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ΑΠΟΦΑΗ ΓΙΑ ΣΗ 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. 14/2012 
 

Η παξνχζα εμέηαζε αθνξά ηε ρνξήγεζε 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 14/2012 πνπ θαηαρσξήζεθε ζηελ Αλαζεσξεηηθή Αξρή Πξνζθνξψλ 

δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν. 104(Θ)/2010 αλαθνξηθά κε ην Δηαγσληζκφ αξ. 

Δ.Σ.Δ.Ε (Ε.Μ. Λ/ζίαο) 29/2011 κε ηίηιν «(α) Κόςηκν θαη κάδεκα ρόξησλ ζε 

ζπλήζεηο δξόκνπο ηεο Επαξρίαο Λεπθσζίαο θαη (β) Καζαξηζκόο ζε ζπλήζεηο 

δξόκνπο ηεο Επαξρίαο Λεπθσζίαο». 

 

Καηά ηελ ελψπηνλ καο δηαδηθαζία ε δηθεγφξνο ησλ Αηηεηψλ δήηεζε ηε 

ρνξήγεζε πξνζσξηλψλ κέηξσλ ηζρπξηδφκελε φηη πηζαλνινγείηαη ζνβαξά ε 

παξάβαζε ηνπ ηζρχνληνο δηθαίνπ γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην 

έληππν ηεο πξνζθπγήο θαη φηη δελ ζα επεξεαζηεί θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ην 

δεκφζην ζπκθέξνλ, ελψ παξάιιεια ζα απνηξαπεί ε πεξαηηέξσ δεκηά ησλ 

ζπκθεξφλησλ ησλ Αηηεηψλ.   

 

H Αλαζέηνπζα Αξρή έθεξε έλζηαζε ζηε ρνξήγεζε Πξνζσξηλψλ Μέηξσλ θαη 

ππνζηήξημε φηη νη Αηηεηέο δελ έρνπλ ην απαηηνχκελν έλλνκν ζπκθέξνλ λα 

πξνσζνχλ ηελ αμίσζε ηνπο γηα αθχξσζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηε 

ιήςε πξνζσξηλψλ κέηξσλ, επεηδή ε πξνζθνξά ηνπο θξίζεθε άθπξε.  

 

Πξφζζεηα, ε Αλαζέηνπζα Αξρή ππνζηήξημε φηη ν επίδηθνο δηαγσληζκφο 

εθθεχγεη ηεο αξκνδηφηεηαο ηεο Αλαζεσξεηηθήο Αξρήο Πξνζθνξψλ θαζφηη ην 

αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο έρεη θαηαηαρζεί ζηελ θαηεγνξία «Έξγα» θαη ε 

εθηηκψκελε αμία ηνπ αλέξρεηαη ζηηο €400.000, πνζφ ρακειφηεξν ησλ 

€500.000 πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 3 ηνπ Νφκνπ 104(Θ)/2010 σο θαηψηαην 

φξην γηα λα εκπίπηεη ζηηο πξφλνηεο ηνπ Νφκνπ. Σν πνζφ ησλ €400.000 ην 

νπνίν ζχκθσλα κε ηε ζέζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο είλαη ε εθηηκψκελε αμία 

ηεο ζχκβαζεο πξνθχπηεη απφ ηελ ίδηα ηελ πξνθήξπμε πξνζζέηνληαο ηελ 

πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε ησλ ηεζζάξσλ ηκεκάησλ πνπ απνηεινχλ ην 
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ζχλνιν ησλ πεξηνρψλ πνπ ζα θαζαξηζηνχλ. Πξνο ελίζρπζε ηεο ζέζεο ηεο 

κάιηζηα, παξέπεκςε ζην γεγνλφο φηη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο πνπ 

δεηήζεθε αλεξρφηαλ ζε €40.000, ην νπνίν αθνξά ζην 10% ηεο εθηηκψκελεο 

αμίαο ηεο ζχκβαζεο. 

 

Σέινο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή αλέθεξε φηη ζεσξψληαο φηη ν παξψλ δηαγσληζκφο 

δελ θαιχπηεηαη απφ ην Νφκν 104(Θ)/2010, δελ εθάξκνζε ηηο πξφλνηεο ηνπ 

αλαθνξηθά κε ηελ αλαζηαιηηθή πξνζεζκία κε απνηέιεζκα λα πξνρσξήζεη ζε 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κε ηνλ επηηπρφληα πξνζθνξνδφηε ακέζσο κεηά ηε 

ιήςε απφθαζεο θαηαθχξσζεο.  Δήισζε κάιηζηα, θαηά ηελ ελψπηνλ καο 

δηαδηθαζία, φηη ε ελ ιφγσ ζχκβαζε έρεη ππνγξαθεί ζηηο 5.3.2012 θαη ήδε 

εθηειείηαη απφ ηνλ επηηπρφληα πξνζθνξνδφηε. 

 

Απαληψληαο νη Αηηεηέο ζηηο ζέζεηο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ππνζηήξημαλ φηη ην 

ζέκα ηεο απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο άπηεηαη ηεο νπζίαο ηεο πξνζθπγήο 

ππ’ αξ. 14/2012 θαη ζπλεπψο δελ κπνξεί λα απνηειέζεη ιφγν κε ρνξήγεζεο 

πξνζσξηλψλ κέηξσλ ζε απηφ ην ζηάδην. Επηπξφζζεηα, αλαθνξηθά κε ηνλ 

ηζρπξηζκφ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα έιιεηςε αξκνδηφηεηαο ηεο 

Αλαζεσξεηηθήο Αξρήο Πξνζθνξψλ, νη Αηηεηέο ππέδεημαλ φηη ζχκθσλα κε ηελ 

πξνθήξπμε ηνπ ππφ εμέηαζε δηαγσληζκνχ, ε εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο 

πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο (30%) αλέξρεηαη ζε 

€520.000, πνζφ ην νπνίν ππεξβαίλεη ηα θαηψηαηα φξηα δηθαηνδνζίαο ηεο 

Αλαζεσξεηηθήο Αξρήο Πξνζθνξψλ. 

 

Σέινο, ζε ζρέζε κε ην ζέκα ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο, νη Αηηεηέο 

αλέθεξαλ φηη ηα έγγξαθα πνπ παξνπζίαζε ε Αλαζέηνπζα Αξρή πξνο απφδεημε 

ηνπ ηζρπξηζκνχ ηεο, φηη δειαδή πξνέβε ήδε ζε ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κε 

ηνλ επηηπρφληα πξνζθνξνδφηε, ζε θακία πεξίπησζε ζπληζηνχλ έγθπξε 

ζχκβαζε κε βάζε ηνπο θαλφλεο ηεο πεξί ζπκβάζεσλ λνκνζεζίαο. Αθφκα θαη 

αλ γίλεη δεθηφ φηη έρεη ππνγξαθεί ζχκβαζε, απηφ έγηλε θαηά παξάβαζε ησλ 

ζρεηηθψλ λφκσλ. 
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Αθνχ αθνχζακε θαη ηηο δχν πιεπξέο θαη κειεηήζακε ηα ζρεηηθά ζηνηρεία πνπ 

ηέζεθαλ ελψπηνλ καο ζε απηφ ην ζηάδην, θαηαιήγνπκε ζηα αθφινπζα: 

 

ηελ πξνθήξπμε ηνπ ππφ θξίζε δηαγσληζκνχ εζθαικέλα θαηαηάζζεηαη ην 

αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο ζηελ θαηεγνξία «Έξγα», αθνχ είλαη πξνθαλέο φηη 

δελ θαιχπηεηαη απφ ηελ εξκελεία ηνπ φξνπ φπσο απηφο απνδίδεηαη ζην Νφκν 

12(Θ)/2006.  χκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ Νφκνπ, «έξγν ζεκαίλεη ην 

απνηέιεζκα ελόο ζπλόινπ νηθνδνκηθώλ εξγαζηώλ ή εξγαζηώλ πνιηηηθνύ 

κεραληθνύ πνπ πξννξίδεηαη λα πιεξνί απηό θαζαπηό κηα νηθνλνκηθή ή ηερληθή 

ιεηηνπξγία».  

 

Επίζεο, ζην ίδην άξζξν νη «δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ»  νξίδνληαη σο 

«δεκόζηεο ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν είηε ηελ εθηέιεζε, είηε 

ηαπηόρξνλα ηε κειέηε θαη ηελ εθηέιεζε εξγαζηώλ πνπ αθνξνύλ µία από ηηο 

δξαζηεξηόηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα Ι ή ελόο έξγνπ, είηε αθόκε 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε, µε νπνηαδήπνηε κέζα, ελόο έξγνπ ην νπνίν 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο επαθξηβώο νξηδόκελεο από ηελ αλαζέηνπζα αξρή 

αλάγθεο». Επηζεκαίλνπκε φηη ζηε ιίζηα ηνπ Παξαξηήκαηνο Θ, ε νπνία είλαη 

εμαληιεηηθή δελ πεξηιακβάλεηαη ην θφςηκν θαη κάδεκα ρφξησλ ή ν θαζαξηζκφο 

νδψλ.  Αληίζεηα, κειεηψληαο ην πεξηερφκελν ηεο πξνθήξπμεο, παξαηεξνχκε 

φηη νη θσδηθνί CPV (θνηλφ ιεμηιφγην γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο φπσο απαηηείηαη 

απφ ηελ Οδεγία 2004/18/ΕΚ) πνπ δειψζεθαλ, κε βάζε ηηο πξφλνηεο ηνπ 

Καλνληζκνχ ΕΚ 213/2008 αθνξνχλ ζε «Υπεξεζίεο ιπκάησλ, απνξξηκκάησλ, 

θαζαξηζκνύ θαη πεξηβαιινληηθέο ππεξεζίεο» (90000000), «Υπεξεζίεο 

θαζαξηόηεηαο θαη εμπγίαλζεο ζε αζηηθέο ή αγξνηηθέο δώλεο, θαζώο θαη 

ζπλαθείο ππεξεζίεο» (90600000) θαη ζε «Υπεξεζίεο θαζαξηζκνύ θαη ζάξσζεο 

νδώλ» (90610000).  Δειαδή, ελψ ζηελ πξνθήξπμε ρξεζηκνπνηήζεθαλ θσδηθνί 

πνπ αθνξνχλ «Τπεξεζίεο», αληηθαηηθά ην αληηθείκελν ηνπ ελ ιφγσ 

δηαγσληζκνχ ραξαθηεξίζηεθε σο «Έξγν».  Απφ ηα πην πάλσ θξίλνπκε φηη 

ρσξίο ακθηβνιία ην αληηθείκελν ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ αθελφο ζα έπξεπε 

λα θαηαηάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία «Υπεξεζίεο» θαη αθεηέξνπ ζχκθσλα κε ηηο 

πξφλνηεο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΕΚ θαη ηνπ Νφκνπ 12(Θ)/2006 ζα έπξεπε λα 

πξνθεξπρζεί ζηελ Επίζεκε Εθεκεξίδα ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο αθνχ 
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πξφθεηηαη γηα ζχκβαζε κε εθηηκψκελε αμία κεγαιχηεξε ησλ θαηψηαησλ νξίσλ 

(€125.000). Πξφθεηηαη γηα ζνβαξφ ζθάικα κε πηζαλέο επηπηψζεηο αθνχ 

έξρεηαη ζε απεπζείαο ζχγθξνπζε κε ηε ζπγθεθξηκέλε Επξσπατθή Οδεγία θαη 

ην Νφκν 12(Θ)/2006. 

 

Επηζεκαίλνπκε σζηφζν φηη αθφκε θαη αλ δερζνχκε σο νξζή ηελ θαηάηαμε ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο σο «Έξγν», παξαηεξνχκε φηη απφ ηελ πξνθήξπμε 

επηβεβαηψλεηαη ε ζέζε ησλ Αηηεηψλ φηη ε εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο 

ππεξβαίλεη ην θαηψηαην φξην ηεο δηθαηνδνζίαο ηεο Αλαζεσξεηηθήο Αξρήο 

Πξνζθνξψλ.  Απηφ γηαηί κε βάζε ην άξζξν 21(1) ηνπ Νφκνπ 12(Θ)/2006, «ζην 

εθηηκώκελν ζπλνιηθό πνζό ζπκπεξηιακβάλνληαη ηπρόλ δηθαηώκαηα πξναίξεζεο 

ή ηπρόλ παξαηάζεηο ηεο ζύµβαζεο». ηελ παξνχζα ππφζεζε ην εθηηκψκελν 

ζπλνιηθφ πνζφ αλέξρεηαη ζε €520.000 (€400.000 + 30%). Ωο εθ ηνχηνπ 

θξίλνπκε φηη έρνπκε αξκνδηφηεηα λα εμεηάζνπκε ηφζν ην ζέκα ρνξήγεζεο 

πξνζσξηλψλ κέηξσλ φζν θαη ηελ νπζία ηεο πξνζθπγήο. 

 

Όζνλ αθνξά ζην επηρείξεκα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο φηη νη Αηηεηέο δελ έρνπλ 

ην απαηηνχκελν έλλνκν ζπκθέξνλ λα πξνσζνχλ ηελ παξνχζα Πξνζθπγή, ε 

ζέζε ησλ Αηηεηψλ φηη πξφθεηηαη γηα δήηεκα πνπ άπηεηαη ηεο νπζίαο ηεο 

πξνζθπγήο καο βξίζθεη ζχκθσλνπο θαη σο εθ ηνχηνπ απηφ απνξξίπηεηαη σο 

αβάζηκν. 

 

Υσξίο λα εμεηάδνπκε ή λα παίξλνπκε ζέζε, ζην παξφλ ηνπιάρηζηνλ ζηάδην, 

ζην εγεηξφκελν δήηεκα αλ ηα έγγξαθα πνπ παξνπζηάζηεθαλ απφ ηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή ζπληζηνχλ έγθπξε ζχκβαζε κε βάζε ηελ πεξί πκβάζεσλ 

λνκνζεζία ή ζχκβαζε αληαπνθξηλφκελε ζηνπο θαλφλεο ηεο πεξί Δεκνζίσλ 

πκβάζεσλ λνκνζεζίαο θαη επεηδή ζεσξνχκε φηη ην νπζηψδεο θαη θαζνξηζηηθφ 

ζηελ παξνχζα θάζε δήηεκα είλαη φηη ε ίδηα ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζεσξεί ήδε 

ηνλ εαπηφ ηεο δεζκεπκέλν κε ζχκβαζε θαη σο εθ ηνχηνπ πξνρσξεί ζηελ 

πινπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηελ θαζνξηζκέλε 

έθηαζε ησλ εμνπζηψλ καο θξίλνπκε φηη ε ρνξήγεζε πξνζσξηλψλ κέηξσλ πνπ 

λα αλαζηέιινπλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαζίζηαηαη άλεπ αληηθεηκέλνπ,   

ρσξίο νπζηαζηηθφ απνηέιεζκα θαη δελ εμππεξεηεί νπνηνδήπνηε ζθνπφ. 
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Ελφςεη φισλ ησλ πην πάλσ απνθαζίδνπκε ηε κε ρνξήγεζε πξνζσξηλψλ 

κέηξσλ. Ωζηφζν, παξέρνπκε ηε δπλαηφηεηα ζηνπο Αηηεηέο εθφζνλ απηνί ην 

επηιέμνπλ, λα ηξνπνπνηήζνπλ ην αηηεηηθφ ηεο Πξνζθπγήο ππ’ αξ. 14/2012 

ψζηε λα αμηψλνπλ ηελ θήξπμε ηεο ζχκβαζεο σο αλελεξγή κε βάζε ην άξζξν 

26 ηνπ Νφκνπ 104(Θ)/2010.  Απηφ γηαηί θαηά ην ρξφλν θαηαρψξηζεο ηεο ελ ιφγσ 

Πξνζθπγήο νη Αηηεηέο δελ ήηαλ ζε ζέζε λα γλσξίδνπλ ην γεγνλφο ηεο 

ππνγξαθήο ηεο ελ ιφγσ ζχκβαζεο. 


