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Αρχής κ.κ. Γιώργος Αναστασίου και Δήμος Θωμά.   Το μέλος κος Σόλων Παπαθεοχάρους έχει διαφορετική 

απόφαση. 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ 

ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Ή ΤΗΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Ή ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ Ή 

ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΑΡ. 61/2018 

 

Η παρούσα διαδικασία αφορά την εξέταση του ενδεχόμενου 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 61/2018 αναφορικά με το Διαγωνισμό ΟΑΥ05/2018 «Παροχή 

Υπηρεσιών για τη διεκπεραίωση της στρατηγικής επικοινωνίας αναφορικά με την 

εισαγωγή του Γενικού Συστήματος Υγείας».   

Ο πιο πάνω διαγωνισμός ο οποίος κατακυρώθηκε στην εταιρεία Contact Advertising 

Ltd για το ποσό των €410.515 μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α προκηρύχθηκε 

στις 13.9.2018 με τελευταία ημερομηνία υποβολής των προσφορών στην 

29.10.2018.  Για το διαγωνισμό η διάρκεια του οποίου σύμφωνα με τα έντυπα 

προκήρυξης παράγραφος 11.2.7 έχει διάρκεια 14 μηνών υποβλήθηκαν τρεις 

προσφορές οι οποίες αξιολογήθηκαν και ο διαγωνισμός κατακυρώθηκε στις 

13.12.2018.   

Οι Αιτητές κατά τη ενώπιον μας διαδικασία υποστήριξαν τη χορήγηση των 

προσωρινών μέτρων ώστε να εξεταστεί η νομιμότητα της κατακύρωσης του 

διαγωνισμού η οποία σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους δεν είναι νόμιμη.  Η μη 

χορήγηση των προσωρινών μέτρων ανέφεραν ενόψει της μη πλήρωσης από την 

επιτυχούσα εταιρεία ουσιωδών όρων του διαγωνισμού θα έχει για τους ίδιους 
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αρνητικές συνέπειες.  Η μη χορήγηση των προσωρινών μέτρων πρόσθεσαν σε 

περίπτωση επιτυχίας της προσφυγής θα έχει για τον απλό φορολογούμενο πρόσθετη 

επιβάρυνση.   

Χωρίς να αμφισβητούν τη σημαντικότητα του έργου υποστήριξαν το 

δικαιολογημένο της χορήγησης προσωρινών μέτρων και δήλωσαν την ετοιμότητα 

τους η εκδίκαση της Προσφυγής να γίνει σε σύντομη δικάσιμο.   

Από την πλευρά της η Αναθέτουσα Αρχή έδωσε λεπτομερή αναφορά στα γεγονότα 

που αφορούν το διαγωνισμό και εξήγησε ότι η φαινομενική καθυστέρηση στην 

προκήρυξη του διαγωνισμού οφείλεται  στα διάφορα ζητήματα που θα έπρεπε να 

επιλυθούν πριν από την προκήρυξη του διαγωνισμού.  Η ίδια τόνισε ενήργησε με 

μεγάλη ταχύτητα υπήρξε όμως από πλευράς Γενικού Λογιστηρίου καθυστέρηση σε 

διαδικαστικά ζητήματα που έπρεπε να επιλυθούν.   

Οι λόγοι για τους οποίους ανέφερε που δεν θα πρέπει να δοθούν προσωρινά μέτρα 

είναι γιατί το αντικείμενο της σύμβασης είναι η διεκπεραίωση της στρατηγικής 

επικοινωνίας αναφορικά με την εισαγωγή του Γενικού Συστήματος Υγείας τη 

μεγαλύτερη κοινωνική μεταρρύθμιση στην Κυπριακή Δημοκρατία των τελευταίων 

δεκαετιών η οποία αφορά στο κρίσιμο θέμα των υπηρεσιών φροντίδας υγείας σε 

ολόκληρο τον πληθυσμό.  Η έναρξη εφαρμογής του Γενικού Συστήματος Υγείας 

(ΓεΣΥ) καθορίστηκε η 1η Ιουνίου 2019 με βάση τους Περί Γενικού Συστήματος 
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Υγείας Νόμους ενώ οι πολίτες θα κληθούν να καταβάλουν εισφορές από την 1η 

Μαρτίου 2019.   

Το αντικείμενο του διαγωνισμού αποτελεί μια από τις βασικές διεργασίες του 

οδικού χάρτη για την εφαρμογή του ΓεΣΥ η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί ώστε η 

εφαρμογή του ΓεΣΥ να είναι εφικτή.  Οποιαδήποτε καθυστέρηση ή αναβολή στις 

εργασίες που πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα θέτουν σε κίνδυνο το δημόσιο συμφέρον.  

Το κοινό εξήγησε θα κληθεί να εγγραφεί στο ΓεΣΥ και σε κατάλογο προσωπικού 

ιατρού από την 1η Μαρτίου 2019 ώστε να μπορεί να λαμβάνει υπηρεσίες από το 

σύστημα από την 1η Ιουνίου 2019.   

Οι παροχείς πρέπει επίσης να εγγραφούν στο ΓεΣΥ, να συμβληθούν με τον 

Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) και να γνωρίζουν τον ακριβή τρόπο 

λειτουργίας του ΓεΣΥ.  Προϋπόθεση για την επιτυχή εφαρμογή του ΓεΣΥ είναι η 

σωστή ενημέρωση όλων των μερών δηλαδή αυτό που σκοπείται με το αντικείμενο 

του διαγωνισμού.   

Η μεγάλη σε εμβέλεια επικοινωνιακή εκστρατεία τόνισε, στην οποία αφορά η 

παρούσα σύμβαση πρέπει να αρχίσει αρχές του 2019 ώστε το κοινό και οι παροχείς 

να ενημερωθούν για τα επόμενα βήματα που αφορούν σε τεχνικά και διαδικαστικά 

θέματα όπως η εγγραφή των παροχέων και των δικαιούχων στο ΓεΣΥ.  Καίτοι 

υπέδειξε ο ΟΑΥ έχει προβεί σε γενική ενημέρωση για το ΓεΣΥ μέσω διαφόρων 
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ενεργειών το αντικείμενο του διαγωνισμού θα ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια το 

κοινό ώστε το σύστημα υγείας να λειτουργήσει από 1η Ιουνίου 2019.   

Τα οφέλη από την ενδεχόμενη χορήγηση προσωρινών μέτρων είναι ασήμαντα σε 

σχέση με τις αρνητικές επιπτώσεις στο δημόσιο συμφέρον από τυχόν μη έγκαιρη 

ενημέρωση των παροχέων και δικαιούχων.   

Ο διαγωνισμός ανέφερε δεν θα μπορούσε να προκηρυχθεί νωρίτερα αφού ο ΟΑΥ 

δεν γνώριζε την στρατηγική επικοινωνία που θα ακολουθείτο και κατέληξε ότι η 

Αναθέτουσα Αρχή είναι έτοιμη για σύντομη εκδίκαση της Προσφυγής.   

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Περί των Διαδικασιών Προσφυγής στο Τομέα της 

Σύναψης των Δημοσίων Συμβάσεων Νόμου του 2010, Ν.104(Ι)/2010 η 

Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών έχει αρμοδιότητα:   

    «(β) να αποφασίζει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24, για τη λήψη 

προσωρινών μέτρων για να επανορθωθεί η εικαζόμενη παράβαση του 

ισχύοντος δικαίου ή να αποτραπεί η περαιτέρω ζημιά των θιγομένων 

συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων μέτρων που αναστέλλουν τη διαδικασία 

ανάθεσης ή την υπογραφή της σύμβασης ή την εκτέλεση οποιασδήποτε 

απόφασης της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, ανάλογα με την 

περίπτωση». 

Σύμφωνα με το άρθρο 24 του ίδιου Νόμου:   

«24.-(1) […] 

(α) […] 

(2)  Κατά την εξέταση του ενδεχόμενου λήψης προσωρινών μέτρων, κατά τα 

προβλεπόμενα στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1), η Αναθεωρητική Αρχή 
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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 Αρχής Προσφορών».   

 

Όπως είναι καλά γνωστό οι διαδικασίες ενώπιον της Αναθεωρητικής Αρχής 

Προσφορών έχουν θεσπιστεί με σκοπό την εναρμόνιση της Κυπριακής 

Δημοκρατίας με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες.  Συνεπώς οι Αναθέτουσες Αρχές με την 

προκήρυξη ενός διαγωνισμού θα πρέπει να συνυπολογίζουν και το χρόνο που 

ενδεχόμενα θα απαιτηθεί ενώπιον της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών εάν 

καταχωρηθεί προσφυγή και ο οποίος ως επί το πλείστον δεν υπερβαίνει τους 3-31/2 

μήνες περιλαμβανομένου του χρόνου που ο ίδιος ο Νόμος προβλέπει.  Ο χρόνος 

βέβαια αυτός ολοκλήρωσης της Προσφυγής μπορεί να μειωθεί σημαντικά εάν οι 

ανάγκες του διαγωνισμού το επιβάλλουν και τα μέρη συναινούν.   

Περαιτέρω η διαδικασία ενώπιον της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών δεν 

πρέπει να αντιμετωπίζεται ως εμπόδιο στην εκτέλεση των έργων ή αναβολής του 

χρόνου έναρξης τους αλλά ως το στάδιο μείωσης του κινδύνου καταβολής 

μελλοντικά από το κράτος αποζημιώσεων σε περίπτωση που δεν έχουν ακολουθηθεί 

οι νόμιμες διαδικασίες για το διαγωνισμό.   
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 Έχουμε μελετήσει με προσοχή τις θέσεις των δύο πλευρών και ιδιαίτερα τη θέση 

της Αναθέτουσας Αρχής για το κατ’ επείγον έναρξης των εργασιών του 

διαγωνισμού.   

Χωρίς να παραβλέπουμε αλλά και ούτε να υποβαθμίζουμε τη σοβαρότητα του 

αντικειμένου του διαγωνισμού το οποίο θα συμβάλει ουσιαστικά στην έναρξη της 

λειτουργίας του ΓεΣΥ το οποίο σε συμφωνία με τα μέρη θεωρούμε ότι είναι 

αναγκαία κοινωνική μεταρρύθμιση στο τομέα της υγείας, λαμβάνοντας υπόψη την 

ετοιμότητα των μερών για σύντομη δικάσιμο, τη διάρκεια της σύμβασης από την 

οποία έμμεσα συνάγεται ότι και μετά την εφαρμογή του ΓεΣΥ θα συνεχίσει η 

ενημέρωση καταλήγουμε ότι η χορήγηση των προσωρινών μέτρων είναι προς το 

δημόσιο συμφέρον στο οποίο περιλαμβάνεται και η νομιμότητα των διαδικασιών 

δημόσιων διαγωνισμών.  Η νομιμότητα δημόσιων διαγωνισμών  από την μια 

ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο καταβολής μελλοντικά αποζημιώσεων και από την άλλη 

αυξάνει την εμπιστοσύνη του πολίτη και των οικονομικών φορέων προς την 

διοίκηση.   

Με βάση τα όσα έχουμε αναφέρει πιο πάνω, θεωρούμε ότι η χορήγηση των 

προσωρινών μέτρων 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 υπογραφής της 

σύμβασης, στο διαγωνισμό με αρ. ΟΑΥ05/2018 μέχρι την έκδοση τελικής 

απόφασης της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών στην Προσφυγή 61/2018. 
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Λαμβάνοντας υπόψη τις δηλώσεις των συνηγόρων των Αιτητών και της 

Αναθέτουσας Αρχής δίδονται οδηγίες όπως η Αναθέτουσα Αρχή καταχωρήσει τα 

γεγονότα σε σχέση με το διαγωνισμό μέχρι 4.1.2019.  Στη συνέχεια οι Αιτητές να 

καταχωρήσουν την γραπτή τους αγόρευση μέχρι 11.1.2019 και η Αναθέτουσα Αρχή 

τη δική της γραπτή αγόρευση μέχρι 18.1.2019.  Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες 

21.1.2019.   

 

 

 

.............................................                                     ...................................... 

Έφη Παπαδοπούλου     Γιώργος Αναστασίου 

Πρόεδρος       Μέλος  

 

 

 

 

.............................................                                     

Δήμος Θωμά 

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 σύμφωνα με 

το άρθρο 24(1) του Ν.104(Ι)/2010 στα πλαίσια της Προσφυγής με αριθμό 61/2018 

αναφορικά με το Διαγωνισμό αρ. ΟΑΥ 05/2015 με θέμα «Παροχή Υπηρεσιών για τη 

Διεκπεραίωση της Στρατηγικής Επικοινωνίας Αναφορικά με την Εισαγωγή του Γενικού 

Συστήματος Υγείας.» 

Όπως αναφέρει η Αναθέτουσα Αρχή ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε στις 13.09.2018, η 

τελευταία ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν η 29.10.2018 και η 

γνωστοποίηση αποτελεσμάτων προς τους οικονομικούς φορείς έγινε στις 13.12.2018. 

Η Αναθέτουσα Αρχή έφερε ένσταση στη χορήγηση Προσωρινών Μέτρων. 

Ανάφερε ότι σύμφωνα με τους περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμους, η έναρξη 

εφαρμογής του ΓεΣΥ καθορίστηκε την 1 Ιουνίου 2019 ενώ οι πολίτες θα κληθούν να 

καταβάλλουν εισφορές από την 1η Μαρτίου 2019.  Το Γενικό Σύστημα Υγείας αφορά 

στην εφαρμογή ενός καθολικού συστήματος παροχής υπηρεσιών φροντίδας υγείας σε 

όλο τον πληθυσμό ο προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται σε περίπου 1 δις ευρώ το 

χρόνο.   

Το σημαντικότερο ωστόσο, ανάφερε είναι ότι η παροχή αποτελεσματικών και 

προσβάσιμων υπηρεσιών υγείας είναι ένα υψίστης σημασίας θέμα, εξ ’ου και η πολιτεία 

αποφάσισε την εφαρμογή του ΓεΣΥ έτσι ώστε οι πολίτες να έχουν ισότιμη και 

αποτελεσματική πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας χωρίς διακρίσεις εφόσον ο υφιστάμενος 
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τρόπος παροχής υπηρεσιών αποδείχτηκε ότι δεν είναι αποτελεσματικός και έχει 

δημιουργήσει αφόρητες ανισορροπίες και δυσλειτουργίες, με την οποιαδήποτε 

καθυστέρηση ή αναβολή στις εργασίες που πρέπει να ολοκληρωθούν έτσι ώστε αυτό το 

έργο να εφαρμοστεί εκπρόθεσμα και αποτελεσματικά να θέτουν σε κίνδυνο το δημόσιο 

συμφέρον. 

Τόνισε ότι η παρούσα Σύμβαση αποτελεί μια από τις βασικές διεργασίες του Οδικού 

Χάρτη για την εφαρμογή του ΓεΣΥ η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί ώστε η εφαρμογή 

του ΓεΣΥ να είναι εφικτή. 

Επεξηγώντας σημείωσε ότι το κοινό θα κληθεί να καταβάλλει εισφορές από την όπως 

επιβάλλει η νομοθεσία και να εγγραφεί στο ΓεΣΥ και σε κατάλογο προσωπικού ιατρού 

από την 1η Μαρτίου 2019 έτσι ώστε να μπορεί να λαμβάνει υπηρεσίες από το Σύστημα 

από την 1η Ιουνίου 2019.  Οι παροχείς πρέπει επίσης να εγγραφούν στο ΓεΣΥ, να 

συμβληθούν με τον ΟΑΥ και να γνωρίζουν το λεπτομερή τρόπο λειτουργίας στο ΓεΣΥ 

έτσι ώστε να είναι σε θέση να παρέχουν τις υπηρεσίες φροντίδας υγείας που καλύπτει το 

Σύστημα από την 1η Ιουνίου 2019.  Η σωστή ενημέρωση όλων των πάνω μερών, 

σημείωσε, είναι λοιπόν άμεσα συνδεδεμένη με την αποτελεσματική εφαρμογή του ΓεΣΥ 

και την εύρυθμη λειτουργία του Συστήματος.   

Βάσει της Στρατηγικής Επικοινωνίας την οποία εκπόνησε ο Οργανισμός, συνέχισε, μέσω 

ανάθεσης υπηρεσιών και του Οδικού Χάρτη εφαρμογής του ΓεΣΥ, η μεγάλης εμβέλειας 

επικοινωνιακή εκστρατεία, την οποία αφορά η παρούσα Σύμβαση, πρέπει να αρχίσει 

αρχές του 2019 έτσι ώστε το ευρύ κοινό καθώς και οι παροχείς να ενημερωθούν για τα 
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επόμενα βήματα που αφορούν σε τεχνικά και διαδικαστικά θέματα όπως η εγγραφή των 

παροχέων και των δικαιούχων του ΓεΣΥ, η εγγραφή των δικαιούχων σε κατάλογο 

Προσωπικού Ιατρού, η καταβολή εισφορών, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα όλων 

των μερών κ.ο.κ..  Τα θέματα αυτά είναι συγκεκριμένα και η ενημέρωση για αυτά πρέπει 

να γίνει στους άμεσους επόμενους μήνες που ακολουθούν και δεν ήταν εφικτό και ούτε 

ενδείκνυτο να γινόταν νωρίτερα.  Συγκεκριμένα ανάφερε ότι κάποια δεδομένα, όπως ο 

τρόπος λειτουργίας του Λογισμικού, ο τρόπος εγγραφής των πολιτών και των παροχών 

σ’ αυτό, δεν ήταν γνωστά προηγουμένως αφού το λογισμικό είναι ακόμη υπό κτίσιμο. 

Καταλήγοντας, σημείωσε ότι τα οφέλη από την ενδεχόμενη λήψη προσωρινών μέτρων 

παρουσιάζονται ασήμαντα σε σχέση με τις επιπτώσεις στο δημόσιο συμφέρον από τυχόν 

μη έγκαιρη ενημέρωση των παροχέων και δικαιούχων που θα επηρεάσουν τη 

δυνατότητα εφαρμογής του ΓεΣΥ στα χρονοδιαγράμματα που ορίζει ο Νόμος και τα 

οποία αποφάσισε ομόφωνα η πολιτεία. 

Από την πλευρά τους οι Αιτητές, σημειώνοντας τη σημαντικότητα του έργου για την 

υλοποίηση του ΓεΣΥ υποστήριξαν ότι ένα τέτοιας σημασίας έργο θα δημιουργούσε 

κινδύνους αν αφήνετο να εκτελεστεί από Οικονομικό Φορέα που δεν έχει τις 

δυνατότητες ή δεν πληροί τους όρους του διαγωνισμού. 

Έχω μελετήσει με μεγάλη προσοχή τις θέσεις των δύο πλευρών.  Σύμφωνα με το 

άρθρο 24 του Νόμου Ν.104(Ι)/2010 η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών έχει 

αρμοδιότητα:  

«24.-(1) […] 
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(α)  […] 

(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». 

Δεν χωρεί αμφιβολίας ότι η εισαγωγή του Γενικού Συστήματος Υγείας είναι ίσως η 

μεγαλύτερη κοινωνική μεταρρύθμιση της Κυπριακής Δημοκρατίας τις τελευταίες 

Δεκαετίες. 

Όπως ανάφερε η Αναθέτουσα Αρχή σκοπός της εισαγωγής του ΓεΣΥ είναι η παροχή 

αποτελεσματικών και προσβάσιμων υπηρεσιών υγείας σε όλο τον πληθυσμό.  Το ότι 

η αποτελεσματική εφαρμογή του ΓεΣΥ είναι συνυφασμένη με την σωστή και έγκαιρη 

ενημέρωση όλων των μερών, ως είναι ο σκοπός του παρόντος διαγωνισμού, είναι, 

θεωρώ, αντιληπτό από όλους. 

Θέση της η Αναθέτουσας Αρχής, θέση με την οποία συμφωνώ, είναι ότι τα 

χρονοδιαγράμματα εφαρμογής του ΓεΣΥ είναι ασφυκτικά.  Η όλη διαδικασία 

ενημέρωσης του κοινού και των παροχών υγείας θα πρέπει να υλοποιηθεί σε μεγάλο 

βαθμό πριν την 01.03.2019.  Λαμβάνοντας υπόψη ότι μια διαδικασία ενημέρωσης για 
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να είναι επιτυχημένη δεν μπορεί να έχει διάρκεια μόνο μερικές ημέρες και 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η θητεία της παρούσας Επιτροπής της Αρχής λήγει, με 

άγνωστο πότε θα οριστεί νέα και ποιες δυνατότητες θα υπάρχουν από την νέα σύνθεση 

για ορισμό της ακρόασης της υπόθεσης και με δεδομένο τον αναγκαίο χρόνο έκδοσης 

της απόφασης μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θεωρώ ότι η μη έκδοση 

προσωρινών μέτρων είναι επιβεβλημένη.  Θεωρώ ότι τυχόν έκδοση προσωρινών 

μέτρων θέτει σε κίνδυνο την ίδια την επιτυχία υλοποίησης του ΓεΣΥ. 

Χωρίς να εξετάζω αν ευθύνεται κάποιος για την μη έγκαιρη προκήρυξη του διαγωνισμού 

ή αν υπήρχαν δυνατότητες προκήρυξης του διαγωνισμού ενωρίτερα, κάτι που δεν είναι 

στην αρμοδιότητα μου, και αφού συνυπολόγισα όλες τις πιθανές συνέπειες των 

προσωρινών μέτρων για όλα τα συμφέροντα που ενδέχεται να ζημιωθούν και ιδιαίτερα 

το δημόσιο συμφέρον καταλήγω ότι η μη χορήγηση των προσωρινών μέτρων θα επιφέρει 

περισσότερα οφέλη από τις όποιες αρνητικές συνέπειες θα έχει. 

 

Σόλων Παπαθεοχάρους 

Μέλος         

 


