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  Προσφυγή Αρ. 36/2012 

 
 
Μεταξύ:  ΜΙΧΑΗΛ ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆Η & ΣΙΑ ΛΤ∆  
         Αιτούντων 
                     ν. 
    
     

1. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Υ∆ΑΤΩΝ  
2. ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΩΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ/ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΑΡΧΗ   
                           
         Αναθέτουσας Αρχής 
 
Αναθεωρητική Αρχή Ζαχαρίας Τουλούρας, Πρόεδρος 
Προσφορών   Ανδρέας Χριστοφή, Μέλος 
    Νίκος Πιττοκοπίτης, Μέλος  
    Ιωσήφ Ιωσηφίδης, Μέλος 
    Κυριάκος Συρίµης, Μέλος  
 
 
Αιτητές:   ΜΙΧΑΗΛ ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ ΛΤ∆ 
          Αντιπροσωπεύθηκε από τους:  

1. Χαράλαµπο Προύντζο, ∆ικηγόρο  
2. Κώστα Γιαταγάνα, ∆ιευθυντή Αιτήτριας Εταιρείας  
3. Ντίνα Κάγκα, ∆ικηγόρο  

 
 
Αναθέτουσα Αρχή:  1. ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Υ∆ΑΤΩΝ 
           Αντιπροσωπεύθηκε από τον:  
    Γεώργιο Πετροκώστα, Ανώτερο Εκτελεστικό Μηχανικό  
· 
                                  2.  ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΩΣ ΣΥΝΟΝΙΣΤΙΚΗ/ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΡΧΗ 
          Αντιπροσωπεύθηκε από τους:  

1. Φίλιππο Κατράνη, Λογιστή  
2. Ανδρέα Ζαβρό, Λειτουργό Γενικού Λογιστηρίου  

 
Ηµεροµηνία έκδοσης Απόφασης Π.Μ.:  27 Ιουνίου, 2012 
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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. 36/2012 
 

Η παρούσα εξέταση αφορά την χορήγηση 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 36/2012 που 

καταχωρήθηκε στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών δυνάµει του άρθρου 24 του Ν. 

104(Ι)/2010 αναφορικά µε το ∆ιαγωνισµό αρ. ΤΑΥ7/2012 µε τίτλο «Προµήθεια 

Σωλήνων και Εξαρτηµάτων από ελατό χυτοσίδηρο για τα υδατικά έργα Πάφου, 

Λεµεσού και Λάρνακας». 

 

Κατά την ενώπιον µας διαδικασία κλήθηκαν για να τοποθετηθούν αναφορικά µε τη 

χορήγηση προσωρινών µέτρων στα πλαίσια του παρόντος διαγωνισµού, τόσο το 

Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων ως η Αναθέτουσα Αρχή, όσο και το Γενικό Λογιστήριο 

της ∆ηµοκρατίας ως η Συντονιστική Αναθέτουσα Αρχή µε βάση τη σχετική 

Συµφωνία Πλαίσιο. Ο εκπρόσωπος του Τµήµατος Αναπτύξεως Υδάτων ενηµέρωσε 

την Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών ότι φέρει ένσταση στην χορήγηση 

Προσωρινών Μέτρων µέχρι την εξέταση και τελική απόφαση της επί της 

Προσφυγής αρ. 36/2012 επικαλούµενος λόγους δηµοσίου συµφέροντος. 

Ειδικότερα, ανέφερε ότι τα υλικά θα χρησιµοποιηθούν για έργα κρίσιµης σηµασίας 

και ενδεχόµενη καθυστέρηση στην προµήθεια των υλικών θα έχει επιπτώσεις στη 

λειτουργία της µονάδας αφαλάτωσης στην περιοχή Βασιλικού η οποία αναµένεται 

να τεθεί σε λειτουργία το Μάρτιο του 2013. Πρόσθεσε µάλιστα ότι οι πιστώσεις για 

την πληρωµή των υλικών είναι διαθέσιµες σύµφωνα µε τον προϋπολογισµό της 

∆ηµοκρατίας µέχρι το τέλος του 2012 και δεν έχουν προβλεφθεί κονδύλια στον 

προϋπολογισµό του 2013 για τα εν λόγω έργα κι έτσι οποιαδήποτε καθυστέρηση 

ενδεχοµένως να καταστήσει ανέφικτη την εκτέλεση της σύµβασης.  

 

Από την πλευρά του ο εκπρόσωπος του Γενικού Λογιστηρίου υποστήριξε ότι 

στηρίζει την ένσταση του στη χορήγηση προσωρινών µέτρων στο γεγονός ότι η 

Προσφυγή µε αρ.36/2012 είναι εκπρόθεσµη εφόσον παρήλθε χρονικό διάστηµα 
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διάρκειας 5 µηνών από την εξέταση του δικαιώµατος συµµετοχής στους µίνι 

διαγωνισµούς για τη Συµφωνία Πλαίσιο, η οποία ολοκληρώθηκε στις 13.1.2012. 

 

Ο δικηγόρος των Αιτητών ζήτησε τη χορήγηση προσωρινών µέτρων αναφέροντας ότι 

πιθανολογείται σοβαρά η παράβαση του ισχύοντος δικαίου για τους λόγους που 

αναφέρονται στο έντυπο της προσφυγής και ότι δεν θα επηρεαστεί καθ’ οιονδήποτε 

τρόπο το δηµόσιο συµφέρον όπως ισχυρίζεται το Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων, 

καθότι οι διαδικασίες ενώπιον της ΑΑΠ είναι σύντοµες, Παράλληλα ανέφερε ότι µε τη 

χορήγηση των προσωρινών µέτρων θα αποτραπεί η περαιτέρω ζηµιά των 

συµφερόντων των Αιτητών. Απορρίπτοντας την εισήγηση του εκπροσώπου της 

Συντονιστικής Αναθέτουσας Αρχής, ανέφερε ότι η υπογραφή της συµφωνίας πλαίσιο 

µε την επιτυχούσα περιήλθε σε γνώση τους κατά την κατακύρωση του υπό εξέταση 

µίνι διαγωνισµού.  

 

Λαµβάνοντας υπόψη τις θέσεις όλων των µερών, κρίνουµε ότι οι σύντοµες 

διαδικασίες που ακολουθούνται κατά την εξέταση προσφυγών στην ΑΑΠ δεν θα 

επηρεάσουν ουσιωδώς την εκτέλεση της υπό εξέταση σύµβασης και κατ’ επέκταση 

τη λειτουργία της µονάδας αφαλάτωσης, αφού αυτή αναµένεται να αρχίσει τον 

Μάρτιο του 2013. Όσον αφορά στο θέµα του εκπροθέσµου, θεωρούµε ότι σε αυτό το 

στάδιο δεν είναι δυνατόν να επιβεβαιωθεί οποιαδήποτε από τις δύο θέσεις που 

τέθηκαν ενώπιον µας και συνεπώς αυτό θα πρέπει να αποφασιστεί κατά την εξέταση 

της Προσφυγής, όταν θα έχουµε στη διάθεση µας τους διοικητικούς φακέλους και όλα 

τα σχετικά µε την υπόθεση έγγραφα, µε δεδοµένο µάλιστα ότι η οποιαδήποτε σχετική 

απόφαση µας προδιαγράφει οριστικά την τύχη της Προσφυγής.  

 

Με βάση τα πιο πάνω και συνυπολογίζοντας τις πιθανές συνέπειες των προσωρινών 

µέτρων για όλα τα συµφέροντα που ενδέχεται να ζηµιωθούν, καθώς και το δηµόσιο 

συµφέρον κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 24 του Ν. 104(Ι)/2010 η Αναθεωρητική 

Αρχή Προσφορών κρίνει ότι στοιχειοθετούνται λόγοι χορήγησης προσωρινών 

µέτρων.  

 

Ως εκ τούτου αποφασίζουµε οµόφωνα την χορήγηση προσωρινών µέτρων για 

αναστολή της διαδικασίας ανάθεσης ή της εκτέλεσης πράξης ή απόφασης της 
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Αναθέτουσας Αρχής ή της υπογραφής της σύµβασης, στο διαγωνισµό µε αρ. 

ΤΑΥ7/2012 µέχρι την έκδοση τελικής απόφασης της Αναθεωρητικής Αρχής 

Προσφορών επί της Προσφυγής 36/2012. 

 

 


