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KEDRIS CONSTRUCTION LTD KAI A & A ΑΠΟΣΟΛΗΓΖ
(ΔΡΓΟΛΖΠΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ) ΛΣΓ
Αληηπξνζωπεύζεθε από ηνπο:
1. Σάζν Παληειή, Γηθεγόξν
2. Μαξία Βηνιάξε, Γηθεγόξν

Αναθέτοσσα Αρτή: ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΖΔΩ
Αληηπξνζωπεύζεθε από ηνπο:
1. Μαξία Σνπξαπή, Τπνινγηζηή Πνζνηήηωλ
2. Αλδξέα Βιάκε, Τπνινγηζηή Πνζνηήηωλ

Ζκεξνκελία έθδνζεο Απόθαζεο Π.Μ.: 10 Φεβξνπαξίνπ, 2012
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ΑΠΟΦΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΥΟΡΗΓΗΗ ΠΡΟΩΡΙΝΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΣΟΛΗ ΣΗ
ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΝΑΘΔΗ Ή ΣΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΠΡΑΞΗ Ή ΑΠΟΦΑΗ ΣΗ
ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ Ή ΣΗ ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΣΗΝ
ΠΡΟΦΤΓΗ ΑΡ. 6/2012
Ζ παξνύζα εμέηαζε αθνξά ηελ ρνξήγεζε πξνζωξηλώλ κέηξωλ γηα αλαζηνιή ηεο
δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ή ηεο εθηέιεζεο πξάμεο ή απόθαζεο ηεο Αλαζέηνπζαο
Αξρήο ή ηεο ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο, ζηελ πξνζθπγή κε αξηζκό 6/2012 πνπ
θαηαρωξήζεθε ζηελ Αλαζεωξεηηθή Αξρή Πξνζθνξώλ δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ
Ν.

104(Η)/2010

αλαθνξηθά

κε

ην

Γηαγωληζκό

αξ.

39/2011

κε

ηίηιν

«Αποκατάσταση/Αναζωογόνηση παραδοσιακού πυρήνα Κιτίου».
Καηά ηελ ελώπηνλ καο δηαδηθαζία ε Αλαζέηνπζα Αξρή πιεξνθόξεζε ηελ
Αλαζεωξεηηθή Αξρή Πξνζθνξώλ όηη θέξεη έλζηαζε ζηελ ρνξήγεζε Πξνζωξηλώλ
Μέηξωλ κέρξη ηελ εμέηαζε θαη ηειηθή απόθαζε ηεο Αλαζεωξεηηθήο Αξρήο
Πξνζθνξώλ επί ηεο Πξνζθπγήο αξ. 6/2012.

Ζ έλζηαζε ηεο εζηηάζηεθε ζην

γεγνλόο όηη νη Αηηεηέο ζηεξνύληαη ελλόκνπ ζπκθέξνληνο λα πξνωζνύλ ηελ
παξνύζα

πξνζθπγή

θαζόηη

ην

έληππν

πξνζθνξάο

ππνγξάθηεθε

θαη

ζπκπιεξώζεθε κόλν από ηελ εηαηξεία Kedris Construction Ltd θαη άξα ε πξνζθνξά
ππνβιήζεθε από ηελ ελ ιόγω εηαηξεία ε νπνία δελ έρεη ηελ απαηηνύκελε από ηνπο
όξνπο ηνπ δηαγωληζκνύ εηήζηα άδεηα γηα νηθνδνκηθά έξγα, ελώ ε πξνζθπγή
θαηαρωξήζεθε από ηελ Κνηλνπξαμία KEDRIS CONSTRUCTION LTD KAI A & A
ΑΠΟΣΟΛΗΓΖ (ΔΡΓΟΛΖΠΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ) ΛΣΓ.

Γηαδεπθηηθά ε Αλαζέηνπζα

Αξρή ππνζηήξημε όηη εάλ δερηνύκε όηη ε πξνζθνξά ππνβιήζεθε από ηελ
Κνηλνπξαμία ηόηε θαη πάιη ε ηειεπηαία ζηεξείηαη έλλνκνπ ζπκθέξνληνο πξνώζεζεο
ηεο πξνζθπγήο θαζόηη έρεη ππνβάιεη άθπξν έληππν πξνζθνξάο αθνύ ππνγξάθηεθε
θαη ζπκπιεξώζεθε κόλν από ηελ κηα εηαηξεία.
O δηθεγόξνο ηωλ Αηηεηώλ δήηεζε ηε ρνξήγεζε πξνζωξηλώλ κέηξωλ ηζρπξηδόκελνο
όηη πηζαλνινγείηαη ζνβαξά ε παξάβαζε ηνπ ηζρύνληνο δηθαίνπ γηα ηνπο ιόγνπο πνπ
αλαθέξνληαη ζην έληππν ηεο πξνζθπγήο θαη όηη δελ ζα επεξεαζηεί θαζ’ νηνλδήπνηε
ηξόπν ην δεκόζην ζπκθέξνλ, ελώ παξάιιεια ζα απνηξαπεί ε πεξαηηέξω δεκηά ηωλ
ζπκθεξόληωλ ηωλ Αηηεηώλ.

πγθεθξηκέλα ηζρπξίζηεθε όηη νη Αηηεηέο έρνπλ

απνιέζεη ην αληίγξαθν ηεο πξνζθνξάο όπωο απηή ππνβιήζεθε θαη δελ είλαη ζε
ζέζε λα μέξεη επαθξηβώο πωο ζπκπιεξώζεθε ην έληππν πξνζθνξάο, αιιά ελ
πάζε πεξηπηώζεη ηζρπξίζηεθε όηη ε πξνζθνξά ππνβιήζεθε από ηελ Κνηλνπξαμία
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KEDRIS CONSTRUCTION LTD KAI A & A ΑΠΟΣΟΛΗΓΖ (ΔΡΓΟΛΖΠΣΗΚΖ
ΔΣΑΗΡΔΗΑ) ΛΣΓ.

Δμάιινπ, ππνζηήξημε όηη ζην παξόλ ζηάδην εμέηαζεο ηνπ

ελδερνκέλνπ ρνξήγεζεο πξνζωξηλώλ κέηξωλ δελ ζα ήηαλ νξζό θαη λόκηκν λα
εμεηαζηεί ε νπζία ηεο πξνζθπγήο ρωξίο λα έρνπλ θαηαρωξεζεί νη δηνηθεηηθνί
θάθεινη

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο

θαη

ηεο

πξνζθνξάο

ηωλ

Αηηεηώλ

ζηελ

Αλαζεωξεηηθή Αξρή Πξνζθνξώλ γηα λα έρεη θαη ε ίδηα κηα μεθάζαξε εηθόλα ηωλ
γεγνλόηωλ. Σέινο αλέθεξε όηη θακία βιάβε δελ ζα ππνζηεί ην δεκόζην ζπκθέξνλ
από ηελ κηθξή θαζπζηέξεζε πνπ ζα ππάξμεη, αιιά αληίζεηα ζε πεξίπηωζε
επηηπρίαο ηεο πξνζθπγήο ην δεκόζην ζπκθέξνλ ζα επωθειεζεί αθνύ ε πξνζθνξά
ηωλ Αηηεηώλ είλαη ρακειόηεξε από απηή ηεο επηηπρνύζαο.
Με βάζε ηα πην πάλω αιιά θαη έλεθα ηνπ γεγνλόηνο όηη ε πξνζθνξά ηωλ Αηηεηώλ
δελ βξίζθεηαη αθόκα ελώπηνλ καο γηα λα κπνξνύκε λα δηαζηαπξώζνπκε ηνπο
ηζρπξηζκνύο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη λα θξίλνπκε κε αζθάιεηα εάλ απηνί
επαιεζεύνληαη ή όρη θαη ζπλππνινγίδνληαο ηηο πηζαλέο ζπλέπεηεο ηωλ πξνζωξηλώλ
κέηξωλ γηα όια ηα ζπκθέξνληα πνπ ελδέρεηαη λα δεκηωζνύλ, θαζώο θαη ην δεκόζην
ζπκθέξνλ θαηά ηα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 24 ηνπ Ν. 104(Η)/2010 ε
Αλαζεωξεηηθή Αξρή Πξνζθνξώλ θξίλεη όηη ζηνηρεηνζεηνύληαη ιόγνη ρνξήγεζεο
πξνζωξηλώλ κέηξωλ.
Ωο εθ ηνύηνπ απνθαζίδνπκε νκόθωλα ηελ ρνξήγεζε πξνζωξηλώλ κέηξωλ γηα
αλαζηνιή ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ή ηεο εθηέιεζεο πξάμεο ή απόθαζεο ηεο
Αλαζέηνπζαο Αξρήο ή ηεο ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο, ζην δηαγωληζκό κε αξ.
39/2011 κέρξη ηελ έθδνζε ηειηθήο απόθαζεο ηεο Αλαζεωξεηηθήο Αξρήο
Πξνζθνξώλ επί ηεο Πξνζθπγήο 6/2012.

