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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1285/2007, του Giovanni Maria Turra, ιταλικής ιθαγένειας, εξ
ονόματος της Società Centro Residenziale INGEFIN S.r.l., σχετικά με
εικαζόμενες παρατυπίες που σχετίζονται με δημόσια πρόσκληση υποβολής
προσφορών για κατασκευαστικό έργο στον δήμο του Golfo Aranci

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι η δημόσια πρόσκληση υποβολής προσφορών σχετικά με
μεγάλης κλίμακας κατασκευαστικό έργο στον δήμο του Golfo Aranci στη Σαρδηνία δεν
διενεργήθηκε σύμφωνα με τους ιταλικούς και ευρωπαϊκούς κανόνες και καλεί το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο να διερευνήσει την υπόθεση.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 30 Απριλίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 21 Οκτωβρίου 2008.

Ο αναφέρων εκπροσωπεί μια κατασκευαστική εταιρεία που επιθυμούσε να συμμετάσχει στην
εν λόγω διαδικασία με διαπραγμάτευση και θεωρεί ότι η συμμετοχή της εμποδίστηκε εξαιτίας
των παρατυπιών που εικάζεται ότι επηρέασαν τη συγκεκριμένη διαδικασία.

Συγκεκριμένα, ο αναφέρων καταγγέλλει τις εξής παρατυπίες: - δεν δημοσιεύτηκε καμιά
αναγγελία περί της πρόθεσης του δήμου να διεξαγάγει την εν λόγω διαδικασία, γεγονός που
συνιστά παραβίαση των σχετικών εθνικών και κοινοτικών κανόνων  - η προθεσμία υποβολής
των προσφορών που όρισε η αναθέτουσα αρχή (30 ημέρες) ήταν πάρα πολύ σύντομη για να
επιτρέψει την προετοιμασία προσφοράς και - η συμμετοχή στη διαδικασία ήταν ανοιχτή και
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σε άλλους φορείς εκτός των κατασκευαστικών εταιρειών, ενώ στο πρόγραμμα προς
υλοποίηση προβλέπεται η εκτέλεση έργων συνολικής αξίας 200 εκατομμυρίων ευρώ.

Επιπλέον, εικάζεται ότι ο φορέας που επιλέχθηκε τελικά ως ιδιωτικός εταίρος της STU (η
εταιρεία Pirelli RE) ευνοήθηκε παρανόμως εις βάρος των λοιπών δυνητικών υποψηφίων,
κατά παράβαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης.

Συγκεκριμένα, ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι η εταιρεία Pirelli RE χρησιμοποίησε για την
προετοιμασία της προσφοράς της και, κυρίως, για την κατάρτιση του σχεδίου εκτέλεσης των
παρεμβάσεων που οφείλει να υλοποιήσει η STU, τους ίδιους επαγγελματίες στους οποίους
είχε αναθέσει ο δήμος την προετοιμασία της μελέτης σκοπιμότητας σχετικά με τις εν λόγω
παρεμβάσεις, δηλαδή έναν αρχιτέκτονα και έναν σύμβουλο μηχανικό. Η συνεργασία με τους
εν λόγω επαγγελματίες φέρεται να ευνόησε παρανόμως την Pirelli RE, η οποία εικάζεται ότι,
χάρη στη συνεργασία αυτή, υπήρξε ο μοναδικός φορέας που ήταν σε θέση να υποβάλει
προσφορά κατά την εν λόγω πρόσκληση υποβολής προσφορών.

Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι η Pirelli RE επωφελήθηκε παρανόμως από το γεγονός ότι ο
δήμος του Golfo Aranci κατέχει μόνο το 0,01% του κεφαλαίου της STU "Golfo Aranci
S.p.A." και ότι η τελευταία έχει αναλάβει την υλοποίηση ενός προγράμματος που
περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο την ανέγερση κτιρίων που προορίζονται για ιδιωτικές
κατοικίες. Οι περιστάσεις αυτές φέρονται να παρακάμπτουν τον αντικειμενικό στόχο της
ιταλικής νομοθεσίας σχετικά με την STU, βάσει της οποίας εκχωρούνται ειδικά
πλεονεκτήματα (π.χ. το δικαίωμα αξίωσης απαλλοτρίωσης γαιών) σε εταιρείες αυτού του
τύπου για την επίτευξη των κοινωφελών σκοπών της δραστηριότητάς τους.

Ως εκ τούτου, ο αναφέρων ζητεί από το Κοινοβούλιο την κίνηση διαδικασιών κατά των
προαναφερομένων παρατυπιών και των ενδεχόμενων αξιόποινων πράξεων που θα
προσδιοριστούν.

Το 2005, ο δήμος του Golfo Aranci (SS) κίνησε διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς να
προηγηθεί δημοσίευση της προκήρυξης του διαγωνισμού, για την επιλογή ιδιώτη
πλειοψηφικού μετόχου σε "εταιρεία αστικής ανάπτυξης" ("Società di Trasformazione
Urbana", καλούμενη εφεξής "STU"), η οποία έπρεπε να συσταθεί για την υλοποίηση ενός
προγράμματος αστικής ανάπτυξης στην περιοχή του εν λόγω δήμου.

Η δυνατότητα σύστασης μιας τέτοιας εταιρείας διέπεται από την ιταλική νομοθεσία που
ρυθμίζει τη δράση της τοπικής αυτοδιοίκησης, και, κυρίως, από το νομοθετικό διάταγμα αριθ.
267/2000 (περί "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"). Κατά την έννοια
του άρθρου 120 του εν λόγω διατάγματος, οι δήμοι και οι "μητροπόλεις" (città metropolitane)
δύνανται να συστήνουν ανώνυμες εταιρείες που θα αναλαμβάνουν τον σχεδιασμό και την
υλοποίηση παρεμβάσεων αστικής ανάπτυξης.

Το υλικό τεκμηρίωσης που έχουν στη διάθεσή τους οι υπηρεσίες της Επιτροπής καταδεικνύει
ότι ο δήμος προσέφυγε στην προαναφερόμενη διαδικασία επί τη βάσει της παρέκκλισης που
προβλέπεται στο άρθρο 7, παράγραφος 2, στοιχείο α), του νομοθετικού διατάγματος αριθ.
157/19951 (δηλαδή του μέτρου σχετικά με τη μεταφορά της οδηγίας 92/50/ΕΟΚ1, για τον

                                               
1 Το παρόν διάταγμα καταργήθηκε στη συνέχεια από το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 163 της 12.4.2006, το οποίο 
μεταφέρει τις νέες οδηγίες 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ περί δημοσίων συμβάσεων.
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συντονισμό των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων υπηρεσιών). Η συγκεκριμένη
παρέκκλιση επέτρεπε την προσφυγή στην εν λόγω διαδικασία, όταν δεν είχε υποβληθεί καμία
προσφορά σε προκηρυχθέντα διαγωνισμό ανοιχτής ή κλειστής διαδικασίας.

Πράγματι, ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι καμία προσφορά δεν είχε υποβληθεί στο πλαίσιο των
προσκλήσεων υποβολής προσφορών με το ίδιο αντικείμενο, που είχαν προκηρυχθεί το 2004.

Ένας μόνο φορέας συμμετείχε στην προαναφερόμενη διαδικασία με διαπραγμάτευση, δηλαδή
η εταιρεία Pirelli RE, η οποία και επιλέχθηκε τελικά ως ιδιώτης μέτοχος της προς σύσταση
STU.

Κατά συνέπεια, στις 22 Νοεμβρίου 2005, ο εν λόγω δήμος και η Pirelli RE σύστησαν την
STU Golfo Aranci S.p.a., ο ιδιώτης μέτοχος της οποίας κατέχει το 99,99% του κεφαλαίου
της.

Η Επιτροπή επισημαίνει, καταρχάς, ότι η διαδικασία επιλογής του ιδιώτη εταίρου μιας
εταιρείας μεικτού κεφαλαίου δημοσίου-ιδιωτικού χαρακτήρα υπόκειται στους κοινοτικούς
κανόνες που διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις και τις παραχωρήσεις μόνον εφόσον η εν λόγω
διαδικασία μεσολαβεί για τη σύναψη σύμβασης που μπορεί να χαρακτηριστεί δημόσια
σύμβαση ή παραχώρηση κατά την έννοια του κοινοτικού δικαίου.

Ειδικότερα, όταν ένας ιδιώτης εταίρος επιλέγεται για την ανάθεση εκτέλεσης έργων ή
παροχής υπηρεσιών μέσω της σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, η διαδικασία
επιλογής οφείλει να διασφαλίζει την τήρηση των σχετικών κοινοτικών κανόνων και, κυρίως,
των διατάξεων των οδηγιών που συντονίζουν τις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων
έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.

Εν προκειμένω, η διαδικασία που κινήθηκε από τον δήμο του Golfo Aranci φαίνεται να
αποσκοπούσε στην ανάθεση, στον ιδιώτη εταίρο της STU, της υλοποίησης ενός
προγράμματος αστικής ανάπτυξης, στο οποίο προβλέπεται η ανέγερση κτιρίων δημόσιας και
ιδιωτικής χρήσης, συνολικού κόστους 200 περίπου εκατομμυρίων ευρώ.

Η Επιτροπή θεωρεί, συνεπώς, ότι η εν λόγω διαδικασία θα μπορούσε να καταλήξει στην
ανάθεση δημόσιας σύμβασης ή παραχώρησης έργων υπέρ του ιδιώτη εταίρου, ο οποίος θα
δεσμευόταν να την εκτελέσει μέσω της STU. Στην περίπτωση αυτή, η ανάθεση θα υπόκειτο
στην οδηγία 93/37/ΕΟΚ2, περί συντονισμού των διαδικασιών για τη σύναψη συμβάσεων
δημοσίων έργων, που ίσχυε εκείνη την εποχή3.

Επ’ αυτού, πρέπει να διευκρινισθεί ότι η έννοια της σύμβασης έργων περιλαμβάνει τις
συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο τόσο τον σχεδιασμό όσο και την εκτέλεση έργων.

Ωστόσο, η τεκμηρίωση που έχει παράσχει ο αναφέρων δεν επιτρέπει στην Επιτροπή να
καταλήξει σε οριστική εκτίμηση επί του παρόντος θέματος και, ιδίως, να επαληθεύσει εάν
πρόκειται για δημόσια σύμβαση ή παραχώρηση έργων κατά την έννοια του κοινοτικού

                                                                                                                                                  
1 ΕΕ L 209 της 24.7.1992, σ. 1 έως 24.
2 ΕΕ L 199 της 9.8.1993, σ. 54 έως 83.
3 Από την 1η Φεβρουαρίου 2006, η παρούσα οδηγία αντικαταστάθηκε από την οδηγία 2004/18/ΕΚ περί 
συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.



PE414.073/rev II 4/9 CM\810833EL.doc

EL

δικαίου, στοιχείο που είναι απαραίτητο για τον προσδιορισμό των κανόνων της οδηγίας
93/37/ΕΟΚ που ισχύουν στην προκειμένη περίπτωση.

Η Επιτροπή επιθυμεί, εντούτοις, να διατυπώσει ορισμένες εκτιμήσεις επί των εικαζόμενων
παρατυπιών που καταγγέλλει ο αναφέρων, προκειμένου να εντοπίσει εκείνες που θα
μπορούσαν δυνητικά να συνιστούν παράβαση των κοινοτικών κανόνων στον τομέα των
δημοσίων συμβάσεων.

Σε ό,τι αφορά την προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς να προηγηθεί
δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, η Επιτροπή παρατηρεί ότι η οδηγία 93/37/ΕΟΚ
επιτρέπει την προσφυγή στην εν λόγω διαδικασία, όταν δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά
σε προκηρυχθέντα διαγωνισμό ανοικτής ή κλειστής διαδικασίας, εφόσον οι αρχικοί όροι της
σύμβασης δεν τροποποιούνται ουσιωδώς (άρθρο 7, παράγραφος 3, στοιχείο α).

Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις προηγούμενες διαδικασίες που είχε κινήσει, σύμφωνα
με τον αναφέροντα, ο δήμος του Golfo Aranci το 2004, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να
επαληθεύσει εάν πληρούνταν, εν προκειμένω, οι προϋποθέσεις για την προαναφερόμενη
παρέκκλιση.

Αναφορικά με την προθεσμία υποβολής των προσφορών, δέον είναι να σημειωθεί ότι οι
ελάχιστες προθεσμίες που καθορίζονται στην οδηγία 93/37/ΕΟΚ ισχύουν μόνο σε περίπτωση
δημοσίευσης προκήρυξης διαγωνισμού. Κατά συνέπεια, στην περίπτωση διαδικασίας με
διαπραγμάτευση χωρίς να προηγηθεί δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, ο καθορισμός
κατάλληλης προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών εμπίπτει στην αρμοδιότητα της
αναθέτουσας αρχής.

Όσον αφορά το στοιχείο ότι η συμμετοχή στη διαδικασία ήταν ανοιχτή και σε άλλους φορείς
εκτός των κατασκευαστικών εταιρειών, η Επιτροπή τονίζει ότι, σύμφωνα με τα έγγραφα της
πρόσκλησης υποβολής προσφορών, ο ιδιώτης εταίρος της STU επιλέχθηκε ενόψει όχι μόνο
της παροχής ορισμένων υπηρεσιών (κυρίως υπηρεσίες αρχιτέκτονα και μηχανικού και
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες), αλλά και της εκτέλεσης έργων. Επομένως, η διαδικασία
όφειλε να είναι ανοιχτή στους οικονομικούς φορείς που διέθεταν τις απαραίτητες ικανότητες
για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών.

Όσον αφορά, τέλος, τα πλεονεκτήματα από τα οποία εικάζεται ότι επωφελήθηκε παρανόμως
η εταιρεία Pirelli RE, η Επιτροπή επισημαίνει, κατά πρώτον, ότι το γεγονός πως η εν λόγω
εταιρεία χρησιμοποίησε, για τον σχεδιασμό των έργων της προσφοράς της, τους ίδιους
επαγγελματίες που είχε προσλάβει και η αναθέτουσα αρχή για την προετοιμασία της μελέτης
σκοπιμότητας των συγκεκριμένων έργων, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αντίκειται, αυτό
καθαυτό, στην αρχή της ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων.

Επ’ αυτού, δέον είναι να υπενθυμιστεί ότι, στην απόφασή του για την υπόθεση "Fabricom" 
(απόφαση της 3ης Μαρτίου 2005, συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-21/03 και C-34/03), το
Δικαστήριο διευκρίνισε ότι δεν είναι δυνατόν να απαγορευτεί η υποβολή προσφοράς για
σύμβαση δημοσίων έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών εκ μέρους προσώπου το οποίο
συμμετέσχε στην έρευνα, τον πειραματισμό, τη μελέτη ή την προώθηση αυτών των έργων,
προμηθειών ή υπηρεσιών, χωρίς να παρέχεται στο εν λόγω πρόσωπο η δυνατότητα να
αποδείξει ότι, υπό τις συγκεκριμένες περιστάσεις, η αποκτηθείσα υπ’ αυτού πείρα δεν
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νόθευσε τον ανταγωνισμό.

Τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι υπηρεσίες της Επιτροπής δεν επιτρέπουν να
θεωρηθεί ότι ο δήμος του Golfo Aranci όφειλε να αποκλείσει την προσφορά της εταιρείας
Pirelli RE.

Κατά δεύτερον, όσον αφορά τα εικαζόμενα πλεονεκτήματα σχετικά με το στοιχείο ότι το
πρόγραμμα παρεμβάσεων που ανέθεσε ο δήμος του Golfo Aranci στην STU δεν
ανταποκρινόταν στους κοινωφελείς σκοπούς για την επίτευξη των οποίων η ιταλική
νομοθεσία προέβλεπε μια τέτοια σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, η Επιτροπή
επισημαίνει ότι δεν είναι αρμόδια να αξιολογήσει εάν η συγκεκριμένη διαδικασία συνάδει με
την εν λόγω εθνική νομοθεσία.

Παρομοίως, η Επιτροπή δεν είναι αρμόδια να αποφανθεί επί της ύπαρξης ενδεχόμενων
παραβάσεων του ιταλικού ποινικού δικαίου και να επαληθεύσει, ως εκ τούτου, εάν έχουν
διαπραχθεί αξιόποινες πράξεις κατά την εν λόγω διαδικασία.

Οι πληροφορίες που έχει προσκομίσει ο αναφέρων δεν επέτρεψαν τον εντοπισμό παράβασης
του κοινοτικού δικαίου.

Η Επιτροπή θα αποταθεί στις ιταλικές αρχές προκειμένου να λάβει τις απαραίτητες
συμπληρωματικές πληροφορίες, ώστε να επαληθεύσει εάν οι καταγγελθείσες από τον
αναφέροντα παρατυπίες σχετικά με τη διαδικασία επιλογής του ιδιώτη εταίρου της STU
Golfo Aranci αποτελούν παραβάσεις των κοινοτικών κανόνων στον τομέα των δημοσίων
συμβάσεων.

Η Επιτροπή δεν είναι αρμόδια να αποφανθεί ούτε επί της συμμόρφωσης προς την ιταλική
νομοθεσία σε ό, τι αφορά την STU ούτε επί της ύπαρξης συμπεριφορών που μπορούν να
χαρακτηρισθούν ως αξιόποινες πράξεις κατά την έννοια του εθνικού ποινικού δικαίου.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Μαρτίου 2009.

Ύστερα από την εξέταση της εν λόγω αναφοράς, καθώς και της αναφοράς αριθ. 107/08, η
οποία υποβλήθηκε από τον ίδιο αναφέροντα και αφορά την ίδια πρόσκληση υποβολής
προσφορών, η Επιτροπή επικοινώνησε με τις ιταλικές αρχές προκειμένου να λάβει επιπλέον
απαραίτητες πληροφορίες για να εξακριβώσει αν οι παρατυπίες που καταγγέλλονται από τον
αναφέροντα, και κυρίως η προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση για την επιλογή του
ιδιώτη μετόχου της "εταιρείας αστικής ανάπτυξης" (Società di Trasformazione Urbana –
καλούμενη εφεξής: STU) με την επωνυμία "Golfo Aranci", συνιστούν παραβάσεις των
κοινοτικών κανόνων στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων.

Οι ιταλικές αρχές απάντησαν με σημείωμα το οποίο διαβιβάστηκε στις 23 Οκτωβρίου 2008,
συνοδευόμενο από τα συναφή έγγραφα τεκμηρίωσης.

Όπως προκύπτει από τα εν λόγω έγγραφα, τον Δεκέμβριο του 2004, ο δήμος του Golfo
Aranci προκήρυξε μια πρώτη πρόσκληση υποβολής προσφορών για την επιλογή ιδιώτη
πλειοψηφικού μετόχου μιας STU, η οποία έπρεπε να συσταθεί για την υλοποίηση ενός
προγράμματος αστικής ανάπτυξης στην επικράτεια του εν λόγω δήμου (προκήρυξη που
δημοσιεύτηκε στην ευρωπαϊκή Επίσημη Εφημερίδα στις 28.12.2004). Καθώς δεν
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υποβλήθηκε καμία προσφορά στο πλαίσιο της εν λόγω πρόσκλησης υποβολής προσφορών, ο
δήμος δρομολόγησε νέα διαδικασία διαγωνισμού, μέσω προκήρυξης που δημοσιεύτηκε στην
ευρωπαϊκή Επίσημη Εφημερίδα στις 25 Μαρτίου 2005. Ούτε όμως και η νέα αυτή
πρόσκληση υποβολής προσφορών είχε κάποια ανταπόκριση.

Ο δήμος του Golfo Aranci δρομολόγησε τότε μια διαδικασία με διαπραγμάτευση, αφού
προηγήθηκε η δημοσίευση μιας προκήρυξης διαγωνισμού σε εθνικό επίπεδο και στον
ιστότοπό του, για την επιλογή του ιδιώτη μετόχου της εν λόγω STU. Δύο ήταν οι φορείς που
συμμετείχαν σε αυτήν τη διαδικασία: η εταιρεία INGEFIN S.r.l. και μια κοινοπραξία
επιχειρήσεων με επικεφαλής την εταιρεία Pirelli RE (καλούμενη εφεξής: "Pirelli RE").
Δεδομένου ότι η προσφορά που κατατέθηκε από την εταιρεία INGEFIN ήταν παράτυπη και
ελλιπής, η Pirelli RE επιλέχθηκε ως ιδιώτης μέτοχος της προς σύσταση STU.

Στις 22 Νοεμβρίου 2005, ύστερα από τη σύσταση της STU, ο δήμος του Golfo Aranci
σύναψε με αυτήν μια "γενική" σύμβαση για τη ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ των μερών σε
ό,τι αφορά την υλοποίηση του προγράμματος αστικής ανάπτυξης που αποτέλεσε το
αντικείμενο των προαναφερθεισών διαδικασιών διαγωνισμών, καθώς και μια "συμφωνία
προγράμματος/εκτελεστική σύμβαση" που ορίζει τις λεπτομέρειες της διαδικασίας
υλοποίησης του προγράμματος.

Ύστερα από την εξέταση των συμβατικών ρητρών που προβλέπονται από τις εν λόγω
συμβάσεις, η Επιτροπή θεωρεί ότι αυτές θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ανάθεση μιας
παραχώρησης έργων υπέρ της STU, σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία, και κυρίως
σύμφωνα με την οδηγία 93/37/ΕΟΚ1, περί συντονισμού των διαδικασιών για τη σύναψη
συμβάσεων δημοσίων έργων, που ίσχυε εκείνη την εποχή2.

Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι η παραχώρηση έργων είναι μια σύμβαση εξ επαχθούς αιτίας η
οποία συνάπτεται μεταξύ ενός αναθέτοντος οργανισμού και ενός οικονομικού φορέα, η οποία
έχει ως αντικείμενο είτε την εκτέλεση, είτε συγχρόνως τη μελέτη και την εκτέλεση εργασιών,
η οποία χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι το εργολαβικό αντάλλαγμα συνίσταται στο
δικαίωμα εκμετάλλευσης του έργου, ενδεχομένως σε συνδυασμό με καταβολή αμοιβής.

Οι προαναφερθείσες συμβάσεις αναθέτουν στην STU τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας
σειράς δημοσίων και ιδιωτικών έργων καθώς και τη διαχείριση και την εκμετάλλευση για
εμπορικούς σκοπούς ενός μέρους αυτών των έργων (άρθρο 6 της γενικής σύμβασης). Το
άρθρο 2 της εκτελεστικής σύμβασης ορίζει ότι τα εν λόγω έργα θα υλοποιηθούν χωρίς να
επιβαρύνουν οικονομικά τον δήμο του Golfo Aranci. Δεδομένου ότι το κόστος των εργασιών
επιβαρύνει την STU, και κυρίως τον ιδιώτη πλειοψηφικό μέτοχό της, η Επιτροπή θεωρεί ότι ο
τελευταίος θα λαμβάνει σημαντική αμοιβή από τα έσοδα που θα προκύπτουν από την
εκμετάλλευση των έργων και ότι, επομένως, πρόκειται για μια παραχώρηση έργων.

Η συνολική αξία των έργων δεν προσδιορίζεται από τις ανωτέρω συμβάσεις, οι οποίες
αναφέρουν μόνο την αξία των έργων πρωτογενούς υποδομής (συγκεκριμένα: 4,8
εκατομμύρια ευρώ, όπως ορίζεται στο άρθρο 12 της εκτελεστικής σύμβασης), προβλέποντας

                                               
1 ΕΕ L 199 της 9.8.1993, σ. 54 έως 83.
2 Η συγκεκριμένη οδηγία αντικαταστάθηκε από την 1η Φεβρουαρίου 2006, από την οδηγία 2004/18/ΕΚ, περί 
συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.
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ότι το ποσό των άλλων έργων θα καθοριστεί στη συνέχεια. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω,
μπορεί να θεωρηθεί ότι η συνολική αξία των έργων υπερβαίνει το κατώτατο όριο εφαρμογής
της οδηγίας 93/37/ΕΟΚ1.

Επομένως, πρέπει να θεωρηθεί ότι η ανάθεση της υλοποίησης του εν λόγω προγράμματος
αστικής ανάπτυξης υπόκειτο στους κανόνες της οδηγίας 93/37/ΕΟΚ που ισχύουν για τις
συμβάσεις παραχώρησης έργων, οι οποίοι προβλέπουν ότι η πρόθεση για την ανάθεση μιας
τέτοιας σύμβασης παραχώρησης θα πρέπει να κοινοποιείται μέσω προκήρυξης η οποία θα
δημοσιεύεται στην ευρωπαϊκή Επίσημη Εφημερίδα καθώς και ότι πρέπει να ορίζεται
ελάχιστη προθεσμία 52 ημερών από την αποστολή της προκήρυξης διαγωνισμού στην ΕΕ
επιτρέποντας έτσι την υποβολή των υποψηφιοτήτων.

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι στην προκειμένη περίπτωση, ο δήμος του Golfo Aranci
δημοσίευσε δύο φορές μια προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα με αντικείμενο
την πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη μελέτη και την ενδεχόμενη υλοποίηση, μέσω
της προς σύσταση STU, του εν λόγω προγράμματος αστικής ανάπτυξης. Και οι δύο
προκηρύξεις, οι οποίες δημοσιεύτηκαν αντίστοιχα το 2004 και το 2005, όρισαν μια
προθεσμία για την υποβολή προσφορών που υπερέβαινε την προθεσμία των 52 ημερών που
ορίζεται από την οδηγία.

Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή θεωρεί ότι ο δήμος διασφάλισε την τήρηση των κανόνων
της οδηγίας 93/37/ΕΟΚ που ισχύουν για τις παραχωρήσεις έργων. Δεδομένου ότι οι
συγκεκριμένοι κανόνες δεν όριζαν τη διαδικασία που έπρεπε να ακολουθηθεί για την
ανάθεση των παραχωρήσεων ύστερα από τη δημοσίευση της προκήρυξης, δεν απαγόρευαν
την επιλογή του αναδόχου από τον δήμο μέσω διαδικασίας με διαπραγμάτευση.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή εκτιμά ότι, εφόσον δεν είχε υποβληθεί καμία προσφορά εντός της
προθεσμίας που όριζε η εν λόγω προκήρυξη διαγωνισμού, το γεγονός ότι ξεκίνησε
διαδικασία με διαπραγμάτευση για την επιλογή του ιδιώτη μετόχου της STU, και επομένως
του αναδόχου, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αντιβαίνει στους κοινοτικούς κανόνες στον τομέα
της ανάθεσης συμβάσεων παραχώρησης έργων.

Σχετικά με τις λοιπές εικαζόμενες παρατυπίες που καταγγέλλει ο αναφέρων, η Επιτροπή
επιβεβαιώνει τις εκτιμήσεις στις οποίες κατέληξε στην προηγούμενη απάντησή στην παρούσα
αναφορά, σύμφωνα με τις οποίες οι συγκεκριμένες εικαζόμενες παρατυπίες δεν φαίνεται να
στοιχειοθετούν παραβάσεις των κοινοτικών κανόνων στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων
και των παραχωρήσεων.

Συμπέρασμα

Κατόπιν της έρευνας που διεξήγαγε, η Επιτροπή δεν εντόπισε παραβιάσεις των κοινοτικών
κανόνων στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων και των παραχωρήσεων.

5. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Μαρτίου 2010.

                                               
1 Για τις παραχωρήσεις έργων, το συγκεκριμένο κατώτατο όριο ανερχόταν σε 5 εκατομμύρια ευρώ.
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Σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαβιβάσθηκαν από τον αναφέροντα τον Οκτώβριο του
2009, η πρόσκληση υποβολής προσφορών που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας αναφοράς
κηρύχθηκε άκυρη από το περιφερειακό διοικητικό δικαστήριο για την περιφέρεια της
Σαρδηνίας (καλούμενο εφεξής: ΠΔΔ Σαρδηνίας").

Με την υπ’ αριθ. 1327 απόφασή του της 14ης Ιουλίου 2009, το ΠΔΔ Σαρδηνίας δέχθηκε τις
καταγγελίες που διατυπώνονταν στην προσφυγή του αναφέροντος, εκτιμώντας ότι η
διαδικασία που ακολούθησε ο δήμος του Golfo Aranci για την επιλογή του ιδιώτη μετόχου
της "εταιρείας αστικής ανάπτυξης" ("Società di Trasformazione Urbana", καλούμενη εφεξής:
"STU") με την επωνυμία Golfo Aranci ήταν παράνομη.

Το ΠΔΔ Σαρδηνίας ακύρωσε συνεπώς την απόφαση του δήμου να επιλέξει ως ιδιώτη μέτοχο
της STU την εταιρεία "Pirelli RE" καθώς και όλες τις πράξεις που αφορούσαν τη σύσταση
της STU και έπονταν της εν λόγω απόφασης.

Ως εκ τούτου, ο αναφέρων ζητεί την επιβολή κυρώσεων στη διοίκηση του δήμου του Golfo
Aranci με την κίνηση διαδικασίας επί παραβάσει.

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη ότι εν λόγω πρόσκληση υποβολής προσφορών ακυρώθηκε
σημειώνει ότι η ενδεχόμενη παράβαση που καταγγέλλεται από τον αναφέροντα σε κάθε
περίπτωση έχει εξαλειφθεί και ότι συνεπώς μια διαδικασία επί παραβάσει θα ήταν άνευ
αντικειμένου.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή επιθυμεί να υπενθυμίσει ότι η διαδικασία επί παραλείψει, που
ορίζεται στο άρθρο 258 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πρώην
άρθρο 226 της Συνθήκης ΕΚ), στοχεύει στη διαπίστωση της παράλειψης, εκ μέρους κράτους
μέλους, των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει δυνάμει του κοινοτικού δικαίου. Σκοπός της
διαδικασίας είναι να διασφαλίσει ότι το εν λόγω κράτος θα θέσει το συντομότερο δυνατόν
τέρμα στην παράβαση του κοινοτικού δικαίου. Για τον λόγο αυτόν, η διαδικασία προβλέπει
μια προκαταρκτική φάση κατά την οποία η Επιτροπή καλεί το κράτος μέλος να λάβει τα
απαραίτητα μέτρα για την εξάλειψη των επιπτώσεων της παράβασης του κοινοτικού δικαίου.
Μόνο στην περίπτωση που οι εν λόγω επιπτώσεις δεν εξαλειφθούν εντός της καθορισμένης
από την Επιτροπή προθεσμίας, δύναται η Επιτροπή να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
για να διαπιστώσει την παράλειψη εκ μέρους του κράτους μέλους.

Σύμφωνα με το άρθρο 260 της ΣΛΕΕ (πρώην άρθρο 228 της Συνθήκης ΕΚ), η Επιτροπή
δύναται να ζητήσει από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να επιβάλει χρηματική ποινή στο κράτος
μέλος αποκλειστικά και μόνο όταν αυτό δεν συμμορφώνεται με την απόφαση που
διαπιστώνει την παράλειψη.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, πρέπει να επισημανθεί ότι, ακόμη και αν θεωρούταν ότι η
πρόσκληση υποβολής προσφορών που προκηρύχθηκε από τον δήμο του Golfo Aranci έρχεται
σε αντίθεση με τους κοινοτικούς κανόνες στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων, οι
επιπτώσεις της παράβασης των εν λόγω κανόνων θα εξαλείφονταν σε κάθε περίπτωση από
την προαναφερθείσα απόφαση του ΠΔΔ Σαρδηνίας.

Συμπεράσματα
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Δεδομένου ότι η πρόσκληση υποβολής προσφορών που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας
αναφοράς κηρύχθηκε άκυρη, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι δεν υφίσταται πλέον η πιθανή
παράβαση του κοινοτικού δικαίου που καταγγέλλεται από τον αναφέροντα και ότι, συνεπώς,
δεν μπορεί να εξεταστεί το ενδεχόμενο της κίνησης διαδικασίας επί παραβάσει για το
συγκεκριμένο θέμα.


