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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. 64/2014 
 

Η παρούσα διαδικασία αφορά την εξέταση χορήγησης 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 

64/2014 αναφορικά µε το ∆ιαγωνισµό αρ. PS/S/37 µε τίτλο παροχή υπηρεσιών για 

τη «Μελέτη ∆ιαχείρισης Επικίνδυνων Φορτίων στο Οδικό ∆ίκτυο της Κύπρου που 

υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ του Προγράµµατος 

∆ιασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα - Κύπρος 2007-2013».   

Κατά την ενώπιον µας διαδικασία η Αναθέτουσα Αρχή για την έκδοση 

Προσωρινού Μέτρου ανέφερε, µεταξύ άλλων, τα εξής:  

«Στο παρόν στάδιο της διαδικασίας εξέτασης της προσφυγής αυτής, παρακαλώ 

όπως σηµειώσετε ότι η Αναθέτουσα Αρχή ζητά να διατηρήσει ανοικτές τις 

επιλογές της για συνέχιση της διαδικασίας υπογραφής της σύµβασης µε την 

∆ιευρωπαϊκή Εταιρεία Συµβούλων Μεταφορών, Ανάπτυξης & Πληροφορικής 

Α.Ε. – TREDIT SA ή την ακύρωση του διαγωνισµού µε στόχο την 

επαναπροκήρυξη του, µε πολύ µικρότερα χρονοδιαγράµµατα υλοποίησης.  Οι 

λόγοι για το αίτηµα αυτό επεξηγούνται πιο κάτω: 

[...] 

       ∆εν υπάρχουν περιθώρια παράτασης υλοποίησης της Πράξης Πρόδροµος, 

εφόσον τα έργα κάτω από την συγχρηµατοδοτούµενη πράξη πρέπει να έχουν 

ολοκληρωθεί, παραληφθεί, τιµολογηθεί, πληρωθεί και πιστοποιηθεί µέχρι τις 

αρχές ∆εκεµβρίου 2015.  Για την διαδικασία αυτή απαιτείται κατ’ ελάχιστον η 

χρονική περίοδος των δύο µηνών.   
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Για την υλοποίηση του παρόντος έργου µε αρ. διαγ. PS/S/37 απαιτούνται δέκα 

µήνες.  Εποµένως, η οποιαδήποτε καθυστέρηση στην υλοποίηση του ή 

απόφασης ακύρωσης του διαγωνισµού και επαναπροκήρυξης του µε πολύ 

µικρότερα χρονοδιαγράµµατα θα έχει ως αποτέλεσµα την απώλεια της 

χρηµατοδότησης του έργου. [...] 

Οι αυστηροί όροι υλοποίησης εντός των χρονοδιαγραµµάτων, χωρίς την 

δυνατότητα επέκτασης οφείλεται αποκλειστικά στο γεγονός ότι το Πρόγραµµα 

∆ιασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος εµπίπτει στην χρηµατοδοτική 

περίοδο 2007-2013 µε µέγιστη περίοδο παράτασης για υλοποίηση όλων των 

εγκριµένων πράξεων µέχρι τέλος του 2015». [...] 

Η δικηγόρος των Αιτητών ζήτησε τη χορήγηση προσωρινών µέτρων στη βάση των 

λόγων που αναφέρονται στο έντυπο της προσφυγής.  Σηµείωσε ότι η Αναθέτουσα 

Αρχή δεν µπορεί να επικαλείται δικές της καθυστερήσεις για να ισχυρίζεται ότι δεν 

υπάρχει χρόνος ολοκλήρωσης του έργου και απορρόφησης των ευρωπαϊκών 

κονδυλίων.   

Από τα στοιχεία που έχουµε ενώπιον µας διαπιστώνουµε ότι ενώ το έργο στο οποίο 

υπάγεται ο υπό εξέταση διαγωνισµός έχει εγκριθεί για συγχρηµατοδότηση από τις 

15.7.2013, προκηρύχθηκε στις 18.7.2014 και οι προσφορές υποβλήθηκαν στις 

12.9.2014 µε διάρκεια ισχύος µέχρι τον Μάρτιο του 2015.  Αφού σύµφωνα και µε 

παραδοχή της Αναθέτουσας Αρχής το αντικείµενο του διαγωνισµού πρέπει να 

ολοκληρωθεί µέχρι το ∆εκέµβριο του 2015 δεν βλέπουµε πώς οι σύντοµες 

διαδικασίες που ακολουθούνται από την Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών θα 

επηρεάσουν την συγχρηµατοδότηση του έργου. Περαιτέρω ενώ από τη µια η 

Αναθέτουσα Αρχή ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχουν περιθώρια παράτασης υλοποίησης 

της Πράξης Πρόδροµος και η οποιαδήποτε καθυστέρηση υλοποίησης της θα έχει 

ως αποτέλεσµα την απώλεια της χρηµατοδότησης του έργου, από την άλλη θέλει 
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να διατηρήσει ανοιχτό το ενδεχόµενο επαναπροκήρυξης του διαγωνισµού, γεγονός 

που θα επιφέρει πολύ µεγαλύτερη καθυστέρηση απ’ ότι ο χρόνος που απαιτείται 

για την ολοκλήρωση της υπόθεσης ενώπιον της Αναθεωρητικής Αρχής 

Προσφορών, οργάνου που συστάθηκε στα πλαίσια εναρµόνισης της Κυπριακής 

Νοµοθεσίας µε Ευρωπαϊκές Οδηγίες.  Έχουµε κατ’ επανάληψη αναφέρει ότι οι 

εδώ διαδικασίες οι οποίες προνοούνται από Ευρωπαϊκές Οδηγίες θα πρέπει 

πάντοτε να συνυπολογίζονται στον υπολογισµό του χρόνου ολοκλήρωσης ενός 

διαγωνισµού και όχι για συγχρηµατοδοτούµενα έργα, κατ’ επίκληση της απώλειας 

κονδυλίων, να µην λαµβάνονται υπόψη από τις Αναθέτουσες Αρχές.   

Με βάση τα όσα αναφέρονται στην προσφυγή και λαµβάνοντας υπόψη ότι 

παρέχεται χρόνος για ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισµού πριν από τον 

∆εκέµβριο 2015 θεωρούµε ότι η χορήγηση τους είναι προς το δηµόσιο συµφέρον 

κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 24 του Ν.104(Ι)/2010.  Ως εκ τούτου 

αποφασίζουµε την χορήγηση προσωρινών µέτρων για αναστολή της διαδικασίας 

ανάθεσης ή της εκτέλεσης πράξης ή απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής ή της 

υπογραφής της σύµβασης, στο διαγωνισµό PS/S/37 µέχρι την έκδοση τελικής 

απόφασης της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών επί της Προσφυγής 64/2014.   

 

 
.............................................                                 ...................................... 
Έφη Παπαδοπούλου     Λοΐζος Κάππας 
Πρόεδρος       Μέλος 
 
 
 
.............................................                                ...................................... 
Γιώργος Αναστασίου     Βασίλης Πάλµας 
Μέλος       Μέλος 
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Α Π Ο Φ Α Σ Η   Μ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α Σ 

Η παρούσα διαδικασία αφορά την εξέταση χορήγησης προσωρινών µέτρων για 

αναστολή της διαδικασίας ανάθεσης ή της εκτέλεσης πράξης ή απόφασης της 

Αναθέτουσας Αρχής ή της υπογραφής της σύµβασης, στην προσφυγή µε αρ. 

64/2014 αναφορικά µε το διαγωνισµό «Μελέτη ∆ιαχείρισης Επικίνδυνων Φορτίων 

στο Οδικό ∆ίκτυο της Κύπρου» του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων.  

Με την επιστολή γνωστοποίησης αποτελέσµατος ηµερ. 7.11.2014 η Αναθέτουσα 

Αρχή ενηµέρωνε τους Αιτητές τα πιο κάτω: 

«1. Επιθυµώ να σας ευχαριστήσω για τη συµµετοχή σας στη Προσφορά για 
την πιο πάνω Σύµβαση και σύµφωνα µε τον Κανονισµό 35 (Κ.∆.Π. 201/2007) 
του Περί του Συντονισµού των ∆ιαδικασιών Σύναψης ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών Νόµου Ν 12(Ι)/2006, να σας 
πληροφορήσω ότι το έργο έχει κατακυρωθεί µε απόφαση του Αρµοδίου 
Οργάνου στην .∆ιευρωπαϊκή Εταιρεία Συµβούλων Μεταφορών, Ανάπτυξης & 
Πληροφορικής Α.Ε. – TREDIT S.A. για το ποσό €155,000,00 συν Φ.Π.Α.  Η 
σταθµισµένη βαθµολογία του επιτυχόντα ήταν 98,54 και ο βαθµός 
Αξιολόγησης Τεχνικής Προσφοράς ήταν 97,92.   

2.  Η δική σας Τεχνική Προσφορά έλαβε Βαθµό Αξιολόγησης 93,42.   

3.  Λόγω της καθυστέρησης σας να υποβάλετε στοιχεία που σας είχαν ζητηθεί 
από την αρµόδια Επιτροπή κατά το στάδιο Αξιολόγησης των Προσφορών 
έχετε αποκλειστεί από το διαγωνισµό, εφόσον µε βάση τα Έγγραφα 
∆ιαγωνισµού Μέρος Α «Οδηγίες Προς Οικονοµικούς Φορείς», Παράγραφος 
8.3.1.1 «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής», εδάφιον 11 αναφέρεται συγκεκριµένα 
ότι:   

«11.  Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει από τους Προσφέροντες 
την αποσαφήνιση ή µη συµπλήρωση ελλείψεων των κατατεθειµένων 
δικαιολογητικών πλην της εγγύησης συµµετοχής και όλων των Εντύπων 
και δηλώσεων που φέρουν υπογραφή, και οι Προσφέροντες στην 
περίπτωση αυτή υποχρεούνται, µε ποινή αποκλεισµού εάν δεν το 
πράξουν, να τα συµπληρώσουν µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από 
την ηµεροµηνία που θα τους ζητηθεί.  Η εκ των υστέρων υποβολή 
πληροφόρησης, η οποία έπρεπε να δοθεί µε την Προσφορά, δεν 
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θεωρείται αποσαφήνιση ή συµπλήρωση και ως εκ τούτου δεν είναι 
επιτρεπτή». 

4. Η Οικονοµική Προσφορά σας δεν έχει ανοικτεί».   

Η δικηγόρος των Αιτητών ζήτησε την χορήγηση προσωρινών µέτρων στην βάση 

των λόγων που αναφέρονται στο έντυπο της προσφυγής. 

Συγκεκριµένα στην προσφυγή αναφέρεται ότι πιθανολογείται σοβαρά η 

προσβαλλόµενη απόφαση να παραβιάζει το ισχύον δίκαιο και η λήψη του 

προσωρινού µέτρου είναι αναγκαία για να αποτραπεί η περαιτέρω οικονοµική 

ζηµιά των Αιτητών, ενώ αυτή σκοπεί στην αποτελεσµατική απονοµή θεραπείας.   

Η Αναθέτουσα Αρχή έφερε ένσταση στην χορήγηση προσωρινών µέτρων 

επικαλούµενη τη βλάβη που θα υποστεί το δηµόσιο συµφέρον µε αναφορά στην 

απώλεια χρηµάτων.  Κατά την ενώπιον µας ακροαµατική διαδικασία εκπρόσωπος 

της Αναθέτουσας Αρχής κατάθεσε έγγραφο στο οποίο µεταξύ άλλων αναφέρονται 

και τα πιο κάτω:   

 «Στο παρόν στάδιο της διαδικασίας εξέτασης της προσφυγής αυτής, 
παρακαλώ όπως σηµειώσετε ότι η Αναθέτουσα Αρχή ζητά να διατηρήσει 
ανοικτές τις επιλογές της για συνέχιση της διαδικασίας υπογραφής της 
σύµβασης µε την ∆ιευρωπαϊκή Εταιρεία Συµβούλων Μεταφορών, Ανάπτυξης 
& Πληροφορικής Α.Ε. – TREDIT SA ή την ακύρωση του διαγωνισµού µε 
στόχο την επαναπροκήρυξη του, µε πολύ µικρότερα χρονοδιαγράµµατα 
υλοποίησης. Οι λόγοι για το αίτηµα αυτό επεξηγούνται πιο κάτω:   

 Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας 
Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013 κατά 80%, µε καταληκτική εγκεκριµένη 
ηµεροµηνία υλοποίησης της όλης πράξης ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ 30 Σεπτεµβρίου 
2015, συµπεριλαµβανοµένων όλων των δράσεων που πρέπει να γίνουν από 
τους έξι εταίρους στην Κύπρο και Ελλάδα.  Επισυνάπτεται αντίγραφο των 
σχετικών σελίδων της Σύµβασης Χρηµατοδότησης και του Τεχνικού ∆ελτίου 
της εγκεκριµένης πράξης Πρόδροµος για αναφορά.   
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 ∆εν υπάρχουν περιθώρια παράτασης υλοποίησης της Πράξης Πρόδροµος, 

εφόσον τα έργα κάτω από την συγχρηµατοδοτούµενη πράξη πρέπει να έχουν 
ολοκληρωθεί, παραληφθεί, τιµολογηθεί, πληρωθεί και πιστοποιηθεί µέχρι τις 
αρχές ∆εκεµβρίου 2015.  Για την διαδικασία αυτή απαιτείται κατ’ ελάχιστον η 
χρονική περίοδος των δύο µηνών. 

 Για την υλοποίηση του παρόντος έργου µε αρ. διαγ. PS/S/37 απαιτούνται δέκα 
µήνες.  Εποµένως, η οποιαδήποτε καθυστέρηση στην υλοποίηση του ή 
απόφασης ακύρωσης του διαγωνισµού και επαναπροκήρυξης του µε πολύ 
µικρότερα χρονοδιαγράµµατα θα έχει ως αποτέλεσµα την απώλεια της 
χρηµατοδότησης του έργου.  Παρακαλώ σηµειώστε ότι το κονδύλι για την 
χρηµατοδότηση του έργου θα µεταφερθεί στον προϋπολογισµό της 
Αναθέτουσας Αρχής, από την Γενική ∆ιεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων, 
Συντονισµού και Ανάπτυξης (Γ∆ ΕΣΠΑ) στην περίπτωση που το έργο 
υλοποιείται εντός των χρονοδιαγραµµάτων χρηµατοδότησης.   

 Οι αυστηροί όροι υλοποίησης εντός των χρονοδιαγραµµάτων, χωρίς την 
δυνατότητα επέκτασης οφείλεται αποκλειστικά στο γεγονός ότι το Πρόγραµµα 
∆ιασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος εµπίπτει στην χρηµατοδοτική 
περίοδο 2007-2013 µε µέγιστη περίοδο παράτασης για υλοποίηση όλων των 
εγκριµένων πράξεων µέχρι τέλος του 2015.  Καµία άλλη παράταση δεν δίδεται 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει τροχιοδροµήσει τις διαδικασίες της 
επόµενης χρηµατοδοτικής περιόδου 2014-2020».   

Με βάση τις αναφορές του εκπροσώπου της Αναθέτουσας Αρχής αλλά και των 

εγγράφων που κατατέθηκαν ενώπιον µας προκύπτει ότι για να µπορέσει η 

Κυπριακή ∆ηµοκρατία να αντλήσει τα εν λόγω κονδύλια θα πρέπει το έργο να 

υλοποιηθεί µέχρι τις 30.9.2015 µε την διάρκεια της Σύµβασης να ανέρχεται στους 

10 µήνες ενώ από την ηµέρα εξέτασης από την Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών 

του ενδεχοµένου χορήγησης προσωρινών µέτρων µέχρι τις 30.9.2015 που θα 

πρέπει να υλοποιηθεί το έργο υπολοίπονται µόνο 10 µήνες και 4 ηµέρες.   

Αξιοσηµείωτη είναι η αναφορά της Αναθέτουσας Αρχής ότι θέλει να διατηρήσει 

ανοικτές τις επιλογές της είτε υπογραφής της Σύµβασης µε τον επιτυχόντα είτε την 

ακύρωση του διαγωνισµού µε στόχο την επαναπροκήρυξη του µε πολύ µικρότερα 

χρονοδιαγράµµατα υλοποίησης.   
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Η αναφορά αυτή της Αναθέτουσας Αρχής καταδεικνύει ότι το όλο έργο µπορεί να 

εκτελεστεί σε µικρότερο χρόνο, σε σχέση µε το ότι προνοούν τα έγγραφα του 

διαγωνισµού, κάτι που η Αναθέτουσα Αρχή θα έπρεπε να συνυπολογίσει στους 

αρχικούς σχεδιασµούς των χρονοδιαγραµµάτων της, ώστε να καλύπτεται χρονικά 

η δυνατότητα εξέτασης ενδεχόµενης ιεραρχικής προσφυγής.  Η επιλογή ακύρωσης 

και επαναπροκήρυξης του διαγωνισµού είναι ένα ενδεχόµενο που µπορεί η 

Αναθέτουσα Αρχή να εξετάσει ανεξάρτητα της κατάληξης της απόφασης µας, 

νοουµένου βεβαίως ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των Νόµων και κανονισµών 

περί ∆ηµόσιων Συµβάσεων, µε ενδεχόµενο και πάλι νέας προσφυγής επί του 

επαναπροκηρυσσόµενου διαγωνισµού.   

Το άρθρο 24(2) του Ν.104(Ι)/2014 αναφέρει  

«(2) Κατά την εξέταση του ενδεχοµένου λήψης προσωρινών µέτρων, κατά τα 
προβλεπόµενα στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1), η Αναθεωρητική Αρχή 
Προσφορών συνυπολογίζει τις πιθανές συνέπειες των προσωρινών µέτρων για 
όλα τα συµφέροντα που ενδέχεται να ζηµιωθούν, καθώς και το δηµόσιο 
συµφέρον, και αποφασίζει να µην προβεί στη χορήγηση τέτοιων µέτρων, αν οι 
αρνητικές τους συνέπειες είναι περισσότερες από τα οφέλη τους: 

Νοείται ότι, η απόφαση της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών να µην 
χορηγήσει προσωρινά µέτρα δεν θίγει τις λοιπές αξιώσεις που προβάλλει ο 
ενδιαφερόµενος προσφέρων ή υποψήφιος που έχει προσφύγει στην 
Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών.» 

Με δεδοµένο ότι για την έκδοση προσωρινών µέτρων δεν τίθενται ενώπιον µας οι 

διοικητικοί φάκελοι ή άλλα έγγραφα που αφορούν την υπόθεση για να µπορούν να 

εξεταστούν από την Αρχή αλλά και µε επίσης δεδοµένου ότι τα διάδικα µέρη και 

ειδικά οι εκπρόσωποι της Αναθέτουσας Αρχής οφείλουν να παρουσιάζουν ενώπιον 

µας τα αληθή και πραγµατικά δεδοµένα δεν έχω άλλη επιλογή από το να τους 

πιστώσω ότι δεν παρουσιάζουν ψευδή ή αναληθή στοιχεία. 
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Είναι γνωστές οι συνθήκες που βιώνει η Κυπριακή κοινωνία ένεκα της 

οικονοµικής κρίσης που βιώνει ο τόπος.  Η ανεργία καλπάζει, η φτώχεια και η 

ανέχεια µαστίζει σωρεία νοικοκυριά, συµπολίτες µας συνωστίζονται σε κοινωνικά 

παντοπωλεία, το δηµόσιο έχει προβεί σε αποκοπές µισθών και συντάξεων προς 

εξοικονόµηση πόρων. 

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες η απώλεια Ευρωπαϊκών κονδυλίων για υλοποίηση 

έργων, µε όλες τις δηµοσιοοικονοµικές και κοινωνικές επιπτώσεις, πλήττουν 

σοβαρά το ∆ηµόσιο συµφέρον.   

Σταθµίζοντας όλα τα πιο πάνω σε αντιδιαστολή µε τα συµφέροντα των Αιτητών 

που ενδέχεται να ζηµιωθούν σε περίπτωση επιτυχίας της προσφυγής τους και 

συνυπολογίζοντας ότι η µη έγκριση προσωρινών µέτρων δεν θίγει τις λοιπές 

αξιώσεις των Αιτητών και χωρίς να κρίνω αν ευθύνεται κάποιος και αν ναι ποιος 

για την καθυστέρηση προκήρυξης του διαγωνισµού εφόσον δεν έχω ενώπιον µου 

όλα τα δεδοµένα, θεωρώ ότι µε την µη έκδοση προσωρινών µέτρων οι θετικές 

συνέπειες στο δηµόσιο συµφέρον θα είναι υπέρµετρα µεγαλύτερες έναντι των 

συµφερόντων των Αιτητών που ενδέχεται να ζηµιωθούν. 

Πιστεύω ότι θα ήταν αστοχία του όλου συστήµατος να απολέσει το Κράτος και 

κατ’ επέκταση η Κυπριακή κοινωνία Ευρωπαϊκά κονδύλια για υλοποίηση έργων 

ακόµη και εάν η ∆ιοίκηση δεν ενήργησε µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο, έστω και 

αν αυτός δεν αντιβαίνει της Νοµοθεσίας.   

Ως εκ των πιο πάνω αποφασίζω τη µη χορήγηση προσωρινών µέτρων στο 

διαγωνισµό PS/S/37.   

 
.............................................    
Σόλων Παπαθεοχάρους     
Μέλος   


