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ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ 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. 14/2013, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  PS/S/32. 
 
Η παρούσα εξέταση αφορά τη 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 αρ. 14/2013 που καταχωρήθηκε 

στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών δυνάµει του άρθρου 24 του Ν. 104(Ι)/2010 

σχετικά µε το ∆ιαγωνισµό αρ. PS/S/32 µε τίτλο «Παροχή υπηρεσιών µίσθωσης 

λεωφορείων για την µεταφορά µαθητών προς/από σχολεία εντός της επαρχίας 

Αµµοχώστου». 

 

Κατά την ενώπιόν µας διαδικασία στις 20.3.2013 ο δικηγόρος των Αιτητών ζήτησε την 

χορήγηση Προσωρινών Μέτρων ισχυριζόµενος ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις που 

απαιτούνται από το Νόµο και ανέφερε συγκεκριµένα ότι πιθανολογείται σοβαρά η 

παράβαση του ισχύοντος δικαίου για τους λόγους που αναφέρονται στο Έντυπο της 

Προσφυγής και ότι δεν υπάρχει περίπτωση να επηρεαστεί αρνητικά το δηµόσιο 

συµφέρον, ενώ παράλληλα θα αποτραπεί η περαιτέρω ζηµιά των συµφερόντων των 

Αιτητών.   

 

O εκπρόσωπος της Αναθέτουσας Αρχής δήλωσε την ένστασή του στη χορήγηση 

Προσωρινών Μέτρων ισχυριζόµενος ότι οι αρνητικές συνέπειες από την έκδοσή τους 

είναι περισσότερες παρά τα οφέλη, αφού επί της ουσίας η όποια διαδικασία θα πρέπει 

να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο µέχρι τον Αύγουστο επειδή οι εν λόγω υπηρεσίες 

προορίζονται για το νέο σχολικό έτος, ενώ στο ενδιάµεσο θα συνεχίζεται η µεταφορά 

των µαθητών από τον Αιτητή σε πολύ ψηλές τιµές.  Περαιτέρω προέβαλε τα εξής 

επιχειρήµατα: 

 

1. Ισχυρίστηκε κατά πρώτον ότι ο Αιτητής δεν έχει συµφέρον όπως του ανατεθεί η 

εν λόγω σύµβαση, συµφέρον που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση 

στοιχειοθέτησης του δικαιώµατος άσκησης προσφυγής αφού ούτε καν ζητά κάτι 

τέτοιο µε την Προσφυγή του, παρά µόνο επιζητεί την ακύρωση του 

∆ιαγωνισµού. 
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2. Η Προσφυγή είναι ανυπόστατη και συνεπώς και η αξίωση για έκδοση 

προσωρινού µέτρου αφού σύµφωνα µε το εδάφιο 2 του άρθρου 25 του 

Ν.104(Ι)/2010 δεν περιλαµβάνεται ως θεραπεία που να υπάγεται στην 

αρµοδιότητα της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών η ακύρωση της 

προκήρυξης του ∆ιαγωνισµού. 

3. Περαιτέρω προέβαλαν ότι ελλείπει από τον Αιτητή το αναγκαίο έννοµο 

συµφέρον αφού όπως και να διαµορφώνονταν εν τέλει οι όροι του παρόντος 

∆ιαγωνισµού δεν θα είχε σε καµία περίπτωση δικαίωµα συµµετοχής σε αυτόν, 

αφού µε βάση σύµβαση που υπέγραψε µε την Κυπριακή ∆ηµοκρατία κωλύεται 

στο να παράσχει οιουδήποτε είδους υπηρεσίες εκτός των πλαισίων της εν λόγω 

σύµβασης. 

4. Τέλος, προέβαλαν ότι µε βάση τον σχετικό νόµο δεν προβλέπεται έκδοση 

προσωρινού µέτρου προ της υποβολής των προσφορών πέραν εκδίκασης 

προσφυγής για τροποποίηση τεχνικών, οικονοµικών ή χρηµατοοικονοµικών 

προδιαγραφών. 

 

Από την άλλη οι Αιτητές απάντησαν ότι τα πλείστα εκ των ως άνω επιχειρηµάτων της 

Αναθέτουσας Αρχής αναφέρονται στην ουσία της διαφοράς και ως εκ τούτου δεν θα 

πρέπει να τύχουν εξέτασης στο παρόν στάδιο. Αναφορικά δε µε το ζήτηµα της 

αρµοδιότητας της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών ως προς τη χορήγηση 

προσωρινών µέτρων απάντησαν ότι κατά πρώτον οι Αιτητές κατέχουν έννοµο 

συµφέρον αφού είναι ορατό το ενδεχόµενο να προχωρήσει ο εν λόγω διαγωνισµός και 

να υποστούν ζηµιά και κατά δεύτερο ότι σύµφωνα µε τα άρθρα 24 και 25 του οικείου 

νόµου σε καµία περίπτωση η αρµοδιότητα της Αρχής δεν περιορίζεται επί οιασδήποτε 

προσφυγής, ενώ ξεκάθαρα περιλαµβάνει πέραν από τη δυνατότητα τροποποίησης 

όρου και τη δυνατότητα ακύρωσης οιουδήποτε όρου που καθίσταται παράνοµος, 

όπως εν προκειµένω επιχειρηµατολόγησαν.  Συγκεκριµένα ανέφεραν ότι ο όρος του 

διαγωνισµού που αναφέρεται στην προθεσµία υποβολής των προσφορών παραβιάζει 

τον Ν.12(Ι)/2006 που προστάζει ως ελάχιστη προθεσµία 52 ηµερών από την 

ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης ενώ εν προκειµένω διατέθηκαν µόνο 50 

ηµέρες. 
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Από τα στοιχεία που κατατέθηκαν και υπάρχουν ενώπιόν µας προκύπτει ότι ο 

διαγωνισµός προκηρύχθηκε την 7.3.2013 και έχει ως ορόσηµο την απαρχή του 

επόµενου σχολικού έτους. Συνεπώς ο χρόνος δεν αποτελεί πιεστικό στοιχείο που να 

συνηγορεί στην άντληση δυσµενών συνεπειών αναφορικά µε τη χορήγηση του.  

 

Όσον αφορά δε το επιχείρηµα περί µη ύπαρξης έννοµου συµφέροντος στο πρόσωπο 

των Αιτητών, διασαφηνίζουµε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις έννοµο συµφέρον αποκτά ο 

όποιος ενδιαφερόµενος προσφοροδότης και όχι αυτός που όντως υπέβαλε 

προσφορά. Περαιτέρω ο ισχυρισµός περί µη ύπαρξης συµφέροντος λόγω 

προβλεπόµενου όρου σε συναφή σύµβαση δεν αποτελεί ζήτηµα που µπορεί να 

εξεταστεί τουλάχιστον στην παρούσα φάση. 

 

Αναφορικά δε µε την εισήγηση περί έλλειψης αρµοδιότητας από την Αρχή όπως 

εξετάσει το παράνοµο της προκήρυξης του εν λόγω ∆ιαγωνισµού δεν µπορούµε να 

αγνοήσουµε το γεγονός ότι παράλληλα προσβάλλονται και όροι αυτού (όρος 2.2.1 του 

Μέρους Α΄), ζήτηµα βεβαίως όπου παραδεκτά και ξεκάθαρα έχουµε αρµοδιότητα. Ως 

εκ τούτου οδηγείται σε απόρριψη και αυτός ο ισχυρισµός. 

 

Με βάση όλα τα πιο πάνω και αξιολογώντας τις ενώπιόν µας σχετικές τοποθετήσεις 

των µερών 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 οι αρνητικές συνέπειες από την χορήγηση προσωρινών µέτρων 

δεν είναι περισσότερες από τα οφέλη. 

 

Ως εκ τούτου αποφασίζουµε οµόφωνα τη χορήγηση προσωρινών µέτρων για 

αναστολή της διαδικασίας ανάθεσης ή της εκτέλεσης πράξης ή απόφασης της 

Αναθέτουσας Αρχής ή της υπογραφής της σύµβασης, στο διαγωνισµό µε αρ. PS/S/32.  


