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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. 18/2011 
 

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 18/2011 που καταχωρήθηκε 

στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών δυνάµει του άρθρου 24 του Ν. 104(Ι)/2010 

αναφορικά µε το ∆ιαγωνισµό αρ. 8/2010 µε τίτλο «Προµήθεια και εγκατάσταση 

αυτόνοµων φωτιστικών σωµάτων µε φωτοβολταϊκά πλαίσια στον παραλιακό πεζόδροµο 

στην περιοχή Φάρου στην Κάτω Πάφο».  

 

Κατά την ενώπιον µας διαδικασία ο δικηγόρος των Αιτητών ζήτησε τη χορήγηση 

προσωρινών µέτρων ισχυριζόµενος ότι πιθανολογείται σοβαρά η παράβαση του 

ισχύοντος δικαίου για τους λόγους που αναφέρονται στο έντυπο της προσφυγής και ότι 

δεν θα επηρεαστεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο το δηµόσιο συµφέρον, ενώ παράλληλα θα 

αποτραπεί η περαιτέρω ζηµιά των συµφερόντων των Αιτητών.  Ειδικότερα, οι Αιτητές 

υποστήριξαν επικαλούµενοι τις πρόνοιες του άρθρου 24(2) του Νόµου 104(Ι)/2010 ότι οι 

αρνητικές συνέπειες της χορήγησης των προσωρινών µέτρων είναι πολύ λιγότερες από 

τις θετικές, καθότι αφενός η διαδικασία ενώπιον της ΑΑΠ είναι σύντοµη και συνεπώς 

δεν θα καθυστερήσει ουσιωδώς την ολοκλήρωση της σύµβασης και αφετέρου η 

διαφορά στην τιµή των δύο προσφοροδοτών είναι τόσο µεγάλη που θα είναι προς 

όφελος του δηµοσίου αν επιτύχει η παρούσα προσφυγή πριν την υπογραφή της 

σύµβασης µε την επιτυχούσα.  

 

Από την πλευρά της η Αναθέτουσα Αρχή δήλωσε ότι φέρει ένσταση στην χορήγηση των 

αιτούµενων προσωρινών µέτρων και υποστήριξε ότι ο ισχυρισµός των Αιτητών περί 

εξυπηρέτησης του δηµοσίου συµφέροντος δεν ευσταθεί, καθότι η προσφορά των 

Αιτητών ήταν µεν πιο χαµηλή, όµως απορρίφθηκε επειδή δεν πληρούσε ουσιώδεις 

όρους του διαγωνισµού. Ως εκ τούτου, σύµφωνα µε την Αναθέτουσα Αρχή, το δηµόσιο 

συµφέρον θα πληγεί από την περαιτέρω καθυστέρηση στην διαδικασία, ενώ αντίθετα, 

σε περίπτωση που ζηµιωθούν τα συµφέροντα των Αιτητών και οι ίδιοι δικαιωθούν 

ενώπιον της ΑΑΠ θα µπορούν να διεκδικήσουν δικαστικώς αποζηµιώσεις. 
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Έχοντας υπόψη όσα ανέφεραν οι δύο πλευρές καθώς και όλα τα ενώπιον µας στοιχεία 

καταλήγουµε στα ακόλουθα: 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 24(2) του Νόµου 104(Ι)/2010, κατά την εξέταση χορήγησης 

προσωρινών µέτρων η ΑΑΠ συνυπολογίζει τις πιθανές συνέπειες για όλα τα 

συµφέροντα που ενδέχεται να ζηµιωθούν, καθώς και το δηµόσιο συµφέρον, και 

αποφασίζει να µην προβεί στη χορήγηση των µέτρων, αν οι αρνητικές τους συνέπειες 

είναι περισσότερες από τα οφέλη τους. Στην παρούσα υπόθεση, αναφορικά µε 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. Αντίθετα, η µη χορήγηση 

των προσωρινών µέτρων θα είναι επιβλαβής για τα συµφέροντα των Αιτητών εφόσον 

ακόµη και αν δικαιωθούν ενώπιον µας, η σύµβαση ανάµεσα στην Αναθέτουσα Αρχή και 

τον επιτυχόντα προσφοροδότη θα έχει υπογραφεί.  

 

Με βάση όλα τα πιο πάνω, και κρίνοντας περαιτέρω ότι πιθανολογείται σοβαρά η 

παράβαση του ισχύοντος δικαίου για τους λόγους που ανέφεραν οι Αιτητές και 

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.  

 

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. 5/2011 

µέχρι την έκδοση τελικής απόφασης της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών επί της 

Προσφυγής 18/2011. 


