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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. 38/2010, ΗΜΕΡ. 26.3.2010, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ
ΜΕ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 2/2010.
Η παρούσα εξέταση αφορά την παράταση ή µη του προσωρινού µέτρου, το
οποίο εκδόθηκε την 26η Μαρτίου, 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. 2/2010 µε τίτλο «Για την διάθεση Εκκολαπτηρίου και µονάδας εκτροφής που
να βρίσκονται εντός της ∆ηµοκρατίας για την εκτροφή Περδικιών».
Κατά την ενώπιον µας διαδικασία οι εκπρόσωποι της Αναθέτουσας Αρχής
ανέφεραν ότι έχουν ένσταση στην παράταση της ισχύος του Προσωρινού Μέτρου
καθότι οποιαδήποτε περαιτέρω καθυστέρηση στην διαδικασία θα καταστήσει το
διαγωνισµό άνευ ουσίας. Ειδικότερα, εξηγήθηκε ότι αν δεν υπογραφεί η υπό
εξέταση σύµβαση µέχρι την 1.4.2010, που θεωρείται ως η τελευταία µέρα κατά
την οποία θα υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής των αυγών στις εκκολαπτικές
µηχανές, δεν θα µπορέσουν να παραχθούν έγκαιρα τα προβλεπόµενα για τη
φετινή περίοδο περδίκια.

Αναφορικά µε την καθυστέρηση να προβεί στις

δέουσες ενέργειες, η Αναθέτουσα Αρχή υποστήριξε ότι αυτή οφείλεται στο
γεγονός ότι για να προχωρήσουν στην προκήρυξη του παρόντος διαγωνισµού
ανέµεναν την έγκριση του σχετικού προϋπολογισµού.
Ο ∆ιευθυντής της Αιτήτριας Εταιρείας 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 2/2010 µέχρι
την έκδοση τελικής απόφασης της ΑΑΠ επί της Ιεραρχικής Προσφυγής µε αρ.
38/2010. 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
βλάψουν σε τέτοιο βαθµό το δηµόσιο συµφέρον όπως εισηγείται η Αναθέτουσα
Αρχή.

Αν όντως υπήρχε άµεση ανάγκη για ολοκλήρωση της διαδικασίας
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ενωρίτερα, θα έπρεπε η Αναθέτουσα Αρχή να είχε προκηρύξει τον διαγωνισµό
έγκαιρα.
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:
Η φύση του παρόντος διαγωνισµού έχει συγκεκριµένες ιδιαιτερότητες οι οποίες
δεν µπορούν να αγνοηθούν. Συγκεκριµένα, αν παραταθεί η ισχύς του υπό κρίση
προσωρινού µέτρου, µε βεβαιότητα ο διαγωνισµός θα απολέσει την ουσία του,
δεδοµένης της εποχιακής φύσης του αντικειµένου του.

Θα πρέπει όµως

παράλληλα να σηµειωθεί, η δυσαρέσκεια της ΑΑΠ σε περιπτώσεις όπως η
παρούσα, που η Αναθέτουσα Αρχή παραλείπει να ενεργήσει έγκαιρα, µε
αποτέλεσµα να στενεύουν ασφυκτικά τα χρονικά περιθώρια για την διαδικασία
αναθεωρητικού ελέγχου της απόφασης της.
Λαµβάνοντας υπόψη τους εκατέρωθεν ισχυρισµούς και ιδιαίτερα λαµβάνοντας
υπόψη την πιθανή δυσµενή επίδραση στην οικολογική ισορροπία της Κυπριακής
πανίδας σε περίπτωση µη παράτασης της ισχύος του προσωρινού µέτρου αλλά
και σταθµίζοντας το δηµόσιο συµφέρον και τα συµφέροντα τρίτων µε τη βλάβη
που θα υποστούν οι Αιτητές, η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών κρίνει ότι
συντρέχουν οι πρόνοιες του άρθρου 56(9) του Ν. 101(Ι)/2003, όπως
τροποποιήθηκε µε το Ν. 16(Ι)/2006 αναφορικά µε το δηµόσιο συµφέρον.
Ως εκ τούτου η ισχύς του προσωρινού µέτρου που εκδόθηκε την 26.3.2010 δεν
παρατείνεται.

