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Ιεραρχική Προσφυγή Αρ.  39/2005 
 

 
Μεταξύ: 
 

KOINOΠΡΑΞΙΑ  ALTERRA 
 
        Αιτούντες 
                  ν. 
 
 Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων  
 
        Αναθέτουσα Αρχή 
 
 
 
Αιτούντες:     KOINOΠΡΑΞΙΑ  ALTERRA 
      Αντιπροσωπεύθηκε από τους: 

1.  κα Κάτια Κακουλλή, ∆ικηγόρο, ∆ικηγορικό  
          Γραφείο Χρύση ∆ηµητριάδη & Σία 
2.  κο Αλέξη Οικονόµου, ∆ικηγόρο, ∆ικηγορικό  
          Γραφείο Χρύση ∆ηµητριάδη & Σία 
 
 

 
Αναθέτουσα Αρχή:  Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων 
         Αντιπροσωπεύθηκε από τους: 

1.  κα Ελεονώρα Νικολαϊδου, Ανώτερο ∆ικηγόρο  
          της ∆ηµοκρατίας 
2.  κο Αλέκο Μιχαηλίδη, Πρώτο Εκτελεστικό 
          Μηχανικό, Υπουργείο Συγκοινωνιών και 
          Έργων 

 
 
Ηµεροµηνία έκδοσης Απόφασης:  5 Ιουλίου, 2005 

__________________________ 
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ΑΠΟΦΑΣΗ  ΣΤΗΝ  ΑΙΤΗΣΗ  ΓΙΑ  ΛΗΨΗ  ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ  ΜΕΤΡΟΥ  ΓΙΑ  ΑΝΑΣΤΟΛΗ 
ΤΗΣ  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ 
ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΥΓΗ  ΑΡ.  39/2005  ΠΟΥ  ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΗΚΕ  ΣΤΙΣ  27.6.2005   
 
 
1. Έχουµε σηµειώσει όλα τα επιχειρήµατα των µερών τα οποία εγέρθηκαν κατά την 

ακρόαση της παρούσας αίτησης.  ∆εν θα ασχοληθούµε µε τα επιχειρήµατα που 

αφορούν την ουσία της Ιεραρχικής Προσφυγής και τα οποία θα εξεταστούν κατά 

την ακρόαση της προσφυγής.  Είναι αυτονόητο ότι η πιο κάτω απόφαση µας στην 

αίτηση για προσωρινό µέτρο δεν επηρεάζει άλλα δικαιώµατα των Αιτητών ούτε 

και προδικάζει το αποτέλεσµα της Ιεραρχικής Προσφυγής. 

 

2. Αφού ακούσαµε τα επιχειρήµατα των µερών και αφού σταθµίσαµε τα γεγονότα 

και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 56(8) και (9) του Νόµου 

101(Ι)/2003 και αφού λάβαµε υπόψη µεταξύ άλλων τα ακόλουθα στοιχεία, 

δηλαδή: 

 

(α) τη µακρά διάρκεια των διαπραγµατεύσεων που κατά κύριο λόγο οφείλεται 

στην πολυπλοκότητα της υπό αναφορά προσφοράς, 

 

(β) το τεράστιο κόστος του έργου και συνακόλουθα τα τεράστια έξοδα που 

έχουν γίνει από τους προσφοροδότες και το κράτος όσον αφορά την 

υποβολή των προσφορών και τη µέχρι τώρα διαπραγµάτευση, 

 

(γ) του επείγοντος της υπογραφής της σύµβασης όπως έχει αναλυθεί από 

τους εκπροσώπους της Αναθέτουσας Αρχής και λαµβάνοντας υπόψη τον 

κίνδυνο µαταίωσης όλης της µέχρι τώρα διαδικασίας µε τις αυτονόητες 

συνέπειες, 

 

(δ) τη στάθµιση της βλάβης του Αιτούντος, των συµφερόντων τρίτων και του 

δηµόσιου συµφέροντος όπως επίσης ότι η τυχόν ζηµιά των Αιτητών είναι 

µόνο οικονοµική,  
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κρίνουµε ότι οι αρνητικές συνέπειες από την παραδοχή του αιτήµατος θα είναι 

σοβαρότερες από την ωφέλεια του αιτούντος.  Ως εκ τούτου το αίτηµα των Αιτητών για 

αναστολή της διαδικασίας ανάθεσης καθώς και της υπογραφής της σύµβασης µέχρι την 

τελική απόφαση επί της ιεραρχικής προσφυγής απορρίπτεται και το αιτούµενο 

προσωρινό µέτρο δεν δίδεται. 


