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ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ Ή ΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 
ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΑΡ. 113/2010, ΠΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 08.10.10, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ 
ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Αρ. 41/2010. 
 
Η παρούσα εξέταση αφορά την παράταση ή µη του προσωρινού µέτρου, το οποίο 

εκδόθηκε την 8η Οκτωβρίου, 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 Αναθέτουσα Αρχής στο 

∆ιαγωνισµό Αρ. 41/2010, για την «Αποκατάσταση ∆ιατηρητέας/Παραδοσιακής 

Οικοδοµής στην Αθηένου». 

 

Κατά την ενώπιον µας διαδικασία οι εκπρόσωποι της Αναθέτουσας Αρχής ανέφεραν ότι 

φέρουν ένσταση στην παράταση του Προσωρινού Μέτρου µέχρι την τελική απόφαση της 

Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών επί της Ιεραρχικής Προσφυγής αρ. 113/2010. Η θέση 

της Αναθέτουσας Αρχής είναι ότι λόγοι δηµοσίου συµφέροντος επιβάλλουν τη µη 

παράταση της ισχύος του προσωρινού µέτρου.  Ειδικότερα στήριξαν την ένσταση τους στα 

εξής: 

 

(α) Οι εργασίες αφορούν την αποκατάσταση ενός πλινθόκτιστου παραδοσιακού 

οικοδοµήµατος που βρίσκεται σε ετοιµόρροπη κατάσταση . 

 

(β) Υπάρχει άµεσος κίνδυνος κατάρρευσης του κτιρίου κάτι που θα έχει ως συνέπεια 

την απώλεια του αντικειµένου του διαγωνισµού. 

 

(γ) Σε περίπτωση κατάρρευσης του κτιρίου ή µέρους του θα αυξηθεί σοβαρά το κόστος 

επιδιόρθωσης του. 

 

(δ) Η κατάσταση του έχει επιδεινωθεί λόγω πρόσφατων βροχοπτώσεων. 

 

(ε) Το επίµαχο έργο θα εκτελεστεί σε ακριτική κοινότητα όπου υπάρχει ανάγκη άµεσης 

αναζωογόνησης του παραδοσιακού πυρήνα. 
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Από την άλλη οι Αιτητές πρόβαλαν τη σοβαρή πιθανολόγηση παραβίασης του ισχύοντος 

δικαίου και επέλευσης ανεπανόρθωτης ζηµιάς εδραζόµενης στην αποστέρηση ανάθεσης 

της επίµαχης σύµβασης εις βάρος της φήµης και του κύρους τους. 

 

Το άρθρο 56(9) του Νόµου 101(Ι)/2003 προνοεί σε σχέση µε το δηµόσιο συµφέρον τα 

ακόλουθα:  

 

«Κανένα προσωρινό µέτρο δε θα λαµβάνεται αν από τη στάθµιση της βλάβης του 
αιτούντος, των συµφερόντων τρίτων και του δηµοσίου συµφέροντος, κρίνεται ότι οι 
αρνητικές συνέπειες από την παραδοχή του αιτήµατος θα είναι σοβαρότερες από 
την ωφέλεια του αιτούντος: 
 
Νοείται ότι η απόρριψη της αίτησης δε θίγει άλλα δικαιώµατα του αιτούντος.» 

  

Με δεδοµένο το γεγονός ότι εκ της παλαιότητας του κτηρίου δεν µπορεί να αποκλειστεί η 

κατάρρευση του και/ή περαιτέρω ζηµιά σε αυτό εξ οποιουδήποτε φυσικού φαινοµένου 

πράγµα που θα συνιστούσε υπαρκτό κίνδυνο για το κοινό αλλά κύρια (αφού µε λήψη 

συγκεκριµένων µέτρων ασφαλείας θα µπορούσε ίσως ο ως άνω κίνδυνος να 

υπερκεραστεί) σοβαρό κίνδυνο κατάρρευσης του κτηρίου, γεγονός που θα καθιστούσε την 

αποκατάσταση του (και συνεπώς το αντικείµενο του παρόντος διαγωνισµού) άνευ 

αντικειµένου αλλά και που θα αποστερούσε την πολιτιστική µας κληρονοµιά - αξία που 

κάθε κράτος οφείλει να διαφυλάττει ως κόρην οφθαλµού - από ένα πλινθόκτιστο  

διατηρητέο παραδοσιακό κτίριο σε µία ακριτική κοινότητα σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι 

σε περίπτωση περαιτέρω κατάρρευσης – κίνδυνος που γίνεται ορατότερος κατά την 

επερχόµενη χειµερινή περίοδο – το κόστος επιδιόρθωσης θα αυξηθεί δραµατικά, κρίνουµε 

ότι λόγοι δηµοσίου συµφέροντος επιβάλλουν τη µη παράταση της ισχύος του υπό εξέταση 

προσωρινού µέτρου.  Μια τέτοια ζηµιά δε δεν θα µπορούσε παρά να χαρακτηριστεί ως 

ανεπανόρθωτη αφού ουδέν µέτρο σε µεταγενέστερο χρόνο της πιθανής κατάρρευσης του 

κτηρίου ή ουσιαστικής περαιτέρω φθοράς θα µπορούσε να περισώσει εν τέλει την 

ιδιαιτερότητα του τελευταίου ως παραδοσιακού διατηρητέου.  

 

Ως εκ τούτου αποφασίζουµε οµόφωνα ότι συντρέχουν οι πρόνοιες του άρθρου 56(9) που 

αφορούν το δηµόσιο συµφέρον και κατά συνέπεια η ισχύς του εκδοθέντος την 8.10.2010 

προσωρινού µέτρου στα πλαίσια της Ιεραρχικής Προσφυγής 113/2010 δεν παρατείνεται. 


