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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. 56/2015. 

 

Η παξνύζα δηαδηθαζία αθνξά ηελ εμέηαζε ρνξήγεζεο πξνζσξηλώλ κέηξσλ γηα 

αλαζηνιή ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ή ηεο εθηέιεζεο πξάμεο ή απόθαζεο ηνπ 

Αλαζέηνληνο Φνξέα ή ηεο ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο, ζηελ Πξνζθπγή κε αξηζκό 

56/2015 αλαθνξηθά κε ην Γηαγσληζκό αξ. 073/2015 κε ηίηιν «Εθζθαθή 

ζθακκάηωλ θαη άιιωλ ζσλαθώλ εργαζηώλ γηα ηελ ηοποζέηεζε σπόγεηωλ θαιωδίωλ 

τακειής (ΧΤ) θαη κέζες ηάζες (ΜΤ).» 

Με ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ε δηθεγόξνο ηεο Αξρήο Ηιεθηξηζκνύ Κύπξνπ 

(ΑΗΚ) έζεζε δήηεκα δηθαηνδνζίαο ηεο Αλαζεσξεηηθήο Αξρήο Πξνζθνξώλ λα 

επηιεθζεί ηεο Πξνζθπγήο γηα ην ιόγν όηη ην λνκνζεηηθό πιαίζην, ν πεξί ηνπ 

πληνληζκνύ ησλ Γηαδηθαζηώλ ύλαςεο πκβάζεσλ Πξνκεζεηώλ, Έξγσλ θαη 

Τπεξεζηώλ ζηνπο Σνκείο ηνπ Ύδαηνο, ηεο Δλέξγεηαο, ησλ Μεηαθνξώλ θαη ησλ 

Σαρπδξνκηθώλ Τπεξεζηώλ θαη γηα πλαθή Θέκαηα Νόκνο ηνπ 2006, Ν.11(Ι)/2006, 

πνπ δηέπεη ην ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκό δελ ηεο παξέρεη δηθαηνδνζία. 

Σν αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνύ «Εθζθαθή ζθακκάηωλ θαη άιιωλ ζσλαθώλ 

εργαζηώλ γηα ηελ ηοποζέηεζε σπόγεηωλ θαιωδίωλ τακειής ηάζε (ΧΤ) θαη κέζες 

ηάζες (ΜΤ)» εληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ έξγσλ γηα ηα νπνία ζύκθσλα κε ηελ 

εγθύθιην Γ.Λ./ΑΑΓ 63 εκεξ. 16.12.2013, από 1.1.2014 κέρξη 31.12.2016 ε 

Αλαζεσξεηηθή Αξρή Πξνζθνξώλ γηα λα έρεη δηθαηνδνζία ζα πξέπεη ην πνζό ηεο 
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θαηαθύξσζεο ηνπ δηαγσληζκνύ λα είλαη κεγαιύηεξν ησλ €5.186.000.  Σν πνζό ηεο 

θαηαθύξσζεο ζηνλ ππό εμέηαζε δηαγσληζκό είλαη κόλν €2.619.460, ζπλεπώο ε 

Αλαζεσξεηηθή Αξρή Πξνζθνξώλ δελ κπνξεί λα εμεηάζεη ηελ ππόζεζε. Πεξαηηέξσ 

ζύκθσλα κε ηα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνύ θαη εηδηθόηεξα ην Μέξνο Α - Οδεγίεο 

πξνο Οηθνλνκηθνύο Φνξείο είλαη μεθάζαξν όηη ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνύ 

απνηειεί έξγν.  ύκθσλα κε ηηο εξκελεπηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Νόκνπ «ζσκβάζεης 

έργωλ ζεκαίλεη ηης ζσκβάζεης ποσ έτοσλ ως αληηθείκελο είηε ηελ εθηέιεζε είηε 

ηασηότρολα ηε κειέηε θαη ηελ εθηέιεζε ηωλ εργαζηώλ ποσ αθορούλ κηα από ηης 

δραζηερηόηεηες ποσ αλαθέροληαη ζηο Παράρηεκα ΙΙΙ ....».  ην Παξάξηεκα ΙΙΙ ππό 

ηνλ ηίηιν «Καηάιογος ηωλ επαγγεικαηηθώλ δραζηερηοηήηωλ ποσ ορίδοληαη ζηο 

άρζρο 2» γηα ηελ ηάμε 45.11 ππό ζηνηρείν «Περηγραθή» αλαθέξεηαη «Καηεδάθηζε 

θηηρίωλ θαη εθηέιεζε τωκαηοσργηθώλ εργαζηώλ».  ηηο ζεκεηώζεηο θαηαγξάθεηαη 

όηη ε ηάμε 45.11 πεξηιακβάλεη κεηαμύ άιισλ ρσκαηνπξγηθά έξγα: εθζθαθέο, 

επηρσκαηώζεηο .... θιπ.  Τπέδεημε επίζεο πσο, ην όηη πξόθεηηαη γηα ηε ζύλαςε 

«ζύκβαζες έργωλ» πξνθύπηεη ηόζν από ηελ πξνθήξπμε όζν θαη από ηνπο όξνπο 

ηνπ δηαγσληζκνύ.  Πεξαηηέξσ, πξνο ππνζηήξημε ηεο ζέζεο ηεο αλαθέξζεθε ζηηο 

ηερληθέο θαη επαγγεικαηηθέο ηθαλόηεηεο πνπ ζα έπξεπε λα πιεξνύλ νη νηθνλνκηθνί 

θνξείο. πγθεθξηκέλα, ππέδεημε, πξέπεη λα είλαη θάηνρνη εηήζηαο άδεηαο δπλάκεη 

ηνπ πεξί Δγγξαθήο θαη Διέγρνπ Δξγνιεπηώλ Οηθνδνκηθώλ θαη Σερληθώλ Έξγσλ 

Νόκνπ ηνπ 2001 (Ν. 29(Ι)/2001 όπσο ηξνπνπνηήζεθε). 
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Δθ δηακέηξνπ αληίζεηε είλαη ε ζέζε ησλ Αηηεηώλ νη νπνίνη ππνζηήξημαλ κε 

αλαθνξά ζε ζεκεία ησλ εγγξάθσλ ηνπ δηαγσληζκνύ όπνπ θαη’ επαλάιεςε 

αλαθέξεηαη «λα παρέτεη σπερεζίες εθζθαθής ταλδάθωλ θαη άιιωλ ζσλαθώλ 

εργαζηώλ...», «ζθοπός ηες Σύκβαζες είλαη ε προζθορά σπερεζηώλ εθζθαθής 

ταλδάθωλ γηα...»,  όηη  ε θύζε ησλ εξγαζηώλ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ δηαγσληζκνύ 

δελ ην εληάζζεη ζηελ έλλνηα ηνπ έξγνπ ώζηε λα κελ έρεη δηθαηνδνζία ε 

Αλαζεσξεηηθή Αξρή Πξνζθνξώλ.  Πξόθεηηαη, αλέθεξε, γηα παξνρή ππεξεζηώλ 

εθζθαθήο κε ζθνπό ηελ εγθαηάζηαζε ππόγεησλ θαισδίσλ όηαλ απηό ζα θξίλεηαη 

αλαγθαίν.  Με αλαθνξά ζην αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο ζην νπνίν αλαθέξεηαη όηη 

κε ηελ παξνύζα ζύκβαζε «ο αλάδοτος αλαιακβάλεη λα παρέτεη σπερεζίες 

εθζθαθής» ππνζηήξημε όηη δελ πξόθεηηαη γηα παξνρή νινθιεξσκέλνπ έξγνπ ώζηε 

λα κελ έρεη δηθαηνδνζία ε Αλαζεσξεηηθή Αξρή Πξνζθνξώλ. Γελ πξόθεηηαη 

αλέθεξε γηα project/έξγν, ην νπνίν έρεη αξρή θαη ηέινο.  Σν αληηθείκελν ηνπ 

δηαγσληζκνύ δελ έρεη αξρή θαη ηέινο αθνύ είλαη άγλσζην πόηε θαη πόζεο θνξέο ζα 

θιεζνύλ νη Αηηεηέο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο ζύκβαζεο λα εθηειέζνπλ ππεξεζίεο. Ο 

δηαγσληζκόο, αλέθεξε, είλαη γηα πεξίνδν δύν ρξόλσλ θαη εθόζνλ πξνθύπηνπλ 

αλάγθεο ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηνπ δηαγσληζκνύ.  Γελ πξόθεηηαη γηα project/ 

έξγν ην νπνίν έρεη αξρή θαη ηέινο.  
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Μαο απαζρόιεζε θαηά πόζν ζα έπξεπε λα εμεηάζνπκε ην δήηεκα ηεο δηθαηνδνζίαο 

ζην παξόλ ζηάδην, θαηαιήμακε όκσο θαη δεδνκέλνπ όηη δόζεθε ζηα κέξε ε 

επθαηξία λα αλαπηύμνπλ ηηο ζέζεηο ηνπο όηη παξέρεηαη ηέηνηα δπλαηόηεηα. 

Σν πξώην εξώηεκα πνπ πξέπεη λα απαληεζεί είλαη ην θαηά πόζν ην αληηθείκελν 

ηνπ δηαγσληζκνύ εληάζζεηαη ζηελ έλλνηα/νξηζκό ηνπ έξγνπ ή ηεο παξνρήο 

ππεξεζηώλ. 

Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνύ όπσο απηό θαζνξίζηεθε κε ηελ πξνθήξπμε θαη ηα 

έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνύ είλαη εθζθαθή ζθακκάησλ θαη άιισλ ζπλαθώλ 

εξγαζηώλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ππόγεησλ θαισδίσλ.  Όηη ην Ννκνζεηηθό πιαίζην 

πνπ δηέπεη ηνλ ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκό είλαη ν Ν.11(Ι)/2006, δελ έρεη 

ακθηζβεηεζεί θαη νξζά αθνύ ην αληηθείκελν εκπίπηεη ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο. 

ύκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ Νόκνπ ««έργο» ζεκαίλεη ηο αποηέιεζκα ελός ζσλόιοσ 

οηθοδοκηθώλ εργαζηώλ ή εργαζηώλ ποιηηηθού κεταληθού ποσ προορίδεηαη λα πιερεί 

ασηό θαζασηό κηα οηθολοκηθή ή ηετληθή ιεηηοσργία·» 

««ζσκβάζεης έργωλ» ζεκαίλεη ηης ζσκβάζεης ποσ έτοσλ ως αληηθείκελο είηε ηελ 

εθηέιεζε είηε ηασηότρολα ηε κειέηε θαη ηελ εθηέιεζε εργαζηώλ ποσ αθορούλ κία από 

ηης δραζηερηόηεηες ποσ αλαθέροληαη ζηο Παράρηεκα ΙΙΙ ή ελός έργοσ, είηε αθόκε 
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ηελ πραγκαηοποίεζε, κε οποηαδήποηε κέζα, ελός έργοσ, ηο οποίο αληαποθρίλεηαη 

ζηης επαθρηβώς ορηδόκελες από ηολ αλαζέηοληα θορές αλάγθες». 

ην Παξάξηεκα ΙΙΙ ζην νπνίν παξαπέκπεη ε εξκελεία ηεο πην πάλσ θξάζεο 

αλαθέξεηαη ξεηά όηη ζηελ ηάμε 45.11 πεξηιακβάλνληαη ρσκαηνπξγηθά έξγα: 

εθζθαθέο. 

Δίλαη ζαθέο από ηα πην πάλσ όηη ν λνκνζέηεο ηα ρσκαηνπξγηθά έξγα ηα 

εμεηδηθεύεη όηη είλαη εθζθαθέο όπσο αθξηβώο είλαη θαη ην αληηθείκελν ηνπ 

δηαγσληζκνύ. Δμεηάδνληαο ηνλ θαηάινγν ησλ επαγγεικαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ 

πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηνπ Νόκνπ (Παξάξηεκα ΙΙΙ) παξαηεξνύκε όηη ν 

θσδηθόο αξηζκόο 45110000 πνπ πξνζδηνξίδεη ην αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο 

ηαπηίδεηαη κε ηνλ αξηζκό πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πξνθήξπμε θαη ηα έγγξαθα ηνπ 

δηαγσληζκνύ από ηα νπνία είλαη θαλεξό όηη πξόθεηηαη γηα ζύκβαζε έξγνπ.  Όηη δελ 

πξόθεηηαη γηα project, όπσο νη Αηηεηέο εηζεγήζεθαλ ζπκθσλνύκε, όκσο ζηελ 

έλλνηα ηεο «ζύκβαζες έργοσ» όπσο απηή δίδεηαη ζην Νόκν δελ πεξηιακβάλεη κόλν 

project/έξγν αιιά θαη εθηέιεζε εξγαζηώλ πνπ αθνξνύλ κία από ηηο 

δξαζηεξηόηεηεο πνπ αλαθέξεηαη ζην Παξάξηεκα ΙΙΙ ηνπ Νόκνπ. 

Με ηελ θαηάιεμε καο όηη ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνύ εκπίπηεη ζηελ έλλνηα 

ηνπ έξγνπ πξνρσξνύκε λα εμεηάζνπκε εάλ ζηε βάζε ηνπ Ν. 104(Ι)/2010 έρνπκε 

εμνπζία λα επηιεθζνύκε ηεο ππόζεζεο. 
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ύκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ Ν. 104(Ι)/2010  

«(1) Ο παρώλ Νόκος εθαρκόδεηαη: 

(α) ζε ζτέζε κε ηης ζσκβάζεης ποσ εκπίπηοσλ ζηο πεδίο εθαρκογής 

ηοσ Νόκοσ 11(Ι)/2006, ζύκθωλα κε ηα δηαιακβαλόκελα ζηο 

άρζρο 15 ηοσ ελ ιόγω Νόκοσ·    

(β) ..... 

(γ) ..... 

(δ)  .....». 

Σν άξζξν 15 πξνβιέπεη σο θαηώηαην όξην γηα εθαξκνγή ηνπ Νόκνπ γηα ζπκβάζεηο 

έξγσλ ζπγθεθξηκέλν πνζό όπσο απηό αλαζεσξείηαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 77
1
 ηνπ 

Ν. 11(Ι)/2006. ηηο 13.12.2013 δεκνζηεύηεθε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα  ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ν ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΔΔ) αξ. 1336/2013 ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ν 

νπνίνο θαζόξηζε σο θαηώηαην όξην γηα ηηο ζπκβάζεηο έξγσλ ην πνζό ησλ 

€5.186.000. 

ηε βάζε ηνπ πην πάλσ Καλνληζκνύ ην Γεληθό Λνγηζηήξην ηεο Γεκνθξαηίαο σο 

Αξκόδηα Αξρή Γεκνζίσλ πκβάζεσλ εμέδσζε ζηηο 16.12.2013 ηελ Δγθύθιην κε 

                                            
1
 77.-(1) Σα θαηώηαηα όξηα ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 15, 16, 41, 63 ηνπ παξόληνο Νόκνπ ηζρύνπλ όπσο 

εθάζηνηε αλαζεσξνύληαη ηα αληίζηνηρα θαηώηαηα όξηα πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ Οδεγία 2004/17/ΔΚ, εθόζνλ ηα όξηα 

απηά αλαζεσξνύληαη από ηελ Δπηηξνπή κε Κνηλνηηθό Καλνληζκό πνπ εθδίδεηαη δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 69 ηεο ίδηαο 

Οδεγίαο. 

(2)  Η Αξκόδηα Αξρή Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ελεκεξώλεη ηνπο αλαζέηνληεο θνξείο γηα ηελ εθάζηνηε αλαζεώξεζε 

ησλ θαησηάησλ νξίσλ πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ Οδεγία 2004/17/ΔΚ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηα δηαιακβαλόκελα 

ζην εδάθην (1). 
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αξ. ΓΛ/ΑΑΓ 63 πηνζεηώληαο ηα θαζνξηζζέληα ζηνλ πην πάλσ Δπξσπατθό 

Καλνληζκό. 

Δλόςεη ησλ πην πάλσ είλαη ζαθέο όηη αξκνδηόηεηα ε Αλαζεσξεηηθή Αξρή 

Πξνζθνξώλ γηα ζπκβάζεηο έξγσλ έρεη εθόζνλ ε αμία ηεο ζύκβαζεο ππεξβαίλεη ην 

θαηώηαην όξην.  Γεδνκέλεο ηεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο ε νπνία αλέξρεηαη ζύκθσλα 

κε ηελ επηζηνιή γλσζηνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ εκεξ. 30.11.2015 ζην πνζό 

ησλ €2.619.460 θαηαιήγνπκε όηη δελ έρνπκε δηθαηνδνζία λα επηιεθζνύκε ηεο 

παξνύζαο Πξνζθπγήο ε νπνία θαηά ζπλέπεηα νκόθσλα απνξξίπηεηαη.  

Δλόςεη ηεο πην πάλσ θαηάιεμεο καο είλαη πξόδειν όηη δελ ηίζεηαη δήηεκα 

εμέηαζεο γηα ρνξήγεζε πξνζσξηλώλ κέηξσλ.     

 

 
  


