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Θέμα: Αναφορά 0639/2008, του Luigi Giovanni Solinas, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με 
τη μη εφαρμογή απόφασης του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων καταγγέλλει ότι το ιταλικό κράτος δεν εφάρμοσε απόφαση του Δικαστηρίου 
(υπόθεση C-217/06) που αφορούσε την ανάθεση σύμβασης δημοσίου έργου στη Σαρδηνία. 
Κατηγορεί επίσης την Επιτροπή ότι δεν ανέλαβε δράση εν προκειμένω εναντίον της Ιταλίας. 
Καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρέμβει και να εγγυηθεί την ασφάλεια δικαίου στην 
Ευρώπη.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 16 Οκτωβρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Μαρτίου 2009.

Κατόπιν της παραλαβής μιας καταγγελίας το 2003, η Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί 
παραβάσει κατά της Ιταλίας, που είχε ως αντικείμενο την άμεση ανάθεση, από τον δήμο του
Stintino, στην εταιρεία Maresar ΕΠΕ, των ακόλουθων δραστηριοτήτων: «την υλοποίηση και
την πραγματοποίηση εργασιών, που αφορούν την τεχνολογική και διαρθρωτική προσαρμογή, 
τη διευθέτηση και την ολοκλήρωση των δικτύων υδροδότησης και αποχέτευσης, του οδικού 
δικτύου, των δομών και των υποδομών του οικισμού, των τόπων τουριστικής διαμονής που 
βρίσκονται εντός του δήμου του Stintino και εκτός αυτού, περιλαμβανομένου του 
συστήματος εξυγίανσης και απορρύπανσης της παράκτιας ζώνης και των παρακείμενων 
τουριστικών κέντρων». 

Εφόσον η παράβαση δεν είχε εξαλειφθεί κατά τη διαδικασία πριν από την άσκηση της
προσφυγής, στις 12 Μαΐου 2006, η Επιτροπή προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επί 
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παραλείψει δυνάμει του άρθρου 226 της Συνθήκης, κατά της Ιταλικής Δημοκρατίας (υπόθεση
C-217/06). 
Η Επιτροπή εκτίμησε πράγματι ότι η ανάθεση των εν λόγω δραστηριοτήτων στη Maresar, με
τη σύμβαση αριθ. 7/91 της 2ας Οκτωβρίου 1991 και οι μεταγενέστερα συναφθείσες
τροποποιητικές πράξεις, μεταξύ αυτής της εταιρείας και του δήμου του Stintino, συνιστούσε
παράλειψη των υποχρεώσεων που υπείχε η Ιταλική Δημοκρατία δυνάμει της οδηγίας
71/305/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουλίου 1971, περί συντονισμού των διαδικασιών για 
τη σύναψη συμβάσεων δημοσίων έργων1, η οποία ίσχυε την εποχή της σύναψης της εν λόγω 
σύμβασης.

Με την απόφασή του της 4ης Οκτωβρίου 20072, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε βάσιμη
την αιτίαση της Επιτροπής και αποφάνθηκε ότι: «αφήνοντας να συνεχιστεί η εκτέλεση 
τουλάχιστον μίας εκ των δραστηριοτήτων που είχε αναθέσει ο δήμος του Stintino στην 
εταιρεία Maresar ΕΠΕ δυνάμει της σύμβασης αριθ. 7/91 που υπεγράφη στις 2 Οκτωβρίου
1991, καθώς και των μεταγενέστερα συναφθεισών συμπληρωματικών πράξεων μεταξύ των 
ιδίων αυτών μερών, η Ιταλική Δημοκρατία παρέλειψε τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει 
της οδηγίας 71/305/ΕΟΚ και ιδίως των άρθρων 3 και 12 αυτής.»

Με επιστολή της, της 19ης Οκτωβρίου 2007, η Επιτροπή των Κοινοτήτων υπέβαλε ερώτημα
στην ιταλική κυβέρνηση για τα μέτρα που ελήφθησαν για την εκτέλεση αυτής της απόφασης.

Στην απάντησή τους, οι ιταλικές αρχές σημείωσαν ότι οι εργασίες που παρανόμως
ανατέθηκαν στη Maresar είχαν εκτελεστεί καθ’ ολοκληρίαν πριν από την απόφαση του
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, ότι η διαχείριση του έργου του Maresar περατώθηκε στις
31/12/2006, τερματίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο κάθε έννομη σχέση, που απορρέει από τη 
σύναψη της σύμβασης υπ’ αριθ. 7/91 και των μεταγενέστερων συμπληρωματικών πράξεων
και ότι, σε κάθε περίπτωση, ο δήμος του Stintino, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου
υπ’ αριθ. 58 της 26ης Νοεμβρίου 2007, δήλωσε ότι η σύμβαση και οι συμπληρωματικές
πράξεις, τις οποίες σύναψε η δημοτική αρχή με τη Maresar κατά παράβαση του κοινοτικού
δικαίου που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις, είχαν πάψει να παράγουν οιοδήποτε έννομο 
αποτέλεσμα.

Τούτου δοθέντος, η Επιτροπή θεώρησε ότι, εφόσον είχαν παρέλθει οι συνέπειες της
παράλειψης, η προαναφερθείσα απόφαση αριθ. 58/2007 αποτελούσε το μόνο μέτρο που ήταν
ακόμη δυνατό να ληφθεί, προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωση προς την απόφαση του 
Δικαστηρίου.

Στις 3 Απριλίου 2008, η Επιτροπή αποφάσισε, επομένως, να θέσει την υπόθεση στο αρχείο. 

Ο αναφέρων είναι ο καταγγέλλων που είχε καταγγείλει στην Επιτροπή ως παράνομη την
άμεση ανάθεση των προαναφερθεισών εργασιών στη Maresar. Κατόπιν της καταγγελίας του, 

                                               
1 Δημοσιεύτηκε στην ΕΕ L 185 της 16/08/1971, σελίδα 5-14.

2 Απόφαση που δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στη Συλλογή Νομολογίας (διαβίβαση της 
απόφασης που δημοσιεύτηκε στην ΕΕ C 178 της 29/07/2006). 
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η Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει, που κατέληξε στην προαναφερθείσα απόφαση 
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

Με την ιδιότητα του καταγγέλλοντος, ο αναφέρων ενημερώθηκε για τα στάδια της 
διαδικασίας. Μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, οι υπηρεσίες της Επιτροπής
τον ενημέρωσαν, με επιστολή της 31ης Ιανουαρίου 2008, για την πρόθεσή τους να
εισηγηθούν να τεθεί η υπόθεση στο αρχείο, εξηγώντας του τους λόγους αυτής της απόφασης 
και δίνοντάς του τη δυνατότητα να παράσχει νέα στοιχεία, που κατατείνουν στην 
τροποποίησή της. Ο αναφέρων διατύπωσε παρατηρήσεις με επιστολή του της 24ης
Φεβρουαρίου 2008, χωρίς ωστόσο να παράσχει νέα στοιχεία. Με επιστολή τους της 15ης
Απριλίου 2008, οι υπηρεσίες της Επιτροπής τον ενημέρωσαν ότι η υπόθεση ετέθη στο αρχείο, 
παρέχοντάς του πρόσθετες εξηγήσεις για τους λόγους αυτής της απόφασης.

Με την παρούσα αναφορά, ο αναφέρων καταγγέλλει ως παράνομη την απόφαση της 
Επιτροπής να θέσει την υπόθεση στο αρχείο, ότι θεωρεί πως η απόφαση στερείται επαρκούς 
αιτιολόγησης και ότι αυτή πάσχει νομικά. Τα επιχειρήματα του αναφέροντος δύνανται να
συνοψιστούν ως ακολούθως: 

- το γεγονός ότι οι εργασίες εκτελέστηκαν καθ’ ολοκληρίαν δεν μπορούσε να δικαιολογήσει
την απόφαση να τεθεί η υπόθεση στο αρχείο, δεδομένου ότι αυτό συνεπαγόταν ότι στερείται 
κάθε πρακτικού αποτελέσματος τόσο η διαδικασία επί παραλείψει, όσο και η απόφαση του 
Δικαστηρίου·

- η Επιτροπή δεν έκανε τίποτα για να διασφαλίσει την εκτέλεση της απόφασης, ενώ θα
έπρεπε να κινήσει διαδικασία επί παραλείψει δυνάμει του άρθρου 228 της Συνθήκης, 
προκειμένου να ζητήσει από το Δικαστήριο την καταδίκη της Ιταλίας στην καταβολή 
χρηματικής ποινής ή κατ’ αποκοπήν ποσού·

- η νομολογία που αφορά το παραδεκτό προσφυγής επί παραλείψει δυνάμει του άρθρου 228 
της Συνθήκης, που επικαλέστηκε η Επιτροπή, δεν ήταν εν προκειμένω προσήκουσα. 

Δεδομένου ότι η Επιτροπή παρέλειψε την υποχρέωσή της να διασφαλίσει την εκτέλεση της
απόφασης του Δικαστηρίου, ο αναφέρων ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ασκήσει 
τις αρμοδιότητές του, κυρίως δε την αρμοδιότητα προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, 
προς αποκατάσταση της ασφάλειας δικαίου. 

Καταρχάς, η Επιτροπή επιθυμεί να υπενθυμίσει ότι η διαδικασία επί παραλείψει, που ορίζεται
στο άρθρο 226 της Συνθήκης ΕΚ, στοχεύει στη διαπίστωση της παράλειψης, εκ μέρους 
κράτους μέλους, των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει δυνάμει του κοινοτικού δικαίου. 

Η απόφαση του Δικαστηρίου, που διαπιστώνει την παράλειψη, συνεπάγεται την υποχρέωση
του κράτους μέλους να λάβει τα μέτρα που είναι αναγκαία για την εκτέλεση αυτής της 
απόφασης. Η Επιτροπή, που οφείλει να διασφαλίσει την εκτέλεση της απόφασης, δύναται να
προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επί παραλείψει δυνάμει του άρθρου 228 της 
Συνθήκης, προκειμένου να ζητήσει την επιβολή χρηματικών ποινών στο εμπλεκόμενο κράτος 
μέλος, αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση που το εν λόγω κράτος δεν έλαβε τα μέτρα 
που συνεπάγεται η εκτέλεση της απόφασης εντός της προθεσμίας που καθορίστηκε στην 
αιτιολογημένη γνώμη, την οποία δύναται να στείλει η Επιτροπή κατόπιν νέας διαδικασίας 
πριν από την άσκηση της προσφυγής.
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Στην υπό εξέταση υπόθεση, το Δικαστήριο διαπίστωσε την παράλειψη των υποχρεώσεων, 
που απορρέουν από τους κοινοτικούς κανόνες περί δημοσίων συμβάσεων. 

Δεδομένου ότι ο βασικός σκοπός αυτών των κανόνων είναι η εξασφάλιση του ανοίγματος
των δημόσιων συμβάσεων στον ευρωπαϊκό ανταγωνισμό, η εκτέλεση μιας απόφασης, που 
διαπιστώνει την παράβαση των κανόνων αυτών, συνεπάγεται την υποχρέωση να τεθεί τέλος 
στα αποτελέσματα της δημόσιας σύμβασης η οποία ανατέθηκε παράνομα και στην εκ νέου 
ανάθεση αυτής της σύμβασης μέσω προκήρυξης διαγωνισμού σύμφωνα με τους κοινοτικούς 
κανόνες. 

Ωστόσο, είναι προφανές ότι, όταν η σύμβαση εκτελέστηκε πλήρως, δεν παράγει πλέον 
αποτελέσματα και ότι, συνεπώς, κανένα άλλο μέτρο δεν δύναται να ληφθεί για την 
εξασφάλιση αυτού του αποτελέσματος. Είναι εξίσου προφανές ότι δεν μπορεί επίσης να γίνει
για δεύτερη φορά ανάθεση σύμβασης που έχει ήδη εκτελεστεί καθ’ ολοκληρίαν. 
Βάσει αυτής της συλλογιστικής, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απεφάνθη ότι προσφυγή επί
παραλείψει, με αντικείμενο την παραβίαση των κανόνων που διέπουν τις δημόσιες 
συμβάσεις, κρίνεται απαράδεκτη αν η παρανόμως ανατεθείσα σύμβαση δεν παράγει πλέον 
κανένα αποτέλεσμα (βλ. απόφαση της 11ης Οκτωβρίου 2007, υπό εξέταση C- 237/05). 
Παρόλο που αυτή η νομολογία αφορά τη διαδικασία επί παραλείψει δυνάμει του άρθρου 226 
της Συνθήκης, η αρχή που θεσπίζει πρέπει να εφαρμόζεται επίσης στο πλαίσιο της 
διαδικασίας επί παραλείψει όπως ορίζεται στο άρθρο 228. 

Σε ό,τι ειδικότερα αφορά την απόφαση που αποτελεί αντικείμενο της αναφοράς, δέον να
σημειωθεί ότι η σύμβαση υπ’ αριθ. 7/91 προέβλεπε τη δυνατότητα ανάθεσης στη Maresar
σειράς έργων, παραπέμποντας σε συμπληρωματικές πράξεις για τον προσδιορισμό των 
συγκεκριμένων προς εκτέλεση εργασιών. 

Το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι με τη λήξη της προθεσμίας που είχε οριστεί στην
αιτιολογημένη γνώμη που απηύθυνε η Επιτροπή στην Ιταλία (συγκεκριμένα, στις 18
Δεκεμβρίου 2004), ένα τμήμα των ειδικών εργασιών που καθόριζαν οι συμπληρωματικές 
πράξεις που συνάφθηκαν μεταξύ του 1991 και του 2001 ήταν ακόμη σε εξέλιξη1. 

Ωστόσο, κατά την ημερομηνία της απόφασης, αυτές οι εργασίες είχαν ήδη εκτελεστεί πλήρως
και, επομένως, δεν μπορούσαν να αποτελέσουν βεβαίως αντικείμενο νέας ανάθεσης. 
Δεδομένου ότι η σύμβαση που έχει ως αντικείμενο αυτές τις εργασίες δεν παρήγε πλέον 
αποτελέσματα, η Επιτροπή δεν μπορούσε να απαιτήσει την έγκριση άλλων σχετικών μέτρων.

Αντιθέτως, έπρεπε να διασφαλιστεί ότι η προαναφερθείσα σύμβαση δεν θα
χρησιμοποιούνταν πλέον για την ανάθεση άλλων ειδικών εργασιών που άπτονταν του 
αντικειμένου της. Η Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι ελήφθη προς τούτο ένα κατάλληλο μέτρο, η
υπ’ αριθ. 58 απόφαση δηλαδή του δημοτικού συμβουλίου του Stintino, της 26ης Νοεμβρίου
                                               
1 Στη διάρκεια διαδικασίας επί  παραλείψει, πράγματι, το Δικαστήριο οφείλει να λάβει υπόψη
την κατάσταση ως είχε όταν έληξε η προθεσμία (κατά κανόνα δίμηνη) που καθοριζόταν στην 
αιτιολογημένη γνώμη της Επιτροπής, εντός της οποίας το κράτος μέλος υποχρεούται να 
εξαλείψει την παράβαση που αποτελεί αντικείμενο της αιτιολογημένης γνώμης αυτής.
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2007, που κήρυξε ότι η εν θέματι σύμβαση δεν παράγει πλέον κανένα αποτέλεσμα. 

Η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν μπορούσε να ζητηθεί κανένα άλλο μέτρο εκτέλεσης της απόφασης 
από τις ιταλικές αρχές. Εξάλλου, ο αναφέρων δεν σημειώνει τα μέτρα που, κατά τη γνώμη
του, θα έπρεπε να ληφθούν.

Η Επιτροπή επιθυμεί, τέλος, να σημειώσει ότι δεν συμμερίζεται την άποψη του αναφέροντος, 
σύμφωνα με την οποία η εν θέματι απόφαση δεν θα είχε κανένα πρακτικό αποτέλεσμα.

Αυτή η απόφαση, όχι μόνο είχε ως συνέπεια η υπ’ αριθ. 7/91 σύμβαση να κηρυχθεί ως μη 
παράγουσα αποτελέσματα, αλλά διαπίστωσε την παράνομη άμεση ανάθεση των ανωτέρω 
συμβάσεων στη Maresar.  

Σε σχέση με αυτό, προσήκει να υπενθυμιστεί ο καταναγκαστικός χαρακτήρας των
αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, τις οποίες υποχρεούνται να τηρούν οι εθνικοί 
δικαστές. Ειδικότερα, οι αποφάσεις που διαπιστώνουν την παράλειψη ενός κράτους μέλους
θεμελιώνουν ευθύνη που αυτό τελικά αναλαμβάνει έναντι των ατόμων, που αντλούν 
δικαιώματα από την εν λόγω παράλειψη.
  
Τα άτομα που ζημιώθηκαν από την παραβίαση των κοινοτικών κανόνων στον τομέα των
δημοσίων συμβάσεων, από πλευράς Δήμου του Stintino, δύνανται επομένως να επικαλεστούν 
την απόφαση ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων, τα οποία δεν δύνανται να απομακρυνθούν 
από την εκτίμηση του Δικαστηρίου, σύμφωνα με την οποία η άμεση ανάθεση υπέρ της
Maresar αντίκειται στο κοινοτικό δίκαιο. 

Η Επιτροπή ανέλαβε τις αναγκαίες πρωτοβουλίες για την εξασφάλιση της εκτέλεσης της
απόφασης που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στις 4 Οκτωβρίου 2007 στην υπόθεση C-
217/06. Σε αυτό το πλαίσιο, επιβεβαίωσε ότι οι ιταλικές αρχές υιοθέτησαν το μόνο μέτρο που
ήταν δυνατό να ληφθεί προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωση προς την απόφαση του 
Δικαστηρίου.

Δεν εξετάζεται η ανάληψη καμίας άλλης πρωτοβουλίας.


