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Tema: Peticija Nr. 1615/2010 dėl valstybinės įmonės „Ellinika Touristika Akinita“ ir dėl 
to, kad ji nesilaiko ES viešųjų pirkimų taisyklių, kurią pateikė Graikijos pilietis 
Ioannis Katsodoniotakis organizacijos „Kataskevastiki Dias A.T.E.V.E“ vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas teigia, kad rengiant Spinalonga salos apšvietimo sistemos projektą 
valstybės valdoma įmonė „Elinika Touristika Akinita (NAL)“ nesilaikė Graikijos ir ES 
viešųjų pirkimų taisyklių. Peticijos pateikėjas taip pat pabrėžia, kad pasirinkto projekto kaina 
buvo 500 000 EUR didesnė už kitų konkurso dalyvių projektų kainą. Kadangi peticijos 
pateikėjas mano, kad tai labai rimtas piktnaudžiavimas mokesčių mokėtojų pinigais, jis ragina 
kruopščiai ištirti šį klausimą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. balandžio 4 d.. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. birželio 10 d.

„Nurodytoje peticijoje iškeltą klausimą Komisija nagrinėja atsižvelgdama į panašų peticijos 
pateikėjo pateiktą skundą. Komisija gavo daug dokumentų.

Atsakingos Komisijos tarnybos skundą nagrinėja pagal ES teisės aktus dėl viešųjų pirkimų, 
konkrečiai pagal Direktyvą 2004/18EB1.

Nagrinėdamos minėtą skundą Komisijos tarnybos prireikus kreipsis į kompetentingas valdžios 
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institucijas, siekdamos pateikti savo nuomonę apie skunde nurodytus faktus.
Jei išnagrinėjusi papildomai pateiktą informaciją ir apsikeitusi nuomonėmis šiuo klausimu su 
Graikijos valdžios institucijomis Komisija manys, kad buvo pažeisti ES teisės aktai dėl 
viešųjų pirkimų vykdant konkursų procedūras, ji pradės tyrimą pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 258 straipsnio nuostatas.“
4. Komisijos atsakymas (REV), gautas 2012 m. sausio 27 d.

„Nurodytoje peticijoje iškeltą klausimą Komisija išnagrinėjo, atsižvelgdama į peticijos 
pateikėjo pateiktą skundą.

Skundas buvo įvertintas pagal ES teisės aktus dėl viešųjų pirkimų, konkrečiai pagal 
Direktyvą 2004/18EB1.

Atsižvelgdama į tyrimus skundo pateikėjo iškeltu klausimu, Komisija nemano, kad buvo 
pažeisti ES teisės aktai dėl viešųjų pirkimų vykdant konkursų procedūras.

Laiškas, kuriuo skundo pateikėjas informuojamas apie pirmiau minėtas išvadas išsiųstas 
2011 m. rugsėjo 7 d. Komisija pareiškė ketinimą užbaigti bylą, nebent per keturias savaites 
nuo pirmiau minėto laiško išsiuntimo skundo pateikėjas pateiktų daugiau informacijos, kuri 
pakeistų vertinimą.

2011 m. spalio 13 d. Komisija užbaigė bylą.“
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