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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. 52/2015. 

 

Η παξνχζα δηαδηθαζία αθνξά ηελ εμέηαζε ρνξήγεζεο πξνζσξηλψλ κέηξσλ γηα 

αλαζηνιή ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ή ηεο εθηέιεζεο πξάμεο ή απφθαζεο ηνπ 

Σκήκαηνο Ηιεθηξνκεραλνινγηθψλ Τπεξεζηψλ («ε Αλαζέηνπζα Αξρή») ή ηεο 

ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο, ζηελ Πξνζθπγή κε αξηζκφ 52/2015 αλαθνξηθά κε ην 

Γηαγσληζκφ 2015.040/ΗΜΤ γηα ηε «Αγνξά Υπεξεζηώλ γηα ηελ Εγθαηάζηαζε 

Σπζηήκαηνο Δηαρείξηζεο Σηόινπ γηα ηα Ορήκαηα ηεο Δεκόζηαο Υπεξεζίαο». 

Ο ελ ιφγσ δηαγσληζκφο πξνθεξχρζεθε απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζηηο 4.6.2015 

κε ηειεπηαία εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ηελ 17.7.2015. ηηο 25.9.2015 

ε Αλαζέηνπζα Αξρή θνηλνπνίεζε ζηνπο Αηηεηέο ηελ απφθαζε ηεο γηα απφξξηςε 

ηεο πξνζθνξάο ηνπο θαη ζηηο 13.10.2015 κεηά απφ επηζηνιή δηακαξηπξίαο ησλ 

Αηηεηψλ εκεξ. 8.10.2015 ηνπο πιεξνθφξεζε φηη ν ιφγνο απφξξηςεο ηεο ήηαλ φηη 

ην πνζφ ηεο πξνθαηαβνιήο (€300.000) πνπ ηέζεθε σο φξνο ηνπ δηαγσληζκνχ δελ 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην πνζφ ηεο πξνζθνξάο ηνπο.  ηελ πεξίπησζε πξφζζεζε 

πνπ ζχκθσλα κε ηνλ ηζρπξηζκφ ησλ Αηηεηψλ ην πνζφ ηεο πξνθαηαβνιήο 

(€300.000 ρσξίο ΦΠΑ) πεξηιακβάλεηαη ζην πνζφ ηεο πξνζθνξάο ηνπο ηφηε δελ 

πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή ηεο πξνζθνξάο ηνπο, γηαηί νη ηηκέο 
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αλά κήλα θαη φρεκα πνπ δήισζαλ δελ ζπλάδνπλ κε ην ζπλνιηθφ πνζφ ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη θαη ην πνζφ ηεο πξνθαηαβνιήο. 

Καηά ηελ ελψπηνλ καο δηαδηθαζία ε δηθεγφξνο ησλ Αηηεηψλ δήηεζε ηελ ρνξήγεζε 

πξνζσξηλψλ κέηξσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 24(2) ηνπ πεξί ησλ Γηαδηθαζηψλ 

Πξνζθπγήο ζηνλ Σνκέα ηεο χλαςεο Γεκφζησλ πκβάζεσλ Νφκνπ, Ν. 

104(Ι)/2010 ην νπνίν πξνβιέπεη κεηαμχ άιισλ φηη «θαηά ηελ εμέηαζε ηνπ 

ελδερνκέλνπ ιήςεο πξνζσξηλώλ κέηξσλ, θαηά ηα πξνβιεπόκελα ζηελ παξάγξαθν 

(α) ηνπ εδαθίνπ (η), ε Αλαζεσξεηηθή Αξρή Πξνζθνξώλ ζπλππνινγίδεη ηηο πηζαλέο 

ζπλέπεηεο ησλ πξνζσξηλώλ κέηξσλ κε όια ηα ζπκθέξνληα πνπ ελδέρεηαη λα 

δεκησζνύλ, θαζώο θαη ην δεκόζην ζπκθέξνλ, θαη απνθαζίδεη λα κελ πξνβεί ζηελ 

ρνξήγεζε ηέηνησλ κέηξσλ, αλ νη αξλεηηθέο ηνπο ζπλέπεηεο είλαη πεξηζζόηεξεο από ηα 

νθέιε». 

Πεξαηηέξσ ππνζηήξημε φηη ε Αλαζέηνπζα Αξρή ππφ πιάλε ζεψξεζε φηη ε 

πξνζθνξά ησλ Αηηεηψλ δελ ζπλάδεη κε ηνπο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ.  Σν γεγνλφο 

αλέθεξε φηη ε πξνζθνξά ησλ Αηηεηψλ έρεη ςειφηεξε ηηκή δελ δηθαηνινγεί ηε κε 

ρνξήγεζε πξνζσξηλψλ κέηξσλ.  Οχηε ν ηζρπξηζκφο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο φηη 

ζε πεξίπησζε ρνξήγεζεο ησλ πξνζσξηλψλ κέηξσλ ζα ππάξρεη απψιεηα ζε 

εμνηθνλνκήζεηο απφ ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ησλ νρεκάησλ απνηειεί ηθαλνπνηεηηθφ 

ιφγν γηα ηε κε ρνξήγεζε ηνπο, αθνχ ε Αλαζέηνπζα Αξρή κφιηο ηνλ Ινχλην ηνπ 
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2015 πξνρψξεζε ζηελ πξνθήξπμε ηνπ ελ ιφγσ δηαγσληζκνχ θαη νη δηαδηθαζίεο 

ελψπηνλ ηεο Αλαζεσξεηηθήο Αξρήο Πξνζθνξψλ ήηαλ ζε γλψζε ηεο.      

Η Αλαζέηνπζα Αξρή, δηα ηνπ εθπξνζψπνπ ηεο, έθεξε έλζηαζε ζηε ρνξήγεζε 

πξνζσξηλψλ κέηξσλ ηζρπξηδφκελε φηη ηπρφλ ρνξήγεζε ηνπο ζα έρεη αξλεηηθέο 

ζπλέπεηεο πνιχ πεξηζζφηεξεο απφ ηα νθέιε, ιφγσ ησλ εηδηθψλ πεξηζηαηηθψλ ηεο 

ππφζεζεο.  ε πεξίπησζε, αλέθεξε, πνπ ε Πξνζθπγή ησλ Αηηεηψλ γίλεη απνδεθηή 

ε πξνζθνξά ηνπο δελ έρεη δπλαηφηεηα επηηπρίαο αθνχ είλαη πέκπηε ζηε ζεηξά απφ 

νηθνλνκηθήο άπνςεο.  πλεπψο νη Αηηεηέο ζηεξνχληαη ελλφκνπ ζπκθέξνληνο. Οη 

ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο πξνζθνξάο ησλ Αηηεηψλ, ππέδεημε, είηε ην πνζφ ηεο 

πξνζθνξάο ηνπο πεξηιακβάλεη ην πνζφ ηεο πξνθαηαβνιήο είηε φρη, παξακέλνπλ 

αθνχ ε Αλαζέηνπζα Αξρή γηα λα παξακείλεη ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο πξνζθνξάο 

ησλ Αηηεηψλ ην ίδην ζα πξέπεη λα επέκβεη θαη λα ηξνπνπνηήζεη ηα επί κέξνπο πνζά 

πνπ δήισζαλ νη Αηηεηέο κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, πξάγκα πνπ δελ επηηξέπεηαη απφ 

ηε ζρεηηθή λνκνζεζία.  Πεξαηηέξσ, ην πνζφ ηεο πξνθαηαβνιήο (€300.000) 

πεξηιακβάλεηαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2015 κε απνηέιεζκα εάλ αλαζηαιεί ε 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ην πνζφ απηφ λα κε κπνξέζεη λα δηαηεζεί θαη 

ελδερνκέλσο λα αθπξσζεί φιε ε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ εθφζνλ δελ 

ππάξρνπλ δηαζέζηκεο πηζηψζεηο ην 2016.  Απφ έξεπλα αγνξάο, αλέθεξε, ε νπνία 

έγηλε γηα ηελ εηνηκαζία ησλ εγγξάθσλ ηνπ δηαγσληζκνχ πξνέθπςε φηη ην 

αλακελφκελν φθεινο απφ ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ αλέξρεηαη ζε 10% επί 
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ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο πξάγκα ην νπνίν ζεκαίλεη φηη εηεζίσο θαη κφλν απφ ηα 

θαχζηκα θίλεζεο, ζα ππάξμεη εμνηθνλφκεζε χςνπο €350.000.   

Δίλαη θαιά γλσζηφ φηη νη δηαδηθαζίεο ελψπηνλ ηεο Αλαζεσξεηηθήο Αξρήο 

Πξνζθνξψλ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ζθνπφ ηελ ελαξκφληζε ηεο Κππξηαθήο 

Γεκνθξαηίαο κε ηηο Δπξσπατθέο Οδεγίεο. Η ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ απηψλ, δελ 

ρσξεί ακθηβνιία, φηη αθνξά θάζε έξγν αλεμάξηεηα πψο ε Αξρή ην ραξαθηεξίδεη, 

επείγνλ ή κε επείγνλ.  

Έρνπκε εμεηάζεη κε πξνζνρή ηηο ζέζεηο ησλ δχν πιεπξψλ.  Δθείλν ην νπνίν 

δηαπηζηψλνπκε είλαη φηη έλα κεγάιν κέξνο φζσλ ν εθπξφζσπνο ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο πξνψζεζε ζηα πιαίζηα ηεο έλζηαζεο ηνπ γηα ρνξήγεζε ησλ πξνζσξηλψλ 

κέηξσλ αθνξνχλ ηελ νπζία ηεο πξνζθπγήο.  Υσξίο λα παξαβιέπνπκε ηα φζα ν 

εθπξφζσπνο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο αλέθεξε ζε ζρέζε κε εμνηθνλνκήζεηο απφ ην 

ιεηηνπξγηθφ θφζηνο, ζεσξνχκε φηη απηφ απφ κφλν ηνπ δελ είλαη αξθεηφ γηα ηε κε 

ρνξήγεζε ησλ πξνζσξηλψλ κέηξσλ.  Όπσο θαη’ επαλάιεςε έρνπκε αλαθέξεη ην 

δεκφζην ζπκθέξνλ δελ πεξηνξίδεηαη ζην ηη είλαη πιένλ ζπκθέξνλ απφ νηθνλνκηθήο 

άπνςεο. Η νινθιήξσζε ησλ δηαγσληζκψλ εληφο ησλ λφκσλ, ησλ θαλνληζκψλ θαη 

ησλ φξσλ ηνπο θαη γεληθά φισλ ησλ λφκηκσλ πιαηζίσλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηε 

λνκνινγία ζπζηαζκίδνληαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. 

Λακβάλνληαο ππφςε φηη ην πνζφ ηεο πξνθαηαβνιήο γηα ηνλ ελ ιφγσ δηαγσληζκφ 

είρε πξνβιεθζεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2015 αιιά ε Αλαζέηνπζα Αξρή κφιηο 
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ιίγνπο κήλεο πξηλ απφ ην ηέινο ηνπ 2015 δήηεζε λα ππνβιεζνχλ νη πξνζθνξέο 

ζηνλ ελ ιφγσ δηαγσληζκφ, ελψ γλψξηδε πνιχ θαιά γηα ηηο δηαδηθαζίεο ελψπηνλ ηεο 

Αλαζεσξεηηθήο Αξρήο Πξνζθνξψλ θαη ην ζχληνκν ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηεο ελψπηνλ ηεο δηαδηθαζίαο, θαηαιήγνπκε φηη ε ρνξήγεζε ησλ 

πξνζσξηλψλ κέηξσλ είλαη πξνο ην δεκφζην ζπκθέξνλ θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην 

άξζξν 24 ηνπ πεξί ησλ Γηαδηθαζηψλ Πξνζθπγήο ζηνλ Σνκέα ηεο χλαςεο 

Γεκφζησλ πκβάζεσλ Νφκνπ, Ν.104(Ι)/2010.  Καηά ζπλέπεηα 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 2015.40/ΗΜΤ κέρξη ηελ έθδνζε ηειηθήο απφθαζεο 

ηεο Αλαζεσξεηηθήο Αξρήο Πξνζθνξψλ επί ηεο Πξνζθπγήο 52/2015. 


