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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. 63/2015 

 

Ζ παξνύζα δηαδηθαζία αθνξά ηελ εμέηαζε ρνξήγεζεο πξνζωξηλώλ κέηξωλ γηα 

αλαζηνιή ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ή ηεο εθηέιεζεο πξάμεο ή απόθαζεο ηνπ 

Σκήκαηνο Ζιεθηξνκεραλνινγηθώλ Τπεξεζηώλ («ε Αλαζέηνπζα Αξρή») ή ηεο 

ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο, ζηελ Πξνζθπγή κε αξηζκό 63/2015 αλαθνξηθά κε ην 

Γηαγωληζκό αξ. 15.023.ΔΠ.ΖΜΤ «Προκήζεηα θαη ζσληήρεζε δηαθόρωλ ηύπωλ 

Οτεκάηωλ». 

 

Ο ελ ιόγω δηαγωληζκόο πξνθεξύρζεθε από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζηηο 2.9.2015 

κε ηειεπηαία εκεξνκελία ππνβνιήο ηωλ πξνζθνξώλ ηελ 16.10.2015. ηηο 

10.12.2015 ε Αλαζέηνπζα Αξρή θνηλνπνίεζε ζηνπο Αηηεηέο ηελ απόθαζε ηεο γηα 

απνθιεηζκό ηεο πξνζθνξάο ηνπο γηα ην ιόγν όηη κε απηή δελ είρε ππνβιεζεί 

ζπγθεθξηκέλν έληππν (ην Έληππν 3) «από ηοσς άιιοσς θορείς (Γήιωζε 

πηζηοποίεζες προζωπηθής θαηάζηαζες) όπως προλοείηαη από ηο εδάθηο 8.ΙΙ ηες 

παραγράθοσ 8.3.1.1 ηοσ Μέροσς Β ηωλ εγγράθωλ ηοσ Γηαγωληζκού».  Δπίζεο ζην 

Έληππν 10 (Πίλαθαο παξνπζίαζεο Οκάδαο Έξγνπ) δελ είραλ αλαθεξζεί ηα 

νλόκαηα ηωλ ηερληθώλ πνπ ζα δηελεξγνύζαλ ηε ζπληήξεζε ηωλ νρεκάηωλ 

πιαηζίνπ.     
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Καηά ηελ ελώπηνλ καο δηαδηθαζία ε Αλαζέηνπζα Αξρή, δηα ηωλ εθπξνζώπωλ ηεο 

έθεξε έλζηαζε ζηε ρνξήγεζε πξνζωξηλώλ κέηξωλ ηζρπξηδόκελε όηη ε 

πξνζβαιιόκελε απόθαζε είλαη θαζόια λόκηκε. ε πεξίπηωζε, αλέθεξε, 

ρνξήγεζεο ηωλ πξνζωξηλώλ κέηξωλ ζα απωιεζζεί πνζό €200.000 ην νπνίν 

πξνέξρεηαη από επξωπαϊθά θνλδύιηα.  Θα πξέπεη, αλέθεξε, άκεζα λα ππνγξαθεί ε 

ζύκβαζε ώζηε λα κπνξέζεη λα θαηαβιεζεί ωο πξνθαηαβνιή ην ελ ιόγω πνζό.  

Δμήγεζε όηη ν ζπγθεθξηκέλνο δηαγωληζκόο ν νπνίνο αθνξά ζε πξνκήζεηα θαη 

ζπληήξεζε δηαθόξωλ ηύπωλ νρεκάηωλ δηαζπλδέεηαη θαη κε αθόκε έλα δηαγωληζκό 

ν νπνίνο αθνξά ζηελ πξνκήζεηα θάδωλ θαη ν νπνίνο έρεη ήδε πξνρωξήζεη θαη 

αλακέλεηαη εληόο ηεο εκέξαο ε ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο.  Δάλ ρνξεγεζνύλ ζηελ 

παξνύζα πξνζθπγή πξνζωξηλά κέηξα ζηελ νπζία ην αληηθείκελν ηνπ άιινπ 

δηαγωληζκνύ ζα νινθιεξωζεί αιιά δελ ζα κπνξέζεη λα αμηνπνηεζεί αθνύ ζα 

θαζπζηεξήζεη ην αληηθείκελν ηνπ παξόληα δηαγωληζκνύ ν νπνίνο αθνξά έλα 

ζεκαληηθό έξγν γηα ην νπνίν ππνβιήζεθαλ 20 πξνζθνξέο.    

Ο δηθεγόξνο ηωλ Αηηεηώλ δήηεζε ηελ ρνξήγεζε πξνζωξηλώλ κέηξωλ ζηε βάζε 

ηωλ ιόγωλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθπγή.  πγθεθξηκέλα ππέβαιε ε πξνζθνξά 

ηωλ Αηηεηώλ πιεξνύζε όινπο ηνπο όξνπο ηνπ δηαγωληζκνύ θαη ε απόθαζε 

απνθιεηζκνύ ηεο είλαη απνηέιεζκα εζθαικέλεο εξκελείαο ηωλ όξωλ ηνπ 

δηαγωληζκνύ.  Ζ απόθαζε, ηζρπξίζηεθε, ιήθζεθε θαηά παξάβαζε ηωλ γεληθώλ 

αξρώλ ηνπ δηνηθεηηθνύ δηθαίνπ θαη ηεο λνκνινγίαο.   
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Με αλαθνξά ζε απνθάζεηο ηεο Αλαζεωξεηηθήο Αξρήο Πξνζθνξώλ ππνζηήξημε όηη 

ππό ηηο πεξηζηάζεηο ηεο ππόζεζεο δελ ζπληξέρνπλ ιόγνη δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο 

πνπ λα δηθαηνινγνύλ ηε κε αλαζηνιή ηεο δηαδηθαζίαο.  Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή, 

αλέθεξε, δελ δηθαηνινγείηαη ζηε βάζε ιαλζαζκέλωλ δηθώλ ηεο πξνγξακκαηηζκώλ  

λα επηθαιείηαη ζήκεξα όηη δελ δηθαηνινγείηαη λα ρνξεγεζνύλ πξνζωξηλά κέηξα 

επεηδή αλ δελ ππνγξαθεί άκεζα ε ζύκβαζε ώζηε λα θαηαβιεζεί ωο πξνθαηαβνιή 

πνζώλ €200.000  ην πνζό απηό ζα απωιεζζεί.  Σν γεγνλόο, ππέδεημε, όηη ην έξγν 

ζα εθηειεζηεί από επξωπαϊθά θνλδύιηα δελ δηθαηνινγεί ηε κε ρνξήγεζε ηωλ 

πξνζωξηλώλ κέηξωλ. ε δεκόζηνπο δηαγωληζκνύο αλέθεξε γηα ηνπο νπνίνπο 

ππάξρεη ην ζηάδην ειέγρνπ ηεο λνκηκόηεηαο ηνπο από ηελ Αλαζεωξεηηθή Αξρή 

Πξνζθνξώλ ε επίθιεζε ωο ιόγνπ γηα κε ρνξήγεζε ηνπο ηεο κηθξήο 

θαζπζηέξεζεο πνπ ζα ζεκεηωζεί κέρξη ηελ έθδνζε απόθαζεο ηεο Αλαζεωξεηηθήο 

Αξρήο Πξνζθνξώλ δελ δηθαηνινγείηαη.  

Δίλαη θαιά γλωζηό όηη νη δηαδηθαζίεο ελώπηνλ ηεο Αλαζεωξεηηθήο Αξρήο 

Πξνζθνξώλ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ζθνπό ηελ ελαξκόληζεο ηεο Κππξηαθήο 

Γεκνθξαηίαο κε ηηο Δπξωπαϊθέο Οδεγίεο. Ζ ηήξεζε ηωλ δηαδηθαζηώλ απηώλ, δελ 

ρωξεί ακθηβνιία, όηη αθνξά θάζε έξγν αλεμάξηεηα από ην κέγεζνο ηνπ θαη ηελ 

όπνηα δηαζύλδεζε ηνπ κε άιινπο δηαγωληζκνύο. 

Υωξίο λα θαηαινγίδνπκε νπνηαδήπνηε επζύλε ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή γηα 

θαζπζηέξεζε ζηελ νινθιήξωζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγωληζκνύ ζεωξνύκε όηη ε 
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θνηλνπνίεζε ηωλ απνηειεζκάηωλ ηνπ ιίγν πξηλ από ηε εθπλνή ηνπ ρξόλνπ εληόο 

ηνπ νπνίνπ, θαηά ηνπο ηζρπξηζκνύο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, πξέπεη λα ππνγξαθεί 

ε ζύκβαζε θαη λα θαηαβιεζεί ην πνζό ηεο πξνθαηαβνιήο δελ βνεζά ηε ζέζε ηεο. 

Ζ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο ζηελ νπζία πεξηνξίδεη ηα δηθαηώκαηα ηωλ Αηηεηώλ ζε 

απνδεκηώζεηο θαη κόλν πνπ δελ ήηαλ απηόο ν ζθνπόο ηνπ λνκνζέηε.  Οη Αηηεηέο νη 

νπνίνη έιαβαλ κέξνο ζην δηαγωληζκό δηθαηνινγεκέλα πξνζδνθνύλ όπωο ν 

δηαγωληζκόο ηνπο θαηαθπξωζεί. Δθόζνλ έρνπλ απνθιεηζζεί δηθαηνινγεκέλα ε 

λνκηκόηεηα ηνπ απνθιεηζκνύ ηνπο εθόζνλ εδώ δελ ζπληξέρνπλ εμαηξεηηθέο 

πεξηζηάζεηο δελ πξέπεη λα αθεζεί λα ειεγρζεί κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο.  

ε ζρέζε κε έξγα πνπ ρξεκαηνδνηνύληαη από επξωπαϊθά θνλδύιηα πηνζεηνύκε ην 

πην θάηω απόζπαζκα από ηελ απόθαζε γηα ρνξήγεζε πξνζωξηλώλ κέηξωλ ζηελ  

NetU Consultantats Ltd-Actual IΣ λ. Αξρήο Ληκέλωλ Κύπξνπ, Πξνζθπγή αξ. 

29/2015, εκεξ. 9.7.2015 

 «Γελ ζα πρέπεη όκως ε επίθιεζε ηοσ θηλδύλοσ απώιεηας Δσρωπαϊθώλ 

Κολδσιίωλ λα προβάιιεηαη ως αηηηοιογία γηα ηε κε τορήγεζε προζωρηλώλ 

κέηρωλ, εθόζολ όια ηα έργα, ζσκπερηιακβαλοκέλωλ θαη ηωλ 

ζσγτρεκαηοδοηούκελωλ, ζα πρέπεη λα αθοιοσζούλ ηης προβιεπόκελες από ηης 

Δσρωπαϊθές Οδεγίες δηαδηθαζίες, οη οποίες αζθαιώς περηιακβάλοσλ θαη ηης 

δηαδηθαζίες ελώπηολ ηες Αλαζεωρεηηθής Αρτής Προζθορώλ [...] Η 

δηαδηθαζία ελώπηολ ηες Αλαζεωρεηηθής Αρτής Προζθορώλ δελ πρέπεη λα 

αληηκεηωπίδεηαη ως εκπόδηο ζηελ εθηέιεζε ηωλ έργωλ αιιά ως ζηάδηο 
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κείωζες ηοσ θηλδύλοσ  θαηαβοιής κειιοληηθά από ηο θράηος αποδεκηώζεωλ 

ζε περίπηωζε ποσ δελ αθοιοσζεζούλ οη λόκηκες δηαδηθαζίες».  

Έρνληαο ζηαζκίζεη κε πξνζνρή όζα ηέζεθαλ ελώπηνλ καο θαηαιήγνπκε όηη δελ 

ζπληξέρνπλ ιόγνη γηα ηνπο νπνίνπο ην δεκόζην ζπκθέξνλ επηβάιιεη ηε κε 

ρνξήγεζε πξνζωξηλώλ κέηξωλ. 

Με βάζε ηα πην πάλω απνθαζίδνπκε νκόθωλα όηη ε ρνξήγεζε ηωλ πξνζωξηλώλ 

κέηξωλ είλαη πξνο ην δεκόζην ζπκθέξνλ θαηά ηα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 24 ηνπ 

Ν.104(Η)/2010.  Ωο εθ ηνύηνπ απνθαζίδνπκε 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. 

15.023.ΔΠ.ΖΜΤ κέρξη ηελ έθδνζε ηειηθήο απόθαζεο ηεο Αλαζεωξεηηθήο Αξρήο 

Πξνζθνξώλ επί ηεο Πξνζθπγήο 63/2015. 


