυήσεις δίκαιης
δίκης

ΣτΕ 1361/2013 Τµ. Δ΄ επταµ. [παρατ. Α. Προυσανίδης], σελ.
421.

Γ. Περιβάλλον

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων - Εκµετάλλευση
µεταλλείων Κασσάνδρας

ΣτΕ 1492/2013 Τµ. Ε΄ επταµ. [παρατ. Χ. Διβάνη], σελ. 431.

Δ. Φορολογική Νοµοθεσία

Ονοµαστικοποίηση µετοχών ΑΕ - Πρόστιµα -
Ζητήµατα συνταγµατικότητας

ΣτΕ Ολ 459/2013, σελ. 441.

Ε. Σώµατα Ασφαλείας

Ειδική νοµοθετική εξουσιοδότηση - Διοίκηση
Λιµενικών Πυροσβεστικών Σταθµών

ΣτΕ 351/2013 Τµ. Γ΄, σελ. 443.

ΣΤ. Αποδοχές

Ευρετήρια
ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ

Δικαστικός έλεγχος πράξεων ΑΔΑΕ. Η αρµοδιότητα του ΣτΕ
κατά τον έλεγχο των πράξεων της ΑΔΑΕ, µε τις οποίες
επιβάλλονται κυρώσεις, καλύπτει τις τασσόµενες από το
άρθρο 6 παρ. 1 ΕΣΔΑ εγγυήσεις της «δίκαιης δίκης». Η
διάταξη του άρθρου 6 του Κανονισµού της Εσωτερικής
Λειτουργίας της ΑΔΑΕ που ορίζει ότι οι συνεδριάσεις της
αρχής αυτής δεν είναι δηµόσιες, ερµηνευόµενη υπό το φως
της νεότερης νοµολογίας του ΕΔΔΑ, δεν παραβιάζει τη
συνταγµατικώς κατοχυρωµένη αρχή της φανεράς δράσης της
διοικήσεως, λαµβανοµένου υπόψη ότι η διαδικασία ενώπιον
της αρχής αυτής, κατά την έκδοση των ρηθεισών πράξεών
της, καλύπτεται από πλέγµα διαδικαστικών εγγυήσεων, ενώ
εν τέλει οι πράξεις της υπόκεινται στον πλήρη δικαστικό
έλεγχο του ΣτΕ. ΣτΕ 1361/2013 Τµ. Δ΄ επταµ. (παρατ. Α.
Προυσανίδης), σελ. 421.

ΑΠΟΔΟΧΕΣ

Αυτοτελής φορολόγηση επιδόµατος υπηρεσίας στην
αλλοδαπή. Δεν είναι αποκλειστική η απαρίθµηση στην παρ. 4
του άρθρου 45 ΚΦΕ των περιπτώσεων παροχών που δεν
θεωρούνται εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες και δεν
υπόκεινται σε φόρο. Το επίδοµα αλλοδαπής δεν επιτρέπεται
κατά τα άρθρα 4 παρ. 5 και 78 παρ. 1 και 4 Συντ. να
υπόκειται σε φόρο εισοδήµατος γιατί έχει αποζηµιωτικό
χαρακτήρα. Κατά παράβαση των ως άνω συνταγµατικών
διατάξεων το επίδοµα αλλοδαπής υπήχθη σε αυτοτελή
φορολόγηση µε συντελεστή 15% µε το άρθρο 14 παρ. 4
ΚΦΕ. (µειοψ.). ΣτΕ Ολ 1840/2013, σελ. 445.

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Ευθύνη από παράνοµες πράξεις διοίκησης κατά τη σύναψη
διοικητικής σύµβασης. Ο παρανόµως αποκλεισθείς σε
διαγωνισµό για σύναψη διοικητικής σύµβασης µπορεί να

ζητήσει ως αποζηµίωση ό,τι θα αποκέρδαινε από την
κατακύρωση υπέρ αυτού του αποτελέσµατος του
διαγωνισµού, εφόσον αποδείξει τον αιτιώδη σύνδεσµο
µεταξύ του παράνοµου αποκλεισµού του και της ζηµίας του
εκ της µη υπέρ αυτού κατακύρωσης του αποτελέσµατος του
διαγωνισµού, δηλαδή εφόσον αποδείξει ότι θα του ανετίθετο
η σύµβαση, αν δεν είχε εµφιλοχωρήσει η παράβαση. Η
αναζήτηση δε διαφυγόντος κέρδους υπό την ανωτέρω έννοια
ουδόλως αποκλείεται εκ του ότι η αδικοπρακτική ευθύνη του
Δηµοσίου ανακύπτει σε διοικητικό στάδιο που προηγείται της
σύναψης της σύµβασης. Και ναι µεν στο στάδιο αυτό ευθύνη
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ΣΤ. Αποδοχές

Αντισυνταγµατική αυτοτελής φορολόγηση επιδόµατος
υπηρεσίας στην αλλοδαπή

ΣτΕ Ολ 1840/2013, σελ. 445.

Ζ. Διοικητική Δικονοµία

Δηµοτικές εκλογές - Άσκηση τριτανακοπής

ΣτΕ 1085/2013 Τµ. Γ΄ επταµ., σελ. 448.

Η. Αστική Ευθύνη Δηµοσίου

Ευθύνη από παράνοµες πράξεις της διοίκησης κατά τη
σύναψη διοικητικής σύµβασης

ΣτΕ 451/2013 Τµ. Α΄ επταµ. [παρατ. Π. Ξυλάκη], σελ. 449.

Θ. Δηµόσιες Συµβάσεις

Αποκλεισµός από δηµόσιο διαγωνισµό

ΔΠρΘεσ/κης 83/2013 Τµ. ΙΓ΄, σελ. 457.

Ι. Ελεγκτικό Συνέδριο

Ανοικτός διαγωνισµός προµηθειών - Πληµµελής
τήρηση διατυπώσεων δηµοσιότητας - Διαδικασία
διαπραγµάτευσης

ΕλΣυν 935/2013 Τµήµα VI, σελ. 459.

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης

Δηµόσιες συµβάσεις στον τοµέα της άµυνας -
Προστασία συµφερόντων ασφαλείας κράτους µέλους

ΔΕΕ υπόθ. C-615/2010, απόφ. της 7.6.2012 [παρατ. Γ.
Σαµπάνης], σελ. 464.

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Π. Ξυλάκη, «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών Δηµοσίων
Συµβάσεων», σελ. 474.

Ι. Νόµοι – Προεδρικά Διατάγµατα – Αποφάσεις, σελ. 476.

ΙΙ. Νοµοθεσία ΕΕ, σελ. 477.

ΙΙΙ. Νοµοθετήµατα που αναµένονται, σελ. 477.

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Εµµανουήλ Λασκαρίδης Ερµηνεία Κώδικα Ιατρικής
Δεοντολογίας (Παρουσίαση: Γιώργος Κατρούγκαλος,

Καθηγητής Δηµοσίου Δικαίου ΔΠΘ), σελ. 478.

ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ (ΜΑΐΟΥ 2013)

Κάντε κλικ εδώ για πλήρη περιεχόµενα

σύναψης της σύµβασης. Και ναι µεν στο στάδιο αυτό ευθύνη
του Δηµοσίου µπορεί να θεµελιωθεί και στις διατάξεις των
άρθρων 197 και 198 ΑΚ αναλόγως εφαρµοζόµενες (ευθύνη
των συµβαλλοµένων µερών κατά το στάδιο των
διαπραγµατεύσεων), κατά τις οποίες η αποζηµίωση του
ζηµιωθέντος κατά το στάδιο αυτό συνίσταται µόνο στο
αρνητικό διαφέρον (διαφέρον διάψευσης εµπιστοσύνης), δεν
νοείται δε ως ζηµία που µπορεί να αποκατασταθεί το
απολεσθέν διαφέρον από τη µη εκπλήρωση σύµβασης που
δεν συνήφθη, η ευθύνη όµως του Δηµοσίου κατά τις
διατάξεις αυτές, οι οποίες στοιχούν προς την κατά το
ιδιωτικό δίκαιο ελευθερία των συµβάσεων και τη συναφή µε
αυτήν, κατ’ αρχήν, έλλειψη νοµικής υποχρέωσης για την
σύναψη σύµβασης, δεν αποκλείει ευθύνη του Δηµοσίου κατά
το άρθρο 105 ΕισΝΑΚ (αντίθ. µειοψ.) ΣτΕ 451/2013 Τµ. Α΄
επταµ. (παρατ. Π. Ξυλάκη), σελ. 450.

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Αποκλεισµός από δηµόσιο διαγωνισµό. Για να θεωρηθεί
υπότροπος ο εργολάβος, προκειµένου να επιβληθούν σε
βάρος του οι βαρύτερες κυρώσεις που εξικνούνται µέχρι τον
αποκλεισµό του από δηµόσιους διαγωνισµούς, απαιτείται η
διαπίστωση των παραβάσεων της σχετικής νοµοθεσίας
(εργατικής ή ασφαλιστικής) να έγινε σε διαφορετικούς
ελέγχους, απέχοντες χρονικά µεταξύ τους. Τούτο δε,
συνάγεται τόσο από τη γραµµατική διατύπωση των
διατάξεων της περ. β΄της παρ. 6 του άρθρου 68 του Ν
3863/2010 όσο και από το πνεύµα της ίδιας διάταξης, µε την
οποία σκοπείται η κατάδειξη της προειδοποίησης του
παραβάτη έτσι ώστε µε την επιβολή προστίµου για πληµµελή
τήρηση των υποχρεώσεων του την πρώτη φορά να του
χορηγηθεί δυνατότητα συµµορφώσεως στις κείµενες
διατάξεις, ενώ σε περίπτωση επανάληψης, µε τη διάπραξη
νέας παραβάσεως παρά την αρχική προειδοποίηση και
τιµωρία του, θεµελιώνεται πλέον υποτροπή. ΔΠρΘεσ/κης
83/2013 Τµ. ΙΓ, σελ. 457.

Αποκλεισµός από δηµόσιους διαγωνισµούς. Υποτροπή
εργολάβου που δικαιολογεί τον αποκλεισµό του από
δηµόσιους διαγωνισµούς κατά το άρθρο 68 παρ. 6 του Ν
3863/2010 συντρέχει, όταν ο εργολάβος υποπέσει στην ίδια
παράβαση στο πλαίσιο διαφορετικού και όχι του ίδιου
ελέγχου. Η έννοια της υποτροπής προϋποθέτει ότι δόθηκε
στον παραβάτη το χρονικό περιθώριο συµµόρφωσης µε τις
υποδείξεις των ελεγκτικών οργάνων. Νοµ. Συµβολές, Ε.
Πρεβεδούρου, σελ. 385.

Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων. Στις
29 Μαΐου 2013 δηµοσιεύτηκε ο νόµος 4155/2013 για το
Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων
(εφεξής Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ). Πρόκειται για µία σηµαντική
µεταρρύθµιση στον τοµέα των δηµοσίων συµβάσεων, µε την
οποία επιχειρείται η ένταξή της στην ψηφιακή εποχή. Με τη
θέση σε λειτουργία του ΕΣΗΔΗΣ όλες οι πράξεις κατά τη
διαδικασία σύναψης µία δηµόσιας σύµβασης, όπως αίτηµα,
προκήρυξη, υποβολή προσφορών, κατακύρωση, σύναψη
κ.λπ., θα διενεργούνται ηλεκτρονικά. Επίκαιρη Νοµοθεσία
(επιµ. Π. Ξυλάκη), σελ. 474.

Κάντε κλικ εδώ για τα πλήρη ευρετήρια
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