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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. 4/2011 
 

Η παρούσα εξέταση αφορά την 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 

αριθµό 4/2011 που καταχωρήθηκε στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών 

δυνάµει του άρθρου 24 του Ν.104(Ι)/2010 αναφορικά µε  την κατηγορία 2 στο 

∆ιαγωνισµό 2010∆0095 µε τίτλο «Προµήθεια Κώνους και Αντανακλαστικά 

Στοιχεία (Καρφιά) – την Πραγµατοποίηση Σταδιακής Παράδοσης σε τρεις 

τουλάχιστον ισόποσες παραδόσεις εντός περιόδου δώδεκα µηνών στις 

κεντρικές αποθήκες του Τ.Κ.Α.Π.».   

 

Κατά την ενώπιον µας διαδικασία ο δικηγόρος των Αιτητών ανέφερε ότι 

αιτείται την χορήγηση προσωρινών µέτρων για τους λόγους που 

αναφέρονται στο έντυπο της προσφυγής του και ότι δεν υπάρχει 

οποιοσδήποτε λόγος δηµοσίου συµφέροντος αφού οι διαδικασίες που 

ακολουθούνται στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών είναι σύντοµες και το 

δηµόσιο συµφέρον επιβάλλει την προµήθεια ποιοτικών προϊόντων.   

 

Οι εκπρόσωποι της Αναθέτουσας Αρχής ανέφεραν ότι φέρουν ένσταση στην 

χορήγηση Προσωρινών Μέτρων αφού η προσφυγή στρέφεται κατά των 

τεχνικών προδιαγραφών και όρων του διαγωνισµού πράγµα ανεπίτρεπτο στο 

παρόν στάδιο και ως εκ τούτου η προσφυγή θεωρείται ότι είναι εκπρόθεσµη.  

Επίσης επικαλούµενοι το δηµόσιο συµφέρον ανέφεραν ότι υπάρχουν 

επείγουσες επιδιορθώσεις που πρέπει να γίνουν σε δρόµους καθώς και νέοι 

δρόµοι οι οποίοι θα πρέπει να ολοκληρωθούν οπωσδήποτε πριν από το 

2012 που η Κύπρος θα αναλάβει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Ανέφεραν επίσης ότι προηγούµενος διαγωνισµός για τα υπό προµήθεια 

προϊόντα έχει ακυρωθεί µε αποτέλεσµα σήµερα να µην υπάρχουν 

αποθέµατα στις αποθήκες του Τµήµατος Κρατικών Αγορών και Προµηθειών.   
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Με βάση όλα τα πιο πάνω και τα στοιχεία που έχουµε ενώπιον  µας κρίνουµε 

ότι οι ισχυρισµοί περί εκπρόθεσµης προσφυγής (αφού προσβάλλονται όροι 

του διαγωνισµού) θα εξεταστούν κατά την ουσία της προσφυγής αφού 

µεταξύ άλλων στο έντυπο της προσφυγής προσβάλλονται τόσο οι λόγοι 

ακύρωσης της προσφοράς των Αιτητών όσο και λόγοι για ακύρωση της 

προσφοράς του επιτυχόντα προσφοροδότη.   

 

Όσον αφορά το δηµόσιο συµφέρον κρίνουµε ότι ο µικρός χρόνος που 

απαιτείται για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας ενώπιον της Αναθεωρητικής 

Αρχής Προσφορών δεν µπορεί να επηρεάσει σοβαρά το χρόνο υλοποίησης 

του διαγωνισµού.  

 

Συνεπώς, 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 στοιχειοθετούνται λόγοι 

χορήγησης προσωρινών µέτρων.  

 

Ως εκ τούτου αποφασίζουµε οµόφωνα την 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. 2010∆0095 µέχρι την έκδοση τελικής απόφασης της Αναθεωρητικής 

Αρχής Προσφορών επί της Προσφυγής 4/2011.   

 


