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Μεταξύ:  ΜΙ.ΠΑ. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ 

 

Αιτητών 

                     ν. 

 

   ΔΗΜΟΥ ΙΔΑΛΙΟΥ   

Αναθέτουσας Αρχής 

 

 

 

Αναθεωρητική Αρχή  

Προσφορών:  Έφη Παπαδοπούλου, Πρόεδρος 

   Λοΐζος Κάππας, Μέλος 

   Γιώργος Αναστασίου, Μέλος 

   Σόλων Παπαθεοχάρους, Μέλος 

   Δήμος Θωμά, Μέλος 

 

 

 

Αιτητές:  ΜΙ.ΠΑ. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ 

     Αντιπροσωπεύθηκε από τους: 

1.  Θεόδωρο Αγγελίδη, Δικηγόρο για  Π. Αγγελίδης & Σία Δ.Ε.Π.Ε 

2.  Ανδρέα Αλεξάνδρου, Ασκούμενο Δικηγόρο για Δικηγορικό  

           Γραφείο Π. Αγγελίδης & Σία Δ.Ε.Π.Ε. 

 

 

Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΙΔΑΛΙΟΥ 

     Αντιπροσωπεύθηκε από τους: 

1.  Λάμπρο Ματσάγκο, Δημοτικό Γραμματέα 

2.  Παναγιώτη Χάρπα, Επιθεωρητή Υγειονομικού 

 

 

Ημερομηνία έκδοσης Απόφασης Π.Μ.:  31 Δεκεμβρίου, 2018. 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ 

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Ή ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΠΡΑΞΗΣ Ή ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ Ή ΤΗΣ 

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΑΡ. 62/2018 

Η παρούσα διαδικασία αφορά την εξέταση του ενδεχομένου χορήγησης 

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 62/2018, αναφορικά με το Διαγωνισμό αρ. Δ.Ι. 55/18, 

με τίτλο «Περισυλλογή, Μεταφορά και Απόρριψη Απορριμμάτων του Δήμου 

Ιδαλίου και της Κοινότητας Ποταμιάς και Πλυσίματος Κάδων που Βρίσκονται στο 

Δήμο Ιδαλίου και Κοινότητα Ποταμιάς», που προκηρύχθηκε με ανοικτή 

διαδικασία στις 02.11.2018. 

 

Οι Αιτητές με την προσφυγή τους αμφισβητούν τη νομιμότητα της απόφασης του 

Δήμου Ιδαλίου («Αναθέτουσα Αρχή») να κατακυρώσει το Διαγωνισμό στην 

Εταιρεία Α. ΤΣΟΥΛΟΦΤΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΛΤΔ («ο Επιτυχών»). 

 

Οι Αιτητές τόσο με την προσφυγή τους όσο και ενώπιον μας υποστήριξαν ότι η 

χορήγηση προσωρινών μέτρων η οποία προβλέπεται από το άρθρο 24 του 

Ν.104(Ι)/2010 είναι αναγκαία καθότι πιθανολογείται σοβαρά η παράβαση του 

ισχύοντος δικαίου και ουσιωδών όρων του διαγωνισμού. 
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Η Αναθέτουσα Αρχή έφερε ένσταση στη χορήγηση προσωρινών μέτρων και 

υποστήριξε ότι η όποια καθυστέρηση προκύψει από τη χορήγηση προσωρινών 

μέτρων θα έχει αρνητικές συνέπειες στην υγεία των κατοίκων της περιοχής 

Ιδαλίου και Ποταμιάς, αφού θα υπάρξουν δυσκολίες στη περισυλλογή των 

απορριμμάτων και συνεπώς πλήττεται το δημόσιο συμφέρον. 

 

Για υποστήριξη της θέσης της η Αναθέτουσα Αρχή ενημέρωσε για τη πορεία του 

Διαγωνισμού. 

 

Συγκεκριμένα ανέφερε ότι περί τα τέλη Σεπτεμβρίου διακόπηκε το συμβόλαιο με 

τον τότε εργολάβο λόγω κακής εκτέλεσης του αντικειμένου του Διαγωνισμού. 

 

Για αντιμετώπιση του κενού που δημιουργήθηκε η Αναθέτουσα Αρχή προχώρησε 

με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης και συνήψε συμβόλαιο με τους Αιτητές 

μέχρι το τέλος του 2018. 

 

Ο υπό εξέταση Διαγωνισμός προκηρύχθηκε στις 02.11.2018 για τον οποίο 

υποβλήθηκαν δύο προσφορές των Αιτητών και του επιτυχόντα.    

 

Λόγω της παρούσης προσφυγής, συνέχισε η Αναθέτουσα Αρχή, έγινε παράταση 

του υφιστάμενου συμβολαίου με τους Αιτητές για 14 ημέρες, όπως επιτρέπουν οι 

σχετικοί Κανονισμοί. 
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Σε περίπτωση χορήγησης Προσωρινών Μέτρων, ανέφερε, το κενό που θα 

προκύψει θα αντιμετωπισθεί και πάλι με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης η 

οποία όμως θα επιβαρύνει οικονομικά το Δήμο αφού το κόστος με τον 

υφιστάμενο εργολάβο είναι κατά €10.000 το μήνα ψηλότερο από την προσφορά 

του επιτυχόντα.  Ψηλότερο θα είναι και το κόστος του αποτελέσματος της 

διαπραγμάτευσης. 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή καταληκτικά ανέφερε ότι δεν εκτιμά ότι θα κληθούν να 

καταβάλουν αποζημιώσεις στους Αιτητές στην περίπτωση που δεν εκδοθούν 

Προσωρινά Μέτρα και αυτοί προσφύγουν στα δικαστήρια. 

 

Οι Αιτητές δευτερολογώντας σημείωσαν ότι η ζημία που η Αναθέτουσα Αρχή 

αναφέρει είναι πιθανολογούμενη, δεν γνωρίζουμε το ύψος της εκτιμούν δε ότι 

αυτή θα είναι μικρότερη από τη ζημιά που θα υποστεί σε περίπτωση καταβολής 

αποζημιώσεων στους Αιτητές.   

 

Έχουμε εξετάσει με προσοχή τις θέσεις των δύο πλευρών χωρίς να παραβλέπουμε 

ότι η ζημιά στην οποία η Αναθέτουσα Αρχή αναφέρθηκε είναι αμφιβόλου ύψους 

εάν υπάρχει και λαμβάνοντας υπόψη ότι η περισυλλογή των απορριμμάτων 

μπορεί να συνεχισθεί με τον ίδιο τρόπο που η Αναθέτουσα Αρχή αντιμετώπισε 

την κατάσταση που δημιουργήθηκε, όταν διέκοψε το προηγούμενο συμβόλαιο, 
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και αφού συνυπολογίσαμε τις πιθανές συνέπειες των προσωρινών μέτρων για όλα 

τα συμφέροντα που ενδέχεται να ζημιωθούν, περιλαμβανομένου και του 

δημόσιου συμφέροντος, ομόφωνα αποφασίζουμε τη χορήγηση προσωρινών 

μέτρων για αναστολή της διαδικασίας ανάθεσης ή της εκτέλεσης πράξης ή 

απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής ή της υπογραφής της σύμβασης μέχρι την 

έκδοση τελικής απόφασης της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών στην 

προσφυγή αρ. 62/2018. 


