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ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ Ή ΣΗ ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΣΗΝ ΠΡΟΦΤΓΗ ΑΡ. 
48/2013 
 

 

Η παξνύζα εμέηαζε αθνξά ηελ ρνξήγεζε πξνζσξηλώλ κέηξσλ γηα αλαζηνιή ηεο 

δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ή ηεο εθηέιεζεο πξάμεο ή απόθαζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ή 

ηεο ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο, ζηελ Πξνζθπγή κε αξηζκό 48/2013 πνπ θαηαρσξήζεθε 

ζηελ Αλαζεσξεηηθή Αξρή Πξνζθνξώλ δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν. 104(Θ)/2010 

αλαθνξηθά ην Δηαγσληζκό αξ. CyBC 6/2013, κε ηίηιν «High Definition Multichannel 

Playout System». 

 

 

ε ηειεθσληθή επηθνηλσλία κε ηελ Αλαζεσξεηηθή Αξρή Πξνζθνξώλ νη εθπξόζσπνη ησλ 

Αηηεηώλ ηελ πιεξνθόξεζαλ όηη δελ ζα παξαζηνύλ ζηελ εμέηαζε ρνξήγεζεο 

Πξνζσξηλώλ Μέηξσλ επί ηεο Πξνζθπγήο κε αξηζκό 48/2013.  Καηά ηελ ελώπηνλ καο 

δηαδηθαζία νη Αηηεηέο ή εθπξόζσπνη ηνπο δελ παξνπζηάζηεθαλ.   

 

 

Οη εθπξόζσπνη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο αλέθεξαλ όηη ιόγσ ηνπ όηη ε άιιε πιεπξά δελ 

έρεη παξνπζηαζηεί θαζόινπ δελ ζα πξέπεη λα ρνξεγεζνύλ Πξνζσξηλά Μέηξα, αθνύ 

είλαη θνηλώο απνδεθηό λνκηθό αμίσκα όηη εθείλνο ν νπνίνο επηδηώθεη θάηη ζα πξέπεη λα 

παξνπζηαζηεί θαη λα ην ππνζηεξίμεη, θάηη πνπ δελ έρεη γίλεη.   

 

Αλέθεξαλ πεξεηαίξσ όηη θέξνπλ έλζηαζε ζηελ ρνξήγεζε Πξνζσξηλώλ Μέηξσλ γηα 

αλαζηνιή ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο θαη ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο, ηζρπξηδόκελνη όηη ην 

δεκόζην ζπκθέξνλ επηβάιιεη ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο εληόο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο 

θαζόηη ν πξνϋπνινγηζκόο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν Δηαγσληζκό 

ηζρύεη κέρξη ην ηέινο ηνπ ρξόλνπ θαη αλ δελ ππνγξαθεί ε ζρεηηθή ζύκβαζε ηόηε ην 

ζρεηηθό θνλδύιη ζα ραζεί θαη ην έξγν ζα καηαησζεί.  Οπόηε, θαηέιεμαλ, εάλ ρνξεγεζνύλ 

Πξνζσξηλά Μέηξα δελ ζα είλαη πξνο όθεινο θαλελόο, νύηε ηνπ Αηηεηή νύηε ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο.   
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Με βάζε ηα πην πάλσ θαη ιακβάλνληαο ηδηαίηεξα ππόςε ηνλ βάζηκν θίλδπλνλ πιήξνπο 

καηαίσζεο ηνπ έξγνπ θξίλνπκε όηη δελ ζπληξέρνπλ ιόγνη ρνξήγεζεο ηνπ Πξνζσξηλνύ 

Μέηξνπ αθνύ ζε ηέηνηα πεξίπησζε δελ πξνζηαηεύνληαη νύηε θαη ηα ζπκθέξνληα ησλ 

Αηηεηώλ.   

 

Ωο εθ ηνύηνπ απνθαζίδνπκε νκόθσλα ηελ κε ρνξήγεζε πξνζσξηλώλ κέηξσλ γηα 

αλαζηνιή ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ή ηεο εθηέιεζεο πξάμεο ή απόθαζεο ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο ή ηεο ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο, ζην Δηαγσληζκό κε αξ. CyBC 

6/2013. 


