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ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ Ή ΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΑΡ. 106/2010, ΗΜΕΡ. 09.09.10, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Αρ.
∆Α/ΤΥ/21/2009.
Η παρούσα εξέταση αφορά την παράταση ή µη του προσωρινού µέτρου, το οποίο
εκδόθηκε την 9η Σεπτεµβρίου, 2010 από την Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών ασκούσα
τις εξουσίες που της παρέχονται δυνάµει του εδαφίου (8) του άρθρου 56 του Ν.101(Ι)/2003
όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.16(Ι)/2006 στα πλαίσια της ως άνω Ιεραρχικής Προσφυγής
σχετικά µε την απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής στο ∆ιαγωνισµό Αρ. ∆Α/ΤΥ/21/2009, για
«Ανέγερση Νέας ∆ηµοτικής Στέγης Ενηλίκων (Γηροκοµείο) στο ∆ήµο Αθηένου».
Κατά την ενώπιον µας διαδικασία ο εκπρόσωπος της Αναθέτουσας Αρχής ανέφερε ότι
φέρει ένσταση στην παράταση του Προσωρινού Μέτρου µέχρι την τελική απόφαση της
Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών επί της Ιεραρχικής Προσφυγής αρ. 106/2010. Η θέση
της Αναθέτουσας Αρχής ήταν ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που θέτει ο Νόµος
101(Ι)/2003 για παράταση της ισχύος του υπό κρίση προσωρινού µέτρου καθότι από το
περιεχόµενο της αίτησης µε βάση την οποία αυτό εκδόθηκε, δεν πιθανολογείται η
παραβίαση του ισχύοντος δικαίου και η ζηµιά που ισχυρίζονται οι Αιτητές ότι ενδέχεται να
υποστούν δεν εκτείνεται µε οποιοδήποτε τρόπο πέραν της µη ανάθεσης σε αυτούς της
επίδικης σύµβασης.
Πέραν των πιο πάνω, η Αναθέτουσα Αρχή υποστήριξε ότι λόγοι δηµοσίου συµφέροντος
επιβάλλουν τη µη παράταση της ισχύος του προσωρινού µέτρου. Ειδικότερα, µε αναφορά
στον όρο 7.3 των εγγράφων του διαγωνισµού, επεσήµανε ότι δεν νοµιµοποιείται να
ζητήσει την παράταση της ισχύος των προσφορών που έχουν υποβληθεί, καθότι το ένα
έτος από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή το µέγιστο χρονικό
διάστηµα για το οποίο µπορούν να ισχύουν οι προσφορές ολοκληρώνεται την 25.9.10.
Εξηγώντας το αυτονόητο, ότι δηλαδή είναι αδύνατη η ολοκλήρωση της διαδικασίας σε
διάστηµα 10 ηµερών, η Αναθέτουσα Αρχή υπέδειξε ότι η παράταση της ισχύος του µέτρου
θα είναι επιβλαβής τόσο για το δηµόσιο συµφέρον όσο και για τα συµφέροντα των
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Αιτητών, αφού από την αναπόφευκτη ακύρωση του διαγωνισµού δεν θα µπορούν να
αποκοµίσουν οποιοδήποτε όφελος.
Οι Αιτητές τόνισαν κατηγορηµατικά ότι η αίτηση τους εδράζεται σε µεγάλο αριθµό
παραβιάσεων εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής και συνεπώς το επιχείρηµα ότι δεν
πιθανολογείται παραβίαση του ισχύοντος δικαίου θα πρέπει να απορριφθεί. Πρόσθεσαν
επίσης ότι για την τεράστια καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της αξιολόγησης των
προσφορών ευθύνεται η Αναθέτουσα Αρχή και συνεπώς δεν µπορεί να επικαλείται τον
όρο 7.3 σε αυτό το στάδιο για να µην παραταθεί το εκδοθέν προσωρινό µέτρο. Σε σχέση
µε τη ζηµιά που ενδέχεται να υποστούν οι Αιτητές, ανέφεραν ότι αυτή δεν περιορίζεται στη
µη ανάθεση αφού θα χρειαστούν να προβούν µεταξύ άλλων και σε αποδεσµεύσεις του
υφιστάµενου προσωπικού.
Ο όρος 7.3 των εγγράφων του παρόντος διαγωνισµού ορίζει ότι:
1. Εάν προκύψει θέµα παράτασης της ισχύος των Προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή
θα απευθύνει µε γραπτή επιστολή ή µε τηλεοµοιότυπο ερώτηµα προς τους
προσφέροντες τουλάχιστον δέκα (10) µέρες πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών
για το αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Οι
προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν µε γραπτή επιστολή ή µε τηλεοµοιότυπο
µέσα σε τρεις (3) µέρες και, σε καταφατική περίπτωση να παρατείνουν ισόχρονα και
έγκαιρα την ισχύ της Εγγύησης Συµµετοχής τους. Προσφορά της οποίας ο
προσφέρων παραλείψει να συγκατατεθεί γραπτώς στην αιτούµενη από την
Αναθέτουσα Αρχή παράταση της ισχύος των προσφορών κρίνεται ως απαράδεκτη.
2. Η συνολική παράταση που δυνατόν να ζητηθεί σύµφωνα µε το παραπάνω εδάφιο
δεν θα υπερβαίνει τους 6 µήνες.
Υπενθυµίζουµε ότι το άρθρο 56(9) του Νόµου 101(Ι)/2003 προνοεί σε σχέση µε το
δηµόσιο συµφέρον τα ακόλουθα:
«Κανένα προσωρινό µέτρο δε θα λαµβάνεται αν από τη στάθµιση της βλάβης του
αιτούντος, των συµφερόντων τρίτων και του δηµοσίου συµφέροντος, κρίνεται ότι οι
αρνητικές συνέπειες από την παραδοχή του αιτήµατος θα είναι σοβαρότερες από
την ωφέλεια του αιτούντος:
Νοείται ότι η απόρριψη της αίτησης δε θίγει άλλα δικαιώµατα του αιτούντος.»
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Με δεδοµένο ότι στις 25.9.10 η ισχύς των προσφορών θα εκπνεύσει και δεν θα παρέχεται
η δυνατότητα στην Αναθέτουσα Αρχή να ζητήσει την παράταση της, κρίνουµε ότι λόγοι
δηµοσίου συµφέροντος επιβάλλουν τη µη παράταση της ισχύος του υπό εξέταση
προσωρινού µέτρου. Σηµειώνουµε ότι η απόφαση µας για µη παράταση λαµβάνεται µε
γνώµονα όχι µόνο το δηµόσιο συµφέρον αλλά και το συµφέρον των Αιτητών που στην
παρούσα υπόθεση κρίνουµε ότι ταυτίζεται µε το δηµόσιο. Χωρίς να παραγνωρίζουµε την
συµβολή της Αναθέτουσας Αρχής στην καθυστέρηση που τώρα επικαλείται για απόρριψη
του αιτήµατος των Αιτητών, η παράταση του προσωρινού µέτρου θα ισοδυναµούσε µε
εκπνοή της ισχύος όχι µόνο των προσφορών αλλά και του ίδιου του διαγωνισµού. Σε µια
τέτοια περίπτωση θα πλήττονταν τα συµφέροντα όχι µόνο της επιτυχούσας αλλά και των
Αιτητών, στους οποίους παρέχεται σε περίπτωση που δικαιωθούν ενώπιον µας, η
δυνατότητα αξίωσης αποζηµιώσεων ενώπιον των Επαρχιακών ∆ικαστηρίων δυνάµει του
άρθρου 59 του Νόµου 101(Ι)/2003.
Ως εκ τούτου αποφασίζουµε οµόφωνα ότι συντρέχουν οι πρόνοιες του άρθρου 56(9) που
αφορούν το δηµόσιο συµφέρον και κατά συνέπεια η ισχύς του εκδοθέντος την 9.9.10
προσωρινού µέτρου στα πλαίσια της Ιεραρχικής Προσφυγής 106/2010 δεν παρατείνεται.

