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Μεηαμύ:  VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES/SACYR 
   INDUSTRIAL/J&P – LIMASSOL REGION JV 
               
         Αηηνύλησλ 
                     λ. 
    
   ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ 
                                  
                     Αλαζέηνπζαο Αξρήο 
 
 
Αναθεωρητική Αρτή Έθε Παπαδνπνύινπ, Πξόεδξνο 
Προσυορών   Λνΐδνο Κάππαο, Μέινο 
    Γηώξγνο Αλαζηαζίνπ, Μέινο 
    όισλ Παπαζενράξνπο, Μέινο 
     
         
Αιτητές:    VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES/SACYR 
   INDUSTRIAL/J&P – LIMASSOL REGION JV 
         Αληηπξνζσπεύζεθε από ηνλ:  
           1.   Αρηιιέα Αηκηιηαλίδε, Δηθεγόξν 
                      
                           
 
Αναθέτοσσα Αρτή:   ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ  ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ 
                       Αληηπξνζσπεύζεθε από ηνπο:               
                    1.  Εηξήλε Νενθύηνπ, Δηθεγόξν ηεο Δεκνθξαηίαο   
           2.  Κσλζηαληίλν Κνηδηάπαζηε, πληνληζηή Επηηξνπήο Αμηνιόγεζεο 
           3.  Γηάλλε Γηαλλίθν, Μέινο Επηηξνπήο Αμηνιόγεζεο 
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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. 50/2014 
 
Η παξνύζα δηαδηθαζία αθνξά ηελ εμέηαζε ρνξήγεζεο 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 

50/2014 αλαθνξηθά κε ην Δηαγσληζκό αξ. 2/2013 κε ηίηιν «Μελέηη – Καηαζκεσή και 

λειηοσργία μονάδας ολοκληρωμένων εγκαηαζηάζεων διατείριζης ζηερεών οικιακών 

απορριμμάηων (ΟΕΔΑ) και ζηαθμού μεηαθόρηωζης απορριμμάηων (ΣΜΑ) Επαρτίας 

Λεμεζού». 

 

Καηά ηελ ελώπηνλ καο δηαδηθαζία ε Αλαζέηνπζα Αξρή ελεκέξσζε ηελ Αλαζεσξεηηθή 

Αξρή Πξνζθνξώλ όηη θέξεη έλζηαζε ζηελ ρνξήγεζε Πξνζσξηλώλ Μέηξσλ.  

πγθεθξηκέλα, θαηαζέηνληαο γξαπηώο ηηο ζέζεηο ηεο, αλέθεξε όηη ην παξώλ έξγν ζα 

εληαρζεί ζηα ζπγρξεκαηνδνηνύκελα έξγα (Σακείν πλνρήο) ηεο πξνγξακκαηηθήο 

πεξηόδνπ 2007 – 2013.  εκείσζε όηη ππάξρεη ζνβαξό πξόβιεκα απνξξόθεζεο 

ησλ θνηλνηηθώλ θνλδπιίσλ κε θίλδπλν ηελ απώιεηα ησλ πόξσλ απηώλ εμ’  αηηίαο ησλ 

θαζπζηεξήζεσλ ζηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ πνπ εληάρζεθαλ σο 

ζπγρξεκαηνδνηνύκελα.  Σόληζε όηη νη δαπάλεο γηα λα κπνξνύλ λα 

ζπγρξεκαηνδνηεζνύλ ζα πξέπεη λα γίλνπλ πξηλ από ην ηέινο ηνπ 2015 θαη επεηδή εθ 

ησλ πξαγκάησλ ην έξγν έρεη δηάξθεηα θαηαζθεπήο εηθνζηέλα κήλεο (21) όζεο 

δαπάλεο πξαγκαηνπνηεζνύλ κεηά ην ηέινο ηνπ 2015 δελ ζα κπνξνύλ λα πάξνπλ ηελ 

αηηνύκελε ρξεκαηνδόηεζε.  Καηέιεμε όηη γηα ιόγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο δελ ζα 

πξέπεη λα ρνξεγεζνύλ πξνζσξηλά κέηξα αθνύ όπσο εθηηκά ε ίδηα ε Αλαζέηνπζα 

Αξρή θάζε κήλαο πξόζζεηεο θαζπζηέξεζεο ζα ηζνδπλακεί κε απώιεηα 

ζπγρξεκαηνδόηεζεο γηα εξγαζίεο αμίαο €2,5 – 3,5 εθ. πεξίπνπ. 

 

Ο Δηθεγόξνο ησλ Αηηεηώλ δήηεζε ηε ρνξήγεζε πξνζσξηλώλ κέηξσλ ζηε βάζε ησλ 

ιόγσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην έληππν ηεο πξνζθπγήο.  Καηαζέηνληαο κε ηε ζεηξά ηνπ 

γξαπηώο ηηο ζέζεηο ηνπ θαη κε αλαθνξά ζε ζσξείαλ απνθάζεσλ ηεο Αλαζεσξεηηθήο 

Αξρήο Πξνζθνξώλ ππνζηήξημε όηη ηζρπξηζκνί πνπ αθνξνύλ ηελ νπζία ηεο 

ππόζεζεο δελ εμεηάδνληαη ζ’  απηό ην ζηάδην, όηη ν κηθξόο ρξόλνο πνπ απαηηείηαη γηα 

ηε δηεθπεξαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ελώπηνλ ηεο Αλαζεσξεηηθήο Αξρήο Πξνζθνξώλ 

επλνεί ηε ρνξήγεζε πξνζσξηλώλ κέηξσλ, όηη κε ρνξήγεζε πξνζσξηλώλ κέηξσλ ζα 

είλαη επηβιαβήο γηα ηα ζπκθέξνληα ησλ Αηηεηώλ θαη όηη ε Αλαζέηνπζα Αξρή δελ 
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κπνξεί λα επηθαιείηαη θαζπζηέξεζε ηεο ίδηαο ή άιισλ Κξαηηθώλ Φνξέσλ γηα λα κε 

ρνξεγεζνύλ πξνζσξηλά κέηξα.   

 

Έρνπκε κειεηήζεη κε πξνζνρή ηηο ζέζεηο ησλ δύν κεξώλ θαη καο έρεη πξνβιεκαηίζεη 

ε ζπρλή αλαθνξά από πιεπξάο Αλαζεηνπζώλ Αξρώλ όηη νη ππό εμέηαζε 

δηαγσληζκνί πνπ πξνζβάιινληαη κε πξνζθπγή ελώπηνλ καο απνηεινύλ κέξνο ησλ 

ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ από ηελ Επξσπατθή Έλσζε θαη ηίζεηαη ην δήηεκα 

απώιεηαο κέξνπο ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ιόγσ ηεο θαζπζηέξεζεο πνπ αλαπόθεπθηα 

ζα παξνπζηαζζεί κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζα αθνινπζεζνύλ ζηελ Αλαζεσξεηηθή Αξρή 

Πξνζθνξώλ.  Σνλίδνπκε γηα αθόκα κηα θνξά όηη νη εδώ δηαδηθαζίεο έρνπλ ζεζπηζηεί 

κε Ννκνζεζία πνπ έρεη ςεθηζηεί κε ζθνπό ηελ ελαξκόληζε ηεο Κππξηαθήο 

Δεκνθξαηίαο κε ηηο Επξσπατθέο Οδεγίεο. πλεπώο νπνηαδήπνηε έξγα 

ζπγρξεκαηνδνηνύληαη από Επξσπατθά Κνλδύιηα απαηηνύλ εμ’ νξηζκνύ λα 

αθνινπζεζνύλ όιεο νη πξνβιεπόκελεο από ηηο Επξσπατθέο Οδεγίεο δηαδηθαζίεο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δηαδηθαζηώλ ελώπηνλ ηεο Αλαζεσξεηηθήο Αξρήο 

Πξνζθνξώλ. 

 

Από ηα ζηνηρεία πνπ έρνπκε ελώπηνλ καο παξαηεξνύκε ηα αθόινπζα:- 

 

Ο δηαγσληζκόο δεκνζηεύζεθε ζηελ Επίζεκε Εθεκεξίδα ηεο Κππξηαθήο Δεκνθξαηίαο 

ζηηο 27 Δεθεκβξίνπ 2013 (κε εκεξνκελία απνζηνιήο ηεο πξνθήξπμεο  20.12.2013) 

θαη νη πξνζθνξέο ππνβιήζεθαλ ζηηο 28.4.2014 (κεηά από παξάηαζε).  Η 

πξνζβαιιόκελε απόθαζε θνηλνπνηήζεθε ζηνπο Οηθνλνκηθνύο Φνξείο ζηηο 

31.7.2014.  πλεπώο, ε όιε δηαδηθαζία κέρξη ζήκεξα δηήξθεζε επηά (7) κήλεο θαη ν 

ζύληνκνο ρξόλνο πνπ απαηηείηαη γηα λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία δελ κπνξεί λα 

ζεσξείηαη ππεξβνιηθόο ρξόλνο γηα νινθιήξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ αθνύ νη 

δηαδηθαζίεο απηέο, όπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη, πξνλννύληαη ηόζν από Επξσπατθέο 

Οδεγίεο όζν θαη από ηελ Εζληθή Ννκνζεζία.  Αλαθνξηθά ηέινο κε ηε δεκηά ηνπ 

δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, ηελ νπνία επηθαιέζζεθε ε Αλαζέηνπζα Αξρή θαη 

ζπγθεθξηκελνπνηήζεθε ζηελ απώιεηα ελόο πνζνζηνύ από ηελ αλακελόκελε πηζαλή 

ρξεκαηνδόηεζε ηνπ έξγνπ από Επξσπατθά Κνλδύιηα, ζεκεηώλνπκε όηη θαηά ηελ 

θξίζε καο ην δεκόζην ζπκθέξνλ επηβάιεη ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαγσληζκώλ εληόο 

ησλ Νόκσλ, ησλ Καλνληζκώλ, ησλ Όξσλ ηνπο θαη γεληθά εληόο όισλ ησλ λνκίκσλ 

πιαηζίσλ πνπ θαζνξίδνληαη ζηε Ννκνινγία. 

 



4 

Με βάζε ηα όζα αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθπγή θαη ιακβάλνληαο ππόςε  ηα πην 

πάλσ, ζεσξνύκε όηη ε ρνξήγεζε πξνζσξηλώλ κέηξσλ είλαη πξνο ην δεκόζην 

ζπκθέξνλ θαηά ηα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 24 ηνπ Ν.104(Ι)/2010. Ωο εθ ηνύηνπ 

απνθαζίδνπκε νκόθσλα ηελ ρνξήγεζε πξνζσξηλώλ κέηξσλ γηα αλαζηνιή ηεο 

δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ή ηεο ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο, ζην δηαγσληζκό αξ. 2/2013 

κέρξη ηελ έθδνζε ηειηθήο απόθαζεο ηεο Αλαζεσξεηηθήο Αξρήο Πξνζθνξώλ επί ηεο 

Πξνζθπγήο 50/2014. 


