
 
Λεσθ. Γξίβα Δηγελή 81-83, 2ν φξνθν, Τ.Θ. 24820, 1304 Λεπθσζία 

Τει: 22445100, Φαμ: 22445107, Email: tra@aap.gov.cy, Web: www.tra.gov.cy 
 
 

 

Προσυσγή Αρ. 32/2014 

 

 

 

Μεηαμχ: 

   Α. PANAYIDES CONTRACTING PUBLIC LTD  

             

        Αηηνχλησλ 

                     λ. 

    

ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

             

        Αλαζέηνπζα Αξρή 

 

 

Αναθεωρητική Αρτή  Έθε Παπαδνπνχινπ, Πξφεδξνο 

Προσυορών:   Λνΐδνο Κάππαο, Μέινο 

Γηψξγνο Αλαζηαζίνπ, Μέινο 

    Σφισλ Παπαζενράξνπο, Μέινο 

 

 

Αιτητές:    Α. PANAYIDES CONTRACTING PUBLIC LTD 

      Αληηπξνζσπεχζεθε απφ ηνπο: 

1.  Αιεμία Κνπληνπξή-Παπαεπζηαζίνπ, Δηθεγφξν 

2.  Φάξε Φξηζηνθφξνπ, Τερληθφ Δηεπζπληή 

3.  Σηαχξν Θενδνζίνπ, Δηεπζχλνληα Σχκβνπιν 

 

Αναθέτοσσα Αρτή:     ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

            Αληηπξνζσπεχζεθε απφ ηνπο: 

1.   Πφιπ Πνιπβίνπ, Δηθεγφξν  

2. Μαξία Αλησλίνπ, Δηθεγφξν  

3. Έιελα Δακηαλνχ, Δηθεγφξν  

4. Αγλή Πεηξίδνπ, Δεκνηηθφ Μεραληθφ 

5. Φξπζηάιια Baldwin, Εθπξφζσπν Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

6. Μαξία Ισάλλνπ, Εθπξφζσπν Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

 

Ηκεξνκελία έθδνζεο Απφθαζεο Π.Μ.: 12 Ινπλίνπ, 2014. 
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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. 32/2014 

 

Η παξνχζα δηαδηθαζία αθνξά ηελ εμέηαζε ρνξήγεζεο πξνζσξηλψλ κέηξσλ γηα 

αλαζηνιή ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ή ηεο εθηέιεζεο πξάμεο ή απφθαζεο ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο ή ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο, ζηελ Πξνζθπγή κε αξηζκφ 

32/2014 αλαθνξηθά κε ην Δηαγσληζκφ αξ. 12/2014 κε ηίηιν «Προζθορά για ηην 

δημιοσργία Υπόγειοσ Χώροσ Σηάθμεσζης ζηην Λεωθόρο Ομήροσ». 

 

Τν αίηεκα ππνβιήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο πην πάλσ Πξνζθπγήο κε ηελ νπνία νη 

Αηηεηέο δεηνχλ ηελ αθχξσζε ηεο απφθαζεο ηνπ Δήκνπ Λεπθσζίαο («ε 

Αλαζέηνπζα Αξρή») κε ηελ νπνία αθπξψζεθε ν πην πάλσ δηαγσληζκφο ιφγσ 

ππεξβνιηθά ςειψλ πξνζθνξψλ ζε ζρέζε κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Σχκβαζεο.  

 

Καηά ηελ ελψπηνλ καο δηαδηθαζία ε δηθεγφξνο ησλ Αηηεηψλ αθνχ αλαθέξζεθε ζηηο 

πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη γηα έθδνζε πξνζσξηλψλ κέηξσλ 

εηζεγήζεθε φηη ζηε βάζε ησλ γεγνλφησλ ηεο παξνχζαο δηθαηνινγείηαη ε έθδνζή 

ηνπο.  Πηζαλνινγείηαη αλέθεξε ζνβαξά ε παξάβαζε ηνπ ηζρχνληνο δηθαίνπ ζηε 

βάζε ησλ φζσλ αλαθέξνληαη ζην έληππν ηεο Πξνζθπγήο θαη εηδηθφηεξα ζηε βάζε 

ησλ ιφγσλ αθπξφηεηαο 9 θαη 10 απηήο ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο ε πξνζθνξά ησλ 

Αηηεηψλ δελ είλαη ππεξβνιηθή ιακβάλνληαο ππφςε ηελ εθηίκεζε ησλ Σπκβνχισλ 

ηελ νπνία ε Αλαζέηνπζα Αξρή αγλνεί ή/θαη παξαγλσξίδεη. Η ρνξήγεζε 

ηζρπξίζηεθε ησλ πξνζσξηλψλ κέηξσλ δηθαηνινγείηαη θαη ζηε βάζε ηεο 
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θαζπζηέξεζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ιήςε ηεο πξνζβαιιφκελεο απφθαζεο.  

Είλαη πξνο ην δεκφζην ζπκθέξνλ θαηέιεμε ηα κέηξα λα ρνξεγεζνχλ αθνχ ζε 

πεξίπησζε επηηπρίαο ηεο Πξνζθπγήο θαη κε ρνξήγεζεο ηνπο νη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο 

γηα ηνπο Αηηεηέο ζα είλαη πνιχ πεξηζζφηεξεο απφ ηα νθέιε πνπ πηζαλφλ λα 

πξνθιεζνχλ ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή εάλ εθδνζνχλ ηα κέηξα. 

 

Ο δηθεγφξνο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ηζρπξίζηεθε φηη ηπρφλ ρνξήγεζε ησλ 

Πξνζσξηλψλ Μέηξσλ ζα πξνζζέζεη ζηελ θαζπζηέξεζε πνπ ήδε ππάξρεη.  Η 

Αλαζέηνπζα Αξρή απφ ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο Σχκβαζεο κε ηνλ πξνεγνχκελν 

πξνζθνξνδφηε πνπ είρε αλαιάβεη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ πξνρψξεζε ρσξίο 

θαζπζηέξεζε ζηελ πξνθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ, αμηνιφγεζε ηηο πξνζθνξέο, 

αθχξσζε φκσο ην δηαγσληζκφ ιφγσ ησλ ππεξβνιηθά ςειψλ πξνζθνξψλ.   Εμήγεζε 

φηη ν ππφ εμέηαζε δηαγσληζκφο απνηειεί ην έλα απφ ηα δχν κέξε ηνπ φινπ έξγνπ 

ηεο Αλάπιαζεο ηεο Πιαηείαο Ειεπζεξίαο. Σεκείσζε φηη ην έξγν 

ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ δηάθνξα επξσπατθά θνλδχιηα, θαη φηη απηφ ζα πξέπεη λα 

νινθιεξσζεί κέρξη ην ηέινο ηνπ 2015 δηαθνξεηηθά ζα απνιεζζνχλ ηα θνλδχιηα.  

Με αλαθνξά ζηνλ πξνεγνχκελν δηαγσληζκφ γηα ην ίδην έξγν θαη ζηνλ ηεξκαηηζκφ 

ηνπ πξνεγνχκελνπ ζπκβνιαίνπ κε άιιν εξγνιάβν ηφληζε φηη ε φιε θαζπζηέξεζε 

πνπ παξαηεξήζεθε απφ ηελ έλαξμε ηνπ έξγνπ ην 2011 δελ νθεηιφηαλ ζε 

θσιπζηεξγία ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο αιιά ζε άιιεο δηαδηθαζίεο θαη φηη γηα ηνλ 
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παξφληα δηαγσληζκφ ηα αξκφδηα φξγαλα ελήξγεζαλ ηάρηζηα, έηζη ψζηε απηφο λα 

νινθιεξσζεί ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ.   

 

Έρνπκε εμεηάζεη κε πξνζνρή ηηο ζέζεηο ησλ δχν πιεπξψλ θαη ηηο έρνπκε ζηαζκίζεη 

ππφ ην θσο ηνπ ηζηνξηθνχ ηνπ ελ ιφγσ δηαγσληζκνχ θαη ηεο αλάγθεο φπσο ηελ 

πεξηέγξαςε ν Δηθεγφξνο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο 

ψζηε λα κελ απνιεζζνχλ Επξσπατθά Κνλδχιηα. Φσξίο λα παξαβιέπνπκε φηη ε 

ρνξήγεζε ησλ πξνζσξηλψλ κέηξσλ ζα ζκηθξχλεη ηα πεξηζψξηα ηνπ ρξφλνπ γηα ηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή ζεσξνχκε φηη δηθαηνινγείηαη ε ρνξήγεζε ηνπο.  Είλαη πξνο ην 

δεκφζην ζπκθέξνλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή πξνηνχ πξνρσξήζεη ζηελ επαλαπξνθήξπμε 

ηνπ δηαγσληζκνχ λα γλσξίδεη εάλ θαη θαηά πφζν ε αθχξσζε ηνπ ήηαλ λφκηκε ψζηε 

λα απνθεπρζεί πεξαηηέξσ θαζπζηέξεζε ηνπ έξγνπ θαη επαχμεζε ηνπ θηλδχλνπ 

απψιεηαο ηεο ζπγρξεκαηνδφηεζεο ηνπ.      

 

Αθνχ ζπλππνινγίζακε ηηο πηζαλέο ζπλέπεηεο ησλ πξνζσξηλψλ κέηξσλ γηα φια ηα 

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

έρνπκε πξνζδηνξίζεη πην πάλσ αιιά θαη θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 24 ηνπ 

Ν.104(Ι)/2010 θξίλνπκε φηη ζηνηρεηνζεηνχληαη ιφγνη ρνξήγεζεο πξνζσξηλψλ 

κέηξσλ.  
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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. 

12/2014 κέρξη ηελ έθδνζε ηειηθήο απφθαζεο ηεο Αλαζεσξεηηθήο Αξρήο 

Πξνζθνξψλ επί ηεο Πξνζθπγήο 32/2014.  


