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ΑΠΟΦΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΥΟΡΗΓΗΗ ΠΡΟΩΡΙΝΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΣΟΛΗ ΣΗ 
ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΝΑΘΔΗ Ή ΣΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΠΡΑΞΗ Ή ΑΠΟΦΑΗ ΣΗ 
ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ Ή ΣΗ ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΣΗΝ 
ΠΡΟΦΤΓΗ ΑΡ. 3/2012 
 

Η παξνύζα εμέηαζε αθνξά ηελ ρνξήγεζε πξνζωξηλώλ κέηξωλ γηα αλαζηνιή ηεο 

δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ή ηεο εθηέιεζεο πξάμεο ή απόθαζεο ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο ή ηεο ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο, ζηελ πξνζθπγή κε αξηζκό 3/2012 πνπ 

θαηαρωξήζεθε ζηελ Αλαζεωξεηηθή Αξρή Πξνζθνξώλ δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ 

Ν. 104(Θ)/2010 αλαθνξηθά κε ην Δηαγωληζκό αξ. 28/2011 κε ηίηιν 

«Καηαζκεσή/Βεληίωζη ηης οδού Πιαλέ Παζιά ζηη Λάρνακα».   

 

Καηά ηελ ελώπηνλ καο δηαδηθαζία ν δηθεγόξνο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο δηαηύπωζε 

πξνεμεηαζηηθή έλζηαζε ωο πξνο ηελ πεξαηηέξω εμέηαζε ηεο παξνύζαο πξνζθπγήο 

εζηηάδνληαο ζην γεγνλόο όηη δελ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλνο ιόγνο αθύξωζεο ηεο 

απόθαζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ζην έληππν ηεο πξνζθπγήο, αιιά αλαθέξεηαη 

κόλν όηη «λανθαζμένα καηακσρώθηκε ο διαγωνιζμός ζηην εηαιρεία Nemesis αθού 

δεν πληρούζε ηις απαιηήζεις ηων όρων ηοσ διαγωνιζμού».  Ωο εθ ηνύηνπ εηζεγήζεθε 

όηη ε παξνύζα πξνζθπγή ζα πξέπεη λα απνξξηθζεί ζπλνπηηθά ζύκθωλα κε ην 

άξζξν 20 ηνπ Νόκνπ 104(Θ)/2010.  Αλαθνξηθά κε ηελ ρνξήγεζε ή κε Πξνζωξηλώλ 

Μέηξωλ κέρξη ηελ εμέηαζε θαη ηειηθή απόθαζε ηεο Αλαζεωξεηηθήο Αξρήο 

Πξνζθνξώλ επί ηεο Πξνζθπγήο αξ. 3/2012 αλέθεξε όηη δελ ππάξρεη έλζηαζε από 

ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, λννπκέλνπ όηη ζα γίλεη θάζε πξνζπάζεηα νύηωο ώζηε λα 

εμεηαζηεί θαη λα ιεθζεί απόθαζε επί ηεο νπζίαο ην ζπληνκόηεξν δπλαηόλ, θαζόηη ν 

δξόκνο πνπ ζα δηνξζωζεί είλαη επηθίλδπλνο, ην έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην 

Επξωπαϊθό Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη επηπιένλ ζε πεξίπηωζε 

θαζπζηέξεζεο ε απνδεκίωζε ηωλ ηξίηωλ (επηρεηξήζεωλ επί ηεο νδνύ) ζα είλαη 

απμεκέλε.   

 

Η δηθεγόξνο ηωλ Αηηεηώλ απάληεζε όηη ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη δελ 

επηηξέπεη ηελ πεξαηηέξω εμεηδίθεπζε ηωλ ιόγωλ ζην παξόλ ζηάδην αθνύ νη 

νηθνλνκηθνί θνξείο δελ έρνπλ πξόζβαζε ζην δηνηθεηηθό θάθειν γηα λα κπνξνύλ λα 

εμεηδηθεύζνπλ ηνπο ιόγνπο αθύξωζεο.  πλεπώο αθνύ θαηαηεζεί ν θάθεινο ζηελ 

Αλαζεωξεηηθή Αξρή Πξνζθνξώλ θαη εμεηαζηεί από ηνπο Αηηεηέο ζα κπνξνύλ λα 

ζπγθεθξηκελνπνηεζνύλ νη ιόγνπο αθύξωζεο ηεο πξνζβαιιόκελεο απόθαζεο.  

Αλαθνξηθά κε  ηε ρνξήγεζε πξνζωξηλώλ κέηξωλ ηζρπξίζηεθε όηη πηζαλνινγείηαη 



3 
 

ζνβαξά ε παξάβαζε ηνπ ηζρύνληνο δηθαίνπ γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην 

έληππν ηεο πξνζθπγήο θαη όηη δελ ζα επεξεαζηεί θαζ’ νηνλδήπνηε ηξόπν ην 

δεκόζην ζπκθέξνλ αθνύ νη δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνύληαη ζηελ Αλαζεωξεηηθή 

Αξρή Πξνζθνξώλ είλαη πνιύ ζύληνκεο, ελώ παξάιιεια ζα απνηξαπεί ε πεξαηηέξω 

δεκηά ηωλ ζπκθεξόληωλ ηωλ Αηηεηώλ.   

 

Αθνύ αθνύζακε ηηο δύν πιεπξέο θξίλνπκε όηη ε πξνεμεηαζηηθή έλζηαζε ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο δελ επζηαζεί θαη απνξξίπηεηαη αθνύ ε δηαδηθαζία πνπ 

αθνινπζείηαη (από ηελ αμηνιόγεζε κέρξη ηελ πξνζθπγή ζηελ Αλαζεωξεηηθή Αξρή 

Πξνζθνξώλ) δελ επηηξέπεη ηελ εμέηαζε ηνπ δηνηθεηηθνύ θαθέινπ από ηνπο 

νηθνλνκηθνύο θνξείο.  πλεπώο ζα ήηαλ άδηθν λα δεηείηαη από απηνύο λα 

εμεηδηθεύνπλ ηνπο ιόγνπο αθύξωζεο ρωξίο λα έρνπλ πιήξε γλώζε όιωλ ηωλ 

γεγνλόηωλ θαη ηνπ πεξηερόκελνπ ηνπ δηνηθεηηθνύ θαθέινπ.   

 

Με βάζε ηα πην πάλω θαη ζπλππνινγίδνληαο ηηο πηζαλέο ζπλέπεηεο ηωλ 

πξνζωξηλώλ κέηξωλ γηα όια ηα ζπκθέξνληα πνπ ελδέρεηαη λα δεκηωζνύλ, θαζώο 

θαη ην δεκόζην ζπκθέξνλ θαηά ηα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 24 ηνπ Ν. 104(Θ)/2010 

ε Αλαζεωξεηηθή Αξρή Πξνζθνξώλ θξίλεη όηη ζηνηρεηνζεηνύληαη ιόγνη ρνξήγεζεο 

πξνζωξηλώλ κέηξωλ.  

 

Ωο εθ ηνύηνπ απνθαζίδνπκε νκόθωλα ηελ ρνξήγεζε πξνζωξηλώλ κέηξωλ γηα 

αλαζηνιή ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ή ηεο εθηέιεζεο πξάμεο ή απόθαζεο ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο ή ηεο ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο, ζην δηαγωληζκό κε αξ. 

28/2011 κέρξη ηελ έθδνζε ηειηθήο απόθαζεο ηεο Αλαζεωξεηηθήο Αξρήο 

Πξνζθνξώλ επί ηεο Πξνζθπγήο 3/2012. 


