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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. 52/2011 
 

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 

52/2011 που καταχωρήθηκε στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών δυνάµει του 

άρθρου 24 του Ν. 104(Ι)/2010 αναφορικά µε το ∆ιαγωνισµό αρ. Γ.Τ. 150/11  για 

«Άδεια χρήσης της καφετερίας-καφεστιατορίου του Γενικού Νοσοκοµείου 

Λευκωσίας». 

 

Ο διαγωνισµός δηµοσιεύθηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας στις 

23.9.2011.  Στις 28.9.2011 η Αναθέτουσα Αρχή απέστειλε προς όλους τους 

προσφοροδότες το διορθωτικό έντυπο (1) σύµφωνα µε το οποίο προστέθηκε 

στους όρους του διαγωνισµού ο ειδικός όρος 6(θ).  Η τροποποίηση αυτή 

δηµοσιεύθηκε και στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας στις 7.10.2011. 

Στις 6.10.2011 η Αναθέτουσα Αρχή απέστειλε προς όλους τους προσφοροδότες 

το διορθωτικό έντυπο (2) σύµφωνα µε το οποίο προστέθηκε στους όρους του 

διαγωνισµού ο ειδικός όρος 30 και τροποποιήθηκαν οι ειδικοί όροι 15 και 7 (IV) 

(b) και (c). Στις 10.10.2011 η Αναθέτουσα Αρχή απέστειλε προς όλους τους 

προσφοροδότες το διορθωτικό έντυπο (3) σύµφωνα µε το οποίο διαγράφηκαν οι  

ειδικοί όροι 6(θ) και 30. 

 

Οι Αιτητές µε την Προσφυγή 52/2011 που καταχωρήθηκε στις 11.10.2011 

προσβάλουν τη νοµιµότητα/εγκυρότητα των όρων της προσφοράς και των 

διορθωτικών εγγράφων για τους λόγους που αναφέρουν στο έντυπο της 

προσφυγής τους.  Υποστήριξαν ότι δεν έλαβαν γνώση του διορθωτικού εντύπου 

(3). Κατά την ενώπιον µας διαδικασία ο δικηγόρος των Αιτητών ανέφερε ότι 

αιτείται τη χορήγηση προσωρινών µέτρων, ισχυριζόµενος ότι πιθανολογείται 

σοβαρά η παράβαση του ισχύοντος δικαίου για τους λόγους που αναφέρονται 

στο Έντυπο της Προσφυγής τους.  Περαιτέρω ισχυρίστηκε ότι δεν τίθεται θέµα  

ζηµιάς του δηµοσίου συµφέροντος  αφού οι ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής 

µπορούν να καλυφθούν µε άλλο τρόπο (π.χ. µε την επέκταση του υφιστάµενου 

συµβολαίου άδειας χρήσης).  



3 
 
 

Οι εκπρόσωποι της Αναθέτουσας Αρχής από την άλλη ανέφεραν ότι φέρουν 

ένσταση στη χορήγηση Προσωρινών Μέτρων αντικρούοντας τους 

ισχυρισµούς περί πιθανολόγησης παράβασης του ισχύοντος δικαίου και 

υποστηρίζοντας παράλληλα ότι λόγοι δηµοσίου συµφέροντος επιβάλλουν την 

υπογραφή της Σύµβασης εφόσον αυτή αφορά θέµατα ∆ηµόσιας Υγείας.  

Επίσης πρόσθεσαν ότι  η προσφυγή πρέπει να απορριφθεί ως εκπρόθεσµη 

εφόσον οι όροι έπρεπε να προσβληθούν µε προσφυγή ενώπιον της 

Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών εντός (10) ηµερών από την ηµεροµηνία 

δηµοσίευσης της προκήρυξης του διαγωνισµού. 

 

Με βάση όλα τα πιο πάνω και τα στοιχεία που έχουµε ενώπιον  µας κρίνουµε 

ότι πιθανολογείται σοβαρά η παράβαση του ισχύοντος δικαίου.  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.   Εξάλλου υπάρχουν άλλοι τρόποι για να καλυφθούν οι ανάγκες 

της Αναθέτουσας Αρχής για το µικρό χρονικό διάστηµα που θα µεσολαβήσει 

µέχρι την έκδοση απόφασης από την Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών.  

 

Αναφορικά µε το θέµα του εκπροθέσµου, από όσα έχουµε ακούσει στο παρόν 

στάδιο φαίνεται η προσφυγή να µην είναι εκπρόθεσµη εφόσον στρέφεται 

εναντίον της πράξης της Αναθέτουσας Αρχής που αποστάληκε στις 6.10.2011 

µε το διορθωτικό έντυπο (2).  Εξάλλου, παραµένει αµφίβολο (και θα θέλαµε 

να το εξετάσουµε σε περισσότερο βάθος) κατά πόσο ο ειδικός όρος 6(θ) που 

προσβάλλεται µε την παρούσα προσφυγή, ακυρώθηκε νόµιµα αφού 

γνωστοποιήθηκε µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας 

και ανακλήθηκε µε επιστολή της Αναθέτουσας Αρχής (το διορθωτικό έντυπο 

3). 

 

Ως εκ τούτου, 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, 

καταλήγουµε ότι στοιχειοθετούνται λόγοι χορήγησης προσωρινών µέτρων και 

αποφασίζουµε οµόφωνα την χορήγηση προσωρινών µέτρων για αναστολή 
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της διαδικασίας ανάθεσης ή της εκτέλεσης πράξης ή απόφασης της 

Αναθέτουσας Αρχής ή της υπογραφής της σύµβασης, στο διαγωνισµό µε αρ.  

αρ. Γ.Τ. 150/11  µέχρι την έκδοση τελικής απόφασης της Αναθεωρητικής 

Αρχής Προσφορών επί της Προσφυγής 52/2011.   


