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ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟ ∆ΙΑΖΕΥΚΤΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΙΤΕ ΓΙΑ
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΑΡ. 59/2012
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΙΣ 25.10.2012 ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ
ΜΕ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ∆Ι∆Μ 12/2012.

Η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών συνεδρίασε στις 28.2.2013 στην παρουσία
εκπροσώπων των Αιτητών και της Αναθέτουσας Αρχής για την εξέταση της
Προσφυγής µε αρ. 59/2012, που καταχωρήθηκε στην Αναθεωρητική Αρχή
Προσφορών

την

19.10.2012,

δυνάµει

του

άρθρου

24

του

Ν.

104(Ι)/2010

προσβάλλοντας την προκήρυξη του ∆ιαγωνισµού αρ. ∆Ι∆Μ 12/2012 µε τίτλο «Παροχή
Υπηρεσιών Μίσθωσης Λεωφορείων για τη µεταφορά οπλιτών της ΕΛ∆ΥΚ». Η
συνεδρία όµως αυτή αναλώθηκε στην εξέταση αιτήµατος της Αναθέτουσας Αρχής που
υποβλήθηκε προεξεταστικά και ζητούσε διαζευκτικά είτε την απόρριψη της ίδιας της
Προσφυγής, είτε τον τερµατισµό της ισχύος του Προσωρινού Μέτρου για αναστολή της
διαδικασίας ανάθεσης ή της εκτέλεσης πράξης ή απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής ή
της υπογραφής της σύµβασης στον πιο πάνω αναφερόµενο διαγωνισµό µέχρι την
έκδοση τελικής απόφασης της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών επί της εν λόγω
Προσφυγής, που χορηγήθηκε µε απόφαση της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών την
25.10.2012.
Για να στηρίξει το πιο πάνω αίτηµά της η Αναθέτουσα Αρχή επικαλέσθηκε
αδικαιολόγητη καθυστέρηση των Αιτητών να καταθέσουν στην Αναθεωρητική Αρχή
Προσφορών και να κοινοποιήσουν στην ίδια έγκαιρα και εντός της προθεσµίας που
έταξε η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών το Γραπτό Περίγραµµα Αγόρευσης τους µε
αποτέλεσµα να καθίσταται αδύνατη η ακρόαση της Προσφυγής κατά την ηµέρα που
είχε ορισθεί και προγραµµατισθεί (28.2.2013) και να οδηγείται σε νέα και περαιτέρω
αναβολή. Σύµφωνα µε την Αναθέτουσα Αρχή το γεγονός αυτό αποβαίνει σε βάρος
των συµφερόντων της δεδοµένου ότι στο πλαίσιο αυτής της Προσφυγής έχει
χορηγηθεί Προσωρινό Μέτρο δυνάµει του οποίου εµποδίζεται να προωθήσει και
περατώσει τον σχετικό διαγωνισµό µε αποτέλεσµα να µην µπορεί να υλοποιήσει τα
προγράµµατά της και να ικανοποιήσει τις επιτακτικές και επείγουσες ανάγκες που
αντιµετωπίζει η υπηρεσία. Υπενθύµισε µάλιστα ότι η ίδια είχε αντιταχθεί από την αρχή
και έντονα στη χορήγηση του Προσωρινού Μέτρου.
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Από της πλευράς των Αιτητών ο ∆ικηγόρος τους επικαλέσθηκε προσωπικό φόρτο
εργασιών που δεν του επέτρεψε να ανταποκριθεί πιστά, όπως και ο ίδιος θα ήθελε,
στα χρονοδιαγράµµατα που είχαν τεθεί, πλην όµως υπέδειξε πως το ίδιο συµβαίνει
πολύ συχνά και µε την ίδια την Αναθέτουσα Αρχή αλλά και µε όλες γενικά τις
Αναθέτουσες Αρχές που εκπροσωπούνται από τη Νοµική Υπηρεσία της ∆ηµοκρατίας.
Επισήµανε ότι στο στάδιο που βρίσκεται ο διαγωνισµός δεν υπάρχουν ακόµη
προσφοροδότες των οποίων να θίγονται τα συµφέροντα από µια µικρή αναβολή της
ακρόασης και αναφορικά µε το Προσωρινό Μέτρο ανέφερε ότι οι προϋποθέσεις µε
βάση τις οποίες έχει χορηγηθεί έχουν ήδη κριθεί κατά τον χρόνο παραχώρησης του.
Με βάση τα πιο πάνω και µε δεδοµένο ότι κατατέθηκε ήδη εκείνο το πρωινό η Γραπτή
Αγόρευση των Αιτητών ο ∆ικηγόρος τους, ζήτησε όπως απορριφθεί το αίτηµα της
Αναθέτουσας Αρχής.
Η εν λόγω Προσφυγή καταχωρήθηκε στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών την
19.10.2012 και το ενδεχόµενο λήψης Προσωρινού Μέτρου εξετάστηκε στις
23.10.2012. Το Μέτρο χορηγήθηκε µε απόφαση της Αναθεωρητικής Αρχής
Προσφορών την 25.10.2012 παρά την ένσταση της Αναθέτουσας Αρχής.

Ο

∆ιοικητικός Φάκελος της υπόθεσης µαζί µε την Έκθεση Γεγονότων κατατέθηκαν από
την Αναθέτουσα Αρχή στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών την 1.11.2012.

Η

Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών όρισε ως ηµεροµηνία εξέτασης της Προσφυγής την
Τρίτη, 11 ∆εκεµβρίου, 2012 και ώρα 9.30 π.µ. και µε επιστολές της ηµεροµηνίας
5.11.2012 ενηµέρωσε σχετικά τις δύο πλευρές. Παράλληλα κάλεσε τους µεν Αιτητές
να αποστείλουν στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών µε κοινοποίηση στην
Αναθέτουσα Αρχή Γραπτό Περίγραµµα Επιχειρηµατολογίας τουλάχιστον 14 εργάσιµες
ηµέρες πριν από την ορισθείσα ηµέρα εξέτασης της Προσφυγής και την Αναθέτουσα
Αρχή να αποστείλει τη γραπτή απάντησή της επί των θέσεων των Αιτητών 7 εργάσιµες
ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία εξέτασης της Προσφυγής. Επειδή όµως µέχρι την
28.11.2012 οι Αιτητές δεν είχαν ακόµη καταθέσει το Γραπτό Περίγραµµά τους και ως
εκ τούτου ούτε η Αναθέτουσα Αρχή την απάντησή της, η Αναθεωρητική Αρχή
Προσφορών σε συνεννόηση µε τις δυο πλευρές και εν αναµονή της κατάθεσης των
Γραπτών Περιγραµµάτων τους ανέβαλε την εξέταση της Προσφυγής για την 25.1.2013
αποστέλλοντας προς τούτο και τις σχετικές επιστολές προς τις δύο πλευρές
ηµεροµηνίας 28.11.2012. Κατά τη συνεδρία της 25.1.2013 δεν είχε ακόµη κατατεθεί το
Γραπτό Περίγραµµα των Αιτητών και η ∆ικηγόρος τους δικαιολόγησε την καθυστέρηση
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αναφερόµενη σε αναµονή προσκόµισης, από τους πελάτες της, εγγράφων αναγκαίων
για την υπόθεσή της, τα οποία χρονολογούνται από το 1992.
Η ∆ικηγόρος της ∆ηµοκρατίας, εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής, δεν είχε ένσταση
για την αιτούµενη αναβολή, σηµείωσε όµως ότι επειδή στην παρούσα υπόθεση έχει
εκδοθεί Προσωρινό Μέτρο η καθυστέρηση επενεργεί σε βάρος των συµφερόντων της
∆ηµοκρατίας.

Σε παρέµβασή της δε η Ταγµατάρχης Ε. Χρυσοστόµου δήλωσε εκ

µέρους της Αναθέτουσας Αρχής ότι δεν πρόκειται να συναινέσουν σε άλλη αναβολή.
Τελικά και µε συµφωνία των πλευρών η εξέταση της Προσφυγής ανεβλήθη και ορίσθη
εκ νέου για την Πέµπτη, 28.2.2013 και ώρα 11.00 π.µ. µε συµφωνηµένο και
καθορισµένο χρονοδιάγραµµα υποβολής του µεν Γραπτού Περιγράµµατος των
Αιτητών µέχρι την 14.2.2013 της δε Γραπτής Απάντησης της Αναθέτουσας Αρχής
µέχρι την 21.2.2013.
Βασικός λόγος για τον οποίο προσφοροδότες επιλέγουν, παρά την τεράστια διαφορά
τελών, να προσφύγουν στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών αντί στο ∆ικαστήριο,
είναι γιατί γνωρίζουν πως, µε βάση την κείµενη νοµοθεσία, πολύ πιο εύκολα µπορούν
να εξασφαλίσουν Προσωρινό Μέτρο αναστολής της υπογραφής της σύµβασης µέχρι
την τελική απόφαση στην Προσφυγή τους, γεγονός το οποίο διατηρεί ζωντανή την
ελπίδα για ανάθεση της σύµβασης στους ίδιους.

Την ίδια όµως ώρα δεν θα

µπορούσαµε να παραγνωρίσουµε ότι ένας από τους πρωταρχικούς και βασικότερους
σκοπούς και στόχους της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών είναι οι σύντοµες
διαδικασίες και η ταχεία διεκπεραίωση των υποθέσεων που έρχονται ενώπιόν της.
Τόσο το γράµµα όσο και το πνεύµα της νοµοθεσίας που διέπει τη λειτουργία της
καθιστούν ξεκάθαρη και επιτακτική την ανάγκη αυτή µε δεδοµένο ότι η οποιαδήποτε
καθυστέρηση συνοδεύεται κατά κανόνα από ζηµιά, µικρότερη ή µεγαλύτερη, στα
συµφέροντα του ∆ηµοσίου. Η οποιαδήποτε παράταση της καθυστέρησης είναι φυσικό
να αυξάνει το µέγεθος της ζηµιάς, ίσως και µε γεωµετρική πρόοδο. Να σηµειώσουµε
ακόµη ότι ένας από τους βασικότερους παράγοντες που προσµετρούν κατά τον
συνυπολογισµό των πιθανών συνεπειών για όλα τα συµφέροντα που ενδέχεται να
ζηµιωθούν από την παραχώρηση ή µη του Προσωρινού Μέτρου είναι και οι σύντοµες
διαδικασίες που ακολουθούνται από την Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών και η ταχεία
έκδοση της τελικής απόφασή της.
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Σύµφωνα µε το άρθρο 12 του Νόµου 104(Ι)/2010 «Η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών
ρυθµίζει τη διαδικασία που ακολουθείται κατά τις συνεδριάσεις της και την εσωτερική
της λειτουργία». Με βάση το άρθρο αυτό η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών έχει
εκδώσει το Έντυπο ΑΑΠ-5 στο οποίο καθορίζεται η διαδικασία που ακολουθείται κατά
την εξέταση των υποθέσεων ενώπιόν της.
Γίνεται φανερό µε τα όσα έχουν σηµειωθεί πιο πάνω ότι οι Αιτητές δεν
ανταποκρίθηκαν στα χρονοδιαγράµµατα της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών, που
τέθηκαν και µε δική τους συµφωνία και/ή συγκατάθεση.

Σε βαθµό τέτοιο που η

διαδικασία να έχει µετατραπεί σε χρονοβόρα και µάλιστα χωρίς ικανοποιητική
δικαιολογία από τους Αιτητές. Ο φόρτος εργασίας των δικηγόρων των πλευρών δεν
αποτελεί αποδεκτή δικαιολογία όταν µάλιστα εκτροχιάζει τη διαδικασία σε βαθµό που
να καθίσταται χρονοβόρα.
Με βάση όλα τα πιο πάνω θεωρούµε ότι το ισοζύγιο ζηµιάς στο οποίο έχει στηριχθεί
και µε βάση το οποίο έχει αποφασισθεί η χορήγηση Προσωρινού Μέτρου έχει
ανατραπεί σε βάρος και σε περαιτέρω ζηµιά και/ή βλάβη των συµφερόντων της
Αναθέτουσας Αρχής και του ∆ηµοσίου από την καθυστέρηση που έχει σηµειωθεί στην
προώθηση της διαδικασίας µε υπαιτιότητα των Αιτητών.
Κρίνουµε όµως πως η απόρριψη της Προσφυγής στην ολότητά της από το πρόωρο
αυτό στάδιο, µε βάση τα δεδοµένα που έχουµε ενώπιόν µας, δεν θα ήταν το πιο δίκαιο
και κατάλληλο µέτρο στην παρούσα διαδικασία, χωρίς να παραγνωρίζεται και το ύψος
των τελών που καλούνται να καταθέσουν οι Αιτητές κατά την καταχώρηση της
Προσφυγής.
Ως εκ τούτου κρίνουµε ορθό και δίκαιο όπως µε βάση το άρθρο 24 του Ν. 104(Ι)/2010
και την συµφυή εξουσία της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών, τερµατίσουµε από
σήµερον την ισχύ του Προσωρινού Μέτρου που εκδόθηκε στις 25.10.2012 στην
παρούσα Προσφυγή µε στόχο τον περιορισµό της ζηµιάς που υφίσταται το δηµόσιο
συµφέρον από την σηµειούµενη καθυστέρηση.
Με την πιο πάνω απόφαση διαφωνούν τα Μέλη της Αρχής Κυριάκος Συρίµης και
Ιωσήφ Ιωσηφίδης υποστηρίζοντας ότι ο χρόνος που έχει περάσει από την
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καταχώρηση της Προσφυγής µέχρι σήµερα δεν είναι υπερβολικός, ιδιαίτερα
συγκρινόµενος µε το χρόνο που απαιτείται για εκδίκαση µιας Προσφυγής από το
∆ικαστήριο και ότι από τη στιγµή που οι Αιτητές έχουν ήδη καταχωρήσει το Γραπτό
Περίγραµµα Επιχειρηµατολογίας τους την ηµέρα της συνεδρίας (28.2.2013) δεν τίθεται
θέµα περαιτέρω καθυστέρησης που να µπορεί να προκληθεί από τους Αιτητές και
αυτό που αποµένει είναι η απάντηση της Αναθέτουσας Αρχής και η έκδοση απόφασης
από την Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών. Εξάλλου τέτοιες παρόµοιες καθυστερήσεις
έχουν παρουσιαστεί και στο παρελθόν εξ υπαιτιότητας των Αναθετουσών Αρχών.
Συνεπώς θεωρούν ότι και τα δύο αιτήµατα της Αναθέτουσας Αρχής που τέθηκαν
προεξεταστικά πρέπει να απορριφθούν και να οριστεί σύντοµη ηµεροµηνία για
εξέταση της υπόθεσης.
Με βάση όλα τα πιο πάνω αποφασίζουµε κατά πλειοψηφία τον τερµατισµό από
σήµερα της ισχύος των προσωρινών µέτρων που χορηγήθηκαν στις 25.10.2012 επί
της παρούσας Προσφυγής.

