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Suġġett: Petizzjoni 1615/2010, imressqa minn Ioannis Katsodoniotakis, ta' 
ċittadinanza Griega, f’isem il-kumpanija tal-bini “Kataskevastiki Dias 
A.T.E.V.E”, dwar il-kumpanija statali “Ellinika Touristika Akinita” u l-
allegat nuqqas tagħha li tikkonforma mar-regoli tal-UE dwar l-akkwist 
pubbliku

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jgħid li b’rabta ma’ proġett dwar il-provvista ta’ dwal fil-Gżira ta’ Spinalonga, 
il-kumpanija statali “Ellinika Touristika Akinita (ETA)” naqset li tikkonforma mar-regoli 
dwar l-akkwist pubbliku kemm tal-Istat Grieg u kemm tal-UE. Il-petizzjonant jenfasizza 
wkoll li l-ispejjeż tal-proġett magħżul kienu iktar minn 500 000 ewro ogħla minn dawk ta’ 
min tefa’ offerta oħra. Billi l-petizzjonant iqis li dan jikkostitwixxi abbuż gravi ħafna tal-flus 
ta’ min iħallas it-taxxa, huwa jitlob li titwettaq investigazzjoni fil-fond dwar din il-kwistjoni.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-4 ta’ April 2011. L-informazzjoni ntalbet mill-Kummissjoni skont 
l-Artikolu 202(6).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-10 ta’ Ġunju 2011.

Il-Kummissjoni qed teżamina l-kwistjoni mqajma fil-petizzjoni fil-qafas ta’ lment simili 
mressaq lilha mill-petizzjonant. F’dan il-kuntest, il-Kummissjoni rċeviet dokumentazzjoni 
voluminuża.
L-ilment attwalment qed jiġi vvalutat mis-servizzi tal-Kummissjoni kompetenti fid-dawl tal-
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liġi tal-UE dwar l-akkwist pubbliku, jiġifieri d-Direttiva 2004/18KE1.

Fil-qafas tal-analiżi tal-ilment msemmi hawn fuq, is-servizzi tal-Kummissjoni jikkuntattjaw, 
jekk hemm bżonn, lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti sabiex jieħdu l-fehmiet tagħhom 
dwar il-fatti kkundannati.

Jekk, wara l-analiżi tal-informazzjoni ulterjui li waslet u l-iskambju tal-fehmiet mal-
awtoritajiet Griegi dwar din il-kwistjoni, il-Kummissjoni tqis li seħħ ksur tal-liġi tal-UE dwar 
l-akkwist pubbliku f’relazzjoni mal-proċeduri għas-sejħa tal-offerti fil-kwistjoni, se tiftaħ 
investigazzjoni abbażi tal-artikolu 258 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

4. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta' Jannar 2012.

Il-Kummissjoni eżaminat il-kwistjoni in kwistjoni fil-kuntest ta' lment imressaq lilha mill-
petizzjonant. 

L-ilment ġie eżaminat fid-dawl tal-liġi tal-UE dwar l-akkwist pubbliku, jiġifieri d-
Direttiva 2004/18/KE2.

Wara stħarriġ dwar il-kwistjonijiet imqajma fl-ilment, il-Kummissjoni ma qisitx li seħħ ksur 
tal-liġi tal-UE dwar l-akkwist pubbliku b'rabta mal-proċeduri kkonċernati. 

Fis-7 ta' Settembru 2011, intbagħtet ittra lill-petizzjonant biex tinformah dwar is-sejbiet 
imsemmija.  Il-Kummissjoni ħabbret l-intenzjoni tagħha li tagħlaq il-każ, sakemm ma tirċevix 
iktar informazzjoni mill-petizzjonant li tbiddel id-deċiżjoni tagħha, fi żmien erba' ġimgħat 
mid-data meta ntbagħtet l-ittra msemmija hawn fuq. 

Fit-13 ta' Ottubru 2011, il-Kummissjoni għalqet il-każ.
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