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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. 64/2011 
 

Η παξνύζα εμέηαζε αθνξά ηελ ρνξήγεζε πξνζωξηλώλ κέηξωλ γηα αλαζηνιή ηεο 

δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ή ηεο εθηέιεζεο πξάμεο ή απόθαζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

ή ηεο ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο, ζηελ πξνζθπγή κε αξηζκό 64/2011 πνπ 

θαηαρωξήζεθε ζηελ Αλαζεωξεηηθή Αξρή Πξνζθνξώλ δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν. 

104(Θ)/2010 αλαθνξηθά κε ην Δηαγωληζκό αξ. Τ.Ο. 2011/Α/01 κε ηίηιν «Προμήθεια και 

Συντήρηση οχημάτων σαλούν μεσαίου και μεγάλου κυβισμού».  εκεηώλεηαη όηη ην 

ηκήκα 1 ηνπ δηαγωληζκνύ έρεη θαηαθπξωζεί ζε άιιν νηθνλνκηθό θνξέα, ελώ ην ηκήκα 

2 αθπξώζεθε.  Ο δηθεγόξνο ηωλ Αηηεηώλ δήηεζε ηε ρνξήγεζε πξνζωξηλώλ κέηξωλ  

αλαθνξηθά κε ην ηκήκα 1 ηνπ δηαγωληζκνύ. 

 

Ο εθπξόζωπνο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο αλέθεξε όηη θέξεη έλζηαζε ζηελ ρνξήγεζε 

πξνζωξηλνύ κέηξνπ επηθαινύκελνο ιόγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαζόηη ηα 

απηνθίλεηα πνπ ζα πξνκεζεπηνύλ κε ηνλ ελ ιόγω δηαγωληζκό πξννξίδνληαη γηα 

ηθαλνπνίεζε ηωλ αλαγθώλ ηεο Κππξηαθήο Δεκνθξαηίαο γηα ηελ πξνεδξία ηεο 

Επξωπαϊθήο Έλωζεο (1/7/2012 – 31/12/2012).  εκείωζε όκωο όηη ζε πεξίπηωζε 

πνπ ρνξεγεζνύλ πξνζωξηλά κέηξα ε Αλαζέηνπζα Αξρή δεζκεύεηαη λα ζπλεξγαζηεί 

γηα ηελ έγθαηξε πξνζθόκηζε ηωλ δηνηθεηηθώλ θαθέιωλ θαη ζύληνκε εθδίθαζε ηεο 

ππόζεζεο. 

 

Ο δηθεγόξνο ηωλ Αηηεηώλ δήηεζε ηε ρνξήγεζε πξνζωξηλώλ κέηξωλ ηζρπξηδόκελνο 

όηη πηζαλνινγείηαη ζνβαξά ε παξάβαζε ηνπ ηζρύνληνο δηθαίνπ γηα ηνπο ιόγνπο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην έληππν ηεο πξνζθπγήο θαη όηη δελ ζα επεξεαζηεί θαζ’ νηνλδήπνηε 

ηξόπν ην δεκόζην ζπκθέξνλ, ελώ παξάιιεια ζα απνηξαπεί ε πεξαηηέξω δεκηά ηωλ 

ζπκθεξόληωλ ηωλ Αηηεηώλ.   πγθεθξηκέλα αλέθεξε όηη ε πξνζθνξά ηωλ πειαηώλ 

ηνπ γηα ην Σκήκα 1 ηνπ δηαγωληζκνύ απνξξίθζεθε γηα έλα θαη κνλαδηθό ιόγν θαη 

ηζρπξίζηεθε όηη ν ιόγνο απηόο  δελ επζηαζεί. 

 

Αλαθνξηθά κε ην δεκόζην ζπκθέξνλ επεζήκαλε όηη νη ζύληνκεο δηαδηθαζίεο πνπ 

αθνινπζνύληαη ζηελ Αλαζεωξεηηθή Αξρή Πξνζθνξώλ δελ είλαη δπλαηό λα 

επεξεάζνπλ ηνλ ρξόλν πινπνίεζεο ηεο πξνζθνξάο θαη δεζκεύηεθε λα θαηαρωξήζεη 
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ηα απαηηνύκελα γξαπηά πεξηγξάκκαηα ην ζπληνκόηεξν δπλαηό αθνύ επηζεωξήζεη 

ηνπο δηνηθεηηθνύο θαθέινπο.  

 

Με βάζε ηα πην πάλω θαη ζπλππνινγίδνληαο ηηο πηζαλέο ζπλέπεηεο ηωλ πξνζωξηλώλ 

κέηξωλ γηα όια ηα ζπκθέξνληα πνπ ελδέρεηαη λα δεκηωζνύλ, θαζώο θαη ην δεκόζην 

ζπκθέξνλ θαηά ηα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 24 ηνπ Ν. 104(Θ)/2010 ε Αλαζεωξεηηθή 

Αξρή Πξνζθνξώλ θξίλεη όηη ζηνηρεηνζεηνύληαη ιόγνη ρνξήγεζεο πξνζωξηλώλ 

κέηξωλ. Εμάιινπ έρνληαο ηε δέζκεπζε ηωλ δύν κεξώλ γηα ζπλεξγαζία θαη ζύληκεζε 

ηωλ ρξνλνδηαγξακκάηωλ γηα εμέηαζε ηεο νπζίαο ηεο ππόζεζεο θξίλνπκε όηη κπνξεί ε 

όιε δηαδηθαζία λα νινθιεξωζεί ζε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα νύηωο ώζηε λα 

κπνξέζεη ε  Κππξηαθή Δεκνθξαηία λα πξνκεζεπηεί έγθαηξα ηα νρήκαηα. 

 

Ωο εθ ηνύηνπ απνθαζίδνπκε νκόθωλα ηελ ρνξήγεζε πξνζωξηλώλ κέηξωλ γηα 

αλαζηνιή ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ή ηεο εθηέιεζεο πξάμεο ή απόθαζεο ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο ή ηεο ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο, ζην ηκήκα 1 ηνπ  δηαγωληζκνύ 

κε αξ. Τ.Ο. 2011/Α/01 κέρξη ηελ έθδνζε ηειηθήο απόθαζεο ηεο Αλαζεωξεηηθήο 

Αξρήο Πξνζθνξώλ επί ηεο Πξνζθπγήο 64/2011. 


