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  ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
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 Αντιπροσωπεύθηκε από τον: 
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Αναθέτουσα Αρχή:  Τµήµα ∆ηµοσίων ΄Εργων 
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 1.΄Αννη Πανταζή - Λάµπρου, ∆ικηγόρο της ∆ηµοκρατίας 
 2. Φοίβο Ιακωβίδη, Αρχιτέκτονα, Τµήµα ∆ηµοσίων ΄Εργων 
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ΑΠΟΦΑΣΗ  ΣΤΗΝ  ΑΙΤΗΣΗ  ΓΙΑ  ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ Ή ΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ  
ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΑΡ. 62/2009 ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΡ. 11/2009 
 

Η παρούσα εξέταση αφορά την παράταση ή µη του προσωρινού µέτρου, το οποίο 

εκδόθηκε στις 10 Ιουλίου, 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 

αναφορικά µε την «Μελέτη- Ανακαίνιση –Συντήρηση του Συνεδριακού Κέντρου και του 

Ξενοδοχείου Φιλοξενία για τους σκοπούς της προεδρίας του Συµβουλίου Ε.Ε. 2012». 

 

Η ∆ικηγόρος της Αναθέτουσας Αρχής έφερε ένσταση στην παράταση της ισχύος του 

προσωρινού µέτρου επικαλούµενη λόγους δηµοσίου συµφέροντος. Με αναφορά στο 

άρθρο 56(9) του Νόµου 101(Ι)/2003 υποστήριξε ότι αν η ισχύς του παρόντος 

προσωρινού µέτρου παραταθεί οι αρνητικές  συνέπειες για το δηµόσιο συµφέρον θα 

είναι σοβαρότερες από την ωφέλεια του αιτούντος. Συγκεκριµένα, η θέση της 

Αναθέτουσας Αρχής ήταν ότι τα χρονικά περιθώρια για την ολοκλήρωση του 

αντικειµένου του διαγωνισµού µε βάση το σχετικό χρονοδιάγραµµα είναι τόσο στενά που 

οποιαδήποτε καθυστέρηση τυχόν προκληθεί καθιστά ορατό τον κίνδυνο να µην 

ολοκληρωθεί έγκαιρα το έργο. Επιπλέον, επεσήµανε ότι το συγκεκριµένο έργο είναι ένα 

από τα βασικότερα για την Κυπριακή ∆ηµοκρατία από όσα σχετίζονται µε την ανάληψη 

της προεδρίας της Ε.Ε. και από την έγκαιρη ολοκλήρωση του εξαρτάται µεγάλος 

αριθµός έργων που θα ακολουθήσουν.  

 

Ο ∆ικηγόρος των Αιτητών ανέφερε ότι δε µπορεί η ∆ιοίκηση να επικαλείται δικές της 

παραλείψεις και καθυστερήσεις στην προκήρυξη του διαγωνισµού και στην ολοκλήρωση 

της αξιολόγησης και στη συνέχεια να θέτει ως επιχείρηµα για να µην παραταθεί το 

προσωρινό µέτρο το στενό χρονοδιάγραµµα που τέθηκε για την ολοκλήρωση του έργου. 

Περαιτέρω, υποστήριξε ότι το δηµόσιο συµφέρον απαιτεί κατά κύριο λόγο απονοµή 

δικαιοσύνης και αυτή µπορεί να επιτευχθεί µόνο µε την παράταση του προσωρινού 

µέτρου, αφού σε περίπτωση επιτυχίας της ουσίας της παρούσας ιεραρχικής προσφυγής 
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οι Αιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν προσφορά στο επόµενο στάδιο του 

διαγωνισµού.  

 

Στο παρόν στάδιο, αφού ακούσαµε τις θέσεις των δύο µερών θέλουµε να ξεκαθαρίσουµε 

ότι δεν επιθυµούµε η επίκληση του δηµοσίου συµφέροντος να αποτελέσει αντικείµενο 

κατάχρησης από τις Αναθέτουσες Αρχές σε σηµείο που απλή αναφορά σε βλάβη στο 

δηµόσιο συµφέρον χωρίς περαιτέρω τεκµηρίωση της να αρκεί για τη µη παράταση της 

ισχύος του προσωρινού µέτρου.  

 

Eνόψει της πιο πάνω θέσης µας αλλά και της σηµασίας του συγκεκριµένου έργου για 

την ανάληψη της προεδρίας της Ε.Ε. και µε βάση όλα όσα έχουν αναφερθεί κρίνουµε ότι 

πράγµατι σοβαροί λόγοι δηµοσίου συµφέροντος επιβάλλουν τη µη παράταση της ισχύος 

του προσωρινού µέτρου το οποίο εκδόθηκε στις 10 Ιουλίου, 2009 καθ’ ότι συντρέχουν οι 

πρόνοιες του άρθρου 56(9) του Ν.101(Ι)/2003 που αφορά το δηµόσιο συµφέρον. 


