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    Αντιπροσωπεύθηκε από τον:   
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ΑΠΟΦΑΣΗ  ΣΤΗΝ  ΑΙΤΗΣΗ  ΓΙΑ  ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ Ή ΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ  
ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΑΡ. 104/2009,  ΗΜΕΡ.  11.12.2009, 
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΡ. 20/2009 
 

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

εκδόθηκε στις 11 ∆εκεµβρίου, 2009 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 του Αναθέτοντος Φορέα στο ∆ιαγωνισµό 

αρ. 20/2009 αναφορικά µε «Κατασκευαστικές εργασίες αξιοποίησης και ανάπλασης του 

χερσαίου χώρου του Παλιού Λιµανιού Λεµεσού». 

 

Κατά την ενώπιον µας διαδικασία ο δικηγόρος του Αναθέτοντα Φορέα υποστήριξε αρχικά 

ότι οι αιτητές δεν έχουν έννοµο συµφέρον να προσβάλουν την απόφαση κατακύρωσης 

καθότι η προσφορά τους κρίθηκε άκυρη κατά την αξιολόγηση των προσφορών αφού δεν 

συµµορφώθηκαν µε ουσιώδη όρο του διαγωνισµού που αφορά την εγγύηση συµµετοχής.  

Πέραν τούτου υποστήριξε την µη παράταση της ισχύος του µέτρου γιατί θεωρεί ότι δεν 

πιθανολογείται σοβαρά η παράβαση του ισχύοντος δικαίου αφού οι ισχυρισµοί των 

Αιτητών είναι γενικοί και αόριστοι και ότι ο Αναθέτων Φορέας ενήργησε στα πλαίσια του 

νόµου.   

 

Υποστήριξε επίσης ότι η παράταση της ισχύος του µέτρου δεν είναι αναγκαία για να 

αποτραπεί η περαιτέρω ζηµιά των συµφερόντων των Αιτητών, καθότι ενδεχόµενη ζηµιά 

µπορεί να αποτιµηθεί σε χρήµα και συνεπώς αν επιτύχει η παρούσα Ιεραρχική 

Προσφυγή οι Αιτητές θα µπορούν να διεκδικήσουν αποζηµιώσεις. 

 

Ο Αναθέτων Φορέας υποστήριξε περαιτέρω ότι το δηµόσιο συµφέρον θα τρωθεί σε 

δυσανάλογα µεγαλύτερο βαθµό από τη βλάβη που θα υποστεί το συµφέρον των Αιτητών 

καθότι πρόκειται για ένα έργο µεγάλης οικονοµικής, αναπτυξιακής και τουριστικής 

σηµασίας για τη Λεµεσό. 

 

Ο δικηγόρος των Αιτητών αρχικά υποστήριξε ότι το θέµα που εγείρεται σχετικά µε το 

έννοµο συµφέρον των πελατών του είναι θέµα που εµπίπτει στην ουσία της υπόθεσης 

και ως εκ τούτου τυχόν εξέταση του από την Α.Α.Π. σε αυτό το στάδιο θα είναι πρόωρη.  
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Πρόσθετα επανέλαβε τις θέσεις του όπως αυτές αναπτύσσονται στο έντυπο της Αίτησής 

του.  

 

Επίσης ο δικηγόρος των Αιτητών υποστήριξε ότι η παράταση της ισχύος του µέτρου είναι 

αναγκαία για να αποτραπεί περαιτέρω ζηµιά των συµφερόντων των πελατών του γιατί η 

ανάληψη εκτέλεσης του έργου αυτού θα προσθέσει στο κύρος και την φήµη του 

επιτυχόντα οικονοµικού φορέα και συνεπώς η ζηµιά που θα υποστούν οι Αιτητές δεν 

είναι αποτιµητή σε χρήµα. 

 

Τέλος ο δικηγόρος των Αιτητών υποστήριξε ότι οι σύντοµες διαδικασίες που ακολουθεί η 

Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών δεν θα καθυστερήσουν ουσιωδώς την υλοποίηση του 

αντικειµένου της σύµβασης. 

 

Η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών αφού άκουσε όσα λέχθηκαν από τις δύο πλευρές, και 

αφού έλαβε υπόψη της ότι η διαδικασίες ενώπιον της διαρκούν µόνο µερικές βδοµάδες, 

κρίνει ότι το επιχείρηµα του Αναθέτοντα Φορέα αναφορικά µε δηµόσιο συµφέρον δεν 

είναι πειστικό για την µη παράταση του προσωρινού µέτρου.  Οι ισχυρισµοί που αφορούν 

την συµµόρφωση των αιτητών µε τους όρους του διαγωνισµού, και ιδιαίτερα την εγγύηση 

συµµετοχής, εµπίπτουν στην ουσία της υπόθεσης και εποµένως θα εξεταστούν σε 

µεταγενέστερο στάδιο. 

 

Τέλος, µε βάση όλα τα πιο πάνω, κρίνουµε ότι συντρέχουν οι πρόνοιες του άρθρου 56(8) 

του Ν.101(Ι)/2003, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.16(Ι)/2006 και ότι δεν συντρέχουν οι 

πρόνοιες του άρθρου 56(9) που αφορά το δηµόσιο συµφέρον.  Ως εκ τούτου, η ισχύς του 

προσωρινού µέτρου που εκδόθηκε στις 11 ∆εκεµβρίου 2009 παρατείνεται µέχρι την 

έκδοση τελικής απόφασης της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών επί της Ιεραρχικής 

Προσφυγής 104/2009. 


