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Temats: Lūgumraksts Nr. 1615/2010, ko „Kataskevastiki Dias A.T.E.V.E” vārdā 
iesniedza Grieķijas valstspiederīgais Ioannis Katsodoniotakis, par valstij 
piederošo uzņēmumu „Ellinika Touristika Akinita” un tā iespējamu ES 
iepirkumu noteikumu neievērošanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka valstij piederošais uzņēmums „Elinika Touristika 
Akinita (ETA)” nav ievērojis Grieķijas un ES iepirkuma noteikumus attiecībā uz 
apgaismojuma projektu Spinalongas salā. Lūgumraksta iesniedzējs arī uzsver, ka izvēlētā 
projekta izmaksas bija vairāk kā EUR 500 000 augstākas nekā citiem pretendentiem.  Tā kā 
lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka tā ir ļaunprātīga nodokļu maksātāju naudas izlietošana, 
viņš lūdz veikt visaptverošu šī jautājuma izmeklēšanu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 4. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 10. jūnijā

Lūgumrakstā minēto jautājumu Komisija izskata saistībā ar līdzīgu sūdzību, ko tā saņēmusi 
no lūgumraksta iesniedzēja. Šajā sakarībā Komisija ir saņēmusi lielu daudzumu dokumentu.
Komisijas kompetentie dienesti sūdzību pašlaik izvērtē, ņemot vērā ES tiesību aktus par 
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publisko iepirkumu, proti, Direktīvu 2004/18/EK1.

Saistībā ar iepriekš minētās sūdzības pārbaudi, Komisijas dienesti vajadzības gadījumā 
sazināsies ar kompetentām valsts iestādēm, lai noskaidrotu to viedokli par ziņotajiem faktiem.

Ja pēc saņemtās papildu informācijas pārbaudes un viedokļu apmaiņas ar Grieķijas iestādēm 
Komisija uzskatīs, ka saistībā ar konkursa procedūrām ir pārkāpti ES tiesību akti publiskā 
iepirkuma jomā, tā sāks izmeklēšanu, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienības darbību 
258. pantu.

4. Komisijas atbilde (REV), kas saņemta 2012. gada 27. janvārī

Minētajā lūgumrakstā aplūkoto jautājumu Komisija izskatīja saistībā ar sūdzību, ko tā 
saņēmusi no lūgumraksta iesniedzēja. 

Sūdzība tika izvērtēta, ņemot vērā ES tiesību aktus par publisko iepirkumu, proti, Direktīvu 
2004/18/EK2.

Pēc sūdzības iesniedzēja minēto jautājumu pārbaudes Komisija neuzskata, ka saistībā ar 
konkursa procedūrām ir pārkāpti ES tiesību akti publiskā iepirkuma jomā. 

Vēstule, kurā sūdzības iesniedzējs tika informēts par minēto atzinumu, viņam tika nosūtīta 
2011. gada 7. septembrī. Komisija arī informēja viņu par savu nodomu izbeigt lietu, ja vien tā 
četru nedēļu laikā no minētās vēstules nosūtīšanas nesaņems papildu informāciju no sūdzības 
iesniedzēja, kas tai liks mainīt savu novērtējumu. 

Komisija lietu izbeidza 2011. gada 13. oktobrī.
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