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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. 39/2014 
 

Ζ παξνύζα δηαδηθαζία αθνξά ηελ εμέηαζε ρνξήγεζεο 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 

39/2014 αλαθνξηθά κε ην Γηαγσληζκό 07/2014 κε ηίηιν «Αποκομιδή, Μεηαθορά και 

Απόρριυη Απορριμμάηφν ηοσ Δήμοσ Ιδαλίοσ και ηης Κοινόηηηας Ποηαμιάς».   

 

Καηά ηελ ελώπηνλ καο δηαδηθαζία ν εθπξόζσπνο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

πιεξνθόξεζε ηελ Αλαζεσξεηηθή Αξρή Πξνζθνξώλ όηη δελ θέξεη έλζηαζε ζηελ 

ρνξήγεζε Πξνζσξηλώλ Μέηξσλ κέρξη ηελ εμέηαζε θαη ηειηθή απόθαζε ηεο 

Αλαζεσξεηηθήο Αξρήο Πξνζθνξώλ λννπκέλνπ όηη ε εθδίθαζε ηεο ππόζεζε ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα. Πεξαηηέξσ «εάν ασηό δεν είναι εθικηό» 

ζεκείσζε «ηόηε η Αναθέηοσζα Αρτή ενίζηαηαι ζηην τορήγηζη προζφρινών μέηρφν 

εθόζον θεφρεί όηι δεν εσζηαθούν οι ιζτσριζμοί ηφν Αιηηηών και όηι η Αναθέηοσζα Αρτή 

θα σποζηεί οικονομικό κόζηος ενώ παράλληλα θα δημιοσργηθούν προβλήμαηα οτληρίας 

δημόζιας σγείας και ηαλαιπφρίας από ηην μη αποκομιδή ηφν ζκσβάλλφν».   

 

Ζ δηθεγόξνο ησλ Αηηεηώλ δήηεζε ηε ρνξήγεζε πξνζσξηλώλ κέηξσλ ζηε βάζε ησλ 

ιόγσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην έληππν ηεο πξνζθπγήο θαη ζεκείσζε εηδηθόηεξα όηη 

ππάξρεη ζνβαξή ππόζεζε πξνο εθδίθαζε αθνύ πηζαλνινγείηαη ζνβαξά ε παξάβαζε 

ηνπ ηζρύνληνο δηθαίνπ.  Σπγθεθξηκέλα, ππνζηήξημε όηη ν επηηπρώλ πξνζθνξνδόηεο δελ 

πιεξoί ζπγθεθξηκέλνπο όξνπο ησλ εγγξάθσλ ηνπ δηαγσληζκνύ.   

 

Τέινο ππνζηήξημε όηη δελ ζπληξέρνπλ νπνηνηδήπνηε ιόγνη δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο πνπ 

λα εκπνδίδνπλ ηελ ρνξήγεζε πξνζσξηλώλ κέηξσλ αθνύ ελ πάζε πεξηπηώζεη κέρξη θαη 

ζήκεξα ε απνθνκηδή ζθπβάιισλ ζπλερίδεηαη θαλνληθά ελώ ν πξνεγνύκελνο 

δηαγσληζκόο έιεμε ζηηο 31.12.2013 θαη ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζπλερίδεη λα αλαλεώλεη ηελ 

ζύκβαζε πνπ είραλ νη Αηηεηέο καδί ηεο.  Σπλεπώο νη ηζρπξηζκνί ηεο όηη ζα δεκηνπξγεζεί 

νριεξία θαη ηαιαηπσξία από ηελ ρνξήγεζε πξνζσξηλώλ κέηξσλ δελ επζηαζνύλ.   
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Με βάζε ηα όζα αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθπγή θαη ιακβάλνληαο ππόςε όζα ε 

Αλαζέηνπζα Αξρή θαη νη Αηηεηέο έρνπλ πξνβάιεη ζεσξνύκε όηη ε ρνξήγεζε 

πξνζσξηλώλ κέηξσλ είλαη πξνο ην δεκόζην ζπκθέξνλ θαηά ηα πξνβιεπόκελα ζην 

άξζξν 24 ηνπ Ν.104(Η)/2010.  Όζα ε Αλαζέηνπζα Αξρή πξόβαιε πξνο ππνζηήξημε ηεο 

έλζηαζεο ηεο, ε νπνία ζεκεηώλνπκε όηη πξνβιήζεθε γηα ζθνπνύο πηζηεύνπκε 

εμαζθάιηζεο ζύληνκεο εκεξνκελίαο αθξόαζεο ηεο ππόζεζεο, δελ απνηεινύλ βάζηκνπο 

ιόγνπο γηα κε ρνξήγεζε πξνζσξηλώλ κέηξσλ.   

 

Ωο εθ ηνύηνπ απνθαζίδνπκε νκόθσλα ηελ ρνξήγεζε πξνζσξηλώλ κέηξσλ γηα 

αλαζηνιή ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ή ηεο εθηέιεζεο πξάμεο ή απόθαζεο ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο ή ηεο ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο, ζην δηαγσληζκό αξ. 07/2014 

κέρξη ηελ έθδνζε ηειηθήο απόθαζεο ηεο Αλαζεσξεηηθήο Αξρήο Πξνζθνξώλ επί ηεο 

Πξνζθπγήο 39/2014. 


