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  Προσφυγή Αρ. 53/2011 

 
 

 
Μεταξύ:  STRABAG-NEMESIS CONSORTIUM  
                Αιτούντων 
                     ν. 
    
   ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ,  
                                 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ  
         Αναθέτουσας Αρχής 
 
 
Αναθεωρητική Αρχή Ζαχαρίας Τουλούρας, Πρόεδρος 
Προσφορών   Ανδρέας Χριστοφή, Μέλος 
    Νίκος Πιττοκοπίτης, Μέλος  
    Ιωσήφ Ιωσηφίδης, Μέλος 
    Κυριάκος Συρίµης, Μέλος  
 
 
Αιτητές:   “STRABAG-NEMESIS CONSORTIUM” 
       Αντιπροσωπεύθηκε από τους:  
         1. Νίκο Παπαευσταθίου, ∆ικηγόρο 
            2. Βίκυ Ξήτα, εκπρόσωπος της κοινοπραξίας 
 
 
Αναθέτουσα Αρχή: TMHMA ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ,  
                                 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ  
        ∆εν αντιπροσωπεύθηκε  
 
 
 
Ηµεροµηνία έκδοσης Απόφασης Π.Μ.: 20 Οκτωβρίου 2011 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Ή ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Ή ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ Ή ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΑΡ. 53/2011 
 

Η παρούσα εξέταση αφορά την χορήγηση προσωρινών µέτρων για αναστολή της 

διαδικασίας ανάθεσης ή της εκτέλεσης πράξης ή απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής 

ή της υπογραφής της σύµβασης, στην προσφυγή µε αριθµό 53/2011 που 

καταχωρήθηκε στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών δυνάµει του άρθρου 24 του Ν. 

104(Ι)/2010 αναφορικά µε το ∆ιαγωνισµό αρ. PS/DBFO/1A µε τίτλο «Σχεδιασµός, 

Κατασκευή, Λειτουργία και Συντήρηση του δρόµου Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς σε 

DBFO βάση (Design, Construction, Operation and Maintenance of the Pafos-Polis 

Motorway)». 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή µε επιστολή της ηµερ. 19.10.2011 πληροφόρησε την 

Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών ότι δεν φέρει ένσταση στην χορήγηση Προσωρινών 

Μέτρων µέχρι την εξέταση και τελική απόφαση της Αναθεωρητικής Αρχής 

Προσφορών επί της Προσφυγής αρ. 53/2011.  Επίσης στην εν λόγω επιστολή 

ανέφερε τα ακόλουθα: 

 

«Σηµειώνεται ωστόσο, ότι η λήψη προσωρινού µέτρου όσον αφορά την ανάθεση του 

έργου στα πλαίσια της υπό εξέταση διαδικασίας είναι άνευ αντικειµένου, επειδή µετά 

τον τερµατισµό της διαπραγµάτευσης µε την Κοινοπραξία STRABAG-NEMESIS δεν 

υπάρχει άλλος επιλαχών προσφοροδότης και κατά συνέπεια η παρούσα διαδικασία 

προσφορών τερµατίζεται. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν προτίθεται  να ζητήσει παράταση 

της ισχύος της προσφοράς και η Κοινοπραξία έχει ενηµερωθεί ότι η εγγυητική της θα 

αποδεσµευτεί». 

 

Κατά την ενώπιον µας διαδικασία ο δικηγόρος των Αιτητών ζήτησε τη χορήγηση 

προσωρινών µέτρων ισχυριζόµενος ότι πιθανολογείται σοβαρά η παράβαση του 

ισχύοντος δικαίου για τους λόγους που αναφέρονται στο έντυπο της προσφυγής και 

ότι δεν θα επηρεαστεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο το δηµόσιο συµφέρον, ενώ παράλληλα 

θα αποτραπεί η περαιτέρω ζηµιά των συµφερόντων των Αιτητών.   

 

 



3 
 
 

 

 

Συγκεκριµένα δήλωσε ότι:  «Συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις για την χορήγηση 

προσωρινού µέτρου αναστολής εκτέλεσης της προσβαλλόµενης απόφασης και  

αναστολής εκτέλεσης οποιασδήποτε άλλης πράξης ή απόφασης της Αναθέτουσας 

Αρχής σε σχέση µε νέο ή άλλο διαγωνισµό για το Έργο ή µέρος του Έργου του 

δρόµου Πάφου-Πόλης µέχρι την έκδοση τελικής απόφασης επί της ιεραρχικής 

προσφυγής, σύµφωνα µε το άρθρο 24 του Ν. 104(Ι)/2010».    

 

Ανέφερε επίσης ότι η Αναθέτουσα Αρχή έχει νοµική υποχρέωση να ζητήσει 

παράταση της ισχύος της προσφοράς και ότι όσα αναφέρονται στην επιστολή της 

Αναθέτουσας Αρχής για τερµατισµό της διαδικασίας προσφορών δεν πρέπει να 

ληφθούν υπόψη και δεν ισχύουν αφού τέτοια απόφαση δεν υπάρχει σύµφωνα µε την 

επιστολή γνωστοποίησης των αποτελεσµάτων ηµεροµηνίας 14.10.2011 που 

αναφέρεται µόνο σε τερµατισµό των διαπραγµατεύσεων µε τους Αιτητές. 

 

Κρίνουµε ότι από τα ενώπιον µας στοιχεία η θέση της Αναθέτουσας Αρχής ότι η λήψη 

προσωρινού µέτρου είναι άνευ αντικειµένου δεν ευσταθεί, αφού αυτό που εξετάζεται 

είναι η αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόµενης απόφασης για τερµατισµό των 

διαπραγµατεύσεων µε τους Αιτητές  και υπάρχει το ενδεχόµενο κατά την εξέταση της 

ουσίας της υπόθεσης η προσφυγή  να επιτύχει και η προσβαλλόµενη απόφαση να 

ακυρωθεί. 

 

Με βάση τα πιο πάνω και συνυπολογίζοντας τις πιθανές συνέπειες των προσωρινών 

µέτρων για όλα τα συµφέροντα που ενδέχεται να ζηµιωθούν, καθώς και το δηµόσιο 

συµφέρον κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 24 του Ν. 104(Ι)/2010 η Αναθεωρητική 

Αρχή Προσφορών κρίνει ότι στοιχειοθετούνται λόγοι χορήγησης προσωρινών 

µέτρων.  
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Ως εκ τούτου αποφασίζουµε οµόφωνα την χορήγηση προσωρινών µέτρων για 

αναστολή της διαδικασίας ανάθεσης ή της εκτέλεσης πράξης ή απόφασης της 

Αναθέτουσας Αρχής ή της υπογραφής της σύµβασης, στο διαγωνισµό µε αρ. 

PS/DBFO/1A µέχρι την έκδοση τελικής απόφασης της Αναθεωρητικής Αρχής 

Προσφορών επί της Προσφυγής 53/2011. 


