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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. 35/2016 
 

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 

35/2016 αναφορικά µε την «Γνωστοποίηση Πρόθεσης Προκήρυξης Κλειστού 

∆ιαγωνισµού Παροχής Υπηρεσιών για τη Λειτουργία και Συντήρηση των 

Εγκαταστάσεων ∆ιαχείρισης Στερεών Απορριµµάτων Πάρου – Πρόσκληση 

Υποβολής Αίτησης Συµµετοχής».   

 

Η Αναθέτουσα Αρχή, έφερε ένσταση στη χορήγηση προσωρινών µέτρων 

ισχυριζόµενη ότι τυχόν χορήγηση τους θα έχει σοβαρές/αρνητικές επιπτώσεις στο 

∆ηµόσιο Συµφέρον, ειδικότερα θα υπάρξουν προβλήµατα µε τη συλλογή – 

διαχείριση σκουπιδιών λόγω µη λειτουργίας του Χώρου Υγειονοµικής Ταφής 

(ΧΥΤΑ) Πάφου. 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή παρουσίασε το ιστορικό των γεγονότων για να στηρίξει την 

επιχειρηµατολογία της.  Αναφέρεται συγκεκριµένα ότι το συµβόλαιο µε τον 

υφιστάµενο διαχειριστή, Helector, έληξε στις 14.01.2016 και προτού λήξει είχαν 

ξεκινήσει διαπραγµατεύσεις για ανανέωση λόγω και άλλων υφιστάµενων 

διαφορών αναφορικά µε τις χρεώσεις κλπ. 

 

Οι διαπραγµατεύσεις κατέληξαν σε συµφωνία όµως παράλληλα µε τις 

διαπραγµατεύσεις, αναφέρει η Αναθέτουσα Αρχή, διεξηγείτο και δηµόσια 

συζήτηση και δηµοσιοποιούντο αντιπαραθέσεις όλων των εµπλεκοµένων φορέων, 

Υπουργείου Γεωργίας – Υπουργείο Εσωτερικών – Ελεγκτική Υπηρεσία – ΚΕΑΑ 
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– ∆ηµάρχοι, σε βαθµό που δηµιούργησαν διλήµµατα και προβλήµατα γύρω από το 

θέµα της τελικής υπογραφής της σύµβασης – ανανέωσης µε τον υφιστάµενο 

ανάδοχο. 

 

Όταν αυτό ξεπεράστηκε, παραµονές της διαδικασίας υπογραφής του νέου 

συµβολαίου µε την Helector, έγινε γνωστό το θέµα της πιθανής ανάµιξης της 

εταιρείας σε δωροδοκίες αναφορικά µε τα ΧΥΤΑ.  Τότε η όλη διαδικασία 

σταµάτησε και το Συµβούλιο Εκµετάλλευσης ΧΥΤΑ Πάφου αναζήτησε άλλες 

επιλογές µε τελική κατάληξη την Γνωστοποίηση Πρόθεσης Προκήρυξης Κλειστού 

∆ιαγωνισµού, 18µηνης διάρκειας, και µε πρόσκληση υποβολής αίτησης 

συµµετοχής.  Η γνωστοποίηση αυτή έγινε στις 07.06.2016.  Τούτο δε σήµαινε ότι 

δεν θα απασχολούσαν το προσωπικό της Helector, µε την οποία προέκυψαν 

διαφωνίες.  Λόγω δε αυτών των διαφωνιών το Συµβούλιο δεν παράλαβε το ΧΥΤΑ 

στην πρώτη προθεσµία, 30.06.2016, που έδωσε η Helector, ούτε στην δεύτερη που 

έληξε στις 15.07.2016. 

 

Με βάση όλα αυτά, κατέληξε η Αναθέτουσα Αρχή, η ανάγκη µη χορήγησης των 

Προσωρινών Μέτρων είναι επιτακτική.  Έστω και αν αποχωρήσει οικειοθελώς η 

Helector η συνέχιση της υφιστάµενης διαδικασίας, χωρίς τα Προσωρινά Μέτρα, 

θα επιτρέψει στο Συµβούλιο να λειτουργήσει το ΧΥΤΑ σε πολύ σύντοµο χρονικό 

διάστηµα.  ∆ιαφορετικά, όπως ήδη αναφέρθηκε, θα υπάρχουν επιπτώσεις για τη 

δηµόσια υγεία οι οποίες υπερτερούν των όποιων ζηµιών ενδεχόµενα υποστεί ο 

Αιτητής από την µη χορήγηση Προσωρινών Μέτρων.  Σηµείωσε δε, η 

Αναθέτουσα Αρχή, ότι οι Αιτητές δεν προσδιόρισαν στην προσφυγή τους 

συγκεκριµένη ζηµιά που θα υποστούν ούτως ώστε να µπορέσει αυτή να 

σταθµιστεί έναντι του δηµόσιου συµφέροντος και της δηµόσιας υγείας ειδικότερα. 
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Οι Αιτητές από την πλευρά τους ισχυρίστηκαν ότι το ∆ηµόσιο Συµφέρον 

εξυπηρετείται µε τη χορήγηση των Προσωρινών Μέτρων αφού σε ενδεχόµενη µη 

χορήγηση τους και δικαίωση των Αιτητών στην ουσία της προσφυγής, το ∆ηµόσιο 

µπορεί να κληθεί στην καταβολή αποζηµιώσεων. 

 

Η ευθύνη του ενδεχοµένου µη λειτουργίας του ΧΥΤΑ δεν είναι των Αιτητών αλλά 

της Αναθέτουσας Αρχής και πρέπει αυτή να αναλάβει την ευθύνη των πράξεων 

της. 

 

Επιπλέον κάνουν αναφορά στο σχετικό Νόµο 104(Ι)/2010 και ειδικότερα στο 

άρθρο 19(1) το οποίο καθορίζει ποιος έχει δικαίωµα άσκησης προσφυγής, το οποίο 

απαντά στους ισχυρισµούς της Αναθέτουσας Αρχής για συγκεκριµενοποίηση της 

ζηµιάς των Αιτητών. 

 

Αφού εξετάσαµε µε προσοχή τα όσα ενώπιόν µας ανέφεραν οι δύο πλευρές 

οµόφωνα καταλήγουµε στα πιο κάτω:  

 

1. Συµφωνούµε µε τη θέση των Αιτητών ότι την όλη ευθύνη για το ενδεχόµενο 

το ΧΥΤΑ Πάφου να τεθεί εκτός λειτουργίας φέρει η Αναθέτουσα Αρχή και 

όχι οι ίδιοι.  

 

Η Αναθέτουσα Αρχή, είτε είναι το Συµβούλιο Εκµετάλλευσης του χώρου 

διάθεσης ή αξιοποίησης οικιακών αποβλήτων Πάφου, είτε άλλος Κεντρικός 

Φορέας, έπρεπε να είχαν πάρει όλα εκείνα τα µέτρα ή ενέργειες, εντός των 

νοµίµων διαδικασιών βέβαια, ούτως ώστε ο χώρος του ΧΥΤΑ να είναι σε 

λειτουργία. 
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Είναι χαρακτηριστική η αναφορά της Αναθέτουσας Αρχής για διαφωνίες 

του ∆ήµου Πάφου και του Συµβουλίου σχετικά µε τη ∆ιαχείριση του 

ΧΥΤΑ. 

 

2. ∆εν µας βρίσκει σύµφωνους η θέση της Αναθέτουσας Αρχής για 

συγκεκριµενοποίηση της ενδεχόµενης ζηµιάς των Αιτητών στο ενδεχόµενο  

χορήγησης Προσωρινών Μέτρων.   

 

 Σύµφωνα µε το άρθρο 24 του περί των ∆ιαδικασιών Προσφυγής στον Τοµέα 

της Σύναψης των ∆ηµοσίων Συµβάσεων Νόµου του 2010, για τη χορήγηση 

ή µη προσωρινών µέτρων συνυπολογίζονται όλα τα συµφέροντα που 

ενδεχόµενα θα ζηµιωθούν καθώς και το δηµόσιο συµφέρον, χωρίς να 

απαιτείται συγκεκριµενοποίηση της ενδεχόµενης ζηµιάς που θα υποστούν οι 

προσφεύγοντες. 

 

Στην παρούσα περίπτωση δεν υπάρχει αµφιβολία ότι τυχόν µη λειτουργία του 

ΧΥΤΑ θα επιφέρει αρνητικές συνέπειες στη δηµόσια υγεία λόγω των 

προβληµάτων που θα δηµιουργηθούν µε τη συλλογή και διαχείριση των οικιακών 

αποβλήτων. 

 

Το ενδεχόµενο µη λειτουργίας του ΧΥΤΑ είναι ορατό και τώρα, ανεξάρτητα της 

χορήγησης ή µη προσωρινών µέτρων.  Η λειτουργία του είναι εξαρτώµενη της 

στάσης που θα τηρήσει η διαχειρίστρια εταιρεία.  Η Αναθέτουσα Αρχή µας 

ανέφερε ότι η υφιστάµενη διαδικασία θα περατωθεί µέχρι µέσα Αυγούστου οπότε 

µπορεί να αντιµετωπίσει αυτό το ενδεχόµενο.  
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Ως εκ τούτου αφού συνεκτιµήσαµε όλα όσα τέθηκαν ενώπιον µας και 

συνυπολογίσαµε τις πιθανές συνέπειες των προσωρινών µέτρων για όλα τα 

συµφέροντα που ενδέχεται να ζηµιωθούν, καθώς και το δηµόσιο συµφέρον, 

κρίνουµε ότι οι αρνητικές συνέπειες που θα προκύψουν από τη χορήγηση τους 

είναι πολύ περισσότερες από τα οφέλη τους. 

 

Ενόψει όλων των πιο πάνω αποφασίζουµε οµόφωνα την µη χορήγηση προσωρινών 

µέτρων. 


