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Μεταξύ: 
 

 CMP  CHEMICALS  LIMITED   
    
    Αιτούντων                                 
                                                                        ν. 
 
                         Υπουργείου Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού 
 
    Αναθέτουσας Αρχής 
 
 
Αιτούντες: CMP CHEMICALS LIMITED 
                                                  Αντιπροσωπεύθηκε από τους: 

1. κ. Αλέκο Μαρκίδη, ∆ικηγόρο 
2. κα Έλενα ∆ρυµιώτου, ∆ικηγόρο 

 
 
 
 
Αναθέτουσα Αρχή:  Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού 
    Αντιπροσωπεύθηκε από τους: 

1. κ. Γιώργο Χατζήπαπα, Ανώτερο Λειτουργό 
Υπουργείου Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού 

2. κα Κατερίνα Πιριπίτση, Λειτουργό Ενέργειας 
Υπουργείου Εµπορίου Βιοµηχανίας και Τουρισµού 

 
  
 
 
 
 
 
    
Ηµεροµηνία έκδοσης Απόφασης:  22 Οκτωβρίου, 2008 
-------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 
Ιεραρχική Προσφυγή Αρ. 83/2008 

 



2 
 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΄Η ΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 
ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΥΓΗ  ΑΡ.  83/2008, ΗΜΕΡ.  20.10.2008,  ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ  ΜΕ  ΤΟ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
«∆ηµόσια Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την ενοικίαση των Εγκαταστάσεων 
Αποθήκευσης στο Λιµάνι Βασιλικού» 
 
 

Η παρούσα εξέταση αφορά την παράταση ή µη του προσωρινού διατάγµατος, το οποίο 

εκδόθηκε στις 20 Οκτωβρίου, 2008 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 στο ∆ιαγωνισµό αναφορικά µε τη «∆ηµόσια Εκδήλωση 

Ενδιαφέροντος για την ενοικίαση των Εγκαταστάσεων Αποθήκευσης που διαθέτει η 

Αναθέτουσα Αρχή, στο Λιµάνι Βασιλικού.» 

 

Ο εκπρόσωπος της Αναθέτουσας Αρχής έθεσε προεξεταστικά θέµα αρµοδιότητας της 

Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών να εξετάσει την παρούσα προσφυγή.  Ισχυρίστηκε ότι ο 

παρών διαγωνισµός εµπίπτει στις εξαιρέσεις του Νόµου 12(Ι)/2006 και συγκεκριµένα στο 

άρθρο 15(α) που προνοεί ότι: 

 

«Ο παρών νόµος δεν εφαρµόζεται στις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών, οι οποίες – 

 

(α) Έχουν ως αντικείµενο την αγορά ή τη µίσθωση, µε οποιουσδήποτε 

χρηµατοδοτικούς όρους, γης, υφισταµένων κτιρίων ή άλλων ακινήτων …. »  

 

θεωρώντας ότι η εγκατάσταση αποθήκευσης, δύο δεξαµενές (µεταλλικά ντεπόζιτα) είναι 

ακίνητα. 

 

Στο παρόν στάδιο, η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών απεφάσισε όπως το θέµα της 

αρµοδιότητας θα το εξετάσει κατά την ακρόαση της Ιεραρχικής Προσφυγής όταν τα δύο µέρη 

προσκοµίσουν περισσότερα στοιχεία για τις υπό αναφορά εγκαταστάσεις στο Βασιλικό. 

 

Ο εκπρόσωπος της Αναθέτουσας Αρχής, πλην του θέµατος της αρµοδιότητας, δεν έφερε 

ένσταση στην παράταση του διατάγµατος.  
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Ως εκ τούτου επειδή συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 5(8) του Ν.101(Ι)/2003 όπως 

τροποποιήθηκε µε το Ν.16(Ι)/2006 και δεν υπάρχει τίποτε που να µας πείθει ότι συντρέχουν 

οι πρόνοιες του άρθρου 56(9) που αφορά το δηµόσιο συµφέρον, η ισχύς του προσωρινού 

διατάγµατος που εκδόθηκε στις 20 Οκτωβρίου, 2008, παρατείνεται µέχρι την έκδοση τελικής 

απόφασης της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών επί της Ιεραρχικής Προσφυγής. 


