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ΑΠΟΦΑΗ ΠΛΔΙΟΦΗΦΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΥΟΡΗΓΗΗ ΠΡΟΧΡΙΝΧΝ ΜΔΣΡΧΝ ΓΙΑ 

ΑΝΑΣΟΛΗ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΝΑΘΔΗ Ή ΣΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΠΡΑΞΗ Ή 

ΑΠΟΦΑΗ ΣΗ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ Ή ΣΗ ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

ΣΗΝ ΠΡΟΦΤΓΗ ΑΡ. 4/2016 

ηα πιαίζηα ηεο δηαδηθαζίαο εμέηαζεο ηνπ ελδερφκελνπ ρνξήγεζεο  πξνζσξηλψλ 

κέηξσλ γηα αλαζηνιή ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ή ηεο εθηέιεζεο πξάμεο ή 

απφθαζεο ηνπ Γήκνπ Πάθνπ ή ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο αλαθνξηθά κε ην 

δηαγσληζκφ «Δηνξηζκέλεο Υπεξγνιαβίεο γηα ηηο Ηιεθηξνινγηθέο Εγθαηαζηάζεηο, 

Πξνκήζεηα θαη Εγθαηάζηαζε Φσηηζηηθώλ, Φώησλ Τξνραίαο, Αλαδπνκέλσλ 

Παζζάισλ θιπ γηα ην Έξγν «Αλάπιαζε ηνπ Παξαδνζηαθνύ Εκπνξηθνύ Κέληξνπ θαη 

ηεο Πιαηείαο Κέλλεληπ» ζηελ Πάθν», ν Γήκνο Πάθνπ («ε Αλαζέηνπζα Αξρή»)  

ππνζηήξημε φηη ππφ ηηο πεξηζηάζεηο ηεο ππφζεζεο δελ δηθαηνινγείηαη ε ρνξήγεζε 

ηνπο. 

χκθσλα κε ηνπο Αηηεηέο ε πξνζβαιιφκελε απφθαζε ιήθζεθε θαζ’ ππέξβαζε 

θαη θαηάρξεζε εμνπζίαο, θαηά παξάβαζε ηνπ λφκνπ θαη/ή ηεο αξρήο ηεο ρξεζηήο 

δηνίθεζεο. Δηδηθφηεξα ππνζηήξημαλ φηη ν πξνζθνξνδφηεο ζηνλ νπνίν 

θαηαθπξψζεθε ν δηαγσληζκφο δελ πιεξνί νπζηψδε φξν ηνπ δηαγσληζκνχ αθνχ δελ 

έρεη ζπκπιεξψζεη θαη παξαδψζεη κε επηηπρία έξγν ή έξγα φπσο πξνβιέπεηαη 

ζηνπο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ. Η κε ρνξήγεζε ησλ πξνζσξηλψλ κέηξσλ αλέθεξαλ 

ζα έρεη γηα ηνπο ίδηνπο πνιχ κεγαιχηεξεο ζπλέπεηεο απ’ φηη γηα ηελ Αλαζέηνπζα 

Αξρή ε νπνία θαη’ επίθιεζε δηθψλ ηεο θαζπζηεξήζεσλ ζηελ πξνθήξπμε ηνπ 

δηαγσληζκνχ ελίζηαηαη ζηε ρνξήγεζε πξνζσξηλψλ κέηξσλ θαη δεηά φπσο ε 
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δηαθξηηηθή εμνπζία ηεο Αλαζεσξεηηθήο Αξρήο Πξνζθνξψλ αζθεζεί πξνο φθεινο 

ηεο. 

Η Αλαζέηνπζα Αξρή κέζσ ηνπ δηθεγφξνπ ηεο αιιά θαη ηνπ εθπξνζψπνπ ηεο, 

αθνχ αλαθέξζεθε ζην θπξίσο έξγν (αθνξά ηελ αλάπιαζε ηνπ παξαδνζηαθνχ 

εκπνξηθνχ θέληξνπ θαη ηεο Πιαηείαο Κέλλεληπ ζηελ Πάθν) ην νπνίν θαζψο 

εμήγεζε απνηειεί πνιενδνκηθφ έξγν αμίαο €5.500.000, ππνζηήξημε φηη επεηδή ν 

παξψλ δηαγσληζκφο αθνξά δηνξηζκέλε ππεξγνιαβία ε ζχκβαζε πξέπεη λα 

ππνγξαθεί άκεζα. Η θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ην θπξίσο έξγν έγηλε ην 

Γεθέκβξην ηνπ 2015 θαη νη εξγαζίεο εθηέιεζεο ηνπ κε πνιχ ζηελά πεξηζψξηα 

νινθιήξσζεο έρνπλ ήδε αξρίζεη, αθνχ ην έξγν πξέπεη λα παξαδνζεί γηα ζθνπνχο 

ηεο πνιηηηζηηθήο πξσηεχνπζαο ην 2017. Δάλ δελ ππνγξαθεί ζηνλ παξφληα 

δηαγσληζκφ ε ζχκβαζε γηα λα αξρίζνπλ άκεζα νη εξγαζίεο ν Γήκνο Πάθνπ 

ππάξρεη θίλδπλνο λα βξεζεί εθηεζεηκέλνο ζε θαηαβνιή απνδεκηψζεσλ ζηνλ θπξίσο 

εξγνιάβν γηα θαζπζηεξήζεηο. Έρεη ήδε θαζψο εμήγεζαλ ν Γήκνο Πάθνπ 

επηβαξπλζεί κε έλα ζεκαληηθφ πνζφ γηα ηελ επίζπεπζε ησλ εξγαζηψλ. Σπρφλ 

έθδνζε ησλ πξνζσξηλψλ κέηξσλ ζα ζπλεπάγεηαη γηα ην Γήκν Πάθνπ απφ ηε κηα 

θίλδπλν θαηαβνιήο ρξεκαηηθψλ απνδεκηψζεσλ ζηνλ θπξίσο εξγνιάβν θαη απφ ηελ 

άιιε θίλδπλν λα κελ νινθιεξσζεί ην θπξίσο έξγν πξηλ απφ ηελ αλάιεςε ηνπ 

Γήκνπ Πάθνπ σο πνιηηηζηηθήο πξσηεχνπζαο ηεο Δπξψπεο. Οη Αηηεηέο, 

ππνζηήξημαλ, δελ θηλδπλεχνπλ λα ππνζηνχλ νπνηαδήπνηε δεκηά αθνχ ζε 

πεξίπησζε πνπ ε πξνζθπγή ηνπο επηηχρεη θαη δηθαηνχληαη ζε απνδεκηψζεηο 
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ππάξρεη βεβαηφηεηα φηη ν Γήκνο Πάθνπ ζα θαηαβάιεη ην πνζφ ησλ 

απνδεκηψζεσλ. Ο εθπξφζσπνο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο δηεπθξίληζε φηη ν παξψλ 

δηαγσληζκφο είλαη απνηέιεζκα επαλαπξνθήξπμεο. 

 χκθσλα κε ην άξζξν 24(2) ηνπ πεξί ησλ Γηαδηθαζηψλ Πξνζθπγήο ζηνλ Σνκέα 

ηεο χλαςεο Γεκφζησλ πκβάζεσλ Νφκνπ, Ν. 104(Ι)/2010 θαηά ηελ εμέηαζε ηνπ 

ελδερνκέλνπ ιήςεο πξνζσξηλψλ κέηξσλ, ε Αλαζεσξεηηθή Αξρή Πξνζθνξψλ 

ζπλππνινγίδεη ηηο πηζαλέο ζπλέπεηεο ησλ πξνζσξηλψλ κέηξσλ ζε φια ηα 

ζπκθέξνληα πνπ ελδέρεηαη λα δεκησζνχλ, θαζψο θαη ην δεκφζην ζπκθέξνλ, θαη 

δελ πξνβαίλεη ζηε ρνξήγεζε ηνπο αλ νη αξλεηηθέο ηνπο ζπλέπεηεο είλαη 

πεξηζζφηεξεο απφ ηα νθέιε ηνπο. 

Έρνπκε εμεηάζεη κε πξνζνρή ηηο ζέζεηο ησλ δχν πιεπξψλ θαη ηδηαίηεξα ηε ζέζε 

ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο φηη ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα γηα νινθιήξσζε ηνπο θπξίσο 

έξγνπ ζην νπνίν εληάζζεηαη θαη ην αληηθείκελν ηνπ παξφληα δηαγσληζκνχ είλαη 

πεξηνξηζκέλα.  Έρνπκε θαη νη ίδηνη γλψζε φηη ε πφιε ηεο Πάθνπ ζα είλαη ην 2017 

ε πνιηηηζηηθή πξσηεχνπζα ηεο Δπξψπεο θαη φηη γηα ην ζθνπφ απηφ ζα πξέπεη λα 

εθηειεζηνχλ δηάθνξα έξγα.  Δίλαη θαιά γλσζηφ φηη νη δηαδηθαζίεο ελψπηνλ ηεο 

Αλαζεσξεηηθήο Αξρήο Πξνζθνξψλ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ζθνπφ ηελ ελαξκφληζε ηεο 

Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο κε ηηο επξσπατθέο νδεγίεο ζθνπφο ησλ νπνίσλ, κεηαμχ 

άιισλ, είλαη ε δηαζθάιηζε ησλ αξρψλ ηεο λνκηκφηεηαο ζηνπο δεκφζηνπο 

δηαγσληζκνχο.  Λακβαλνκέλνπ ππφςε φηη ην έξγν ηνπ ππφ εμέηαζε δηαγσληζκνχ 
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πξννξίδεηαη λα εμππεξεηήζεη ην ζεζκφ ηεο Δπξσπατθήο πξσηεχνπζαο ζα ιέγακε 

φηη ε ηήξεζε ησλ αξρψλ ηεο λνκηκφηεηαο, ε νπνία δηαζθαιίδεηαη απφ ηηο 

δηαδηθαζίεο ελψπηνλ ηεο Αλαζεσξεηηθήο Αξρήο Πξνζθνξψλ έρεη ηδηαίηεξε 

ζεκαζία. Θεσξνχκε ρξήζηκν λα επηζεκάλνπκε φηη νη δηαδηθαζίεο ελψπηνλ ηεο 

Αλαζεσξεηηθήο Αξρήο Πξνζθνξψλ φπσο έρεη λνκνινγεζεί
1
 γηα ζθνπνχο ηεο 

δηεξγαζίαο ησλ δεκφζησλ δηαγσληζκψλ απνηεινχλ κέξνο ηνπ ίδηνπ δηνηθεηηθνχ 

κεραληζκνχ θαη απηφ είλαη θάηη πνπ ζα πξέπεη νη Αλαζέηνπζεο Αξρέο πάληνηε κε 

ηελ πξνθήξπμε ησλ δηαγσληζκψλ λα έρνπλ θαηά λνπλ. Με άιια ιφγηα ζα πξέπεη 

πάληνηε λα ζπλππνινγίδνπλ ην ελδερφκελν πξνζθπγήο ζηελ Αλαζεσξεηηθή Αξρή 

Πξνζθνξψλ θαη ηε δηάξθεηα γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο ππφζεζεο ελψπηνλ ηεο πνπ 

δελ είλαη κεγάιε. 

Όζα ε Αλαζέηνπζα Αξρή έρεη πξνσζήζεη ζε ζρέζε κε ηνλ θίλδπλν θαηαβνιήο 

απνδεκηψζεσλ ζηνλ θπξίσο εξγνιάβν ηα έρνπκε εμεηάζεη κε κεγάιε πξνζνρή.  

Γηαπηζηψλνπκε φκσο φηη απηά είλαη ελ πνιινίο γεληθά θαη ζηεξίδνληαη απιά θαη 

κφλν ζην θφβν φηη εάλ ππάξμεη κεγάιε θαζπζηέξεζε ζηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο φηη ν θπξίσο εξγνιάβνο ζα ζέζεη ζέκα απνδεκηψζεσλ γηα 

θαζπζηεξήζεηο.  ε εξψηεζε πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή πφηε ζχκθσλα κε ην 

ζπκβφιαην κε ηνλ θπξίσο εξγνιάβν εάλ δελ ππνγξαθεί άκεζα ε ζχκβαζε ηνπ 

παξφληα δηαγσληζκνχ ν Γήκνο Πάθνπ ζα είλαη εθηεζεηκέλνο γηα θαηαβνιή 

απνδεκηψζεσλ γηα θαζπζηεξήζεηο ν δηθεγφξνο ηνπ Γήκνπ απάληεζε φηη δελ 

                                                           
1
  πκβ. Απνρεηεχζεσλ Λ/ζίαο λ. Αλαζ. Αξρήο Πξνζθνξψλ (2007) 3 ΑΑΓ 568   
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γλσξίδεη, ππάξρνπλ φκσο απζηεξά ρξνλνδηαγξάκκαηα θαη ν ίδηνο δελ έρεη 

ακθηβνιία φηη ν εξγνιάβνο κε ηελ πξψηε επθαηξία ζα εγείξεη ζέκαηα 

θαζπζηέξεζεο ζην Γήκν. 

Θεσξνχκε φηη ε επίθιεζε θαη κφλν απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή γεληθά φηη ππάξρεη 

θίλδπλνο πξφθιεζεο θαζπζηέξεζεο ζην θπξίσο έξγν δελ εμνπδεηεξψλεη ηελ 

αλάγθε νινθιήξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ εληφο ησλ λνκίκσλ δηαδηθαζηψλ πνπ 

πξνβιέπνληαη, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε δηαδηθαζία ελψπηνλ καο.  ην δεκφζην 

ζπκθέξνλ δελ κπνξεί λα κελ ζπλππνινγίδεηαη θαη ε αλάγθε δηεμαγσγήο ησλ 

δεκφζησλ δηαγσληζκψλ λνκφηππα. Οχηε ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη ιφγνο γηα κε 

ρνξήγεζε ησλ πξνζσξηλψλ κέηξσλ φηη εάλ νη Αηηεηέο επηηχρνπλ ζα 

απνδεκησζνχλ.  Οη Αηηεηέο ππνβάιινληαο πξνζθνξά δελ ρσξεί ακθηβνιία φηη 

πξνζδνθνχζαλ ζε θαηαθχξσζε ζ’ απηνχο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη φρη απνδεκηψζεσλ, 

πξνζδνθία πνπ δηαηεξνχλ κε ηε ρνξήγεζε ησλ πξνζσξηλψλ κέηξσλ.   

πκκεξηδφκαζηε ηε ζέζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο φηη ηα έξγα πνπ έρνπλ 

πξνγξακκαηηζηεί πξέπεη λα εθηειεζηνχλ. Μηθξή φκσο θαζπζηέξεζε ζεσξνχκε φηη 

εμππεξεηεί θαιχηεξα φια ηα ζπκθέξνληα. Δπεηδή αθξηβψο ζηελ παξνχζα ππφζεζε 

ππάξρεη ηδηαηηεξφηεηα ζα δψζνπκε νδεγίεο ψζηε ε ππφζεζε λα αθνπζηεί θαη λα 

νινθιεξσζεί πνιχ ζχληνκα.   
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Ωο εθ ηνχηνπ απνθαζίδνπκε νκφθσλα ηελ ρνξήγεζε πξνζσξηλψλ κέηξσλ γηα 

αλαζηνιή ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ή ηεο εθηέιεζεο πξάμεο ή απφθαζεο ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο ή ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο, ζην δηαγσληζκφ κε αξ. 

38Α/2015 κέρξη ηελ έθδνζε ηειηθήο απφθαζεο ηεο Αλαζεσξεηηθήο Αξρήο 

Πξνζθνξψλ επί ηεο Πξνζθπγήο 4/2016.   

 

 

.............................................                                 .......................................... 

Έθε Παπαδνπνχινπ     Λνΐδνο Κάππαο 

Πξφεδξνο       Μέινο 

 

 

 

.............................................                            .......................................... 

Γηψξγνο Αλαζηαζίνπ     Βαζίιεο Πάικαο 

Μέινο       Μέινο 
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Α  Π  Ο  Φ  Α    Η   Μ  Δ  Ι  Ο  Φ  Η  Φ  Ι  Α   

Η παξνχζα δηαδηθαζία αθνξά ηελ εμέηαζε πξνζσξηλψλ κέηξσλ γηα αλαζηνιή ηεο 

δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ή ηεο εθηέιεζεο πξάμεο ή απφθαζεο ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο ή ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο, ζηελ πξνζθπγή κε αξ. 4/2016 αλαθνξηθά 

κε ην δηαγσληζκφ «Δηνξηζκέλε Υπεξγνιαβία Ηιεθηξνινγηθώλ Εγθαηαζηάζεσλ γηα ην 

έξγν ηεο αλάπιαζεο ηνπ Παξαδνζηαθνύ Εκπνξηθνύ Κέληξνπ θαη ηεο Πιαηείαο 

Κέλλεληπ ζηελ Πάθν». 

Ο Γηθεγφξνο ησλ Αηηεηψλ θαηά ηελ ελψπηνλ καο δηαδηθαζία δήηεζε ηελ ρνξήγεζε 

πξνζσξηλψλ κέηξσλ ζηε βάζε ησλ ιφγσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην Έληππν ηεο 

Πξνζθπγήο θαη ζπγθεθξηκέλα φηη ε πξνζθνξά ηνπ επηηπρφληα δελ πιεξνί ηνλ φξν 

3.3.8(β)(ii). Δηδηθφηεξα, αλέθεξε φηη ν επηηπρψλ πξνζθνξνδφηεο δελ έρεη 

ζπκπιεξψζεη θαη παξαδψζεη κε επηηπρία ηελ ηειεπηαία πεληαεηία έξγα σο πξνλνεί 

ν φξνο 3.3.8(β)(ii).  Η ρνξήγεζε ησλ πξνζσξηλψλ κέηξσλ ηζρπξίζηεθε είλαη 

αλαγθαία αθνχ ζε πεξίπησζε κε ρνξήγεζεο ηνπο θαη επηηπρίαο ηεο πξνζθπγήο ε 

δεκηά ησλ Αηηεηψλ ζα είλαη αλεπαλφξζσηε. Τπνζηήξημε επίζεο, φηη ε Αλαζέηνπζα 

Αξρή έπξεπε λα ιάβεη ππφςε ηεο θαη ην ελδερφκελν πξνζθπγήο ζηελ 

Αλαζεσξεηηθή Αξρή Πξνζθνξψλ θαη λα κελ επηθαιείηαη ηελ δηθή ηεο 

θαζπζηέξεζε σο ιφγν γηα ηελ κε έθδνζε πξνζσξηλψλ κέηξσλ. 

Απφ ηελ πιεπξά ηεο ε Αλαζέηνπζα Αξρή έθεξε έλζηαζε ζηε ρνξήγεζε 

πξνζσξηλψλ κέηξσλ. Ο παξψλ δηαγσληζκφο αλέθεξε, αθνξά δηνξηζκέλε 
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ππεξγνιαβία ειεθηξνινγηθψλ εξγαζηψλ ηνπ πνιενδνκηθνχ έξγνπ ηεο αλάπιαζεο 

ηνπ παξαδνζηαθνχ εκπνξηθνχ θέληξνπ θαη ηεο πιαηείαο Κέλλεληπ ζηελ Πάθν 

ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 5,6 εθ. Δπξψ.  Όπσο αλέθεξε ε Αλαζέηνπζα Αξρή ην 

ζπκβφιαην ηεο θχξηαο εξγνιαβίαο έρεη θαηαθπξσζεί, έρνπλ ππνγξαθεί ηα 

ζπκβφιαηα θαη ν αλάδνρνο έρεη ήδε αξρίζεη εξγαζίεο πεξί ηα ηέιε ηνπ 2015, ελψ νη 

εξγαζίεο πνπ αθνξνχλ ηα ειεθηξνινγηθά έρνπλ πεξηιεθζεί ζε πξνεγνχκελν 

δηαγσληζκφ ν νπνίνο αθπξψζεθε θαη επαλαπξνθεξχρζεθε αθνχ θαηά ην ζηάδην ηεο 

αμηνιφγεζεο θξίζεθαλ φιεο νη πξνζθνξέο ησλ ζπκκεηερφλησλ σο άθπξεο. 

Η Αλαζέηνπζα Αξρή πξφζζεζε φηη κε ηπρφλ έθδνζε πξνζσξηλψλ κέηξσλ ν Γήκνο 

Πάθνπ κε βεβαηφηεηα ζα ππνζηεί δεκηά αθνχ ζα θαιεζηεί λα πιεξψζεη ρξεκαηηθέο 

απνδεκηψζεηο γηα θαζπζηεξήζεηο ζηνλ θπξίσο εξγνιάβν πνπ ήδε εξγάδεηαη θαη κε 

επηζηνιέο ηνπ πξνο ηνλ Γήκν δεηά ηνλ δηνξηζκφ ππεξγνιάβνπ ειεθηξνινγηθψλ 

εξγαζηψλ.  Δπηπιένλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή αλέθεξε φηη κε ηελ έθδνζε πξνζσξηλψλ 

κέηξσλ ππάξρεη ν θίλδπλνο λα κελ νινθιεξσζεί ην έξγν πξηλ ν Γήκνο αλαιάβεη σο 

Πνιηηηζηηθή Πξσηεχνπζα ηεο Δπξψπεο. Σν φιν έξγν έρεη ρξνλνδηάγξακκα 

πινπνίεζεο 11 κήλεο θαη ν Γήκνο έρεη ήδε επηβαξπλζεί κε έλα ζεκαληηθφ πνζφ γηα 

επίζπεπζε ησλ εξγαζηψλ. 

Σν άξζξν 24(2) ηνπ Ν.104(Ι)/2010 αλαθέξεη 

«Καηά ηελ εμέηαζε ηνπ ελδερνκέλνπ ιήςεο πξνζσξηλώλ κέηξσλ, θαηά ηα 

πξνβιεπόκελα ζηελ παξάγξαθν (α) ηνπ εδαθίνπ (1), ε Αλαζεσξεηηθή Αξρή 

Πξνζθνξώλ ζπλππνινγίδεη ηηο πηζαλέο ζπλέπεηεο ησλ πξνζσξηλώλ κέηξσλ γηα 
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όια ηα ζπκθέξνληα πνπ ελδέρεηαη λα δεκησζνύλ, θαζώο θαη ην δεκόζην 

ζπκθέξνλ, θαη απνθαζίδεη λα κελ πξνβεί ζηε ρνξήγεζε ηέηνησλ κέηξσλ, αλ νη 

αξλεηηθέο ηνπο ζπλέπεηεο είλαη πεξηζζόηεξεο από ηα νθέιε ηνπο: 

Ννείηαη όηη, ε απόθαζε ηεο Αλαζεσξεηηθήο Αξρήο Πξνζθνξώλ λα κελ 

ρνξεγήζεη πξνζσξηλά κέηξα δελ ζίγεη ηηο ινηπέο αμηώζεηο πνπ πξνβάιιεη ν 

ελδηαθεξόκελνο πξνζθέξσλ ή ππνςήθηνο πνπ έρεη πξνζθύγεη ζηελ 

Αλαζεσξεηηθή Αξρή Πξνζθνξώλ.» 

Με δεδνκέλν φηη γηα ηελ έθδνζε πξνζσξηλψλ κέηξσλ δελ ηίζεληαη ελψπηνλ καο νη 

δηνηθεηηθνί θάθεινη ή άιια έγγξαθα πνπ αθνξνχλ ηελ ππφζεζε γηα λα κπνξνχλ λα 

εμεηαζηνχλ απφ ηελ Αξρή, αιιά θαη κε επίζεο δεδνκέλν φηη ηα δηάδηθα κέξε θαη 

εηδηθά νη εθπξφζσπνη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο νθείινπλ λα παξνπζηάδνπλ ελψπηνλ 

καο ηα αιεζή θαη πξαγκαηηθά δεδνκέλα δελ έρσ άιιε επηινγή απφ ην λα ηνπο 

πηζηψζσ φηη δελ παξνπζηάδνπλ ςεπδή ή αλαιεζή ζηνηρεία. 

Με βάζε ηηο αλαθνξέο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ην φιν έξγν έρεη ζηελά 

ρξνλνδηαγξάκκαηα θαη έρεη πξνγξακκαηηζηεί λα νινθιεξσζεί πξηλ ν Γήκνο Πάθνπ 

αλαιάβεη σο Πνιηηηζηηθή Πξσηεχνπζα ηεο Δπξψπεο.  Δίλαη γλσζηφ ζε φινπο φηη ε 

Πάθνο ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2017 αλαιακβάλεη σο Πνιηηηζηηθή Πξσηεχνπζα ηεο 

Δπξψπεο.  Έλα ζέκα πνπ ζαθψο θαη μεπεξλά ηα Γεκνηηθά φξηα ηεο Πάθνπ αιιά 

απνηειεί έλα εζληθφ δήηεκα.  Η επηηπρία ή κε ηεο Πάθνπ ζα έρεη ζνβαξφ αληίθηππν 

(ζεηηθφ ή αξλεηηθφ ) ζηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία θαη ηνπο πνιίηεο ηεο. Γελ εμεηάδσ 

γηαηί θζάζακε ζην ηέινο λα «ηξέρνπκε» γηα λα πξνιάβνπκε ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα, 

θάηη πνπ νκνινγνπκέλσο δελ καο ηηκά ηδηαηηέξσο, εθείλν πνπ έρεη φκσο, πιένλ 

ζεκαζία θαη πνπ είλαη ζέκα Γεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, ππέξηεξνπ ηεο φπνηαο 
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ελδερφκελεο πξνζσπηθήο δεκηάο ππνζηνχλ νη Αηηεηέο ζε πεξίπησζε επηηπρίαο ηεο 

πξνζθπγήο ηνπο, είλαη ε έγθαηξε νινθιήξσζε ησλ έξγσλ πνπ αθνξνχλ ηελ 

Πνιηηηζηηθή Πξσηεχνπζα νιφθιεξεο ηεο Δπξψπεο ψζηε λα ζηεθζεί κε επηηπρία ην 

φιν εγρείξεκα.   

Δπηπιένλ, έιαβα ππφςε ζηελ απφθαζε κνπ ην γεγνλφο φηη ν θπξίσο εξγνιάβνο ηνπ 

έξγνπ έρεη πέξαλ ηνπ ελφο κελφο αξρίζεη εξγαζίεο ζε έλα έξγν πνπ ην ζπκβφιαην 

είλαη δηάξθεηαο 11 κήλεο, δεηά κε επηζηνιέο ηνπ, ηνλ δηνξηζκφ ππεξγνιάβνπ 

ειεθηξνινγηθψλ εξγαζηψλ, κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή λα δειψλεη κε βεβαηφηεηα φηη 

ν Γήκνο ζα θαιεζηεί λα πιεξψζεη απνδεκηψζεηο γηα θαζπζηεξήζεηο. 

ηαζκίδνληαο φια ηα πην πάλσ ζε αληηδηαζηνιή κε ηα ζπκθέξνληα ησλ Αηηεηψλ 

πνπ ελδέρεηαη λα δεκησζνχλ ζε πεξίπησζε κε ρνξήγεζεο πξνζσξηλψλ κέηξσλ θαη 

ζπλππνινγίδνληαο φηη ε κε ρνξήγεζε πξνζσξηλψλ κέηξσλ δελ ζίγεη ηηο ινηπέο 

αμηψζεηο ησλ Αηηεηψλ θαη ρσξίο λα θξίλσ αλ επζχλεηαη θάπνηνο θαη αλ λαη πνηνο 

γηα ηελ θαζπζηέξεζε πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ εθφζνλ δελ έρσ ελψπηνλ κνπ 

φια ηα δεδνκέλα, ζεσξψ φηη κε ηελ κε ρνξήγεζε πξνζσξηλψλ κέηξσλ νη ζεηηθέο 

ζπλέπεηεο ζην δεκφζην ζπκθέξνλ ζα είλαη ππέξκεηξα κεγαιχηεξεο έλαληη ησλ 

ζπκθεξφλησλ ησλ Αηηεηψλ πνπ ελδέρεηαη λα δεκησζνχλ. 
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Ωο εθ ησλ πην πάλσ απνθαζίδσ ηε κε ρνξήγεζε πξνζσξηλψλ κέηξσλ ζην 

δηαγσληζκφ 38Α/2015. 
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