
CM\890562EL.doc PE467.130v02-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

27.1.2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1615/2010, του Ιωάννη Κατσοδονιωτάκη, ελληνικής ιθαγένειας, εξ
ονόματος της «Κατασκευαστικής ΔΙΑΣ A.T.E.Β.E», σχετικά με την κρατική 
εταιρεία «Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα» και την εικαζόμενη παράλειψή της να 
συμμορφωθεί με τους κανόνες της ΕΕ για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι η κρατική εταιρεία «Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα» (ΕΤΑ) 
παρέλειψε να συμμορφωθεί με τους κανόνες της Ελλάδας και της ΕΕ για την ανάθεση 
δημοσίων συμβάσεων όσον αφορά ένα έργο φωτισμού του νησιού της Σπιναλόγκας. Ο 
αναφέρων επισημαίνει επίσης ότι το κόστος του έργου που επιλέχθηκε ήταν κατά 500.000 
ευρώ υψηλότερο από τα έργα που υπέβαλαν οι άλλοι συμμετέχοντες. Καθώς ο αναφέρων 
θεωρεί ότι το συγκεκριμένο γεγονός συνιστά σοβαρή κατάχρηση των χρημάτων των 
φορολογουμένων, ζητεί να πραγματοποιηθεί ενδελεχής έρευνα επί του ζητήματος.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 4 Απριλίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 10 Ιουνίου 2011.

Η Επιτροπή εξετάζει το ζήτημα που θίγει η αναφορά στο πλαίσιο παρεμφερούς καταγγελίας 
που της είχε υποβάλει ο αναφέρων. Ως προς το θέμα αυτό, η Επιτροπή έχει λάβει ογκώδη 
τεκμηρίωση.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής εξετάζουν προς το παρόν την καταγγελία υπό το 
πρίσμα των νομοθετικών διατάξεων της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις, και συγκεκριμένα 
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της οδηγίας 2004/18ΕΚ1.

Στο πλαίσιο της εξέτασης της προαναφερθείσας καταγγελίας, οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα 
επικοινωνήσουν, εάν κριθεί αναγκαίο, με τις αρμόδιες εθνικές αρχές προκειμένου να λάβουν 
τις απόψεις τους σχετικά με τα καταγγελλόμενα.

Εάν, μετά την εξέταση των περαιτέρω πληροφοριών και την ανταλλαγή απόψεων με τις 
ελληνικές αρχές επί του θέματος, η Επιτροπή καταλήξει στο συμπέρασμα ότι έχουν 
παραβιαστεί οι νομοθετικές διατάξεις της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις στην περίπτωση της 
επίμαχης διαδικασίας υποβολής προσφοράς, θα ξεκινήσει τη διεξαγωγή έρευνας βάσει του 
άρθρου 258 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ), που ελήφθη στις 27 Ιανουαρίου 2012.

Η Επιτροπή εξέτασε το θέμα της εν λόγω αναφοράς στο πλαίσιο της καταγγελίας που της 
υποβλήθηκε από τον αναφέροντα. 

Η καταγγελία εξετάσθηκε υπό το πρίσμα των νομοθετικών διατάξεων της ΕΕ για τις 
δημόσιες συμβάσεις, και συγκεκριμένα της οδηγίας 2004/18 ΕΚ2.

Κατόπιν διερεύνησης των ζητημάτων που έθεσε ο αναφέρων, η Επιτροπή δεν θεωρεί ότι 
έχουν παραβιαστεί οι νομοθετικές διατάξεις της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις στην 
περίπτωση της επίμαχης διαδικασίας υποβολής προσφοράς. 

Στις 7 Σεπτεμβρίου 2011 εστάλη επιστολή στον αναφέροντα, η οποία τον ενημερώνει για τα 
εν λόγω ευρήματα.  Η Επιτροπή ανακοίνωσε την πρόθεσή της να περατώσει την εξέταση της 
υπόθεσης, εκτός εάν εντός τεσσάρων εβδομάδων από την αποστολή της επιστολής λάβει από 
τον αναφέροντα περαιτέρω πληροφορίες που μπορεί να αλλάξουν την εκτίμησή της. 

Η Επιτροπή περάτωσε την εξέταση της υπόθεσης την 13η Οκτωβρίου 2011.

                                               
1 Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των 
διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, ΕΕ L 134, 30.4.2004.
2 Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των 
διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, ΕΕ L 134, 30.4.2004.


