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Προσφυγή Αρ. 57/2011 

 
 

 
Μεταξύ:  «STRABAG-NEMESIS CONSORTIUM» 
                Αιτούντων 
                     ν. 
    
   ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ 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. Νίκη Ξήτα, Εκπρόσωπο Αιτήτριας  

 
 
Αναθέτουσα Αρχή:  ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
     Αντιπροσωπεύθηκε από τους: 

1. Ρένα Παπαέτη Χατζηκώστα, ∆ικηγόρο της ∆ηµοκρατίας  
2. Ανδρέα Κακούρη, Εκπρόσωπο Αναθέτουσας Αρχής  
3. Ξένια Κλεόπα, Εκπρόσωπο Αναθέτουσας Αρχής  

 
 
 
 
Ηµεροµηνία έκδοσης Απόφασης Π.Μ.:  25 Νοεµβρίου 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. 57/2011 
 

 

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 57/2011 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 Maintanance o the Pafos-Polis 

Motorway)».  Συγκεκριµένα, µε την προσφυγή 57/2011 προσβάλλεται η απόφαση 

της Αναθέτουσας Αρχής να µην ανανεώσει την ισχύ των προσφορών ή/και του 

διαγωνισµού.   

 

 

Κατά την ενώπιον µας διαδικασία ο δικηγόρος των Αιτητών ανέφερε ότι η παρούσα 

προσφυγή των Αιτητών συνδέεται µε την προσφυγή 53/2011 που αφορά τον ίδιο 

διαγωνισµό και έχει καταχωρηθεί από τους ίδιους Αιτητές εναντίον της ίδιας 

Αναθέτουσας Αρχής και στην οποία έχουν χορηγηθεί προσωρινά µέτρα από την 

Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών και ως εκ τούτου έχοντας υπόψη το περιεχόµενο 

της απόφασης της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών ηµερ. 20.10.2011 δεν ζήτησε 

την έκδοση προσωρινών µέτρων στην παρούσα προσφυγή.  ∆ήλωσε ότι τα 

προσωρινά µέτρα που έχουν εκδοθεί σε εκείνη την υπόθεση που συνδέεται µε την 

παρούσα καλύπτει το θέµα των προσωρινών µέτρων και σε αυτή την υπόθεση.   

 

 

Η δικηγόρος της Αναθέτουσας Αρχής συµφώνησε µε τον δικηγόρο των Αιτητών και 

ανέφερε περαιτέρω ότι δεν είναι δυνατό να χορηγηθούν προσωρινά µέτρα σε µια 

αρνητική πράξη της διοίκησης όπως είναι πάγια νοµολογηµένο και ως εκ τούτου θα 

ήταν ανέφικτο ούτως ή άλλως να χορηγηθούν οποιαδήποτε προσωρινά µέτρα επί 

της Προσφυγής αρ. 57/2011.   
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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 δεν στοιχειοθετούνται λόγοι 

χορήγησης προσωρινών µέτρων.  

 

 

Ως εκ τούτου αποφασίζουµε οµόφωνα να µην χορηγήσουµε προσωρινά µέτρα 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 57/2011. 

 


