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ΑΠΟΦΑΗ ΠΛΔΙΟΦΗΦΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΥΟΡΗΓΗΗ ΠΡΟΧΡΙΝΧΝ 

ΜΔΣΡΧΝ ΓΙΑ ΑΝΑΣΟΛΗ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΝΑΘΔΗ Ή ΣΗ 

ΔΚΣΔΛΔΗ ΠΡΑΞΗ Ή ΑΠΟΦΑΗ ΣΗ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ Ή 

ΣΗ ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΣΗΝ ΠΡΟΦΤΓΗ ΑΡ. 18/2016 

ηα πιαίζηα ηεο δηαδηθαζίαο εμέηαζεο ηνπ ελδερφκελνπ ρνξήγεζεο  πξνζσξηλψλ 

κέηξσλ γηα αλαζηνιή ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ή ηεο εθηέιεζεο πξάμεο ή 

απφθαζεο ηνπ Γήκνπ Πάθνπ ή ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο αλαθνξηθά κε ην 

δηαγσληζκφ «Δηνξηζκέλεο Υπεξγνιαβίεο γηα ηηο Ηιεθηξνινγηθέο Εγθαηαζηάζεηο, 

Πξνκήζεηα θαη Εγθαηάζηαζε Φσηηζηηθώλ, Φώησλ Τξνραίαο, Αλαδπνκέλσλ 

Παζζάισλ θιπ γηα ην Έξγν «Αλάπιαζε ηνπ Παξαδνζηαθνύ Εκπνξηθνύ Κέληξνπ θαη 

ηεο Πιαηείαο Κέλλεληπ» ζηελ Πάθν», ν Γήκνο Πάθνπ («ε Αλαζέηνπζα Αξρή»)  

ππνζηήξημε φηη ππφ ηηο πεξηζηάζεηο ηεο ππφζεζεο δελ δηθαηνινγείηαη ε ρνξήγεζε 

ηνπο. 

Ζ  παξνχζα πξνζθπγή πξνέθπςε κεηά απφ επαλεμέηαζε αθνχ ε θαηαθχξσζε ηνπ 

δηαγσληζκνχ ζηελ εηαηξεία Caramondani Bros Ltd αθπξψζεθε απφ ηελ 

Αλαζεσξεηηθή Αξρή Πξνζθνξψλ ζηα πιαίζηα ηεο Πξνζθπγήο αξ. 5/2016
1
.  Οη 

Αηηεηέο ζηελ παξνχζα πξνζθπγή είραλ θαη ηφηε θαηαρσξήζεη Πξνζθπγή
2
  

ελαληίνλ ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ε νπνία εμεηάζηεθε απφ 

ηελ Αλαζεσξεηηθή Αξρή Πξνζθνξψλ γηα ζθνπνχο θαζνδήγεζεο ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο αθνχ ην δήηεκα πνπ πξνβάιιεην αθνξνχζε ζηελ εξκελεία ηνπ φξνπ 

3.3.8.β.ii ηνπ Μέξνπο Α Οδεγίεο πξνο Οηθνλνκηθνχο Φνξείο ησλ εγγξάθσλ ηνπ 

                                                           
1 5/2016, Elteco Electrical & Telecommunication Contractors Ltd & Γ. Εαραξίνπ & ία Ληδ v Γήκνπ Πάθνπ, εκεξ. 10.3.2016 
2 4/2016 ΑΝΓΡΔΑ ΖΡΑΚΛΔΟΤ ΖΛΔΚΣΡΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΛΗΜΗΣΔΓ v Γήκνπ Πάθνπ, εκεξ. 10.3.2016 
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δηαγσληζκνχ, θαίηνη ζηελ νπζία ε Πξνζθπγή είρε θαηαζηεί ρσξίο αληηθείκελν 

ιφγσ επηηπρίαο ηεο Πξνζθπγήο 5/2016.   

Ο ελ ιφγσ φξνο θαη’ ηζρπξηζκφ ησλ Αηηεηψλ δελ πιεξνχηαη απφ ηελ Κνηλνπξαμία 

ζηελ νπνία θαηά ηελ επαλεμέηαζε θαηαθπξψζεθε ν δηαγσληζκφο, Elteco Electrical 

& Telecommunication Contractors Ltd & Γ. Εαραξίνπ & ία Ληδ («ν Δπηηπρψλ») 

Οη Αηηεηέο κε ηελ παξνχζα Πξνζθπγή φ,ηη ακθηζβεηνχλ είλαη ηε λνκηκφηεηα ηεο 

θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ επηηπρφληα.  Γηαηείλνληαη φηη ν επηηπρψλ δελ 

πιεξνί ηνλ νπζηψδε φξν ησλ εγγξάθσλ ηνπ δηαγσληζκνχ 3.3.8.β.ii ν νπνίνο αθνξά 

ζηελ επαγγεικαηηθή εκπεηξία.  Εεηνχλ ηελ ρνξήγεζε πξνζσξηλψλ κέηξσλ ζηελ 

βάζε ησλ ιφγσλ αθχξσζεο ηεο πξνζβαιιφκελεο απφθαζεο αιιά θαη ζηε βάζε 

ηνπ γεγνλφηνο φηη ε κε ρνξήγεζε ηνπο ζα έρεη γηα ηνπο ίδηνπο πνιχ κεγαιχηεξεο 

ζπλέπεηεο απφ φηη γηα ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ε νπνία θαη’ επίθιεζε δηαθφξσλ 

πξνβιεκάησλ πνπ θαη’ ηζρπξηζκφ δεκηνπξγνχληαη θαη ηα νπνία εάλ φλησο 

δεκηνπξγνχληαη νθείινληαη ζηνπο δηθνχο ηεο ρεηξηζκνχο θαη θαζπζηεξήζεηο δεηά 

λα κελ ρνξεγεζνχλ ηα πξνζσξηλά κέηξα.   

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή κέζσ ηεο δηθεγφξνπ ηεο, αθνχ αλαθέξζεθε ζην ηζηνξηθφ ηνπ 

έξγνπ, πξφθεηηαη αλέθεξε γηα εγθεθξηκέλν πνιενδνκηθφ έξγν επηιέμηκν γηα 

ζπγρξεκαηνδφηεζε απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηε Κππξηαθή Γεκνθξαηία, θαη ηε κέρξη ζήκεξα πνξεία 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηαγσληζκνχ αιιά θαη ηνπ θπξίσο δηαγσληζκνχ ν νπνίνο 
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αθνξά ζηελ Αλάπιαζε ηνπ παξαδνζηαθνχ εκπνξηθνχ θέληξνπ θαη ηεο Πιαηείαο 

Κέλλεληπ ζηελ Πάθν, ησλ Πξνζθπγψλ πνπ πξνεγήζεθαλ, εηζεγήζεθε φηη 

δεδνκέλεο απφ ηε κηα ηεο γεληθφηεηαο ησλ ηζρπξηζκψλ ησλ Αηηεηψλ πεξί δεκηάο 

ηνπο θαη απφ ηελ άιιε ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πνπ ζα 

δεκησζνχλ θαη ηηο ελ γέλεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γη’ απηή θαη γεληθφηεξα ηνπ 

δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, ε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο Αλαζεσξεηηθήο Αξρήο 

Πξνζθνξψλ πξέπεη λα αζθεζεί ππέξ ηεο.   

Έρνπκε εμεηάζεη κε κεγάιε πξνζνρή ηηο ζέζεηο ησλ δχν πιεπξψλ.  ε φηη αθνξά 

ηνπο ηζρπξηζκνχο γηα ηελ αλάγθε νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ άκεζα αθνχ ην θπξίσο 

έξγν ζα πξέπεη λα νινθιεξσζεί κέρξη 14.12.2016, επαλαιακβάλνπκε φζα ζηελ 

απφθαζε γηα πξνζσξηλά κέηξα ζηελ Πξνζθπγή αξ. 4/2016
3
 αλαθέξακε: 

«Είλαη θαιά γλσζηό όηη νη δηαδηθαζίεο ελώπηνλ ηεο Αλαζεσξεηηθήο Αξρήο 

Πξνζθνξώλ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ζθνπό ηελ ελαξκόληζε ηεο Κππξηαθήο 

Δεκνθξαηίαο κε ηηο επξσπατθέο νδεγίεο ζθνπόο ησλ νπνίσλ, κεηαμύ άιισλ, 

είλαη ε δηαζθάιηζε ησλ αξρώλ ηεο λνκηκόηεηαο ζηνπο δεκόζηνπο 

δηαγσληζκνύο.  Λακβαλνκέλνπ ππόςε όηη ην έξγν ηνπ ππό εμέηαζε 

δηαγσληζκνύ πξννξίδεηαη λα εμππεξεηήζεη ην ζεζκό ηεο Επξσπατθήο 

πξσηεύνπζαο ζα ιέγακε όηη ε ηήξεζε ησλ αξρώλ ηεο λνκηκόηεηαο, ε νπνία 

δηαζθαιίδεηαη από ηηο δηαδηθαζίεο ελώπηνλ ηεο Αλαζεσξεηηθήο Αξρήο 

Πξνζθνξώλ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία. Θεσξνύκε ρξήζηκν λα επηζεκάλνπκε όηη 

νη δηαδηθαζίεο ελώπηνλ ηεο Αλαζεσξεηηθήο Αξρήο Πξνζθνξώλ όπσο έρεη 

λνκνινγεζεί
4
 γηα ζθνπνύο ηεο δηεξγαζίαο ησλ δεκόζησλ δηαγσληζκώλ 

απνηεινύλ κέξνο ηνπ ίδηνπ δηνηθεηηθνύ κεραληζκνύ θαη απηό είλαη θάηη πνπ ζα 

πξέπεη νη Αλαζέηνπζεο Αξρέο πάληνηε κε ηελ πξνθήξπμε ησλ δηαγσληζκώλ λα 

έρνπλ θαηά λνπλ. Με άιια ιόγηα ζα πξέπεη πάληνηε λα ζπλππνινγίδνπλ ην 

                                                           
3 Απφθαζε Πξνζσξηλψλ Μέηξσλ αξ. 4/2016 εκεξ. 8.2.2016, ΑΝΓΡΔΑ ΖΡΑΚΛΔΟΤ ΖΛΔΚΣΡΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ 

ΛΗΜΗΣΔΓ v Γήκνπ Πάθνπ 
4 πκβ. Απνρεηεχζεσλ Λ/ζίαο λ. Αλαζ. Αξρήο Πξνζθνξψλ (2007) 3 ΑΑΓ 568   
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ελδερόκελν πξνζθπγήο ζηελ Αλαζεσξεηηθή Αξρή Πξνζθνξώλ θαη ηε δηάξθεηα 

γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο ππόζεζεο ελώπηνλ ηεο πνπ δελ είλαη κεγάιε». 

ε φηη αθνξά ηνλ ηζρπξηζκφ φηη νπνηαδήπνηε θαζπζηέξεζε εθζέηεη αλεπαλφξζσηα 

ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή φρη κφλν έλαληη ηνπ θπξίσο εξγνιάβνπ κε ηνλ νπνίν έρεη 

ήδε ζπκβιεζεί αιιά θαη ζηνπο δεκφηεο ηεο πφιεο ηεο Πάθνπ πνπ βηψλνπλ 

θαζεκεξηλά ζηαζηκφηεηα ζηηο εξγαζίεο ηεο αλάπιαζεο, ηελ ειεπζεξία ηεο 

δηαθίλεζεο ηνπο πξνθαιψληαο ηνπο ηαιαηπσξία θαη θηλδχλνπο, αιιά θαη ηε 

Κππξηαθή Γεκνθξαηία έλαληη ηεο Δ.Δ. πνπ ζπγρξεκαηνδνηεί ην έξγν γηα πνιχ 

ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ, παξαηεξνχκε φηη φια απηά δελ κπνξεί παξά λα 

ζπλππνινγηζζνχλ κε ηνλ θίλδπλν θαηαβνιήο απνδεκηψζεσλ ζε πεξίπησζε πνπ δελ 

αθνινπζεζνχλ νη λφκηκεο δηαδηθαζίεο γηα αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο, απνθνπψλ ή θαη 

απψιεηαο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο 

Αλάπηπμεο, θάηη ην νπνίν εθζέηεη ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία ε νπνία έρεη 

θαζήθνλ ηήξεζεο ησλ λφκηκσλ δηαδηθαζηψλ ζε δεκφζηνπο δηαγσληζκνχο.   

Λακβαλνκέλνπ ππφςε φηη ην έξγν ηνπ ππφ εμέηαζε δηαγσληζκνχ είλαη 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελν θαη φηη νη δηαδηθαζίεο ελψπηνλ ηεο Αλαζεσξεηηθήο Αξρήο 

Πξνζθνξψλ φπσο ήδε αλαθέξζεθε γηα ζθνπνχο δηεξγαζίαο ησλ δεκφζησλ 

δηαγσληζκψλ απνηεινχλ κέξνο ηνπ ίδηνπ δηνηθεηηθνχ κεραληζκνχ ν ελ ιφγσ 

ηζρπξηζκφο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο δελ είλαη ηθαλφο λα θιίλεη ηελ πιάζηηγγα ππέξ 

ηεο κε ρνξήγεζεο ησλ πξνζσξηλψλ κέηξσλ.   
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ηελ νπζία ε Αλαζέηνπζα Αξρή γηα ηε κε ρνξήγεζε ησλ πξνζσξηλψλ κέηξσλ δελ 

έρεη αλαθέξεη νηηδήπνηε πέξαλ ησλ φζσλ είρε εθζέζεη ελψπηνλ καο ζηα πιαίζηα 

θαη πάιη ηεο δηαδηθαζίαο εμέηαζεο ηνπ ελδερφκελνπ ρνξήγεζεο πξνζσξηλψλ 

κέηξσλ ζηελ Πξνζθπγή 4/2016.  Σν κφλν ην νπνίν νπζηαζηηθά έρεη αιιάμεη είλαη 

ε παξέιεπζε ηνπ ρξφλνπ πνπ ρξεηάζηεθε γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ Πξνζθπγψλ 

θαη ηελ επαλεμέηαζε απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ν νπνίνο φκσο δελ κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη αλεμάξηεηα θαη αζχλδεηα κε φζα έρνπκε πξναλαθέξεη.   

Δλφςεη ησλ πην πάλσ απνθαζίδνπκε ηελ ρνξήγεζε πξνζσξηλψλ κέηξσλ γηα 

αλαζηνιή ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ή ηεο εθηέιεζεο πξάμεο ή απφθαζεο ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο ή ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο, ζην δηαγσληζκφ κε αξ. 

38Α/2015 κέρξη ηελ έθδνζε ηειηθήο απφθαζεο ηεο Αλαζεσξεηηθήο Αξρήο 

Πξνζθνξψλ ζηελ Πξνζθπγή 18/2016.   

 

 

.............................................                                 .......................................... 

Έθε Παπαδνπνχινπ     Λνΐδνο Κάππαο 

Πξφεδξνο       Μέινο 

 

 

 

.............................................                            .......................................... 

Γηψξγνο Αλαζηαζίνπ     Βαζίιεο Πάικαο 

Μέινο       Μέινο 
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Α  Π  Ο  Φ  Α    Η   Μ  Δ  Ι  Ο  Φ  Η  Φ  Ι  Α   

Ζ παξνχζα δηαδηθαζία αθνξά ηελ εμέηαζε πξνζσξηλψλ κέηξσλ γηα αλαζηνιή ηεο 

δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ή ηεο εθηέιεζεο πξάμεο ή απφθαζεο ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο ή ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο, ζηελ πξνζθπγή κε αξ. 4/2016 αλαθνξηθά 

κε ην δηαγσληζκφ «Δηνξηζκέλε Υπεξγνιαβία Ηιεθηξνινγηθώλ Εγθαηαζηάζεσλ γηα ην 

έξγν ηεο αλάπιαζεο ηνπ Παξαδνζηαθνύ Εκπνξηθνύ Κέληξνπ θαη ηεο Πιαηείαο 

Κέλλεληπ ζηελ Πάθν». 

Ο Γηθεγφξνο ησλ Αηηεηψλ θαηά ηελ ελψπηνλ καο δηαδηθαζία δήηεζε ηελ ρνξήγεζε 

πξνζσξηλψλ κέηξσλ ζηε βάζε ησλ ιφγσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην Έληππν ηεο 

Πξνζθπγήο θαη ζπγθεθξηκέλα φηη ε πξνζθνξά ηνπ επηηπρφληα δελ πιεξνί ηνλ φξν 

3.3.8(β)(ii). Δηδηθφηεξα, αλέθεξε φηη ν επηηπρψλ πξνζθνξνδφηεο δελ έρεη 

ζπκπιεξψζεη θαη παξαδψζεη κε επηηπρία ηελ ηειεπηαία πεληαεηία έξγα σο πξνλνεί 

ν φξνο 3.3.8(β)(ii).  Ζ ρνξήγεζε ησλ πξνζσξηλψλ κέηξσλ ηζρπξίζηεθε είλαη 

αλαγθαία αθνχ ζε πεξίπησζε κε ρνξήγεζεο ηνπο θαη επηηπρίαο ηεο πξνζθπγήο ε 

δεκηά ησλ Αηηεηψλ ζα είλαη αλεπαλφξζσηε. Τπνζηήξημε επίζεο, φηη ε Αλαζέηνπζα 

Αξρή έπξεπε λα ιάβεη ππφςε ηεο θαη ην ελδερφκελν πξνζθπγήο ζηελ 

Αλαζεσξεηηθή Αξρή Πξνζθνξψλ θαη λα κελ επηθαιείηαη ηελ δηθή ηεο 

θαζπζηέξεζε σο ιφγν γηα ηελ κε έθδνζε πξνζσξηλψλ κέηξσλ. 

Απφ ηελ πιεπξά ηεο ε Αλαζέηνπζα Αξρή έθεξε έλζηαζε ζηε ρνξήγεζε 

πξνζσξηλψλ κέηξσλ. Ο παξψλ δηαγσληζκφο αλέθεξε, αθνξά δηνξηζκέλε 
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ππεξγνιαβία ειεθηξνινγηθψλ εξγαζηψλ ηνπ πνιενδνκηθνχ έξγνπ ηεο αλάπιαζεο 

ηνπ παξαδνζηαθνχ εκπνξηθνχ θέληξνπ θαη ηεο πιαηείαο Κέλλεληπ ζηελ Πάθν 

ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 5,6 εθ. Δπξψ.  Όπσο αλέθεξε ε Αλαζέηνπζα Αξρή ην 

ζπκβφιαην ηεο θχξηαο εξγνιαβίαο έρεη θαηαθπξσζεί, έρνπλ ππνγξαθεί ηα 

ζπκβφιαηα θαη ν αλάδνρνο έρεη ήδε αξρίζεη εξγαζίεο πεξί ηα ηέιε ηνπ 2015, ελψ νη 

εξγαζίεο πνπ αθνξνχλ ηα ειεθηξνινγηθά έρνπλ πεξηιεθζεί ζε πξνεγνχκελν 

δηαγσληζκφ ν νπνίνο αθπξψζεθε θαη επαλαπξνθεξχρζεθε αθνχ θαηά ην ζηάδην ηεο 

αμηνιφγεζεο θξίζεθαλ φιεο νη πξνζθνξέο ησλ ζπκκεηερφλησλ σο άθπξεο. 

Σν ζέκα πνπ εγείξνπλ νη Αηηεηέο, ππνζηήξημαλ, εμεηάζηεθε απφ ηελ Αλαζεσξεηηθή 

Αξρή Πξνζθνξψλ ζηα πιαίζηα ηεο Πξνζθπγήο κε αξ. 4/2016.  Σα επξήκαηα ηεο 

Αλαζεσξεηηθήο Αξρήο Πξνζθνξψλ, πξφζζεζαλ, ιήθζεθαλ ππφςε απφ ηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή ζηα πιαίζηα ηεο επαλαμηνιφγεζεο.   

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή πξφζζεζε φηη κε ηπρφλ έθδνζε πξνζσξηλψλ κέηξσλ ν Γήκνο 

Πάθνπ κε βεβαηφηεηα ζα ππνζηεί δεκηά αθνχ ζα θαιεζηεί λα πιεξψζεη ρξεκαηηθέο 

απνδεκηψζεηο γηα θαζπζηεξήζεηο ζηνλ θπξίσο εξγνιάβν πνπ ήδε εξγάδεηαη θαη κε 

επηζηνιέο ηνπ πξνο ηνλ Γήκν δεηά ηνλ δηνξηζκφ ππεξγνιάβνπ ειεθηξνινγηθψλ 

εξγαζηψλ.  Δπηπιένλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή αλέθεξε φηη κε ηελ έθδνζε πξνζσξηλψλ 

κέηξσλ ππάξρεη ν θίλδπλνο λα κελ νινθιεξσζεί ην έξγν πξηλ ν Γήκνο αλαιάβεη σο 

Πνιηηηζηηθή Πξσηεχνπζα ηεο Δπξψπεο. Σν φιν έξγν έρεη ρξνλνδηάγξακκα 

πινπνίεζεο 11 κήλεο θαη ν Γήκνο έρεη ήδε επηβαξπλζεί κε έλα ζεκαληηθφ πνζφ γηα 
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επίζπεπζε ησλ εξγαζηψλ.  Δπηπιένλ, πξφζζεζαλ, ε φπνηα θαζπζηέξεζε ζα 

επηβαξχλεη θαη ηνπο δεκφηεο ηεο πφιεο πνπ βηψλνπλ θαζεκεξηλά ζηαζηκφηεηα ζηηο 

εξγαζίεο αλάπιαζεο.  Δπηπιένλ ζεκείσζαλ, ν παξψλ δηαγσληζκφο αθνξά θαη ηνλ 

νδηθφ θσηηζκφ πνπ εάλ δελ πινπνηεζνχλ ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο ε ζπγθεθξηκέλε 

πεξηνρή ζα παξακείλεη ρσξίο θσηηζκφ.  πλεπψο, ζα επηθξαηεί ζθνηάδη ζηηο 

ζπγθεθξηκέλεο νδνχο ρσξίο ηελ χπαξμε θσηηζκνχ θαη ζα ππάξρεη κεγάιε 

πηζαλφηεηα κε ηελ πξφθιεζε αηπρεκάησλ.   

Σν άξζξν 24(2) ηνπ Ν.104(Η)/2010 αλαθέξεη 

«Καηά ηελ εμέηαζε ηνπ ελδερνκέλνπ ιήςεο πξνζσξηλώλ κέηξσλ, θαηά ηα 

πξνβιεπόκελα ζηελ παξάγξαθν (α) ηνπ εδαθίνπ (1), ε Αλαζεσξεηηθή Αξρή 

Πξνζθνξώλ ζπλππνινγίδεη ηηο πηζαλέο ζπλέπεηεο ησλ πξνζσξηλώλ κέηξσλ γηα 

όια ηα ζπκθέξνληα πνπ ελδέρεηαη λα δεκησζνύλ, θαζώο θαη ην δεκόζην 

ζπκθέξνλ, θαη απνθαζίδεη λα κελ πξνβεί ζηε ρνξήγεζε ηέηνησλ κέηξσλ, αλ νη 

αξλεηηθέο ηνπο ζπλέπεηεο είλαη πεξηζζόηεξεο από ηα νθέιε ηνπο: 

Ννείηαη όηη, ε απόθαζε ηεο Αλαζεσξεηηθήο Αξρήο Πξνζθνξώλ λα κελ 

ρνξεγήζεη πξνζσξηλά κέηξα δελ ζίγεη ηηο ινηπέο αμηώζεηο πνπ πξνβάιιεη ν 

ελδηαθεξόκελνο πξνζθέξσλ ή ππνςήθηνο πνπ έρεη πξνζθύγεη ζηελ 

Αλαζεσξεηηθή Αξρή Πξνζθνξώλ.» 

Με δεδνκέλν φηη γηα ηελ έθδνζε πξνζσξηλψλ κέηξσλ δελ ηίζεληαη ελψπηνλ καο νη 

δηνηθεηηθνί θάθεινη ή άιια έγγξαθα πνπ αθνξνχλ ηελ ππφζεζε γηα λα κπνξνχλ λα 

εμεηαζηνχλ απφ ηελ Αξρή, αιιά θαη κε επίζεο δεδνκέλν φηη ηα δηάδηθα κέξε θαη 

εηδηθά νη εθπξφζσπνη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο νθείινπλ λα παξνπζηάδνπλ ελψπηνλ 

καο ηα αιεζή θαη πξαγκαηηθά δεδνκέλα δελ έρσ άιιε επηινγή απφ ην λα ηνπο 

πηζηψζσ φηη δελ παξνπζηάδνπλ ςεπδή ή αλαιεζή ζηνηρεία. 
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Με βάζε ηηο αλαθνξέο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ην φιν έξγν έρεη ζηελά 

ρξνλνδηαγξάκκαηα θαη έρεη πξνγξακκαηηζηεί λα νινθιεξσζεί πξηλ ν Γήκνο Πάθνπ 

αλαιάβεη σο Πνιηηηζηηθή Πξσηεχνπζα ηεο Δπξψπεο.  Δίλαη γλσζηφ ζε φινπο φηη ε 

Πάθνο ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2017 αλαιακβάλεη σο Πνιηηηζηηθή Πξσηεχνπζα ηεο 

Δπξψπεο.  Έλα ζέκα πνπ ζαθψο θαη μεπεξλά ηα Γεκνηηθά φξηα ηεο Πάθνπ αιιά 

απνηειεί έλα εζληθφ δήηεκα.  Ζ επηηπρία ή κε ηεο Πάθνπ ζα έρεη ζνβαξφ αληίθηππν 

(ζεηηθφ ή αξλεηηθφ ) ζηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία θαη ηνπο πνιίηεο ηεο. Γελ εμεηάδσ 

γηαηί θζάζακε ζην ηέινο λα «ηξέρνπκε» γηα λα πξνιάβνπκε ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα, 

θάηη πνπ νκνινγνπκέλσο δελ καο ηηκά ηδηαηηέξσο, εθείλν πνπ έρεη φκσο, πιένλ 

ζεκαζία θαη πνπ είλαη ζέκα Γεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, ππέξηεξνπ ηεο φπνηαο 

ελδερφκελεο πξνζσπηθήο δεκηάο ππνζηνχλ νη Αηηεηέο ζε πεξίπησζε επηηπρίαο ηεο 

πξνζθπγήο ηνπο, είλαη ε έγθαηξε νινθιήξσζε ησλ έξγσλ πνπ αθνξνχλ ηελ 

Πνιηηηζηηθή Πξσηεχνπζα νιφθιεξεο ηεο Δπξψπεο ψζηε λα ζηεθζεί κε επηηπρία ην 

φιν εγρείξεκα.   

Δπηπιένλ, έιαβα ππφςε ζηελ απφθαζε κνπ ην γεγνλφο φηη ν θπξίσο εξγνιάβνο ηνπ 

έξγνπ έρεη πέξαλ ησλ ηξηψλ κελψλ αξρίζεη εξγαζίεο ζε έλα έξγν πνπ ην ζπκβφιαην 

είλαη δηάξθεηαο 11 κήλεο, δεηά κε επηζηνιέο ηνπ, ηνλ δηνξηζκφ ππεξγνιάβνπ 

ειεθηξνινγηθψλ εξγαζηψλ, κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή λα δειψλεη κε βεβαηφηεηα φηη 

ν Γήκνο ζα θαιεζηεί λα πιεξψζεη απνδεκηψζεηο γηα θαζπζηεξήζεηο. 



11 
 

ηαζκίδνληαο φια ηα πην πάλσ ζε αληηδηαζηνιή κε ηα ζπκθέξνληα ησλ Αηηεηψλ 

πνπ ελδέρεηαη λα δεκησζνχλ ζε πεξίπησζε κε ρνξήγεζεο πξνζσξηλψλ κέηξσλ θαη 

ζπλππνινγίδνληαο φηη ε κε ρνξήγεζε πξνζσξηλψλ κέηξσλ δελ ζίγεη ηηο ινηπέο 

αμηψζεηο ησλ Αηηεηψλ θαη ρσξίο λα θξίλσ αλ επζχλεηαη θάπνηνο θαη αλ λαη πνηνο 

γηα ηελ θαζπζηέξεζε πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ εθφζνλ δελ έρσ ελψπηνλ κνπ 

φια ηα δεδνκέλα, ζεσξψ φηη κε ηελ κε ρνξήγεζε πξνζσξηλψλ κέηξσλ νη ζεηηθέο 

ζπλέπεηεο ζην δεκφζην ζπκθέξνλ ζα είλαη ππέξκεηξα κεγαιχηεξεο έλαληη ησλ 

ζπκθεξφλησλ ησλ Αηηεηψλ πνπ ελδέρεηαη λα δεκησζνχλ. 

Ωο εθ ησλ πην πάλσ απνθαζίδσ ηε κε ρνξήγεζε πξνζσξηλψλ κέηξσλ ζην 

δηαγσληζκφ 38Α/2015. 
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