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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. 79/2009, ΗΜΕΡ. 04.09.2009, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Αρ. Β.18/2009.
Η παρούσα εξέταση αφορά την παράταση ή µη του προσωρινού µέτρου, το οποίο
εκδόθηκε την 4 Σεπτεµβρίου, 2009 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. Β.18/2009, για την «Προσφορά για διορισµένη υπεργολαβία
προµήθειας

κι

εγκατάστασης

συνθετικού

χλοοτάπητα

στο

Κοινοτικό

γήπεδο

Βορόκληνης».

Κατά την ενώπιον µας διαδικασία η Αναθέτουσα Αρχή υποστήριξε τη µη παράταση της
ισχύος του διατάγµατος γιατί θεωρεί ότι δεν πιθανολογείται σοβαρά η παράβαση του
ισχύοντος δικαίου αφού οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν έγιναν νοµότυπα και µε την
καθοδήγηση του Γενικού Λογιστή και Γενικού Ελεγκτή. Παράλληλα επικαλέστηκαν
λόγους δηµοσίου συµφέροντος καθ’ ότι το Κοινοτικό Συµβούλιο υποχρεώνεται να
καταβάλλει ενοίκιο σε άλλες κοινότητες για εξυπηρέτηση των αναγκών των
ποδοσφαιρικών οµάδων της Κοινότητας. Επιπλέον, έγινε αναφορά στην δέσµευση που
ανέλαβε το Κοινοτικό Συµβούλιο έναντι του ΚΟΑ για ολοκλήρωση του έργου µέχρι το
τέλος Οκτωβρίου 2009.
Ο δικηγόρος των Αιτητών υποστήριξε ότι θα πρέπει να παραταθεί η ισχύς του
προσωρινού µέτρου καθ’ ότι πιθανολογείται σοβαρά η παράβαση του ισχύοντος δικαίου
αφού οι λόγοι απόρριψης της προσφοράς τους απαντώνται στο έντυπο της ιεραρχικής
προσφυγής την οποία καταχώρησε ενώπιον µας. Όσον αφορά στο δηµόσιο συµφέρον
ανέφερε ότι αφενός οι όροι του ∆ιαγωνισµού προνοούν ότι η εκτέλεση της σύµβασης θα
διαρκέσει 16 εβδοµάδες (δηλαδή 4 µήνες) και εποµένως ο στόχος για ολοκλήρωση του
έργου δεν είναι ούτε εφικτός ούτε ρεαλιστικός και αφετέρου οι σύντοµες διαδικασίες που
ακολουθούνται στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών δεν θα προκαλέσουν ουσιαστική
καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του έργου. Πέραν αυτών, υπέδειξε ότι για να µπορεί
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να χρησιµοποιηθεί το εν λόγω γήπεδο θα πρέπει να εξασφαλιστεί σχετική έγκριση από
την FIFA, διαδικασία η οποία διαρκεί 4 έως 6 µήνες.
Αφού ακούσαµε όσα λέχθηκαν από τις δύο πλευρές και µελετήσαµε το περιεχόµενο της
Αίτησης για λήψη προσωρινού µέτρου των Αιτητών, κρίνουµε ότι πιθανολογείται
σοβαρά η παράβαση του ισχύοντος δικαίου. Πέραν τούτου, λαµβάνοντας υπόψη ότι εκ
των πραγµάτων η προθεσµία για ολοκλήρωση του έργου µέχρι το τέλος Οκτωβρίου
2009 δεν είναι ούτε εφικτή αλλά ούτε και ρεαλιστική (η διάρκεια εκτέλεσης της
σύµβασης σύµφωνα µε τους όρους είναι 16 εβδοµάδες) και σε συνδυασµό µε το
γεγονός ότι ο µικρός χρόνος που απαιτείται για τη διεκπεραίωση της ενώπιον µας
διαδικασίας δεν µπορεί να επηρεάσει σοβαρά το χρόνο υλοποίησης του έργου,
κρίνουµε ότι συντρέχουν οι πρόνοιες του άρθρου 56(8) του Ν.101(Ι)/2003, όπως
τροποποιήθηκε µε το Ν.16(Ι)/2006 και ότι δεν υπάρχει οτιδήποτε που να δείχνει ότι
συντρέχουν οι πρόνοιες του άρθρου 56(9) αναφορικά µε το δηµόσιο συµφέρον.

Ενόψει των πιο πάνω, η ισχύς του προσωρινού µέτρου παρατείνεται µέχρι την έκδοση
τελικής απόφασης της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών επί της Ιεραρχικής
Προσφυγής υπ’ αρ. 79/2009.

