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Θέμα: Αναφορά αριθ. 1197/2019, του M.C., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με 
εικαζόμενη παραβίαση της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού από τις 
περιφερειακές αρχές της Απουλίας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων επισημαίνει ότι μια σοβαρή παραβίαση των κανόνων ανταγωνισμού που αφορά 
διαδικασία διαγωνισμού για κατασκευαστικά έργα έχει προκαλέσει μια μακροχρόνια νομική 
διαφορά με τις περιφερειακές αρχές, στην οποία περιλαμβάνονται και ορισμένες προσπάθειες 
του αναφέροντος για ακύρωση της διαδικασίας από το διοικητικό δικαστήριο. Αφού 
εξακρίβωσε κατά πρώτον ότι η διαδικασία του διαγωνισμού συνιστούσε παράβαση του 
ποινικού δικαίου (βλέπε «Πληροφορίες» 1 (1), ο αναφέρων υπέβαλε στις περιφερειακές αρχές 
της Απουλίας σειρά καταγγελιών με τις οποίες τους ζητούσε την ακύρωση της αρχικής τους 
πρόσκλησης για υποβολή προσφορών και την αντικατάστασή της από διαδικασία σύμφωνη με 
τους κανόνες του θεμιτού ανταγωνισμού. Λόγω της συνεχιζόμενης αδράνειας των 
περιφερειακών αρχών, ο αναφέρων προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας (βλ. 
«Πληροφορίες» 1 (2)), το οποίο αποφάνθηκε δύο φορές υπέρ του αναφέροντος, το 2015 και το 
2017 αντίστοιχα. Στο μεσοδιάστημα, οι περιφερειακές αρχές αρνούνταν επίμονα να 
ακυρώσουν την παράτυπη διαδικασία διαγωνισμού και να προβούν σε νέα πρόσκληση 
υποβολής προσφορών, με την αιτιολογία ότι, κατά την ημερομηνία της πρώτης απόφασης του 
Συμβουλίου της Επικρατείας, θα ήταν υπερβολικά δαπανηρό να αρχίσουν ξανά από το μηδέν 
οι οικοδομικές εργασίες (βλέπε «Πληροφορίες» 1 (3)). Παρά τις δύο αποφάσεις με τις οποίες 
διατάσσονταν οι περιφερειακές αρχές να ακυρώσουν τη διαδικασία του διαγωνισμού και να 
λάβουν τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα, η διαφορά παραπέμφθηκε στο Συμβούλιο της 
Επικρατείας για τρίτη φορά (βλέπε «Πληροφορίες» 1 (4)). Ωστόσο, η τρίτη απόφαση (5 Ιουνίου 
2018) διέφερε εν μέρει από τις προηγούμενες, δεδομένου ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας, 
αφού σημείωνε ότι το κτήριο έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, δεν διέτασσε την κατεδάφισή του, 
πόσο μάλλον την προκήρυξη ενός νέου διαγωνισμού (βλέπε «Πληροφορίες» 1 (5)). Στην 
τελική απόφασή του (28 Μαΐου 2019), απέρριπτε επίσης το δικαίωμα αποζημίωσης του 
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υπογράφοντος, λόγω του ότι τα έργα ήταν ήδη σε ένα σημείο από το οποίο δεν υπήρχε η 
δυνατότητα επιστροφής (βλέπε «Πληροφορίες» 1(6)). Τέλος, προς επίρρωση του ισχυρισμού 
του, ο αναφέρων παραπέμπει στη νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ, βάσει της οποίας 
απαιτείται από τα κράτη μέλη να αποκαθιστούν τις ζημίες που προκύπτουν από παραβίαση του 
δικαίου της ΕΕ, εν προκειμένω του άρθρου 101 της ΣΛΕΕ και της οδηγίας 2004/18 για τη 
θέσπιση κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις έργων (βλέπε «Πληροφορίες» 2.1), στον βαθμό 
που απορρέουν από απόφαση δικαστηρίου το οποίο αποφαίνεται σε τελευταίο βαθμό - του 
Συμβουλίου της Επικρατείας. Επισημαίνει ότι στην προκείμενη υπόθεση πληρούνται όλες οι 
προϋποθέσεις που έχει θέσει το Δικαστήριο (βλ. «Πληροφορίες 2 (2)). Ως εκ τούτου, καλεί την 
ΕΕ να κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει της Συνθήκης και του παράγωγου δικαίου σχετικά 
με τον ελεύθερο ανταγωνισμό, καθώς και του άρθρου 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 26 Μαρτίου 2020. Η Επιτροπή εκλήθη να παράσχει 
πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 227 παράγραφος 6 του Κανονισμού.

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 8 Ιουνίου 2020

Η αναφορά 

1. Πραγματικά περιστατικά 

Η αναφορά αφορά διαδικασία διαγωνισμού που προκηρύχθηκε το 2002 για την επιλογή του 
προκαταρκτικού έργου για την κατασκευή των εγκαταστάσεων του Κοινοβουλίου της 
Περιφέρειας της Απουλίας. 

Το έργο του αναφέροντος κατατάχθηκε ως το δεύτερο καλύτερο σε σύγκριση με το έργο που 
υπέβαλε άλλος ανταγωνιστής. 

Με βάση το επιλεγέν έργο, το 2010 προκηρύχθηκε νέα διαδικασία διαγωνισμού για την 
ανάθεση της σύμβασης για την τελική κατασκευή του κτιρίου. Φαίνεται ότι οι εργασίες 
κατασκευής ολοκληρώθηκαν το 2019. 

Ωστόσο, πριν από την ολοκλήρωση του κατασκευαστικού έργου, η διαδικασία διαγωνισμού 
του 2002 αποτέλεσε επίδικο αντικείμενο πολυάριθμων δικαστικών διαδικασιών ενώπιον των 
ιταλικών δικαστηρίων, οι οποίες οδήγησαν, ειδικότερα, στις ακόλουθες αποφάσεις:

- απόφαση του 2013 με την οποία το Corte di Cassazione (Ανώτατο Ακυρωτικό 
Δικαστήριο της Ιταλίας σε ποινικές υποθέσεις) έκρινε ότι η εξεταστική επιτροπή στη 
διαδικασία του διαγωνισμού του 2002 είχε διαπράξει τα ποινικά αδικήματα της 
παραποίησης και της νόθευσης του διαγωνισμού1· 

1 Μετά την έκδοση της απόφασης του 2013 από το Corte di Cassazione, έχουν κινηθεί περαιτέρω δικαστικές 
διαδικασίες σε αστικά δικαστήρια σχετικά με αιτήσεις αποζημίωσης που υποβλήθηκαν κατά των μελών της 
εξεταστικής επιτροπής του 2002 που κρίθηκαν ένοχοι για ποινικά αδικήματα. Αυτό φέρεται να οδήγησε σε 
απόφαση του 2018 με την οποία το Corte di Appello di Bari (Εφετείο του Μπάρι) υποχρέωσε τους εν λόγω 
παραβάτες να καταβάλουν στον αναφέροντα διάφορα εκατομμύρια σε αποζημιώσεις (βλ. δελτία Τύπου 
https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2018/03/14/nuova-sede-regione-ci-fu-una-turbativa-

https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2018/03/14/nuova-sede-regione-ci-fu-una-turbativa-risarcimento-progettistaBari02.html
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- αποφάσεις που εξέδωσε το Consiglio di Stato (Ανώτατο Ιταλικό Δικαστήριο για 
διοικητικές υποθέσεις) τα έτη 2015, 2017, 2018 και 2019. 

2. Οι ισχυρισμοί του αναφέροντος 

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για την απόφαση του 2019 σύμφωνα με την οποία το Consiglio di 
Stato (ιταλικό Συμβούλιο της Επικρατείας/CdS) απέρριψε το αίτημά του να του καταβάλει η 
Περιφέρεια της Απουλίας αποζημίωση. 

Κατά την άποψη του αναφέροντος, η εν λόγω απόφαση του 2019 έρχεται σε αντίθεση με την 
απόφαση που εκδόθηκε από το ίδιο CdS το 2017. Βάσει αυτής της άποψης, ο αναφέρων θεωρεί 
ότι, με την απόφασή του του 2019, το CdS έχει παραβιάσει την αρχή του δικαίου της ΕΕ για 
την ισχύ του δεδικασμένου (res judicata). 

Ο αναφέρων υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ένα κράτος μέλος υποχρεούται να αποκαθιστά τις ζημίες που προκαλούνται από το 
γεγονός ότι έχει παραβιάσει την ενωσιακή νομοθεσία, και ότι η εν λόγω υποχρέωση υφίσταται 
ακόμη και όταν η επίμαχη παράβαση απορρέει από απόφαση εθνικού δικαστηρίου που 
αποφαίνεται σε τελευταίο βαθμό. 

Ο αναφέρων, συνεπώς, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι – δεδομένου ότι με την απόφαση την 
οποία εξέδωσε το CdS, το 2019, παραβιάζεται το ενωσιακό δίκαιο (η αρχή του ενωσιακού 
δικαίου με την οποία προστατεύεται η ισχύς του δεδικασμένου) και δεδομένου ότι το CdS 
συνιστά εθνικό δικαστήριο που δικάζει σε τελευταίο βαθμό – η Επιτροπή θα πρέπει να κινήσει 
διαδικασία επί παραβάσει με στόχο να εξασφαλιστεί ότι οι ιταλικές αρχές θα επανορθώσουν 
τις ζημίες που προκλήθηκαν στον αναφέροντα από την απόφαση του CdS το 2019. 

Παρατηρήσεις της Επιτροπής 

Η άποψη του αναφέροντος ότι η απόφαση του CdS του 2019 έρχεται σε αντίθεση με την 
απόφαση του CdS του 2017 βασίζεται στον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύει ο αναφέρων τις 
διάφορες αποφάσεις του CdS.

Η Επιτροπή εξηγεί κατωτέρω τους λόγους για τους οποίους δεν συμμερίζεται τις ερμηνείες του 
αναφέροντος2.

α) Η απόφαση του 20153 

Τα ποινικά αδικήματα που στοιχειοθετούνται στην απόφαση που εξέδωσε το Ακυρωτικό 
Δικαστήριο το 2013 σημαίνουν σαφώς ότι η διαδικασία διαγωνισμού του 2002 διεξήχθη 
κατά παράβαση του θεμιτού ανταγωνισμού. 

Σε αυτή τη βάση, ο αναφέρων έστειλε, το 2013, επιστολές στην Περιφέρεια της Απουλίας 

risarcimento-progettistaBari02.htmlκαι https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/home/1078865/nuova-
sede-regione-puglia-si-muove-la-procura-emiliano-mando-gli-atti-al-pm.html). 
2 Οι εξηγήσεις της Επιτροπής συνοψίζουν και αποσαφηνίζουν περαιτέρω τις απαντήσεις που έδωσε η Επιτροπή 
στον αναφέροντα στο πλαίσιο του φακέλου καταγγελίας CHAP (2019) 3048 (οι εν λόγω απαντήσεις 
περιλαμβάνουν την επιστολή της Επιτροπής, της 3/2/2020, που επισυνάπτεται στον συμπληρωματικό φάκελο τον 
οποίο ο αναφέρων υπέβαλε στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 12/3/2020). 
3 Απόφαση αριθ. 2237/2015. 

https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2018/03/14/nuova-sede-regione-ci-fu-una-turbativa-risarcimento-progettistaBari02.html
https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/home/1078865/nuova-sede-regione-puglia-si-muove-la-procura-emiliano-mando-gli-atti-al-pm.html
https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/home/1078865/nuova-sede-regione-puglia-si-muove-la-procura-emiliano-mando-gli-atti-al-pm.html


PE653.738v01-00 4/8 CM\1206962EL.docx

EL

προκειμένου να ακυρωθεί η διαδικασία διαγωνισμού του 2002 και να δρομολογηθεί μια 
νέα διαδικασία υποβολής προσφορών («αίτηση του αναφέροντος του 2013»). 

Με την απόφαση που εξέδωσε το 2015, το CdS έκρινε ότι – λαμβάνοντας υπόψη τα σοβαρά 
ποινικά αδικήματα που διαπράχθηκαν στο πλαίσιο της διαδικασίας του διαγωνισμού (όπως 
στοιχειοθετήθηκαν από την απόφαση που εξέδωσε το Ακυρωτικό Δικαστήριο το 2013) και 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το κτίριο δεν είχε κατασκευαστεί ακόμη – η Περιφέρεια είχε την 
υποχρέωση να απαντήσει στην αίτηση του αναφέροντος του 2013. 

Ο αναφέρων φαίνεται να δίνει την ερμηνεία ότι, με την απόφαση που εξέδωσε το 2015, το 
CdS διαπίστωσε ότι η περιφέρεια είχε καταρχήν την υποχρέωση να ακυρώσει τη διαδικασία 
διαγωνισμού του 2002. 

Ωστόσο, η Επιτροπή παρατηρεί ότι στην απόφαση του 2015 αναφέρεται σαφώς ότι, με την 
απάντηση της περιφέρειας στην αίτηση του αναφέροντος του 2013, θα πρέπει να 
αξιολογείται κατά πόσον τα διακυβευόμενα δημόσια συμφέροντα (συμπεριλαμβανομένων 
ιδίως των σοβαρών αξιόποινων πράξεων που διαπράχθηκαν στο πλαίσιο της διαδικασίας 
διαγωνισμού του 2002) καθιστούσαν αναγκαία την ακύρωση της διαδικασίας διαγωνισμού 
του 20024. 

Αυτό σημαίνει σαφώς ότι – σε αντίθεση με όσα φαίνεται να προτείνει ο αναφέρων – με την 
απόφαση του 2015 δεν αποκλείστηκε η δυνατότητα της περιφέρειας να αποφασίσει νόμιμα 
να μην ακυρώσει τη διαδικασία διαγωνισμού του 2002 και να μην δρομολογήσει νέα 
διαδικασία διαγωνισμού5. 

β) Η απόφαση του 20176 

Προκειμένου να συμμορφωθεί με την απόφαση του 2015, η Περιφέρεια εξέδωσε την 
απόφαση 147/2016, με την οποία αποφάσισε να μην ακυρώσει τη διαδικασία διαγωνισμού 
του 2002 και να μη δρομολογήσει νέα διαδικασία διαγωνισμού. 

Το σκεπτικό της Περιφέρειας στην απόφαση 147/2016 ήταν ότι η ακύρωση της διαδικασίας 
διαγωνισμού του 2002 και η έναρξη νέας διαδικασίας διαγωνισμού θα ήταν πολύ 
δαπανηρές, ιδίως διότι θα απαιτούνταν η κατεδάφιση των ήδη εκτελεσθέντων 

4 Βλ. τμήμα 5 στο τέλος της απόφασης του 2015, όπου το CdS αποφάσισε ότι η περιφέρεια είχε την υποχρέωση 
να λάβει ρητή θέση σχετικά με την αίτηση του αναφέροντος, αξιολογώντας εάν υπήρχαν λόγοι δημόσιου 
συμφέροντος που θα απαιτούσαν την ακύρωση της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων του 2002 («deve essere 
accolto il ricorso di primo grado proposto dall’ing. Michele Cutolo e deve essere dichiarato l’obbligo della Regione 
Puglia di pronunciarsi sulle sue istanze di diffida, valutando se vi siano ragioni di interesse pubblico, tali da 
disporre l’annullamento degli atti risultati illegittimi e di quelli successivi)» — προσθήκη έμφασης). 
5 Διάφορα αποσπάσματα της αναφοράς (βλ. π.χ. σελίδα 3, πρώτη παράγραφος της επιστολής του αναφέροντος με 
ημερομηνία 22/11/2019) δίνουν την εντύπωση ότι, με την απόφαση που εξέδωσε το 2015, το CdS  δήλωσε ότι το 
δημόσιο συμφέρον για την αποκατάσταση της νομιμότητας «πρέπει να υπερισχύει» («doveva assumere ruolo 
preminente») σε σχέση με τα άλλα διακυβευόμενα δημόσια συμφέροντα, υπονοώντας ότι, λόγω των σοβαρών 
αξιόποινων πράξεων που διαπράχθηκαν στο πλαίσιο της διαδικασίας του 2002, το CdS έκρινε ότι η Περιφέρεια 
είχε την υποχρέωση να ακυρώσει τη διαδικασία διαγωνισμού του 2002. Ωστόσο, η Επιτροπή παρατηρεί ότι στην 
απόφαση του 2015 δεν αναφέρεται οποιαδήποτε φράση που να μπορεί να θεωρηθεί ότι σημαίνει πως το δημόσιο 
συμφέρον για αποκατάσταση της νομιμότητας θα πρέπει να υπερισχύει των άλλων διακυβευόμενων δημόσιων 
συμφερόντων.
6 Απόφαση 51/2017. 
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κατασκευαστικών έργων, τα οποία αντιπροσώπευαν το 38,4 % του συνόλου των έργων. 

Στην απόφαση 147/2016 δεν αναφέρονταν καν τα ποινικά αδικήματα που διαπράχθηκαν 
στο πλαίσιο της διαδικασίας διαγωνισμού του 2002. 

Με την απόφαση που εξέδωσε το 2017, το CdS ακύρωσε την απόφαση 147/2016 και έδωσε 
την εντολή την Περιφέρεια να εκδώσει νέα απόφαση. 

Ο αναφέρων θεωρεί ότι αυτό σημαίνει ότι, με την απόφαση που εξέδωσε το 2017, το CdS 
απεφάνθη ότι ακόμη και το τόσο ουσιώδες ποσοστό εκτέλεσης των έργων που ανήρχετο σε 
38,4 % δεν αποτελούσε «σημείο χωρίς επιστροφή», που θα καθιστούσε αδύνατον για την 
Περιφέρεια να ακυρώσει τη διαδικασία διαγωνισμού του 2002. 

Με άλλα λόγια, σύμφωνα με τον αναφέροντα, με την απόφαση του 2017 ακυρώθηκε η 
απόφαση 147/2016, καθώς το CdS έκρινε, πρώτον, ότι η Περιφέρεια υπείχε, κατ’ αρχήν, 
την υποχρέωση να ακυρώσει τη διαδικασία διαγωνισμού του 2002 και, δεύτερον, ότι ο 
ρυθμός εκτέλεσης του έργου σε ποσοστό 38,4% δεν ήταν τόσο υψηλός ώστε να απαλλαγεί 
η Περιφέρεια από αυτήν την υποχρέωση. 

Η Επιτροπή κρίνει ότι αυτή η ερμηνεία δεν είναι ορθή. 

Πράγματι, στην απόφαση του 2017 εξηγείται ότι στην απόφαση της Περιφέρειας 147/2016, 
για να δικαιολογηθεί η απόφαση της τελευταίας να μην ακυρωθεί η διαδικασία 
διαγωνισμού του 2002, θα έπρεπε να είχε ληφθεί υπόψη όχι μόνο το κόστος κατεδάφισης 
των ήδη εκτελεσθέντων έργων, που ανήρχοντο στο 38,4 % του συνόλου των έργων, αλλά 
επίσης και οι σοβαρές αξιόποινες πράξεις που τελέστηκαν στο πλαίσιο της διαδικασίας 
διαγωνισμού του 2002. Δεδομένου ότι στην απόφαση 147/2016 δεν είχαν ληφθεί υπόψη οι 
εν λόγω αξιόποινες πράξεις (αλλά είχε ληφθεί υπόψη μόνο το κόστος κατεδάφισης), το CdS  
έκρινε ότι αυτή θεμελιώθηκε σε ελλιπή αιτιολόγηση. Για τον λόγο αυτό, με την απόφαση 
που εξέδωσε το 2017, το CdS ακύρωσε την απόφαση 147/2016 και έδωσε την εντολή την 
Περιφέρεια να εκδώσει νέα απόφαση7. 

Αυτό σαφώς σημαίνει ότι – σε αντίθεση με την ερμηνεία του αναφέροντος – η απόφαση 
του 2017 (όπως ακριβώς και η απόφαση του 2015) δεν όριζε ότι η Περιφέρεια υπείχε κατ’ 
αρχήν υποχρέωση να ακυρώσει τη διαδικασία διαγωνισμού του 2002. Κατά συνέπεια, η 
απόφαση του 2017 δεν μπορεί να εκληφθεί ως μια απόφαση με την οποία κρίνεται ότι το 
ποσοστό εκτέλεσης των έργων του 38,4% δεν ήταν τόσο υψηλό ώστε να απαλλαγεί η 
Περιφέρεια από μια υποχρέωση που αρχικώς δεν επιβλήθηκε με την απόφαση του 2017 

7 Βλέπε μέρος 5.1 της απόφασης του 2017, όπου το CdS εξηγεί ότι η απόφαση 147/2016 πρέπει να ακυρωθεί διότι 
η απόφαση αυτή – με το να λαμβάνει μεν υπόψη το κόστος κατεδάφισης των ήδη εκτελεσθέντων έργων, αλλά όχι 
τις αξιόποινες πράξεις που τελέστηκαν στο πλαίσιο της διαδικασίας διαγωνισμού του 2002 – κατέδειξε ότι η 
απόφαση της Περιφέρειας να μην προβεί σε ακύρωση της διαδικασίας διαγωνισμού του 2002 δεν βασιζόταν σε 
στάθμιση όλων των διακυβευόμενων  δημόσιων συμφερόντων που έπρεπε να συνεκτιμηθούν («la citata delibera 
regionale n. 147 del 23 febbraio 2016 è fondata esclusivamente su considerazioni di natura economico-finanziaria, 
che omettono del tutto di considerare i rilievi penalistici della vicenda […] Il carattere elusivo del provvedimento 
regionale in considerazione della insufficiente valutazione degli elementi posti a suo fondamento nonché della 
assoluta mancanza di qualsiasi riferimento ai profili di carattere penalistico che avevano caratterizzato la procedura 
di gara (profilo su cui la sentenza ottemperanda aveva particolarmente insistito) risalta ancor più se si tiene conto 
che con la sentenza della cui ottemperanza si discute non era stato in alcun modo vincolato il potere discrezionale 
dell’amministrazione in sede di decisione delle istanze di autotutela avanzate dal ricorrente» – προσθήκη 
έμφασης). 
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(όπως ακριβώς και με την απόφαση του 2015)8. 

γ) Η απόφαση του 20189 

Προκειμένου να συμμορφωθεί με την απόφαση του 2017, η Περιφέρεια εξέδωσε την 
απόφαση 365/2017. 

Στο πλαίσιο της νέας αυτής απόφασης, η Περιφέρεια – αφού στάθμισε όλα τα 
διακυβευόμενα δημόσια συμφέροντα, συμπεριλαμβανομένων όχι μόνο του κόστους 
κατεδάφισης των ήδη εκτελεσθέντων έργων, αλλά και των σοβαρών αξιόποινων πράξεων 
που τελέστηκαν στο πλαίσιο της διαδικασίας διαγωνισμού του 2002, επιβεβαίωσε την 
απόφασή της να μην ακυρώσει τη διαδικασία διαγωνισμού του 2002. 

Προβαίνοντας σε αυτή τη στάθμιση των συμφερόντων, η απόφαση 365/2017 υπογράμμιζε 
ότι εν τω μεταξύ οι κατασκευαστικές εργασίες είχαν σημειώσει περαιτέρω πρόοδο και ότι 
το κτίριο είχε πράγματι «σχεδόν ολοκληρωθεί» (γεγονός που σήμαινε ότι το κόστος 
κατεδάφισης θα ήταν ακόμη πιο ακριβό, σε σύγκριση με την κατάσταση που είχε 
διαμορφωθεί στο πλαίσιο της προηγούμενης απόφασης 147/2016). 

Με την απόφαση που εξέδωσε το 2018, το CdS απεφάνθη ότι η απόφαση 365/2017 
αποτέλεσε έγκυρη απάντηση στην αίτηση του αναφέροντος του 2013. 

Το CdS θεμελίωσε την απόφασή του στα ακόλουθα πορίσματα: 

- η απόφαση 365/2017 περιλαμβάνει πλήρες σκεπτικό, ήτοι σκεπτικό όπου λαμβάνονται 
υπόψη όχι μόνον το κόστος της κατεδάφισης, αλλά και οι αξιόποινες πράξεις που 
τελέστηκαν στο πλαίσιο της διαδικασίας διαγωνισμού του 2002·

- με το εν λόγω σκεπτικό (πέραν του ότι είναι πλήρες) παρέχεται πλήρης αιτιολόγηση για 
την απόφαση της Περιφέρειας να μην ακυρώσει τη διαδικασία διαγωνισμού του 2002. 
Ειδικότερα, δεδομένου ότι (σύμφωνα με την απόφαση 365/2017) το κτίριο είχε «σχεδόν 
ολοκληρωθεί», θα ήταν παράλογο για την περιφέρεια να λάβει αντίθετη απόφαση (δηλαδή 
να ακυρώσει τη διαδικασία διαγωνισμού του 2002). 

Ο αναφέρων σαφώς δηλώνει ότι δεν ενίσταται στην απόφαση του 2018, καθώς συμφωνεί 
ότι  – δεδομένου ότι το ποσοστό  εκτέλεσης των έργων είχε αυξηθεί σε «περίπου 100%» το 
2017 (αυτό παραπέμπει στη δήλωση που περιλαμβάνεται στην απόφαση 365/2017 ότι το 
κτίριο ήταν «σχεδόν ολοκληρωμένο») – θα ήταν παράλογο για την Περιφέρεια να 
ακυρώσει τη διαδικασία διαγωνισμού και να δρομολογήσει νέα διαδικασία10. 

8 Διάφορα αποσπάσματα της αναφοράς (βλ. π.χ. σελίδα 3, πρώτη παράγραφος της επιστολής του αναφέροντος με 
ημερομηνία 22/11/2019) δίνουν την εντύπωση ότι, με την απόφασή του του 2017, το CdS  δήλωσε ότι το δημόσιο 
συμφέρον για την προστασία του ανταγωνισμού «έπρεπε να έχει προτεραιότητα» («si doveva prioritariamente 
considerare») σε σχέση με τα άλλα διακυβευόμενα δημόσια συμφέροντα, υπονοώντας ότι, λόγω των σοβαρών 
αξιόποινων πράξεων που τελέστηκαν στο πλαίσιο της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων του 2002, το CdS έκρινε 
ότι η Περιφέρεια είχε την υποχρέωση να ακυρώσει τη διαδικασία διαγωνισμού του 2002. Ωστόσο, η Επιτροπή 
παρατηρεί ότι στην απόφαση του 2017 δεν αναφέρεται οποιαδήποτε φράση που να μπορεί να θεωρηθεί ότι 
σημαίνει ότι το δημόσιο συμφέρον για την προστασία του ανταγωνισμού θα πρέπει να υπερισχύει των άλλων 
διακυβευόμενων δημόσιων συμφερόντων. 
9 Απόφαση αριθ. 3378/2018. 
10 Βλέπε, ιδίως, τη σελίδα 2 της πρόσθετης επιστολής που υπέβαλε ο αναφέρων στην Επιτροπή Αναφορών του 
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Τονίζοντας το γεγονός ότι το 2017 το ποσοστό εκτέλεσης των έργων είχε αυξηθεί σε 
«σχεδόν 100 %», ο αναφέρων φαίνεται να ερμηνεύει την απόφαση του 2018 υπό την έννοια 
ότι – εάν η Περιφέρεια είχε απαντήσει στην αίτησή του του 2013 πολύ νωρίτερα, δηλαδή 
σε χρόνο κατά τον οποίο το ποσοστό εκτέλεσης των έργων ήταν πολύ χαμηλότερο του 
100 % - η Περιφέρεια δεν θα είχε βάσιμους λόγους να αποφύγει την υποχρέωσή της να 
ακυρώσει τη διαδικασία διαγωνισμού του 200211.

Βάσει αυτού, ο αναφέρων ισχυρίστηκε ότι η Περιφέρεια θα πρέπει να καταβάλει 
αποζημίωση διότι απάντησε στην αίτηση που υπέβαλε το 2013 πολύ καθυστερημένα, ήτοι 
το 2017. 

Το CdS εξέταση την αξίωση του αναφέροντος για αποζημίωση στην απόφαση του 2019. 

δ) Η απόφαση του 201912 

Με την απόφαση του 2019 απορρίφθηκε η αξίωση του αναφέροντα να του καταβάλει 
αποζημίωση η Περιφέρεια. 

Αυτή η απορριπτική απόφαση βασίζεται στο πόρισμα του CdS ότι, την επίμαχη ημερομηνία 
(δηλαδή την 4η Μαΐου 2015)13, το ποσοστό εκτέλεσης των κατασκευαστικών έργων 
ανήρχετο σε 31,62%, το οποίο ήταν ήδη επαρκώς υψηλό προκειμένου να θεωρηθεί «σημείο 
χωρίς επιστροφή» με το οποίο αιτιολογείται η απόφαση της Περιφέρειας να μην ακυρώσει 
τη διαδικασία διαγωνισμού του 2002. 

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι, δεδομένου ότι στην απόφαση του 2019 αναφέρεται ότι το 
ποσοστό εκτέλεσης 31,62 % υπήρξε «σημείο χωρίς επιστροφή», και δεδομένου ότι η 
απόφαση του 2017 θα έπρεπε – σύμφωνα με τον αναφέροντα – να ερμηνευθεί υπό την 
έννοια ότι το ποσοστό εκτέλεσης 38,4 % δεν αποτελούσε «σημείο χωρίς επιστροφή»14, η 
απόφαση του 2019 έρχεται σε αντίθεση με την απόφαση του 2017. 

Με άλλα λόγια, ο αναφέρων θεωρεί ότι υπάρχει αντίφαση μεταξύ των αποφάσεων του 2019 
και του 2017 διότι – σύμφωνα με τον αναφέροντα – η απόφαση του 2017 πρέπει να 
ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι ένα ποσοστό εκτέλεσης των έργων 38,4 % δεν ήταν τόσο 
υψηλό ώστε να απαλλαγεί η Περιφέρεια από την υποχρέωσή της να ακυρώσει τη 
διαδικασία διαγωνισμού του 2002, ενώ, από την άλλη πλευρά, με την απόφαση του 2019 
κρίθηκε ότι ένα χαμηλότερο ποσοστό εκτέλεσης, ήτοι το 31,62 %, ήταν αρκετά υψηλό ώστε 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στις 12/3/2020 («lo scrivente non ha avuto e non ha nulla da eccepire, con riguardo 
alle statuizioni della citata sentenza n. 3378/2018 (su cui, come detto, si sono inutilmente e impropriamente 
incentrati i Servizi della C.E.), trattandosi di autonome e libere decisioni del Giudice, che, avendo preso atto che 
“l’opera era ormai quasi ultimata” (cioè giunta quasi al 100%), ha stabilito che la decisione di non demolire l’opera, 
assunta dalla Regione con Delibera n. 365/2017 del 21/03/2017, era “corretta”, “se non altro per ragioni di buon 
senso” di non demolire “un’opera ormai quasi ultimata”.»). 
11 Με άλλα λόγια, ο αναφέρων φαίνεται να ερμηνεύει την απόφαση του 2018 σύμφωνα με την ερμηνεία που 
έδωσε στην απόφαση του 2017. Στο ανωτέρω στοιχείο β΄, η Επιτροπή έχει ήδη εξηγήσει τον λόγο που δεν 
συμφωνεί με την εν λόγω ερμηνεία. 
12 Απόφαση αριθ. 3491/2019. 
13 Με την απόφαση του 2019 κρίθηκε ότι η  Περιφέρεια υπείχε την υποχρέωση να απαντήσει στο αίτημα του 
αναφέροντος του 2013, όχι κατά το ίδιο έτος, το 2013, οπότε και έστειλε ο αναφέρων το αίτημά του στην 
Περιφέρεια, αλλά κατά την ημερομηνία της απόφασης του 2015, ήτοι στις 4 Μαΐου 2015. 
14 Στην απόφαση του 2019, το CdS χρησιμοποιεί τη φράση «σημείο χωρίς επιστροφή», φράση που δεν 
χρησιμοποιείται στην απόφαση του 2017. 
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να δικαιολογείται η απόφαση της Περιφέρειας να μην ακυρώσει τη διαδικασία διαγωνισμού 
του 2002. 

Η Επιτροπή παρατηρεί, ωστόσο, ότι αυτή η εικαζόμενη αντίφαση μεταξύ των αποφάσεων 
του 2019 και του 2017 εξαρτάται αποκλειστικά από τον τρόπο με τον οποίο ο αναφέρων 
ερμηνεύει την απόφαση του 2017. Η Επιτροπή έχει ήδη καταδείξει, υπό το στοιχείο β) 
ανωτέρω, ότι – σε αντίθεση με την ερμηνεία του αναφέροντος – με την απόφαση του 2017 
το δικαστήριο δεν αποφάνθηκε ότι η Περιφέρεια υπείχε κατ’ αρχήν την υποχρέωση να 
ακυρώσει τη διαδικασία διαγωνισμού του 2002 και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να θεωρηθεί 
ότι στοιχειοθετεί πως ένα ποσοστό εκτέλεσης των έργων 38,4 % δεν ήταν τόσο υψηλό ώστε 
να απαλλαγεί η Περιφέρεια από μια υποχρέωση η οποία ούτως ή άλλως ουδόλως 
στοιχειοθετήθηκε με την απόφαση του 2017. 

Συνεπώς, δεν υπάρχει αντίφαση μεταξύ των αποφάσεων του 2019 και του 2017, διότι – σε 
αντίθεση με τους ισχυρισμούς του αναφέροντος – αμφότερες οι αποφάσεις έκριναν ότι η 
Περιφέρεια μπορούσε νομίμως να αποφασίσει να μην ακυρώσει τη διαδικασία 
διαγωνισμού του 2002 (εφόσον η εν λόγω απόφαση αυτή αιτιολογήθηκε επαρκώς με 
πλήρες σκεπτικό).

Συμπέρασμα

Με βάση τις ανωτέρω παρατηρήσεις, η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι – δεδομένου 
ότι η απόφαση του CdS του 2019 δεν παραβίαζε την αρχή του ενωσιακού δικαίου για την ισχύ 
του δεδικασμένου (res judicata), δεν υφίσταται λόγος να κινηθεί διαδικασία επί παραβάσει 
κατά των ιταλικών αρχών.


