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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. 46/2015 
 

Η παξνύζα δηαδηθαζία αθνξά ηελ εμέηαζε ρνξήγεζεο πξνζσξηλώλ κέηξσλ γηα αλαζηνιή 

ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ή ηεο εθηέιεζεο πξάμεο ή απόθαζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ή 

ηεο ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο, ζηελ Πξνζθπγή κε αξηζκό 46/2015 αλαθνξηθά κε ην 

Γηαγσληζκό αξ. PS/GS/11 κε ηίηιν «The Deployment of Integrated Public Transport ITS 

System incorporating 1. Automated Bus Fare Collection System 2. Fleet Management and 

Passenger Information System».   

 

Καηά ηελ ελώπηνλ καο δηαδηθαζία ν εθπξόζσπνο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο δήισζε όηη θέξεη 

έλζηαζε ζηελ ρνξήγεζε Πξνζσξηλώλ Μέηξσλ.  πγθεθξηκέλα, αλέθεξε όηη «οι ιζσςπιζμοί 

ηων Αιηηηών δεν ηεκμηπιώνονηαι» θαη όηη «η καθςζηέπηζη ζηην ςλοποίηζη ηος έπγος οδηγεί 

ζε ζημανηικέρ σπημαηικέρ απώλειερ για ηο κπάηορ, εθόζον ηα ζςζηήμαηα πος πποβλέπονηαι 

να ςλοποιηθούν μέζω αςηού ηος έπγος αθοπούν ηην ζηήπιξη ηηρ διασείπιζηρ ηων δημόζιων 

μεηαθοπών και πωλήζειρ ειζιηηπίων ζε επίπεδο Κύππος».  ε εξώηεζε πνηέο αθξηβώο ζα 

είλαη νη ρξεκαηηθέο απώιεηεο γηα ην θξάηνο, ν εθπξόζσπνο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο αλέθεξε 

όηη ππνινγίδεηαη πσο κε ηελ ππνγξαθή ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο ζα εμνηθνλνκεζνύλ €6-7 

εθαηνκκύξηα εηεζίσο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζπκβνιαίσλ ησλ ιεσθνξείσλ, ύςνπο €70 

εθαηνκκπξίσλ.  Οη ππνινγηζκνί απηνί, αλέθεξε, είλαη κηα εθηίκεζε κέζα από ηελ εκπεηξία 

άιισλ ρσξώλ.  Δπίζεο ζα ππάξρεη δπλαηόηεηα έθδνζεο εηζηηεξίσλ ζε πνιιά πεξηζζόηεξα 

ζεκεία αλά ην παγθύπξην.   

 

Ο δηθεγόξνο ησλ Αηηεηώλ δήηεζε ηε ρνξήγεζε πξνζσξηλώλ κέηξσλ ζηε βάζε ησλ ιόγσλ 

πνπ αλαθέξνληαη ζην έληππν ηεο πξνζθπγήο.  Απαληώληαο ζηνπο ηζρπξηζκνύο ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο όηη νη δηθνί ηνπο ηζρπξηζκνί δελ ηεθκεξηώλνληαη, ζεκείσζε όηη ζην παξόλ 

ζηάδην δελ έρνπλ πξόζβαζε ζην δηνηθεηηθό θάθειν ηεο ππόζεζεο θαη ζπλεπώο δελ κπνξεί 

κέζα από ην έληππν ηεο πξνζθπγήο λα ηεθκεξησζνύλ όινη νη ηζρπξηζκνί ηνπο κε αλαθνξά 

ζε νπνηαδήπνηε έγγξαθα.  Σόληζε όηη κέζα από ην έληππν ηεο πξνζθπγήο ηνπο θαίλνληαη 

όια ηα γεγνλόηα θαη νη ηζρπξηζκνί ηνπο θαη παξέπεκςε ζε ζπγθεθξηκέλεο παξαγξάθνπο όπνπ 

γίλνληαη αλαθνξέο γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αηηνύληαη ηε ρνξήγεζε πξνζσξηλώλ κέηξσλ.  

εκείσζε επίζεο όηη νη ηζρπξηζκνί ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ρξεκαηηθή απώιεηα γηα ην 

θξάηνο είλαη εληειώο γεληθνί θαη αόξηζηνη θαη πσο βαζίδνληαη ζε ππνζεηηθά ζελάξηα γηα 

πηζαλέο εμνηθνλνκήζεηο ρξεκάησλ πνπ δελ ζα είλαη άκεζεο, αθνύ ην έξγν έρεη δηάξθεηα 

εθηέιεζεο δύν ρξόληα.   
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Δμεηάδνληαο ηνπο εθαηέξσζελ ηζρπξηζκνύο θαη ηα ζηνηρεία πνπ έρνπκε ελώπηνλ καο 

ζεκεηώλνπκε όηη ν ππό εμέηαζε δηαγσληζκόο πξνθεξύρζεθε ζηηο 21.7.2014 κε ηειεπηαία 

εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ, κεηά από παξαηάζεηο, ηελ 16.1.2015.  Η 

γλσζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ πξνο ηνπο Αηηεηέο απεζηάιε ζηηο 14.9.2015.  πλεπώο, 

ζεσξνύκε πσο νη ζύληνκεο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνύληαη ζηελ Αλαζεσξεηηθή Αξρή 

Πξνζθνξώλ δελ κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ ζε ηέηνην βαζκό ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ώζηε 

λα δηθαηνινγείηαη επίθιεζε δπζαλάινγεο δεκηάο ζην δεκόζην ζπκθέξνλ.  Η δηαδηθαζία από 

ηελ πξνθήξπμε κέρξη ηελ πξνθαηαξθηηθή θαηαθύξσζε δηήξθεζε δεθαηέζζεξηο κήλεο ελώ ε 

δηαδηθαζία ελώπηνλ καο αλακέλεηαη λα δηαξθέζεη πέξημ ησλ 12-16 εβδνκάδσλ.  Δμάιινπ, 

όπσο ζεκείσζαλ νη Αηηεηέο θαη ζπκθώλεζε θαη ε Αλαζέηνπζα Αξρή, γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 

όινπ έξγνπ ζα απαηηεζνύλ άιια δύν ρξόληα.   

 

Θεσξνύκε πεξαηηέξσ όηη νη ηζρπξηζκνί ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα εμνηθνλόκεζε 

νηθνλνκηθώλ πόξσλ από ηελ άκεζε ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο δελ έρνπλ ηεθκεξησζεί 

δεόλησο θαη θαίλεηαη λα βαζίδνληαη ζε δηεζλή εκπεηξηθά ζηνηρεία.  Πέξαλ ησλ πην πάλσ 

ζεκεηώλνπκε όηη ζε πεξίπησζε επηηπρίαο ηεο πξνζθπγήο, ρσξίο λα έρνπλ ρνξεγεζεί 

πξνζσξηλά κέηξα, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δπλαηόλ λα θιεζεί λα θαηαβάιεη απνδεκηώζεηο ζηνπο 

Αηηεηέο πνπ κπνξεί λα απνηεινύλ έλα ζεκαληηθό πνζό, ιακβαλνκέλνπ ππόςε ηνπ 

γεγνλόηνο όηη ε πξνθαηαξθηηθή θαηαθύξσζε θπκαίλεηαη πέξημ ησλ €7,5 εθαηνκκπξίσλ. Σν 

γεγνλόο απηό ιήθζεθε ζνβαξά ππόςε ζηε ζηάζκηζε κεηαμύ ηεο δεκηάο ηνπ δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο θαη ηεο δεκηάο ησλ Αηηεηώλ.   

 

Με βάζε όια ηα πην πάλσ θαη όζα αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθπγή ζεσξνύκε όηη ε ρνξήγεζε 

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

Ν.104(Ι)/2010.  Ωο εθ ηνύηνπ απνθαζίδνπκε νκόθσλα ηελ ρνξήγεζε πξνζσξηλώλ κέηξσλ 

γηα αλαζηνιή ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ή ηεο εθηέιεζεο πξάμεο ή απόθαζεο ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο ή ηεο ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο, ζην δηαγσληζκό κε αξ. PS/GS/11 

κέρξη ηελ έθδνζε ηειηθήο απόθαζεο ηεο Αλαζεσξεηηθήο Αξρήο Πξνζθνξώλ επί ηεο 

Πξνζθπγήο 46/2015. 


