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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. 57/2014 

 

Ζ παξνύζα δηαδηθαζία αθνξά ηελ εμέηαζε ρνξήγεζεο πξνζσξηλώλ κέηξσλ γηα 

αλαζηνιή ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ή ηεο εθηέιεζεο πξάμεο ή απόθαζεο ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο ή ηεο ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο, ζηελ πξνζθπγή κε αξ. 

57/2014 αλαθνξηθά κε ην δηαγσληζκό «Μελέηη και Καηαζκευή ηου Κάθεηου 

Δρόμου που ζυνδέει ηο Νέο Λιμάνι Λεμεζού με ηον Αυηοκινηηόδρομο Λεμεζού -

Πάθου Φάζη ΙΙ – Τμήμα Α».       

Ο δηθεγόξνο ησλ Αηηεηώλ δήηεζε ηε ρνξήγεζε πξνζσξηλώλ κέηξσλ ζηε βάζε ησλ 

ιόγσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην έληππν ηεο πξνζθπγήο. πγθεθξηκέλα ζηελ πξνζθπγή 

αλαθέξεηαη όηη ε πξνζβαιιόκελε απόθαζε παξαβηάδεη ην ηζρύνλ δίθαην, ε ιήςε 

ηνπ κέηξνπ είλαη αλαγθαία γηα ιόγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαη όηη νη αξλεηηθέο 

ζπλέπεηεο αλ ππάξμνπλ γηα ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζα είλαη ζεκαληηθά επηόηεξεο 

από ηελ σθέιεηα πνπ ζα πξνθύςεη γηα ηνπο Αηηεηέο θαη ην δεκόζην ζπκθέξνλ.   

Καηά ηελ ελώπηόλ καο δηαδηθαζία θαη ρσξίο λα εγθαηαιείπεη νπνηνλδήπνηε από 

ηνπο ιόγνπο αθπξόηεηαο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθπγή ηνπ ζε ζρέζε κε ηελ 

νπζία ηεο ππόζεζεο αλαθέξζεθε ζε δηαπηζηώζεηο πνπ έγηλαλ από ηελ 

Αλαζεσξεηηθή Αξρή Πξνζθνξώλ ζηα πιαίζηα πξνεγνύκελεο πξνζθπγήο, ηεο ππ’ 

αξ. 14/2014 ηελ νπνία θαηαρώξεζε ε ΝΔΜΔΗ ΔΡΓΟΛΖΠΣΗΚΖ ΓΖΜΟΗΑ 
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ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΣΓ («ν επηηπρώλ»).  Πξόζζεζε επίζεο κε αλαθνξά ζην έληππν ηεο 

Πξνζθπγήο 14/2014 όηη ηίζεηαη δήηεκα αδηαθάλεηαο ζηελ όιε δηαδηθαζία αθνύ 

από απηόλ θαίλεηαη ν επηηπρώλ λα είρε γλώζε ησλ ιόγσλ απνθιεηζκνύ ηεο 

πξνζθνξάο ηνπ πξηλ αθόκε ηνπ θνηλνπνηεζνύλ.  Αλαθέξζεθε επίζεο ζηε κεγάιε 

θαζπζηέξεζε πνπ παξαηεξήζεθε από πιεπξάο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κεηά ηελ 

αθπξσηηθή απόθαζε ηεο Αλαζεσξεηηθήο Αξρήο Πξνζθνξώλ γηα επαλεμέηαζε ηνπ 

όινπ δηαγσληζκνύ θαη ηόληζε όηη ε Αλαζέηνπζα Αξρή δελ δηθαηνινγείηαη ζήκεξα 

ζηε βάζε δηθώλ ηεο θαζπζηεξήζεσλ λα πξνβάιιεη έλζηαζε ζηελ έθδνζε 

πξνζσξηλώλ κέηξσλ επηθαινύκελε θίλδπλν απώιεηαο επξσπατθώλ θνλδπιίσλ.  

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή έθεξε έλζηαζε ζηε ρνξήγεζε ησλ Πξνζσξηλώλ Μέηξσλ 

επηθαινύκελε ηε βιάβε πνπ ζα ππνζηεί ην δεκόζην ζπκθέξνλ κε αλαθνξά ζε 

ελδερόκελν  απώιεηαο ρξεκάησλ.  Σν έξγν, αλέθεξε εθπξόζσπνο ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο, απνηειεί κέξνο κεγαιύηεξνπ έξγνπ ην νπνίν 

θαηαζθεπάζηεθε θαη γηα ην νπνίν αληιήζεθαλ 91 εθαηνκκύξηα επξώ.  Γηα 

νιόθιεξν ην έξγν εγθξίζεθε πνζό 100 εθαηνκκπξίσλ επξώ θαη ζπλεπώο ππάξρνπλ 

9 εθαηνκκύξηα επξώ ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα λα θαηαζθεπαζηεί ην έξγν 

ηνπ δηαγσληζκνύ.  Σόληζε όηη γηα λα δνζνύλ ηα ρξήκαηα απηά ζα πξέπεη λα 

μεθηλήζεη ην έξγν ώζηε λα δνζνύλ ηα δειηία δαπαλώλ κέρξη ηνλ Οθηώβξην ηνπ 

2015.  Δάλ ην ζπγθεθξηκέλν έξγν δελ νινθιεξσζεί κέρξη ην ηέινο ηνπ 2016 
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ππάξρεη ην ελδερόκελν θαη ηα ρξήκαηα ηα νπνία εηζπξάρηεθαλ λα πξέπεη λα 

επηζηξαθνύλ. Αλαθεξόκελε ζηελ θαζπζηέξεζε ησλ δπόκηζε κελώλ ε νπνία 

ζεκεηώζεθε από ηελ έθδνζε ηεο απόθαζεο ηεο Αλαζεσξεηηθήο Αξρήο 

Πξνζθνξώλ ζηελ πξνζθπγή αξ. 14/2014 κέρξη ηε γλσζηνπνίεζε ηεο 

θαηαθύξσζεο, ππέβαιε, όηη ν ρξόλνο απηόο ήηαλ θαζόια εύινγνο.  Υξεηάζηεθε γηα 

λα  αμηνινγεζεί ν νηθνλνκηθόο θάθεινο ησλ Αηηεηώλ ν νπνίνο δελ είρε αλνηρζεί 

θαη λα ιεθζνύλ θάπνηεο δηεπθξηλίζεηο ζε ζρέζε κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ 

επηηπρόληα νη νπνίεο δελ δεηήζεθαλ επεηδή ν επηηπρώλ είρε θξηζεί όηη δελ 

πιεξνύζε ζπγθεθξηκέλνπο όξνπο ηνπ δηαγσληζκνύ.  

Από ηα ζηνηρεία πνπ έρνπκε ελώπηόλ καο πξνθύπηνπλ ηα εμήο. Ο δηαγσληζκόο 

ζηνλ νπνίν αθνξά ε παξνύζα πξνζθπγή πξνθεξύρζεθε ζηηο 11.1.2013 θαη νη 

πξνζθνξέο ππνβιήζεθαλ ζηηο 17.1.2014.  Καηά ην άλνηγκα ησλ νηθνλνκηθώλ 

θαθέισλ ζηηο 21.3.2014 θαη κεηά πνπ ν επηηπρώλ ζηελ παξνύζα ελεκεξώζεθε 

πξνθνξηθά όηη δελ ζα αλνίγεην ν νηθνλνκηθόο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ηνπ 

θαηαρώξεζε ηελ πξνζθπγή 14/2014 ε νπνία είρε σο απνηέιεζκα ηελ αθύξσζε ηεο 

απόθαζεο απνθιεηζκνύ ηνπ. Αθνινύζσο θαη κεηά ηελ απόθαζε ηεο 

Αλαζεσξεηηθήο Αξρήο Πξνζθνξώλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή πξνρώξεζε ζηελ 

νινθιήξσζε ηεο αμηνιόγεζεο ηνπ ηερληθνύ κέξνπο ηεο πξνζθνξάο ηνπ επηηπρόληα 
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θαη ζην άλνηγκα ηνπ νηθνλνκηθνύ ηνπ θαθέινπ κε απνηέιεζκα ηελ θαηαθύξσζε 

ηνπ δηαγσληζκνύ ζ’ απηόλ σο ηνλ θζελόηεξν πξνζθνξνδόηε.         

Έρνπκε κειεηήζεη κε πξνζνρή ηηο ζέζεηο ησλ δύν κεξώλ θαη καο έρεη 

πξνβιεκαηίζεη ηδηαίηεξα ε ζέζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ζε ζρέζε κε ηελ απώιεηα 

ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ιόγσ ηεο θαζπζηέξεζεο πνπ ζα παξνπζηαζηεί εάλ εθδνζνύλ 

ηα πξνζσξηλά κέηξα. Γελ έρνπκε ακθηβνιία όηη νπνηαδήπνηε έξγα 

ζπγρξεκαηνδνηνύληαη από επξσπατθά θνλδύιηα, όρη κόλν ζήκεξα πνπ ζηνλ ηόπν 

καο επηθξαηνύλ ηδηαίηεξεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο αιιά πάληνηε, ζα πξέπεη λα 

νινθιεξώλνληαη κέζα ζηα πιαίζηα πνπ απηά εληάζζνληαη, όρη κόλν γηα ιόγνπο 

δεκόζηαο σθέιεηαο αιιά θαη γηα ιόγνπο ζπλέπεηαο.  Από ηελ άιιε όκσο δελ ζα 

πξέπεη κε ηελ επίθιεζε ηνπ θηλδύλνπ απώιεηαο επξσπατθώλ θνλδπιίσλ λα 

παξεκπνδίδεηαη ε έθδνζε πξνζσξηλώλ κέηξσλ εθόζνλ θαη ηα 

ζπγρξεκαηνδνηνύκελα από επξσπατθά θνλδύιηα έξγα ζα πξέπεη λα αθνινπζνύλ 

ηηο πξνβιεπόκελεο από ηηο επξσπατθέο νδεγίεο δηαδηθαζίεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δηαδηθαζηώλ ελώπηνλ ηεο Αλαζεσξεηηθήο Αξρήο 

Πξνζθνξώλ.  Σηο δηαδηθαζίεο απηέο νη Αλαζέηνπζεο Αξρέο ζα πξέπεη πάληνηε λα 

ηηο έρνπλ θαηά λνπλ θαη λα ζπλππνινγίδνπλ ηνλ ρξόλν πνπ απαηηείηαη ζε 

πεξίπησζε άζθεζεο πξνζθπγήο.  Ζ δηαδηθαζία ελώπηνλ ηεο Αλαζεσξεηηθήο 

Αξρήο Πξνθνξώλ δελ πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη σο ηξνρνπέδε ζηελ εθηέιεζε ησλ 
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έξγσλ αιιά σο ην ζηάδην κείσζεο ηνπ θηλδύλνπ θαηαβνιήο κειινληηθά από ην 

Κξάηνο απνδεκηώζεσλ ζε πεξίπησζε πνπ δελ αθνινπζεζνύλ νη λόκηκεο 

δηαδηθαζίεο.  Γελ παξαβιέπνπκε ηα όζα ε Αλαζέηνπζα Αξρή έζεζε ελώπηόλ καο 

ηα νπνία όκσο δελ κπνξνύλ λα εηδσζνύλ αλεμάξηεηα από ηελ πνξεία πνπ κέρξη 

ζήκεξα αθνινύζεζε ε Αλαζέηνπζα Αξρή.  Ο θίλδπλνο γηα ηελ απώιεηα ησλ 

επξσπατθώλ θνλδπιίσλ θαη θαη’ επέθηαζε ε δεκηά ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο ηελ 

νπνία επηθαιέζηεθε ε Αλαζέηνπζα Αξρή ήηαλ ζε γλώζε ηεο από πνιύ λσξίο.  Ο 

θώδσλαο ηνπ θηλδύλνπ είρε ζεκάλεη γηα ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή κε ηελ 

θαηαρώξεζε ηεο Πξνζθπγήο 14/2014 θαη όκσο δελ πξνρώξεζε κε ηελ ηαρύηεηα 

πνπ νη πεξηζηάζεηο επέβαιιαλ γηα επαλεμέηαζε κεηά ηελ αθπξσηηθή απόθαζε ζηα 

πιαίζηα ηεο Πξνζθπγήο 14/2014, ζηα πιαίζηα ηεο νπνίαο ζεκεησηένλ εμεηάζηεθαλ 

πεξηνξηζκέλα δεηήκαηα. Όπσο έρνπκε θαη ζε πξνεγνύκελεο καο απνθάζεηο 

αλαθέξεη, ην δεκόζην ζπκθέξνλ επηβάιιεη ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαγσληζκώλ 

εληόο ησλ Νόκσλ, ησλ Καλνληζκώλ, ησλ όξσλ ηνπο θαη γεληθά όισλ ησλ λνκίκσλ 

πιαηζίσλ πνπ θαζνξίδνληαη ζηε λνκνινγία.  

Ωο εθ ησλ πην πάλσ απνθαζίδνπκε νκόθσλα ηελ ρνξήγεζε πξνζσξηλώλ κέηξσλ 

γηα αλαζηνιή ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ή ηεο εθηέιεζεο πξάμεο ή απόθαζεο ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο ή ηεο ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο, ζην Γηαγσληζκό κε αξ. 
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PS/DB/5 κέρξη ηελ έθδνζε ηειηθήο απόθαζεο ηεο Αλαζεσξεηηθήο Αξρήο 

Πξνζθνξώλ επί ηεο Πξνζθπγήο 57/2014.  


