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Αιτούντων
ν.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Αναθέτουσα Αρχή
Αναθεωρητική Αρχή
Προσφορών:

Ζαχαρίας Τουλούρας, Πρόεδρος
Ανδρέας Χριστοφή, Μέλος
Νίκος Πιττοκοπίτης, Μέλος
Ιωσήφ Ιωσηφίδης, Μέλος
Κυριάκος Συρίµης, Μέλος

Αιτητές:

HILLSIDE PRESS AE, ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αντιπροσωπεύθηκε από τους:
1. Ανδρέα Σοφοκλέους, ∆ικηγόρο
2. ∆έσποινα Σοφοκλέους, ∆ικηγόρο

Αναθέτουσα Αρχή:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Αντιπροσωπεύθηκε από τις:
1. Ηλία Μαρκάτζιη, Πρόεδρο Συµβουλίου Προσφορών
2. Παναγιώτη Ιωαννίδη, Συντονιστή Συµβάσεων
3. Στέλλα Θεοχάρους, Επιθεωρήτρια Αγγλικών
4. Μαρία Ιακωβίδου, Βοηθό ∆ιευθύντρια Α, Σύµβουλος
Αγγλικών

Ηµεροµηνία έκδοσης Απόφασης Π.Μ.: 13 Ιουλίου, 2011.
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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. 33/2011

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 33/2011 που καταχωρήθηκε
στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών δυνάµει του άρθρου 24 του Ν. 104(Ι)/2010
αναφορικά µε τη Σειρά Βιβλίων “Α” (βιβλία Αγγλικών Γυµνασίου) στο ∆ιαγωνισµό αρ. ΜΕ
05-11 µε τίτλο «Επιλογή και Προµήθεια Σχολικών βιβλίων Αγγλικής Γλώσσας».
Κατά την ενώπιον µας διαδικασία ο δικηγόρος των Αιτητών ανέφερε ότι αιτείται την
χορήγηση προσωρινών µέτρων για τους λόγους που αναφέρονται στο έντυπο της
προσφυγής τους και ότι δεν υπάρχει οποιοσδήποτε λόγος δηµοσίου συµφέροντος για
να µην χορηγηθούν τα Προσωρινά Μέτρα, αφού οι διαδικασίες που ακολουθούνται στην
Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών είναι σύντοµες και το δηµόσιο συµφέρον θα ωφεληθεί
περισσότερα εάν επιτύχει τελικά η προσφυγή τους, αφού η προσφορά των Αιτητών
είναι φθηνότερη από αυτήν του επιτυχόντα προσφοροδότη.
Οι εκπρόσωποι της Αναθέτουσας Αρχής ανέφεραν ότι φέρουν ένσταση στην χορήγηση
Προσωρινών Μέτρων επικαλούµενοι λόγους δηµοσίου συµφέροντος.

Συγκεκριµένα,

ενόψει του γεγονότος ότι ο διαγωνισµός αφορά Προµήθεια Σχολικών Βιβλίων Αγγλικής
Γλώσσας για τη νέα Σχολική Χρονιά 2011 – 2012 η Αναθέτουσα Αρχή επέµενε ότι αν
χορηγηθούν τα Προσωρινά Μέτρα δεν θα είναι σε θέση ο οποιοσδήποτε επιτυχών
προσφοροδότης να προµηθεύσει τα σχολεία µε βιβλία µέχρι τις αρχές Σεπτεµβρίου.
Απαντώντας ο ∆ικηγόρος των Αιτητών εισηγήθηκε να δοθούν οδηγίες από την Α.Α.Π.
για σύντοµη εκδίκαση και έκδοση απόφασης επί της Προσφυγής λαµβάνοντας κυρίως
υπόψη ότι η προσφορά των Αιτητών ήταν κατά πολύ πιο χαµηλή από την προσφορά
της επιτυχούσας, γεγονός που επηρεάζει άµεσα το δηµόσιο συµφέρον.
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Η Αναθέτουσα αν και αρχικά δεν αρνήθηκε τον καθορισµό χρονοδιαγράµµατος,
ανέφερε ότι εκ των πραγµάτων και λόγω των καλοκαιρινών διακοπών Ιουλίου και
Αυγούστου δεν µπορούν να βρεθούν κοινά αποδεκτές ηµεροµηνίες µεταξύ των
δύο πλευρών για διεκπεραίωση της διαδικασίας σε σύντοµο χρονικό διάστηµα.
Υποστήριξε ακόµη ότι η περίοδος των διακοπών δεν µπορεί παρά να επηρεάσει
αρνητικά και τα χρονοδιαγράµµατα του οποιουδήποτε επιτυχόντα προσφοροδότη
για την εκτύπωση και παράδοση των βιβλίων.
Έχοντας υπόψη όσα ανέφεραν οι δύο πλευρές καθώς και όλα τα ενώπιον µας
στοιχεία καταλήγουµε στα ακόλουθα:
Σύµφωνα µε το άρθρο 24(2) του Νόµου 104(Ι)/2010, κατά την εξέταση του
ενδεχοµένου χορήγησης προσωρινών µέτρων η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών
συνυπολογίζει τις πιθανές συνέπειες για όλα τα συµφέροντα που ενδέχεται να
ζηµιωθούν, καθώς και το δηµόσιο συµφέρον, και αποφασίζει να µην προβεί στη
χορήγηση των µέτρων, αν οι αρνητικές τους συνέπειες είναι περισσότερες από τα
οφέλη τους. Στην παρούσα υπόθεση, διαπιστώνουµε πως, σε περίπτωση που
χορηγηθούν τα προσωρινά µέτρα, αναπόφευκτα θα προκληθεί καθυστέρηση στην
έγκαιρη προµήθεια Σχολικών Βιβλίων Αγγλικής Γλώσσας στα σχολεία ενόψει της
έναρξης τον Σεπτέµβριο της νέας σχολικής χρονιά 2011 – 2012.
Αν και η Α.Α.Π. είχε όλη την καλή διάθεση για τον καθορισµό σύντοµων
ηµεροµηνιών και την διεκπεραίωση των διαδικασιών το ταχύτερο δυνατόν,
φαίνεται ότι λόγω, είτε προγραµµατισµένων καλοκαιρινών διακοπών, είτε άλλων
υποχρεώσεων των άλλων µερών καθίσταται αδύνατη η ολοκλήρωση της όλης
διαδικασίας σε τέτοιο χρόνο που να µην επηρεαστεί η προµήθεια των βιβλίων πριν
από την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Όσο σύντοµες και να είναι οι διαδικασίες
που θα ακολουθηθούν ενώπιον της Α.Α.Π., θα είναι αδύνατο για οποιοδήποτε
οικονοµικό φορέα (ακόµα και για τους Αιτητές, αν αυτοί δικαιωθούν) να εκτελέσουν
την σύµβαση µέχρι τον προσεχή Σεπτέµβρη.
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Με βάση τα πιο πάνω και έχοντας υπόψη τα προβλεπόµενα στο άρθρο 24 του Ν.
104(Ι)/2010 η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών κρίνει ότι λόγοι δηµοσίου
συµφέροντος επιβάλλουν τη µη χορήγηση προσωρινών µέτρων στα πλαίσια της
παρούσας προσφυγής.
Ως εκ τούτου αποφασίζουµε οµόφωνα τη µη χορήγηση προσωρινών µέτρων για
αναστολή της διαδικασίας ανάθεσης ή της εκτέλεσης πράξης ή απόφασης της
Αναθέτουσας Αρχής ή της υπογραφής της σύµβασης, σε σχέση µε τη Σειρά
Βιβλίων Α΄ στο διαγωνισµό µε αρ. ΜΕ 05-11.

