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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. 70/2011 
 

Ζ παξνύζα εμέηαζε αθνξά ηελ ρνξήγεζε 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 70/2011 πνπ 

θαηαρσξήζεθε ζηελ Αλαζεσξεηηθή Αξρή Πξνζθνξώλ δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ 

Νόκνπ 104(Η)/2010 αλαθνξηθά κε ην Γηαγσληζκό αξ. 158/2011 κε ηίηιν 

«REPOSITIONING AND SECURING IN PLACE OF ELECTROSTATIC 

PRECIPITATOR OF BOILER NO3 AT VASILIKOS POWER STATION». 

 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή αλέθεξε όηη θέξεη έλζηαζε ζηελ ρνξήγεζε Πξνζσξηλώλ 

Μέηξσλ κέρξη ηελ εμέηαζε θαη ηειηθή απόθαζε ηεο Αλαζεσξεηηθήο Αξρήο 

Πξνζθνξώλ επί ηεο Πξνζθπγήο αξ. 70/2011. Δηδηθόηεξα, ν δηθεγόξνο ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο αλέθεξε όηη ε παξνύζα πξνζθπγή αθελόο είλαη αβάζηκε 

επεηδή δελ πηζαλνινγείηαη παξάβαζε ηνπ ηζρύνληνο δηθαίνπ θαη αθεηέξνπ ε 

Αλαζεσξεηηθή Αξρή Πξνζθνξώλ δελ έρεη αξκνδηόηεηα λα εμεηάζεη ηελ παξνύζα 

ππόζεζε γηα δύν ιόγνπο. 

 

Ο πξώηνο ιόγνο είλαη όηη ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνύ εζθαικέλα αλαγξάθεηαη 

ζηα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνύ σο αγνξά ππεξεζηώλ, αθνύ όπσο ηζρπξίζηεθε είλαη 

πξνθαλέο όηη πξόθεηηαη γηα έξγν θαη ν δεύηεξνο είλαη όηη ην ύςνο ηεο εθηηκώκελεο 

αμίαο, ην νπνίν αλέξρεηαη ζηηο €350.000, είλαη ρακειόηεξν ηνπ θαηώηαηνπ νξίνπ 

(€387.000). Πξνο ππνζηήξημε ηεο πην πάλσ ζέζεο, αλαθέξζεθε ζην αληηθείκελν ηνπ 

έξγνπ ππό ηελ ηδηόηεηα ηνπ σο εκπεηξνγλώκνλαο, ν Βνεζόο Γηεπζπληήο ηαζκνύ 

θαη πληνληζηήο Οκάδαο Αμηνιόγεζεο, ν νπνίνο ην πεξηέγξαςε ελ ζπληνκία. 

 

Πέξαλ απηνύ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή ππνζηήξημε όηη αθόκε θαη αλ απνξξηθζεί ε ζέζε 

ηεο όηη επί ηεο νπζίαο πξόθεηηαη γηα έξγν θαη όρη αγνξά ππεξεζηώλ, παξακέλεη 

γεγνλόο όηη ε εθηηκώκελε αμία όπσο απηή αλαγξάθεηαη ζηνλ όξν 1.1.14 ησλ 

εγγξάθσλ ηνπ δηαγσληζκνύ, είλαη ρακειόηεξε ησλ θαηώηαησλ νξίσλ δηθαηνδνζίαο 

ηεο Αλαζεσξεηηθήο Αξρήο Πξνζθνξώλ. ύκθσλα κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ε 

Αλαζεσξεηηθή Αξρή Πξνζθνξώλ νθείιεη λα απνξξίςεη από απηό ην ζηάδην ηελ 
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παξνύζα πξνζθπγή, κε δεδνκέλν κάιηζηα όηη νη Αηηεηέο παξέιεηςαλ λα 

πξνζβάινπλ ηνλ όξν πνπ αθνξά ζηελ εθηίκεζε ηεο αμίαο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ 

παξόληνο δηαγσληζκνύ, παξά ην όηη είραλ ηε δπλαηόηεηα λα ην πξάμνπλ. 

 

Σέινο, ν δηθεγόξνο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ηόληζε όηη ν ππό εμέηαζε δηαγσληζκόο 

είλαη θαηεπείγνπζαο θύζεο θαη ην δεκόζην ζπκθέξνλ επηβάιιεη δίρσο άιιν ηε κε 

ρνξήγεζε ησλ πξνζσξηλώλ κέηξσλ αλαζηνιήο ηεο δηαδηθαζίαο. πγθεθξηκέλα, 

επεμήγεζε όηη ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνύ αθνξά ηελ 3ε κνλάδα παξαγσγήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ βξίζθεηαη ζηνλ ειεθηξνπαξαγσγό ζηαζκό Βαζηιηθνύ θαη 

ν νπνίνο ππέζηε ζνβαξή δεκηά από ηελ έθξεμε ζην Μαξί ηεο 11εο Ηνπιίνπ 2011.  

 

Πξνέβαιε επίζεο ηνλ ηζρπξηζκό όηη γηα λα πξνρσξήζνπλ νη εξγαζίεο ζηελ 4ε θαη 5ε 

κνλάδα είλαη αλαγθαίν λα πξνεγεζεί ε δηόξζσζε ηεο 3εο κνλάδαο. ε αληίζεηε 

πεξίπησζε ππάξρεη ζνβαξόο θίλδπλνο αλεπαξθνύο παξαγσγήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο ηδηαίηεξα θαηά ηνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο, θαηά ηνπο νπνίνπο κάιηζηα ε 

Κύπξνο ζα αλαιάβεη ηελ πξνεδξία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  

 

Απαληώληαο ζηηο ζέζεηο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ν δηθεγόξνο ησλ Αηηεηώλ δήηεζε 

ηε ρνξήγεζε πξνζσξηλώλ κέηξσλ ηζρπξηδόκελνο όηη πηζαλνινγείηαη ζνβαξά ε 

παξάβαζε ηνπ ηζρύνληνο δηθαίνπ γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην έληππν ηεο 

πξνζθπγήο θαη όηη δελ ζα επεξεαζηεί θαζ’ νηνλδήπνηε ηξόπν ην δεκόζην 

ζπκθέξνλ, κε δεδνκέλν ην ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ελώπηνλ ηεο Αλαζεσξεηηθήο Αξρήο Πξνζθνξώλ, ελώ 

παξάιιεια ζα απνηξαπεί ε πεξαηηέξσ δεκηά ησλ ζπκθεξόλησλ ησλ Αηηεηώλ.  

 

Δπίζεο αλαθνξηθά κε ην δήηεκα ηεο εζθαικέλεο θαηάηαμεο ζε ππεξεζίεο αληί ζε 

έξγν, ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ δηαγσληζκνύ, ε ζέζε ησλ Αηηεηώλ ήηαλ όηη ζε θακία 

πεξίπησζε ζα έπξεπε λα επηβαξπλζνύλ νη ίδηνη κε απηό ην ιάζνο γηα ην νπνίν δελ 

επζύλνληαη. Σέινο, όζνλ αθνξά ζην ζέκα ηεο δηθαηνδνζίαο, ν δηθεγόξνο ησλ 

Αηηεηώλ ηζρπξίζηεθε όηη εθόζνλ ην πνζό ηεο θαηαθπξσζείζαο πξνζθνξάο δπλάκεη 

ηνπ νπνίνπ νη Αηηεηέο θιήζεθαλ λα θαηαβάινπλ ηα ηέιε γηα ζθνπνύο θαηαρώξεζεο 

ηεο παξνύζαο πξνζθπγήο, ππεξβαίλεη ην  θαηώηαην όξην όπσο απηό θαζνξίδεηαη 

ζην Νόκν 11(Η)/2006, ε Αλαζεσξεηηθή Αξρή Πξνζθνξώλ έρεη αξκνδηόηεηα λα 

εμεηάζεη ηελ πξνζθπγή.  
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Μεηά από κειέηε ησλ ζέζεσλ όπσο απηέο αλαπηύρζεθαλ ελώπηνλ καο 

θαηαιήγνπκε σο αθνινύζσο:  

 

Αλαθνξηθά κε ηνλ ηζρπξηζκό ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο όηη εθ παξαδξνκήο ν 

δηαγσληζκόο έρεη πξνθεξπρζεί σο «ππεξεζίεο» αληί σο «έξγν», ζα πξέπεη λα 

ηνλίζνπκε όηη δελ δερόκαζηε όηη ε Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί λα επηθαιείηαη ην δηθό 

ηεο ιάζνο εηο βάξνο ησλ Αηηεηώλ. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ζα κπνξνύζε λόκηκα λα 

επηθαιεζζεί ην ιάζνο ηεο ζε ηπρόλ δηαδηθαζία πνπ ζα απνζθνπνύζε ζηε δηόξζσζε 

ηνπ ελ ιόγσ ιάζνπο. Να δηαηεξεί όκσο ην ιάζνο θαη επί απηνύ λα θηίδεη 

επηρεηξήκαηα πνπ λα ζηξέθνληαη ελαληίνλ ησλ ζπκθεξόλησλ ησλ Αηηεηώλ, νη νπνίνη 

κάιηζηα δελ έρνπλ θαλέλα κεξίδην επζύλεο γηα ην ιάζνο απηό, δελ είλαη λνεηό θαη 

δελ γίλεηαη απνδεθηό. 

 

Δμεηάδνληαο ην δεύηεξν ζέκα δηθαηνδνζίαο πνπ επίζεο ήγεηξε ε Αλαζέηνπζα Αξρή 

παξαηεξνύκε πσο είλαη γεγνλόο όηη ν λόκνο θαζνξίδεη ηα όξηα κε βάζε ηελ 

εθηηκώκελε αμία, ρσξίο σζηόζν λα γίλεηαη νπνηαδήπνηε αλαθνξά γηα ην πσο 

αληηκεησπίδεηαη ην ζέκα ζηελ πεξίπησζε πνπ ην πνζό ηεο θαηαθπξσζείζαο 

πξνζθνξάο ζε αληίζεζε κε ηελ εθηηκώκελε αμία ππεξβαίλεη ην θαζνξηδόκελν όξην. 

Πξνθαλήο ζθνπόο ηεο Δπξσπατθήο Οδεγίαο 2004/17/ΔΚ θαη θαη’ επέθηαζε ηνπ 

Νόκνπ 11(Η)/2006 είλαη ε δηαβάζκηζε ησλ δηαγσληζκώλ κε θξηηήξην ην θόζηνο ηνπ 

έξγνπ, ηεο πξνκήζεηαο ή ηεο ππεξεζίαο, ώζηε νη κεγαιύηεξνπ θόζηνπο δηαγσληζκνί 

λα ππάγνληαη ζηηο πξόλνηεο ηνπ Νόκνπ, ελώ νη κηθξόηεξνπ θόζηνπο λα κελ 

δηέπνληαη από ηηο ελ ιόγσ πξόλνηεο. εκεηώλνπκε όηη ηα θαζνξηζκέλα από ην Νόκν 

11(Η)/2006 όξηα είλαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 15 θαη ηε ζρεηηθή εγθύθιην ηεο Αξκόδηαο 

Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ €4.845.000 γηα έξγα θαη €387.000 γηα πξνκήζεηεο θαη 

ππεξεζίεο.  

 

Δίλαη γεγνλόο όηη γηα ηνλ θαζνξηζκό ησλ νξίσλ γίλεηαη αλαθνξά ηόζν ζηελ Οδεγία 

όζν θαη ζην Νόκν γηα ηελ εθηηκώκελε αμία, ελώ δελ γίλεηαη θακηά αλαθνξά ζην 

πνζό ηεο θαηαθύξσζεο ηνπ δηαγσληζκνύ, ην νπνίν είλαη ην πξαγκαηηθό θόζηνο γηα 

ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Λνγηθή εμήγεζε απηήο ηεο πξνζέγγηζεο είλαη ην γεγνλόο όηη 

νη δηαδηθαζίεο ελόο δηαγσληζκνύ θαη ε θξίζε αλ ζα ππαρζεί ή όρη ζηηο πξόλνηεο ηνπ 

Νόκνπ, πξνεγνύληαη θαηά πνιύ ηεο θαηαθύξσζεο, ε νπνία γίλεηαη πξνο ην ηέινο 
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ηνπ δηαγσληζκνύ θαη γη’ απηό ην θόζηνο θαηαθύξσζεο δελ πξνζθέξεηαη σο θξηηήξην 

θαηά ην ζηάδην ηεο πξνθήξπμεο.  

 

Αμίδεη όκσο λα ζεκεησζεί όηη ζε αλάινγεο πεξηπηώζεηο νξίσλ, ε Ννκνζεζία δίλεη 

ξεηά ε ίδηα ζαθή ιύζε, ρσξίο λα αθήλεηαη θελό ή αησξνύκελν εξώηεκα, όπσο γηα 

παξάδεηγκα ζηελ πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ, 

δηαπηζηώλεηαη όηη ε αμία ηεο ζύκβαζεο πνπ πξνθύπηεη από ην δηαγσληζκό είλαη 

κεγαιύηεξε από ηα πνζά πνπ έρεη εμνπζία λα απνθαζίδεη θαη λα θαηαθπξώλεη ε 

Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο, ην ζέκα παξαπέκπεηαη από ηνλ πξντζηάκελν ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, ζην αξκόδην πκβνύιην Πξνζθνξώλ γηα πεξαηηέξσ ρεηξηζκό. 

 

Θεσξνύκε επίζεο ζεκαληηθό λα ιερζεί ζε απηό ην ζεκείν, όηη ην άξζξν 16 ηνπ 

Νόκνπ 11(Η)/2006 πξνβιέπεη κεγάιν αξηζκό πεξηπηώζεσλ κε πξνθαλή ζθνπό λα 

θιείζεη παξάζπξα από ηα νπνία ζα κπνξνύζε λα εηζαρζεί πιαζκαηηθό πνζό 

εθηηκώκελεο αμίαο, θαη λα δηεπθνιπλζεί κε απηό ηνλ ηξόπν ε θαηαζηξαηήγεζε ηνπ 

Νόκνπ κε ηελ απνθπγή εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ. ηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε ε εθηηκώκελε αμία θαζνξίζηεθε ζηηο €350.000 ελώ ε θαηαθύξσζε έγηλε 

γηα ην πνζό ησλ €529.000. Ζ δηαθνξά κεηαμύ ησλ δύν πνζώλ είλαη ηέηνηαο έθηαζεο 

πνπ βάζηκα κπνξεί λα ζπκπεξάλεη θάπνηνο όηη ε θαηαθύξσζε ηεο πξνζθνξάο 

ζπληζηά ζησπεξά παξαδνρή ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο όηη ε εθηηκώκελε αμία είλαη 

είηε ιαλζαζκέλε, είηε πιαζκαηηθή. Γηαθνξεηηθά ζα έπξεπε αληί θαηαθύξσζεο λα 

επηιέμεη ηελ αθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ κε βάζε εμσπξαγκαηηθέο πξνζθεξζείζεο 

ηηκέο.  

 

Λερζέλησλ ηνύησλ, ζην παξόλ ζηάδην, αθνύ αθνύζακε κόλν ηηο ζέζεηο ησλ δύν 

κεξώλ θαη ρσξίο λα έρνπκε νπνηαδήπνηε άιια ζηνηρεία ελώπηνλ καο, 

απνθαζίδνπκε όπσο εμεηάζνπκε ην ζέκα ηεο αξκνδηόηεηαο θαηά ηελ αθξόαζε ηεο 

νπζίαο ηεο Πξνζθπγήο, όηαλ πξνζθνκηζηνύλ νη ζρεηηθνί δηνηθεηηθνί θάθεινη θαη ηα 

δύν κέξε δώζνπλ πεξηζζόηεξα ζηνηρεία νύησο ώζηε λα έρνπκε πιεξέζηεξε εηθόλα 

πνπ ζα καο νδεγήζεη ζε αζθαιή ζπκπεξάζκαηα. 

 

Καηαιήγνληαο, αλαθνξηθά κε ηε ρνξήγεζε ή κε πξνζσξηλώλ κέηξσλ, ηνλίδνπκε όηη 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 24(2) ηνπ Νόκνπ 104(Η)/2010, θαηά ηελ εμέηαζε ηνπ 

ελδερνκέλνπ ρνξήγεζεο πξνζσξηλώλ κέηξσλ ε Αλαζεσξεηηθή Αξρή Πξνζθνξώλ 
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ζπλππνινγίδεη ηηο πηζαλέο ζπλέπεηεο γηα όια ηα ζπκθέξνληα πνπ ελδέρεηαη λα 

δεκησζνύλ, θαζώο θαη ην δεκόζην ζπκθέξνλ, θαη απνθαζίδεη λα κελ πξνβεί ζηε 

ρνξήγεζε ησλ κέηξσλ, αλ νη αξλεηηθέο ηνπο ζπλέπεηεο είλαη πεξηζζόηεξεο από ηα 

νθέιε ηνπο. ηελ παξνύζα ππόζεζε, δηαπηζηώλνπκε πσο, ζε πεξίπησζε πνπ 

ρνξεγεζνύλ ηα πξνζσξηλά κέηξα, αλαπόθεπθηα ζα πξνθιεζεί θαζπζηέξεζε ζηελ 

δηεθπεξαίσζε όισλ ησλ αλαγθαίσλ εξγαζηώλ ζηνλ ειεθηξνπαξαγσγό ζηαζκό ηνπ 

Βαζηιηθνύ, κε νξαηό απνηέιεζκα λα ππνζηεί ε ρώξα κεγάιεο δεκηέο θαη 

ηαιαηπσξίεο, ηδηαίηεξα θαηά ηνπο επεξρόκελνπο ζεξηλνύο κήλεο, αθόκα θαη λα 

εθηεζεί δηεζλώο ελόςεη ηεο αλάιεςεο ηεο πξνεδξίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηνλ 

Ηνύιην ηνπ 2012. 

 

Όζν ζύληνκεο θαη λα είλαη νη δηαδηθαζίεο πνπ ζα αθνινπζεζνύλ ελώπηνλ ηεο 

Α.Α.Π., ζα είλαη αδύλαην όπσο επεμήγεζε ε Αλαζέηνπζα Αξρή, λα πξνρσξήζνπλ νη 

εξγαζίεο ζηελ 4ε θαη 5ε κνλάδα αλ δελ νινθιεξσζεί ην αληηθείκελν ηνπ ππό εμέηαζε 

δηαγσληζκνύ. Δμάιινπ παξακέλεη γεγνλόο όηη ζε πεξίπησζε επηηπρίαο ηεο 

παξνύζαο Πξνζθπγήο νη Αηηεηέο δηαηεξνύλ ην δηθαίσκα δηεθδίθεζεο απνδεκίσζεο 

ελώπηνλ ησλ Δπαξρηαθώλ Γηθαζηεξίσλ.  

 

Με βάζε ηα πην πάλσ θαη έρνληαο ππόςε ηα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 24 ηνπ 

Νόκνπ 104(Η)/2010 ε Αλαζεσξεηηθή Αξρή Πξνζθνξώλ θξίλεη όηη ιόγνη δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο επηβάιινπλ ηε κε ρνξήγεζε πξνζσξηλώλ κέηξσλ ζηα πιαίζηα ηεο 

παξνύζαο πξνζθπγήο. Ωο εθ ηνύηνπ απνθαζίδνπκε νκόθσλα ηε κε 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. 158/2011. 


