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Μεταξύ: 
   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ  
   (Π.Ε.Α.Λ) ΜΙΤΣΕΡΟΥ ΛΤ∆     
           Αιτούντων 
      ν. 
    

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΜΥΝΑΣ  
            
         Αναθέτουσα Αρχή 
 
Αναθεωρητική Αρχή  
Προσφορών:   Ζαχαρίας Τουλούρας, Πρόεδρος 
    Ανδρέας Χριστοφή, Μέλος 
    Νίκος Πιττοκοπίτης, Μέλος 
    Ιωσήφ Ιωσηφίδης, Μέλος 
    Κυριάκος Συρίµης, Μέλος 
 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 
(Π.Ε.Α.Λ) ΜΙΤΣΕΡΟΥ ΛΤ∆ 

Αιτητές:   Αντιπροσωπεύθηκε από τους: 
1. Χαράλαµπο Προύντζο, ∆ικηγόρο Αιτητών  
2. Γιώργο Καπνό, ∆ιευθυντή Αιτήτριας Εταιρείας  

      
Αναθέτουσα Αρχή:    Υπουργείο Άµυνας  
              Αντιπροσωπεύθηκε από τους:    

1. Κώστα Χρυσοστόµου, Ανώτερο ∆ιοικητικό 
Λειτουργό 

2. Φίλιππο Λάρκο, Ταγµατάρχη  
3. Έλλη Χρυσοστόµου, Ταγµατάρχη 
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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. 59/2012 
 

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 59/2012 που καταχωρήθηκε 

στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών δυνάµει του άρθρου 24 του Ν. 104(Ι)/2010 

αναφορικά µε το ∆ιαγωνισµού αρ. ∆Ι∆Μ12/2012 µε τίτλο  «Παροχή υπηρεσιών 

µίσθωσης λεωφορείων για την µεταφορά οπλιτών της ΕΛ∆ΥΚ».   

 

Κατά την ενώπιον µας διαδικασία ο ∆ικηγόρος των Αιτητών σηµείωσε ότι µε την 

Προσφυγή αρ. 59/2012 οι Αιτητές προσβάλλουν την προκήρυξη του ∆ιαγωνισµού µε 

αριθµό ∆Ι∆Μ/12/2012 της οποίας το αντικείµενο της σύµβασης είναι η παροχή 

υπηρεσιών µίσθωσης λεωφορείων, για την µεταφορά οπλιτών της ΕΛ∆ΥΚ, για περίοδο 

επτά (7) µηνών η οποία αρχίζει από την ηµεροµηνία υπογραφής της συµφωνίας, για 

κάλυψη των αναγκών της ΕΛ∆ΥΚ, µε δικαίωµα παράτασης µέχρι και δύο (2) µήνες, 

κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής, µε τους ίδιους όρους όπως προσδιορίζεται 

αναλυτικά στα Έγγραφα του ∆ιαγωνισµού.  Η παροχή υπηρεσιών εντάσσεται στην 

κατηγορία 60130000 (CPV) και προκηρύχθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή στις 

09/10/2012.   

 

Είναι η θέση των Αιτητών ότι η Αναθέτουσα Αρχή λανθασµένα και/ή εσφαλµένα και/ή 

παράτυπα προκήρυξε το ∆ιαγωνισµό εφόσον δεν έχει ενταχθεί η συγκεκριµένη γραµµή 

στην οποία αναφέρονται, σε γραµµές µε µίσθωση.  Οι Αιτητές εξακολουθούν να 

αναµένουν απάντηση από τη Νοµική Υπηρεσία και από τον Υπουργό Συγκοινωνιών και 

Έργων σε σχέση µε το πιο πάνω θέµα.  Επιπρόσθετα σηµείωσαν ότι η Αναθέτουσα 

Αρχή εσφαλµένα και/ή παράτυπα αναφέρει ότι η συγκεκριµένη παροχή υπηρεσιών 

εντάσσεται στην κατηγορία 60130000 (CPV) εφόσον η συγκεκριµένη κατηγορία ουδεµία 

σχέση έχει µε έκτακτες γραµµές.   

 

Με βάση τις πιο πάνω θέσεις τους οι Αιτητές ζήτησαν τη χορήγηση προσωρινών 

µέτρων ισχυριζόµενοι ότι πιθανολογείται σοβαρά η παράβαση του ισχύοντος δικαίου για 
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τους λόγους που αναφέρονται στο έντυπο της προσφυγής και ότι δεν θα επηρεαστεί 

καθ’ οιονδήποτε τρόπο αρνητικά το δηµόσιο συµφέρον, ενώ παράλληλα θα αποτραπεί 

η περαιτέρω ζηµιά των συµφερόντων τους.   

 

Οι εκπρόσωποι της Αναθέτουσας Αρχής ανέφεραν ότι φέρουν ένσταση στην χορήγηση 

Προσωρινών Μέτρων µέχρι την εξέταση και τελική απόφαση της Αναθεωρητικής Αρχής 

Προσφορών επί της Προσφυγής αρ. 59/2012.  Σηµείωσαν ότι θεωρούν πως η απόφαση 

της Αναθέτουσας Αρχής να προκηρύξει τον παρόντα διαγωνισµό είναι καθόλα έγκυρη 

και νόµιµη, στα πλαίσια του Ν.12(Ι)/2006 και της Κ∆Π 201/2007.  Υποστήριξαν ότι δεν 

έχουν οποιαδήποτε ενηµέρωση αναφορικά µε το γεγονός ότι οι Αιτητές έχουν κάνει 

ερώτηµα εάν τα συγκεκριµένα δροµολόγια έχουν ενταχθεί σε γραµµές µίσθωσης και ότι 

αναµένουν απάντηση από τη Νοµική Υπηρεσία και το Υπουργείο Συγκοινωνιών και 

Έργων.   

Η θέση της Αναθέτουσας Αρχής ήταν ότι τα συγκεκριµένα δροµολόγια εντάσσονται σε 

δροµολόγια µίσθωσης και έτσι µπορούσαν να προκηρυχθούν βασίζοντας τη θέση της 

αυτή σε διάφορες επιστολές και συναντήσεις µε το Τµήµα Οδικών Μεταφορών και το 

Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, καθώς και σε γνωµάτευση της Νοµικής 

Υπηρεσίας.   

 

Αφού ακούσαµε τις θέσεις των δύο πλευρών σηµειώνουµε ότι το κεντρικό θέµα το οποίο 

θα πρέπει να εξεταστεί και διευκρινιστεί στην παρούσα προσφυγή είναι το κατά πόσο τα 

συγκεκριµένα δροµολόγια έχουν ενταχθεί ή όχι στις γραµµές µε µίσθωση.  Φυσικά το 

θέµα αυτό αφορά την ουσία της προσφυγής και δεν αναµένεται από την Αναθεωρητική 

Αρχή Προσφορών να ασχοληθεί µε το θέµα αυτό στην παρούσα διαδικασία.  Κατά την 

ενώπιον µας διαδικασία η Αναθέτουσα Αρχή ρωτήθηκε κατά πόσο θα υπάρξει 

οποιοδήποτε πρόβληµα στην εκτέλεση των δροµολογίων µε βάση την παρούσα 

κατάσταση µέχρι την ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας ενώπιον της Αναθεωρητικής 

Αρχής Προσφορών και η απάντηση που δόθηκε ήταν αρνητική.   

 

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 
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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 Αναθέτουσας Αρχής 

ή της υπογραφής της σύµβασης, στο ∆ιαγωνισµού µε αρ. ∆Ι∆Μ12/2012 µέχρι την 

έκδοση τελικής απόφασης της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών επί της Προσφυγής 

59/2012. 


