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ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΄Η ΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 
ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΣΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΑΡ. 64/2009, ΗΜΕΡ. 15.7.2009, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΑΥ 95/2007. 
 

Η παρούσα εξέταση αφορά την παράταση ή µη του προσωρινού µέτρου, το οποίο 

εκδόθηκε στις 15 Ιουλίου, 2009 από την Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών ασκούσα τις 

εξουσίες που της παρέχονται δυνάµει του εδαφίου (8)  του άρθρου 56 του Ν.101(Ι)/2003 

όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 16(Ι)/2006 στα πλαίσια της ως άνω Ιεραρχικής 

Προσφυγής σχετικά µε την απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής στο ∆ιαγωνισµό µε αρ. 

ΤΑΥ 95/2007, για το «Σχεδιασµό, Κατασκευή, Λειτουργία και Συντήρηση του Έργου 

Αφαλάτωσης Λεµεσού και Προµήθεια Νερού στο Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων για την 

περίοδο Συµφωνίας (Έργο Αφαλάτωσης Λεµεσού-Επισκοπής)». 

 

Η εκπρόσωπος της Αναθέτουσας Αρχής έφερε ένσταση στην παράταση της ισχύος του 

προσωρινού µέτρου.  Συγκεκριµένα η θέση της Αναθέτουσας Αρχής ήταν κατά πρώτον 

ότι δεν πιθανολογείται η παράβαση του ισχύοντος δικαίου µε βάση τους ισχυρισµούς 

της Αιτήτριας που ήτο εν προκειµένω αστήρικτοι και ατεκµηρίωτοι.  Αναφορικά δε µε το 

ζήτηµα µιας πιθανής επικείµενης ζηµιάς από τη µη παράταση του εν λόγω µέτρου, η 

εκπρόσωπος της Α.Α. υποστήριξε ότι η τελευταία θα είναι φύσεως οικονοµικής 

δυνάµενης να αποκατασταθεί πλήρως στη βάση διαδικασίας του Επαρχιακού 

∆ικαστηρίου στην περίπτωση που η Ιεραρχική Προσφυγή επιτύχει. Περαιτέρω 

υποστήριξε ότι λόγοι δηµοσίου συµφέροντος επιβάλλουν τη µη παράταση της ισχύος 

του προσωρινού µέτρου τεκµηριώνοντας τις θέσεις της µε αναφορά στο υδατικό 

πρόβληµα της Κύπρου που έχει σήµερα λάβει επικίνδυνες διαστάσεις µε ορατή την 

πιθανότητα εξαναγκασµού της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας όπως καταβάλλει τεράστια 

ποσά στο εγγύς µέλλον προκειµένου να εισάγει νερό από το εξωτερικό δεδοµένης της 

συνεχιζόµενης ανοµβρίας και της έλλειψης νερού στα φράγµατα.  Τέλος, µε αναφορά 

στο άρθρο 56(9) του Νόµου 101(Ι)/2003 κατέληξε ότι αν η ισχύς του παρόντος 

προσωρινού µέτρου παραταθεί οι αρνητικές συνέπειες για το δηµόσιο συµφέρον και το 

συµφέρον τρίτων θα είναι σοβαρότερες από την ωφέλεια του αιτούντος.  

 

Ο ∆ικηγόρος των Αιτητών ανέφερε ότι πιθανολογείται σοβαρά η παράβαση του 

ισχύοντος δικαίου παραπέµποντας προς τεκµηρίωση στους αναφερόµενους επί της 
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αιτήσεως για λήψη του προσωρινού µέτρου λόγους. Στα πλαίσια του ανωτέρου 

ισχυρισµού ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε από τους Αιτητές στο ότι η ικανότητα της 

επιτυχούσας κοινοπραξίας δεν τεκµηριώνεται από την προσφορά της, η οποία 

εµπεριέχει παραπλανητικές πληροφορίες και κατά συνέπεια έχει παρανόµως 

παρεισφρήσει στην προσβαλλόµενη απόφαση πλάνη περί τα πράγµατα.  Με αναφορά 

δε στην απόφαση του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου µε αρ. 1855/08 και ηµερ. 9.1.2009 

εισηγήθηκε ότι η φύση του έργου είναι τέτοια που δεν επιτρέπει τον ακριβή υπολογισµό 

της οικονοµικής ζηµιάς σε περίπτωση που η Ιεραρχική Προσφυγή επιτύχει.  Γι΄ αυτό και 

κρίνεται ως ανεπανόρθωτη στη βάση της ως άνω παρατιθέµενης νοµολογίας.  Εις 

απάντηση δε της επίκλησης της Αναθέτουσας Αρχής σε λόγους δηµοσίου συµφέροντος 

υποστήριξε µε  αναφορά και στην απόφαση επί του Προσωρινού Μέτρου της 

Ιεραρχικής Προσφυγής 5/2009 ότι οι σύντοµες διαδικασίες που προβλέπονται ενώπιον 

της Α.Α.Π. δεν δύνανται να επηρεάσουν προς το χειρότερο το υφιστάµενο υδατικό 

πρόβληµα το οποίο προϋπήρχε, ενώ δεν µεσολάβησε οιαδήποτε επιδείνωση του 

µεταξύ τούδε και τώρα.  

 

Στο παρόν στάδιο, αφού ακούσαµε τις θέσεις των δύο µερών θέλουµε να 

ξεκαθαρίσουµε ότι δεν επιθυµούµε η επίκληση του δηµοσίου συµφέροντος να 

αποτελέσει αντικείµενο κατάχρησης από τις Αναθέτουσες Αρχές σε σηµείο που απλή 

αναφορά σε βλάβη στο δηµόσιο συµφέρον χωρίς περαιτέρω τεκµηρίωση της να αρκεί 

για τη µη παράταση της ισχύος του προσωρινού µέτρου.  

 

Eνόψει της πιο πάνω θέσης µας αλλά και της σηµασίας του συγκεκριµένου έργου για 

την ικανοποίηση της βασικότερης ανάγκης των πολιτών της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας για 

ικανοποιητική παροχή πόσιµου νερού και µε βάση όλα όσα έχουν αναφερθεί κρίνουµε 

ότι πράγµατι σοβαροί λόγοι δηµοσίου συµφέροντος επιβάλλουν τη µη παράταση της 

ισχύος του προσωρινού µέτρου το οποίο εκδόθηκε στις 15 Ιουλίου, 2009 καθ’ ότι 

συντρέχουν οι πρόνοιες του άρθρου 56(9) του Ν.101(Ι)/2003 που αφορά το δηµόσιο 

συµφέρον. Το τελευταίο προνοεί ότι «κανένα προσωρινό µέτρο δεν θα λαµβάνεται αν 

από τη στάθµιση της βλάβης του Αιτούντος, των συµφερόντων τρίτων και του δηµοσίου 

συµφέροντος, κρίνεται ότι οι αρνητικές συνέπειες από την παραδοχή του αιτήµατος θα 

είναι σοβαρότερες από την ωφέλεια του Αιτούντος: Νοείται ότι η απόρριψη της αίτησης 
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δεν θίγει άλλα δικαιώµατα του αιτούντος.» Ακόµη δηλαδή και αν η παράβαση του 

ισχύοντος δικαίου πιθανολογείται σοβαρά, ακόµη και αν ο αιτών θα υποστεί περαιτέρω 

ζηµιά η Α.Α.Π. όχι µόνο δύναται αλλά δεν τις επιτρέπεται σύµφωνα µε την πρόνοια του 

ως άνω άρθρου να λαµβάνει και/ή στην περίπτωση µας παρατείνει προσωρινό µέτρο 

εάν οι αρνητικές συνέπειες της παραδοχής του αιτήµατος µε αναφορά κατά κύριο λόγο 

στο δηµόσιο συµφέρον θα είναι σοβαρότερες από την ωφέλεια του αιτούντος. 

 

Με βάση όλα τα πιο πάνω, σταθµίζοντας µε κάθε σύνεση και προβληµατισµό τη βλάβη 

του Αιτούντος, των συµφερόντων τρίτων και του δηµοσίου συµφέροντος, και υπό το 

φως του γεγονότος ότι η διαδικασία παραγωγής και διάθεσης πόσιµου νερού θα τεθεί 

σε λειτουργία εντός δύο χρόνων από την υπογραφή της σύµβασης, κρίνουµε ότι οι 

αρνητικές συνέπειες παράτασης του εν λόγω µέτρου στο δηµόσιο συµφέρον όπως αυτό 

συγκεκριµενοποιείται από τις συνέπειες που θα επέλθουν στους πολίτες της Κυπριακής 

∆ηµοκρατίας, υπερέχουν των πιθανών αρνητικών συνεπειών που η µη αποδοχή του 

παρόντος αιτήµατος θα επιφέρει στους Αιτητές και κατά συνέπεια την ωφέλεια από την 

αποδοχή του.  Ως εκ τούτου αποφασίζουµε οµόφωνα όπως µη παραταθεί η ισχύς του 

προσωρινού µέτρου που εκδόθηκε στις 15.7.2009.   


