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Μεηαμύ:

Κνηλνπξαμία Caramondani Bros Plc
& General Constructions Co. Ltd
Αηηνύληωλ
λ.
Κππξηαθνύ Οξγαληζκνύ Τνπξηζκνύ
Αλαζέηνπζαο Αξρήο

Αναθεωρητική Αρτή
Προσυορών

Αιτητές:

Ζαραξίαο Τνπινύξαο, Πξόεδξνο
Αλδξέαο Φξηζηνθή, Μέινο
Νίθνο Πηηηνθνπίηεο, Μέινο
Θωζήθ Θωζεθίδεο, Μέινο
Κπξηαθνο Σπξίκεο, Μέινο

Κνηλνπξαμία Caramondani Bros Plc
& General Constructions Co. Ltd
Αληηπξνζωπεύζεθε από ηνπο:
1. Λέαλδξν Πηζία, Δηθεγόξν
2. Σηαύξν Καξακνληάλε, Εθπξόζωπν Κνηλνπξαμίαο

Αναθέτοσσα Αρτή: Κππξηαθόο Οξγαληζκόο Τνπξηζκνύ
Αληηπξνζωπεύζεθε από ηνπο:
1. Νίθε Κιεάλζνπο, Δηθεγόξν
2. Δέζπω Καιιή, Λνγηζηηθό Λεηηνπξγό
3. Φξίζην Πεηξίδε, Υπεύζπλν Μαξίλαο Λάξλαθαο
Ηκεξνκελία έθδνζεο Απόθαζεο Π.Μ.: 13ε Μαξηίνπ, 2012
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ΑΠΟΦΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΥΟΡΗΓΗΗ ΠΡΟΩΡΙΝΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΣΟΛΗ
ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΝΑΘΔΗ Ή ΣΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΠΡΑΞΗ Ή
ΑΠΟΦΑΗ ΣΗ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ Ή ΣΗ ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΣΗ
ΤΜΒΑΗ ΣΗΝ ΠΡΟΦΤΓΗ ΑΡ. 15/2012
Η παξνύζα εμέηαζε αθνξά ηελ ρνξήγεζε πξνζωξηλώλ κέηξωλ γηα αλαζηνιή
ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ή ηεο εθηέιεζεο πξάμεο ή απόθαζεο ηεο
Αλαζέηνπζαο Αξρήο ή ηεο ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο, ζηελ πξνζθπγή κε
αξηζκό 15/2012 πνπ θαηαρωξήζεθε ζηελ Αλαζεωξεηηθή Αξρή Πξνζθνξώλ
δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν. 104(Θ)/2010 αλαθνξηθά κε ην Δηαγωληζκό αξ.
1/2012 κε ηίηιν «Αναβάθμιζη Εγκαηαζηάζεφν Πρόζδεζης Σκαθών Αναυστής
και Μικρών Λέμβφν ζηις Αποβάθρες E-F, G-H & L-M ζηη Μαρίνα Λάρνακας».
Καηά ηελ ελώπηνλ καο δηαδηθαζία ν δηθεγόξνο ηωλ Αηηεηώλ δήηεζε ηε
ρνξήγεζε πξνζωξηλώλ κέηξωλ ηζρπξηδόκελνο όηη πηζαλνινγείηαη ζνβαξά ε
παξάβαζε ηνπ ηζρύνληνο δηθαίνπ γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην
έληππν ηεο πξνζθπγήο θαη όηη δελ ζα επεξεαζηεί θαζ’ νηνλδήπνηε ηξόπν ην
δεκόζην ζπκθέξνλ, ελώ παξάιιεια ζα απνηξαπεί ε πεξαηηέξω δεκηά ηωλ
ζπκθεξόληωλ ηωλ Αηηεηώλ.
Η Αλαζέηνπζα Αξρή έθεξε έλζηαζε ζηε ρνξήγεζε πξνζωξηλώλ κέηξωλ
ηζρπξηδόκελε όηη ιόγνη Δεκνζίνπ Σπκθέξνληνο επηβάινπλ ηε κε ρνξήγεζε
ηνπο αθνύ νη πθηζηάκελεο απνβάζξεο θαη δηαβάζξεο επξίζθνληαη ζε άζιηα
θαηάζηαζε θαη επηβάιιεηαη άκεζα ε επηζθεπή ηνπο θαζόηη έρνπλ θαηαζηεί
επηθίλδπλεο.
Οη Αηηεηέο απάληεζαλ όηη ε Αλαζέηνπζα Αξρή δελ κπνξεί λα επηθαιείηαη ηε
δηθή ηεο θαζπζηέξεζε ζηελ νινθιήξωζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηαγωληζκνύ
αθνύ πξνεγνύκελνο δηαγωληζκόο κε ην ίδην αληηθείκελν αθπξώζεθε από ηελ
ίδηα ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή πξνβάιινληαο ην δεκόζην ζπκθέξνλ.

Τόληζαλ

εμάιινπ, όηη νη δηαδηθαζίεο ζηελ Αλαζεωξεηηθή Αξρή Πξνζθνξώλ είλαη
ζύληνκεο θαη δελ ζα επεξεάζνπλ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξόπν ηνπο κειινληηθνύο
πξνγξακκαηηζκνύο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.
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Με βάζε ηα πην πάλω θαη ζπλππνινγίδνληαο ηηο πηζαλέο ζπλέπεηεο ηωλ
πξνζωξηλώλ κέηξωλ γηα όια ηα ζπκθέξνληα πνπ ελδέρεηαη λα δεκηωζνύλ,
θαζώο θαη ην δεκόζην ζπκθέξνλ θαηά ηα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 24 ηνπ Ν.
104(Θ)/2010 ε Αλαζεωξεηηθή Αξρή Πξνζθνξώλ θξίλεη όηη ζηνηρεηνζεηνύληαη
ιόγνη ρνξήγεζεο πξνζωξηλώλ κέηξωλ.
Σπγθεθξηκέλα, αλαθνξηθά κε ην δεκόζην ζπκθέξνλ θξίλνπκε όηη ν κηθξόο
ρξόλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηε δηεθπεξαίωζε ηεο δηαδηθαζίαο ελώπηνλ ηεο
Αλαζεωξεηηθήο Αξρήο Πξνζθνξώλ δελ κπνξεί λα επεξεάζεη ζνβαξά ην
ρξόλν

πινπνίεζεο

ηνπ

δηαγωληζκνύ.

Πεξαηηέξω

ε

ηζρπξηδόκελε

επηθηλδπλόηεηα ηωλ απνβάζξωλ θαη δηαβάζξωλ όπωο νκνιόγεζε θαη ε
Αλαζέηνπζα Αξρή, δελ είλαη πξόβιεκα πνπ παξνπζηάζηεθε πξόζθαηα, αιιά
αληίζεηα ρξνλνινγείηαη εδώ θαη έμη πεξίπνπ ρξόληα.
Ωο εθ ηνύηνπ απνθαζίδνπκε νκόθωλα ηελ ρνξήγεζε πξνζωξηλώλ κέηξωλ γηα
αλαζηνιή ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ή ηεο εθηέιεζεο πξάμεο ή απόθαζεο ηεο
Αλαζέηνπζαο Αξρήο ή ηεο ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο, ζην δηαγωληζκό κε αξ.
1/2012 κέρξη ηελ έθδνζε ηειηθήο απόθαζεο ηεο Αλαζεωξεηηθήο Αξρήο
Πξνζθνξώλ επί ηεο Πξνζθπγήο 15/2012.

