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Προσφυγή Αρ. 58/2015

Μεταξύ:
KARPOZILOS CONSTRUCTIONS & DEVELOPMENT LTD
Αιτητών
ν.
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
Αναθέτουσας Αρχής
Αναθεωρητική Αρχή
Προσφορών:

Έφη Παπαδοπούλου, Πρόεδρος
Λοΐζος Κάππας, Μέλος
Γιώργος Αναστασίου, Μέλος
Σόλων Παπαθεοχάρους, Μέλος
Βασίλης Πάλµας, Μέλος

Αιτητές:

KARPOZILOS CONSTRUCTIONS & DEVELOPMENT LTD
Αντιπροσωπεύθηκε από τους:
1. Πέτρο Γιάννακα, ∆ικηγόρο
2. ∆ηµήτρη Καρπόζιλο, ∆ιευθυντή Αιτούσας Εταιρείας

Αναθέτουσα Αρχή:

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
Αντιπροσωπεύθηκε από τους:
1. Αχιλλέα Λεωνίδου, ∆ικηγόρο
2. Πανίκο Λεωνίδου, ∆ικηγόρο
3. Νάσια Παπακωνσταντίνου, ∆ικηγόρο
4. Γεώργιο Στυλιανού, Κοινοτάρχη Ακρωτηρίου
5. Γεώργιο Λάµπρου, Μέλος Κοινοτικού Συµβουλίου

Ηµεροµηνία έκδοσης Απόφασης Π.Μ.: 18 ∆εκεµβρίου, 2015
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Ή ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΠΡΑΞΗΣ Ή ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ Ή ΤΗΣ
ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΑΡ. 58/2015
Η παρούσα διαδικασία αφορά την εξέταση χορήγησης προσωρινών µέτρων για
αναστολή της διαδικασίας ανάθεσης ή της εκτέλεσης πράξης ή απόφασης της
Αναθέτουσας Αρχής ή της υπογραφής της σύµβασης, στην Προσφυγή µε
αριθµό 58/2015 αναφορικά µε το ∆ιαγωνισµό αρ. Κ.Σ.06/2015 για
«Ανάπλαση/∆ιαµόρφωση Κεντρικής Πλατείας Ακρωτηρίου µε υπογειοποίηση
υπηρεσιών, επανακατασκευή δαπέδων, και επέκταση του κτιρίου κοινοτικού
συµβουλίου».
Κατά την ενώπιον µας διαδικασία η Αναθέτουσα Αρχή δήλωσε ότι φέρει
ένσταση στην χορήγηση Προσωρινών Μέτρων µέχρι την τελική απόφαση της
Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών επί της Προσφυγής. Αιτιολογώντας την
θέση αυτή ο δικηγόρος της Αναθέτουσας Αρχής ανέφερε ότι η Κοινότητα
Ακρωτηρίου δεν έχει πρόσβαση σε Ευρωπαϊκά κονδύλια ανάπτυξης λόγω του
ιδιάζοντος διοικητικού καθεστώτος εντός των Βρετανικών Βάσεων, γι’ αυτό και
έργα

ανάπτυξης

της

κοινότητας

χρηµατοδοτούνται

µόνο

από

τον

προϋπολογισµό της ∆ηµοκρατίας. Συνεχίζοντας ισχυρίστηκε ότι κονδύλι
€250.000 που περιλαµβάνεται στον προϋπολογισµό του 2015 θα χαθεί εάν έστω
ένα µέρος του δεν απορροφηθεί προ του τέλους του τρέχοντος έτους. Ο
δικηγόρος της Αναθέτουσας Αρχής ανέφερε ότι ο ∆ιαγωνισµός προκηρύχτηκε
στις 9 Οκτωβρίου 2015 ενώ οι προσφορές υπεβλήθησαν στις 12 Νοεµβρίου
2015 και η κατακύρωση έγινε στις 3 ∆εκεµβρίου 2015 και ισχυρίστηκε ότι η
καθυστέρηση στην προκήρυξη του έργου οφείλεται στην Επαρχιακή ∆ιοίκηση
και όχι στην Κοινότητα Ακρωτηρίου, η οποία διεκπεραίωσε τις διαδικασίες µε
ασυνήθιστη ταχύτητα. Ο δικηγόρος της Αναθέτουσας Αρχής κατέληξε
αναφέροντας ότι ακόµη και σε περίπτωση δικαίωσης του Αιτητή στην παρούσα
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Προσφυγή δεν εξυπακούεται ότι αυτός πληροί τις προϋποθέσεις και ότι θα
ανατεθεί σε αυτόν το έργο.
Ο δικηγόρος των Αιτητών ζήτησε τη χορήγηση προσωρινών µέτρων στη βάση
των λόγων που αναφέρονται στο έντυπο της προσφυγής και στην γραπτή
αγόρευση που υπέβαλε, όπου επικαλείται παράβαση του ισχύοντος δικαίου
ισχυριζόµενος παραβίαση όρων των εγγράφων προσφοράς από µέρους της
Αναθέτουσας
δικαιολογητικών

Αρχής.
και

Ισχυρίστηκε
του

επίσης

σχετικού

την

Συµφωνητικού

έλλειψη

σχετικών

συνεργασίας

της

Κοινοπραξίας του Επιτυχόντα ως απαιτείται από τους όρους του ∆ιαγωνισµού,
ενώ ανέφερε επίσης ότι ο Επιτυχών απέτυχε να παρέχει τεκµηρίωση
υποχρεωτικών προϋποθέσεων του ∆ιαγωνισµού. Ισχυρίστηκε ότι η απόφαση
κατακύρωσης βρίσκεται σε αντίθεση µε διατάξεις του Ν.12(Ι)/2006,
καταλήγοντας ότι αυτά αποτελούν παραβίαση των αρχών της ίσης µεταχείρισης
και της χρηστής διοίκησης. Περαιτέρω σε αντίθεση µε τα συµφέροντα των
Αιτητών τα οποία θα ζηµιωθούν αφού θα απωλέσουν την ευκαιρία να τους
κατακυρωθεί ο διαγωνισµός το δηµόσιο συµφέρον δεν διατρέχει κίνδυνο να
ζηµιωθεί αφού η νοµιµότητα της προσβαλλόµενης απόφασης θα ελεγχθεί εντός
σύντοµου χρόνου ώστε να ξεκινήσει το έργο.
Με βάση τα όσα αναφέρονται στην προσφυγή και λαµβάνοντας υπόψη όλα όσα
λέχθηκαν ενώπιον µας, θεωρούµε ότι η χορήγηση τους δεν επενεργεί αρνητικά
στο δηµόσιο συµφέρον, αφού το έργο θα πραγµατοποιηθεί µε κάποια ίσως
χρονική

καθυστέρηση.

Σύµφωνα

µε

την

Αναθέτουσα

Αρχή,

στον

προϋπολογισµό του 2016 προβλέπεται πρόσθετο ποσό για το έργο. Ενόψει του
γεγονότος ότι ο συνολικός προϋπολογισµός ανέρχεται στις €850.000, θεωρούµε
ότι το προβλεπόµενο για το 2016 ποσό µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την
έναρξη και ουσιαστική εξέλιξη του έργου και µπορεί να ολοκληρωθεί µε νέο
κονδύλι στον προϋπολογισµό του 2017, αφού η περίοδος υλοποίησης του
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σύµφωνα µε την προκήρυξη καθορίστηκε σε 12 µήνες. Η ανάγκη υπογραφής
της σύµβασης ώστε να απορροφηθούν χρήµατα εντός του 2015 στην οποία
ουσιαστικά στήριξε την ένστασή της η Αναθέτουσα Αρχή δεν µπορεί από µόνη
της να εξουδετερώσει την ανάγκη ελέγχου της νοµιµότητας της διαδικασίας
πριν την υπογραφή της.

Με τη χορήγηση των προσωρινών µέτρων

εξουδετερώνεται και/ή περιορίζεται ο κίνδυνος καταβολής αποζηµιώσεων σε
περίπτωση επιτυχίας της προσφυγής αλλά και ο κίνδυνος περιορισµού των
προσδοκιών των Αιτητών.
Ως εκ τούτου αποφασίζουµε οµόφωνα την χορήγηση προσωρινών µέτρων για
αναστολή της διαδικασίας ανάθεσης ή της εκτέλεσης πράξης ή απόφασης της
Αναθέτουσας Αρχής ή της υπογραφής της σύµβασης, στο διαγωνισµό µε αρ.
Κ.Σ. 06/2015 µέχρι την έκδοση τελικής απόφασης της Αναθεωρητικής Αρχής
Προσφορών επί της Προσφυγής 58/2015.

