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ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΄Η ΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 
ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΑΡ. 18/2010, ΗΜΕΡ. 10.2.2010,  ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ αρ. 
Τ.Υ. 170/09  

 

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

εκδόθηκε στις 10 Φεβρουαρίου, 2010 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 αρ. 170/09 για την «Ανέγερση νέου Λυκείου δυτικά της Λεµεσού (περιοχή 

Μερρά- Κολοσσίου)». 

 

Κατά την ενώπιον µας διαδικασία οι εκπρόσωποι της Αναθέτουσας Αρχής ανέφεραν ότι 

έχουν ένσταση στην παράταση της ισχύος του Προσωρινού Μέτρου προβάλλοντας δύο 

λόγους προς υποστήριξη της θέσης τους. Ο πρώτος λόγος, ο οποίος τέθηκε 

προεξεταστικά, σχετίζεται µε το κατά δικό τους ισχυρισµό εκπρόθεσµο της παρούσας 

ιεραρχικής προσφυγής καθότι οι Αιτητές γνώριζαν για το ποσό της προσφοράς της 

επιτυχούσας εταιρείας (που είναι ο µοναδικός λόγος ακύρωσης στον οποίο στηρίζεται η 

παρούσα ιεραρχική προσφυγή) από την 18.1.10, όταν έλαβε χώρα το άνοιγµα των 

προσφορών στην παρουσία όλων των προσφοροδοτών. Ο δεύτερος λόγος άπτεται του 

δηµοσίου συµφέροντος και ειδικότερα υποστήριξαν επικαλούµενοι το άρθρο 56(9) του 

Ν.101(Ι)/2003 ότι και η ελάχιστη καθυστέρηση που θα προκληθεί από την παράταση 

της ισχύος του προσωρινού µέτρου αναπόφευκτα θα θέσει την αποπεράτωση της 

πρώτης φάσης του έργου εκτός του στόχου που τέθηκε, ο οποίος είναι η έναρξη 

λειτουργίας του σχολείου το Σεπτέµβριο του 2010.  

 

Η ∆ικηγόρος των Αιτητών, απορρίπτοντας την προεξεταστική ένσταση της 

Αναθέτουσας Αρχής, υποστήριξε ότι η καταγραφή και κατάταξη των προσφορών 

αµέσως µετά το άνοιγµα τους, αποτελούν προπαρασκευαστικές ενέργειες της 

Αναθέτουσας Αρχής οι οποίες δεν συνιστούν εκτελεστή διοικητική πράξη. Κατά 

συνέπεια, η καταχώρηση ιεραρχικής προσφυγής σε εκείνο το στάδιο θα ήταν 
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αναµφίβολα πρόωρη. Πρόσθετα, ανέφερε ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που 

θέτει η κείµενη νοµοθεσία για έκδοση προσωρινού µέτρου και επεσήµανε ότι οι 

σύντοµες διαδικασίες που ακολουθούνται ενώπιον της ΑΑΠ δεν θα επηρεάσουν 

ουσιωδώς το χρόνο αποπεράτωσης του έργου.    

   

Η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών αφού άκουσε όσα λέχθηκαν από τις δύο πλευρές, 

και αφού µελέτησε τα σχετικά στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της καταλήγει στα 

ακόλουθα: 

 

Η Ιεραρχική Προσφυγή που συνοδεύει την παρούσα Αίτηση για Λήψη Προσωρινού 

Μέτρου προσβάλλει την απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής να κατακυρώσει τον υπό 

κρίση διαγωνισµό σε άλλο προσφοροδότη. Συµφωνούµε µε την θέση των Αιτητών ότι η 

προεξεταστική ένσταση που έθεσε η Αναθέτουσα Αρχή πρέπει να απορριφθεί καθότι οι 

ενέργειες της καταγραφής και κατάταξης των προσφορών σύµφωνα µε την 

προσφερόµενη τιµή τους, αµέσως µετά το άνοιγµα τους και πρίν την αξιολόγηση τους, 

δεν συνιστούν οριστική πράξη ή απόφαση, η οποία παράγει έννοµα αποτελέσµατα εν τη 

εννοία του άρθρου 56 του Ν.101(Ι)/2003 και κατά συνέπεια δεν θα µπορούσαν να 

αποτελέσουν στη συγκεκριµένη περίπτωση  αντικείµενο ιεραρχικής προσφυγής.  

 

Όσον αφορά στην επίκληση του δηµοσίου συµφέροντος από την Αναθέτουσα Αρχή, 

σηµειώνουµε ότι αυτό θα πρέπει να εξετάζεται υπό το φως του συνόλου των ενεργειών 

της και ειδικότερα την ταχύτητα µε την οποία προχώρησε η διαδικασία προκήρυξης του 

∆ιαγωνισµού και αξιολόγησης των προσφορών. Παρατηρούµε ότι ο υπό κρίση 

∆ιαγωνισµός προκηρύχθηκε την 13.11.09 και ως τελευταία ηµεροµηνία υποβολής των 

προσφορών ορίστηκε η 8.1.10. Η εκάστοτε Αναθέτουσα Αρχή θα πρέπει να λαµβάνει 

υπόψη κατά την επιµέτρηση του συνολικού χρόνου ολοκλήρωσης ενός έργου για το 

οποίο προκηρύσσει διαγωνισµό, το ενδεχόµενο προσβολής της απόφασης της και 

αναστολής της διαδικασίας ανάθεσης όπως προβλέπεται από το Νόµο 101(Ι)/2003.    

 

Λαµβάνοντας υπόψη τους εκατέρωθεν ισχυρισµούς και ιδιαίτερα λαµβάνοντας υπόψη το 

σύντοµο χρονικό διάστηµα που απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ενώπιον 
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της Α.Α.Π. (µε τη συνεργασία των δύο µερών), αλλά και σταθµίζοντας το δηµόσιο 

συµφέρον και τη βλάβη που θα υποστούν οι Αιτητές σε περίπτωση µη παράτασης της 

ισχύος του προσωρινού µέτρου, η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών κρίνει ότι 

συντρέχουν οι πρόνοιες του άρθρου 56(8) του Ν. 101(Ι)/2003, όπως τροποποιήθηκε µε 

το Ν. 16(Ι)/2006, και δεν υπάρχει τίποτε που να δείχνει ότι συντρέχουν οι πρόνοιες του 

άρθρου 56(9) που αφορά το δηµόσιο συµφέρον. 

 

Ως εκ τούτου η ισχύς του προσωρινού µέτρου παρατείνεται µέχρι την έκδοση τελικής 

απόφασης της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών επί της Ιεραρχικής Προσφυγής 

18/2010. 


