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Αναθέτουσα Αρχή:   ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
 
 Αντιπροσωπεύθηκε από την: 
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2. Βιολέττα Κυριακίδου,  Επιθεωρήτρια Πλοίων 
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ΑΠΟΦΑΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ Ή ΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 
ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΣΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΑΡ. 21/2010, ΗΜΕΡ. 22.2.2010, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ 
ΜΕ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΕΝ. 21/2009. 
 
 
Η παρούσα εξέταση αφορά την παράταση ή µη του προσωρινού µέτρου, το 

οποίο εκδόθηκε την 22α Φεβρουαρίου, 2010 από την Αναθεωρητική Αρχή 

Προσφορών ασκούσα τις εξουσίες που της παρέχονται δυνάµει του εδαφίου (8) 

του άρθρου 56 του Ν. 101(Ι)/2003 όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 16(Ι)/2006 στα 

πλαίσια της ως άνω Ιεραρχικής Προσφυγής σχετικά µε την απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής να απορρίψει την προσφορά των αιτητών για το ∆ιαγωνισµό 

αρ. ΤΕΝ 21/2009 µε τίτλο «Προσφορά για παροχή υπηρεσιών για την 

επιθεώρηση ταχύπλοων σκαφών για είκοσι τέσσερεις µήνες, σύµφωνα µε τους 

όρους του διαγωνισµού για σκοπούς χορήγησης άδειας κυκλοφορίας από το 

Τµήµα Εµπορικής Ναυτιλίας σύµφωνα µε τον Περί Ταχύπλοων Σκαφών Νόµο 

56(Ι)/92 όπως έχει τροποποιηθεί και τους Κανονισµούς 1999 (Κ∆Π 121/99)». 

 

Κατά την ενώπιον µας διαδικασία ο εκπρόσωπος της Αναθέτουσας Αρχής 

ανέφερε ότι έχει ένσταση στην παράταση της ισχύος του Προσωρινού Μέτρου 

καθότι οποιαδήποτε περαιτέρω καθυστέρηση στην διαδικασία επιθεώρησης θα 

καταστήσει αδύνατη την νόµιµη χρήση των ταχυπλόων σκαφών, που πρέπει 

οπωσδήποτε να τύχουν επιθεώρησης πριν από την έναρξη της καλοκαιρινής 

περιόδου, πράγµα το οποίο δυνατόν να εκθέσει τη ∆ηµοκρατία.  Ως εκ τούτου, το 

δηµόσιο συµφέρον επιτάσσει όπως ο ∆ιαγωνισµός µε αρ. ΤΕΝ 21/2009 

ολοκληρωθεί το συντοµότερο δυνατόν, µε δεδοµένη τη δυσανάλογη βλάβη που 

θα υποστεί σε σχέση µε τη ζηµιά των συµφερόντων των αιτητών.   

 

Ο δικηγόρος των Αιτητών ανέφερε ότι η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών θα 

πρέπει να παρατείνει την ισχύ του µέτρου για την αναστολή της διαδικασίας 

περαιτέρω προώθησης και εξέτασης του ∆ιαγωνισµού ΤΕΝ 21/2009 µέχρι την 

έκδοση τελικής απόφασης της ΑΑΠ επί της Ιεραρχικής Προσφυγής µε αρ. 

21/2010.  Επί τούτου επικαλέστηκε σοβαρή πιθανολόγηση παραβίασης του 

ισχύοντος δικαίου, όπως αναπτύσσεται στην αίτηση του και υποστήριξε ότι οι 

σύντοµες διαδικασίες που ακολουθούνται ενώπιον της Αρχής δεν µπορούν να 
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βλάψουν σε τέτοιο βαθµό το δηµόσιο συµφέρον όπως εισηγείται η Αναθέτουσα 

Αρχή.  Αν όντως υπήρχε άµεση ανάγκη για ολοκλήρωση της διαδικασίας το 

συντοµότερο δυνατό θα έπρεπε η Αναθέτουσα Αρχή να προκηρύξει τον 

διαγωνισµό ενωρίτερα. 

 

Η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών αφού άκουσε όσα λέχθηκαν από τις δύο 

πλευρές, και αφού µελέτησε τα σχετικά στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της 

καταλήγει στα ακόλουθα: 

 

Ο σχετικός διαγωνισµός προκηρύχθηκε στις 22.12.2009 και ως τελευταία 

ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών τέθηκε η 25.1.2010.  Με δεδοµένο ότι ο 

προηγούµενος διαγωνισµός έληξε στις 31.12.2009 δεν µπορούµε να δεχθούµε 

τους ισχυρισµούς της Αναθέτουσας Αρχής ότι η ανάγκη για προκήρυξη του 

διαγωνισµού ήταν κάτι απρόβλεπτο, αφού όπως παραδέχθηκαν και οι ίδιοι είναι 

µια διαδικασία που γίνεται κάθε δύο χρόνια (24 µήνες). 

 

Λαµβάνοντας υπόψη τους εκατέρωθεν ισχυρισµούς και ιδιαίτερα λαµβάνοντας 

υπόψη το σύντοµο χρονικό διάστηµα που απαιτείται για την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας ενώπιον της Α.Α.Π. (µε τη συνεργασία των δύο µερών), αλλά και 

σταθµίζοντας το δηµόσιο συµφέρον και τη βλάβη που θα υποστούν οι Αιτητές σε 

περίπτωση µη παράτασης της ισχύος του προσωρινού µέτρου, η Αναθεωρητική 

Αρχή Προσφορών κρίνει ότι συντρέχουν οι πρόνοιες του άρθρου 56(8) του Ν. 

101(Ι)/2003, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 16(Ι)/2006, και δεν υπάρχει τίποτε 

που να δείχνει ότι συντρέχουν οι πρόνοιες του άρθρου 56(9) που αφορά το 

δηµόσιο συµφέρον. 

 

Ως εκ τούτου η ισχύς του προσωρινού µέτρου παρατείνεται µέχρι την έκδοση 

τελικής απόφασης της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών επί της Ιεραρχικής 

Προσφυγής 21/2010. 


