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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. 47/2013 
 

Η παξνύζα εμέηαζε αθνξά ηελ ρνξήγεζε πξνζωξηλώλ κέηξωλ γηα αλαζηνιή ηεο 

δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ή ηεο εθηέιεζεο πξάμεο ή απόθαζεο ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο ή ηεο ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο, ζηελ Πξνζθπγή κε αξηζκό 47/2013 πνπ 

θαηαρωξήζεθε ζηελ Αλαζεωξεηηθή Αξρή Πξνζθνξώλ δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 24 

ηνπ Ν. 104(Θ)/2010 αλαθνξηθά κε ην Δηαγωληζκνύ ΔΕΘΠ(1) 018/2012 κε ηίηιν 

«Παροτή ιατρουαρμακεστικής περίθαλυης στο προσφπικό τοσ Τετνολογικού 

Πανεπιστημίοσ Κύπροσ».   

 

 

Καηά ηελ ελώπηνλ καο δηαδηθαζία ν δηθεγόξνο ηωλ Αηηεηώλ δελ δήηεζε λα 

ρνξεγεζεί πξνζωξηλό κέηξν γηα ην ιόγν όηη κε ηελ Πξνζθπγή ηνπ πξνζβάιιεη 

ηελ αθύξωζε ηνπ δηαγωληζκνύ θαη ζεωξεί δεδνκέλν όηη από ηελ κηα ε 

Αλαζεωξεηηθή Αξρή Πξνζθνξώλ ζα εμεηάζεη ηελ ππόζεζε ζε ζύληνκν ρξόλν θαη 

από ηελ άιιε όηη ε Αλαζέηνπζα Αξρή κε βάζε ηηο απαηηνύκελεο δηαδηθαζίεο δελ 

ζα είλαη ζε ζέζε ή θαη δελ ζα έρεη ιόγν γηα πξνθήξπμε λένπ δηαγωληζκνύ πξηλ 

από ηελ ζρεηηθή απόθαζε ηεο Αλαζεωξεηηθήο Αξρήο Πξνζθνξώλ.  Εμάιινπ, 

ηόληζε όηη ε επηζηνιή γλωζηνπνίεζεο ηωλ απνηειεζκάηωλ αλαθέξεη όηη ιήθζεθε 

απόθαζε αθύξωζεο ηνπ παξόληνο δηαγωληζκνύ θαη επαλαπξνθήξπμεο ηνπ θαη 

κε ηελ παξνύζα πξνζθπγή πξνζβάιινληαη θαη νη δύν απηέο απνθάζεηο.   

 

 

Ο δηθεγόξνο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο έθαλε αλαθνξά ζηα γεγνλόηα ηεο 

ππόζεζεο, πιεξνθόξεζε ηελ Αξρή όηη ν ππό εμέηαζε δηαγωληζκόο έρεη εμεηαζηεί 

μαλά από ηελ Αλαζεωξεηηθή Αξρή Πξνζθνξώλ θαη ελ πάζε πεξηπηώζεη 

ζπκθώλεζε κε ηνλ δηθεγόξν ηωλ Αηηεηώλ όπωο ε Πξνζθπγή εμεηαζηεί θαη 

εθδνζεί απόθαζε ην ζπληνκόηεξν δπλαηόλ.   
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Με βάζε ηα πην πάλω θαη ζπλππνινγίδνληαο ηηο πηζαλέο ζπλέπεηεο ηωλ 

πξνζωξηλώλ κέηξωλ γηα όια ηα ζπκθέξνληα πνπ ελδέρεηαη λα δεκηωζνύλ, 

θαζώο θαη ην δεκόζην ζπκθέξνλ θαηά ηα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 24 ηνπ 

Ν.104(Θ)/2010 ε Αλαζεωξεηηθή Αξρή Πξνζθνξώλ θξίλεη όηη δελ ζηνηρεηνζεηνύληαη 

ιόγνη ρνξήγεζεο πξνζωξηλώλ κέηξωλ θαη ωο εθ ηνύηνπ απνθαζίδνπκε νκόθωλα 

ηελ κε ρνξήγεζε πξνζωξηλώλ κέηξωλ.   


