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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. 48/2010, ΗΜΕΡ. 23.4.2010,  ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ αρ. 
44/2009  

 

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

εκδόθηκε στις 23 Απριλίου, 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 να ακυρώσει το 

∆ιαγωνισµό αρ. 44/2009 για «Συντήρηση/ Αποκατάσταση/ Ανακαίνιση και επέκταση της 

διατηρητέας οικοδοµής του παλαιού ∆ηµαρχείου του ∆ήµου Στροβόλου και µετατροπή 

της σε Πολιτιστικό Κέντρο και ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη». 

 

Ο ∆ικηγόρος της Αναθέτουσας Αρχής έφερε ένσταση στην παράταση της ισχύος του 

προσωρινού µέτρου. Συγκεκριµένα, η θέση της Αναθέτουσας Αρχής ήταν ότι δεν έχει 

στοιχειοθετηθεί η πιθανολόγηση παράβασης του ισχύοντος δικαίου µε βάση τους 

ισχυρισµούς των Αιτητών.  Επίσης δεν στοιχειοθετείται περαιτέρω ζηµιά στα 

συµφέροντα των Αιτητών, η οποία θα πρέπει να αποτραπεί µε την παράταση της ισχύος 

του προσωρινού µέτρου.  

 

Αντιθέτως, ο δικηγόρος των Αιτητών υπέδειξε ότι στο έντυπο της Αίτησης προβάλλονται 

σαφείς ισχυρισµοί για κατάχρηση εξουσίας και παραβίαση των αρχών χρηστής 

διοίκησης από την Αναθέτουσα Αρχή µε την απόφαση της για ακύρωση του 

διαγωνισµού ο οποίος θα µπορούσε να διασωθεί. Επίσης, επικαλούµενος επιστολή της 

Αναθέτουσας Αρχής µε την οποία εκφράστηκε η πρόθεση της για εκ νέου προκήρυξη 

του διαγωνισµού, ο δικηγόρος των Αιτητών επεσήµανε ότι τα έξοδα συµµετοχής σε ένα 

νέο διαγωνισµό είναι αναπόφευκτα και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη.  

 

Ενόψει των πιο πάνω και λαµβάνοντας υπόψη τους ισχυρισµούς των Αιτητών, 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 
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που να δείχνει ότι συντρέχουν οι πρόνοιες του άρθρου 56(9) που αφορούν το δηµόσιο 

συµφέρον, αφού το τελευταίο δεν ηγέρθη από τις δύο πλευρές.  

 

 

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

απόφασης της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών επί της Ιεραρχικής Προσφυγής 

48/2010. 


