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ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΄Η ΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 
ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΑΡ. 13/2010, ΗΜΕΡ. 1.2.2010, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ αρ. 
PS/DBFO/1A.  

 

Η παρούσα εξέταση αφορά την παράταση ή µη του προσωρινού µέτρου, το οποίο 

εκδόθηκε την 1η Φεβρουαρίου, 2010 από την Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών 

ασκούσα τις εξουσίες που της παρέχονται δυνάµει του εδαφίου (8) του άρθρου 56 του 

Ν.101(Ι)/2003 όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.16(Ι)/2006 στα πλαίσια της ως άνω 

Ιεραρχικής Προσφυγής σχετικά µε την πράξη της Αναθέτουσας Αρχής να τερµατίσει τη 

διαδικασία διαπραγµάτευσης µε τους Αιτητές και να αρχίσει διαπραγµάτευση µε την 

Κοινοπραξια STRABAG – NEMESIS για το ∆ιαγωνισµό αρ. PS/DBFO/1A, για τη 

«Μελέτη, Κατασκευή, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία και Συντήρηση του αυτοκινητόδροµου 

Πάφου-Πόλης. 

 

Κατά την ενώπιον µας διαδικασία οι εκπρόσωποι της Αναθέτουσας Αρχής ανέφεραν ότι 

έχουν ένσταση στην παράταση της ισχύος του Προσωρινού Μέτρου καθότι όπως 

ισχυρίστηκαν δεν υπάρχει παραβίαση του ισχύοντος δικαίου. Ανέφεραν ότι παραβίαση 

του ισχύοντος δικαίου θα υπήρχε στην περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή αποφάσιζε 

να αποδεχθεί µια προσφορά που ήταν διαφορετική από την αρχική προσφορά των 

Αιτητών και κατά πολύ ακριβότερη από αυτή του επιλαχόντα προτιµητέου 

προσφοροδότη. Επιπλέον, υποστήριξαν ότι οι διαπραγµατεύσεις της Αναθέτουσας 

Αρχής µε την Κοινοπραξία STRABAG-NEMESIS δεν µπορούν να προκαλέσουν 

περαιτέρω ζηµία στα συµφέροντα των Αιτητών. Εποµένως, η µόνη λογική αίτηση της 

Αιτήτριας θα µπορούσε να ήταν η λήψη προσωρινού µέτρου µε το οποίο να 

απαγορεύεται η ανάθεση της σύµβασης στην Κοινοπραξία STRABAG-NEMESIS και όχι 

η αναστολή των διαπραγµατεύσεων µε αυτή. 

 

Τόνισαν ότι, όχι µόνον δεν πιθανολογείται σοβαρά παραβίαση ισχύοντος δικαίου και ότι 

δεν θα υπάρξει περαιτέρω ζηµία εις βάρος των Αιτητών, αλλά ότι σε περίπτωση που 

εκδοθεί προσωρινό µέτρο και ανασταλεί η διαδικασία διαπραγµάτευσης µε την 

Κοινοπραξία STRABAG-NEMESIS τότε θα υπάρξει νέα σοβαρή καθυστέρηση στη 
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διαδικασία, µε αποτέλεσµα τη δυσανάλογη βλάβη στο δηµόσιο συµφέρον. Για αυτούς 

τους λόγους η Αναθέτουσα Αρχή υποστήριξε ότι σε περίπτωση που η ΑΑΠ κρίνει ότι 

συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόµου για λήψη προσωρινών µέτρων, τότε αυτά δεν 

θα πρέπει να αφορούν την αναστολή των διαπραγµατεύσεων µε την Κοινοπραξία 

STRABAG-NEMESIS αλλά να περιορίζονται στη µη ανάθεση της σύµβασης στην εν 

λόγω Κοινοπραξία και στη µη υπογραφή της σχετικής σύµβασης.       

 

Ο ∆ικηγόρος των Αιτητών, αντίθετα, υποστήριξε ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις 

που θέτει η κείµενη νοµοθεσία για έκδοση προσωρινού µέτρου και απορρίπτοντας τη 

θέση της Αναθέτουσας Αρχής εισηγήθηκε ότι η πιο πάνω αναφερόµενη πρόνοια 

παρέχει στην Α.Α.Π. την εξουσία να εκδίδει προσωρινά µέτρα σε περιπτώσεις όπως η 

παρούσα. Υποστήριξε ότι η λήψη προσωρινού µέτρου είναι αναγκαία διότι οποιαδήποτε 

περαιτέρω πράξη ή ενέργεια της Αναθέτουσας Αρχής, συµπεριλαµβανοµένης και της 

διαπραγµάτευσης µε την Κοινοπραξία STRABAG-NEMESIS, θα έχει ως συνέπεια τη 

δηµιουργία τετελεσµένων γεγονότων και µη αναστρέψιµων καταστάσεων µε δυσµενή 

αποτελέσµατα για τους Αιτητές αφήνοντάς τους ουσιαστικά χωρίς θεραπεία σε 

περίπτωση επιτυχίας της Ιεραρχικής Προσφυγής τους.  Πέραν τούτου ο ∆ικηγόρος των 

Αιτητών υποστήριξε ότι οι όροι του ∆ιαγωνισµού δεν επιτρέπουν την παράλληλη 

διαπραγµάτευση και µε τους δύο οικονοµικούς φορείς.          

 

Αφού ακούσαµε τα όσα λέχθηκαν από τις δύο πλευρές, και αφού µελετήσαµε τα σχετικά 

στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον µας κρίνουµε ότι συντρέχουν οι πρόνοιες του 

άρθρου 56(8) του Νόµου 101(Ι)/2003, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 16(Ι)/2006, καθότι 

πιθανολογείται σοβαρά η παράβαση του ισχύοντος δικαίου και η λήψη προσωρινού 

µέτρου είναι αναγκαία για να αποτραπεί η περαιτέρω ζηµιά των συµφερόντων των 

Αιτητών, µε δεδοµένη τη φύση του παρόντος διαγωνισµού και το µεγάλο χρονικό 

ορίζοντα που διαρκούν οι διαπραγµατεύσεις. 

 

Πέραν τούτου όµως, κρίνοντας τα γεγονότα µε βάση το άρθρο 56(9) του Ν. 101(Ι)/2003,  

η λήψη του Προσωρινού Μέτρου δεν θα επηρεάσει σε δυσανάλογο βαθµό το δηµόσιο 

συµφέρον και το συµφέρον τρίτων αφού το µόνο που επικαλείται η Αναθέτουσα Αρχή 
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είναι ότι τυχόν καθυστέρηση πιθανόν να ωθήσει τον επιλαχόντα προσφοροδότη να µην 

ανανεώσει την προσφορά του.  Αυτό δεν θα έπρεπε να την απασχολεί αφού οι όροι 

καθορίζουν το τι θα γίνει σε τέτοια περίπτωση.   

 

Κρίνουµε ότι η µη παράταση της ισχύος του Προσωρινού Μέτρου πιθανόν να οδηγήσει 

την Αναθέτουσα Αρχή σε περιπέτειες σε περίπτωση επιτυχίας της παρούσας 

Ιεραρχικής Προσφυγής.  Το δηµόσιο συµφέρον επιβάλλει την αναστολή της διαδικασίας 

ανάθεσης ή την εκτέλεση οποιασδήποτε πράξης ή απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής 

σχετικής µε τη διαδικασία ανάθεσης και υπογραφής της σύµβασης µέχρι την έκδοση 

τελικής απόφασης της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών επί της Ιεραρχικής 

Προσφυγής 13/2010 για να µπορεί η Αναθέτουσα Αρχή να διαπραγµατεύεται σε καθαρό 

τοπίο. 

 

Ως εκ τούτου η ισχύς του προσωρινού µέτρου παρατείνεται µέχρι την έκδοση τελικής 

απόφασης της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών επί της Ιεραρχικής Προσφυγής 

13/2010. 


