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Betreft: Verzoekschrift 1615/2010, ingediend door Ioannis Katsodoniotakis 
(Griekse nationaliteit), namens "Kataskevastiki Dias A.T.E.V.E", over het 
staatsbedrijf "Ellinika Touristika Akinita" en de inbreuk die dit op de 
aanbestedingsregels van de EU zou hebben gemaakt

1. Samenvatting

Indiener stelt dat het staatsbedrijf "Elinika Touristika Akinita (ETA)" inbreuk heeft gemaakt 
op de aanbestedingsregels van zowel Griekenland als de EU in verband met een 
verlichtingsproject op het eiland Spinalonga. Indiener benadrukt tevens dat de kosten voor het 
geselecteerde project meer dan 500 000 euro hoger waren dan dat van de andere aanbieders.
Omdat er naar de mening van indiener sprake is van een zeer ernstig misbruik van geld van de 
belastingbetalers, verzoekt hij een zorgvuldig onderzoek naar deze zaak in te stellen.

2. Ontvankelijkheid

Op 4 april 2011 ontvankelijk verklaard. De Commissie is overeenkomstig artikel 202, lid 6 
om inlichtingen verzocht.

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 10 juni 2011.

De Commissie onderzoekt het probleem dat in het verzoekschrift aan de orde wordt gesteld 
momenteel in het kader van een soortgelijke klacht die zij van indiener heeft ontvangen. In dit 
verband heeft zij omvangrijke documentatie ontvangen.

De klacht wordt momenteel in het licht van de EU-wetgeving inzake 
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overheidsaanbestedingen, te weten Richtlijn 2004/18 EG1 beoordeeld door de bevoegde 
diensten van de Commissie.

In het kader van het onderzoek van voornoemde klacht nemen de diensten van de Commissie, 
zo nodig, contact op het de bevoegde nationale overheden, om hun standpunt over de aan de 
kaak gestelde feiten te verzamelen.

Indien de Commissie, na onderzoek van de aanvullende gegevens en na ter zake met de 
Griekse instanties van gedachten te hebben gewisseld, van oordeel is dat er in verband met de 
aanbestedingsprocedures in kwestie sprake is van overtreding van de EU-wetgeving, opent zij 
een onderzoek op de grondslag van artikel 258 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 januari 2012

De Commissie heeft het probleem waarover in het verzoekschrift wordt geklaagd, onderzocht. 

Zij heeft de klacht beoordeeld in het licht van EU-wetgeving inzake overheidsaanbestedingen, 
te weten Richtlijn 2004/18 EG2.

Na haar onderzoek naar aanleiding van de klachten over deze aanbestedingsprocedure kwam 
de Commissie tot de conclusie dat er geen sprake is van een inbreuk op de EU-wetgeving 
inzake overheidsaanbestedingen. 

Op 7 september 2011 heeft de Commissie bovenstaande bevindingen aan indiener 
meegedeeld en aangegeven de zaak te zullen sluiten, tenzij indiener haar binnen vier weken 
van nadere informatie zou kunnen voorzien om haar beoordeling bij te stellen. 

Op 13 oktober 2011 heeft de Commissie de zaak gesloten.
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