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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. 50/2015 

Η παξνύζα δηαδηθαζία αθνξά ηελ εμέηαζε ρνξήγεζεο πξνζσξηλώλ κέηξσλ γηα 

αλαζηνιή ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ή ηεο εθηέιεζεο πξάμεο ή απόθαζεο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ («ε Αλαζέηνπζα Αξρή») ή ηεο ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο, 

ζηελ Πξνζθπγή κε αξηζκό 50/2015 αλαθνξηθά κε ην Γηαγσληζκό ΣΔΥ 006/15 γηα 

ηε «Σπληήξεζε Ηιεθηξνκεραλνινγηθνύ Εμνπιηζκνύ θαη Υπεξεζηώλ ζε Κηεξηαθέο 

Εγθαηαζηάζεηο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ». 

Ο ελ ιόγσ δηαγσληζκόο πξνθεξύρζεθε από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζηηο 8.6.2015 

κε ηειεπηαία εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ ηελ 28.7.2015 κεηά από 

παξάηαζε. ηηο 18.9.2015 ε Αλαζέηνπζα Αξρή θνηλνπνίεζε ζηνπο Αηηεηέο ηελ 

απόθαζε ηεο γηα θαηαθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ ζηελ εηαηξεία SMC Joint Venture.  

Η πξνζθνξά ησλ Αηηεηώλ δελ επηιέγεθε ιόγσ ςειόηεξεο πξνζθεξζείζαο ηηκήο, 

κε απνηέιεζκα ηελ θαηαρώξεζε από απηνύο ηεο Πξνζθπγήο αξ. 50/2015.   

Καηά ηελ ελώπηνλ καο δηαδηθαζία ε δηθεγόξνο ησλ Αηηεηώλ δήηεζε ηελ ρνξήγεζε 

πξνζσξηλώλ κέηξσλ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 24(2) ηνπ πεξί ησλ Γηαδηθαζηώλ 

Πξνζθπγήο ζηνλ Σνκέα ηεο ύλαςεο Γεκόζησλ πκβάζεσλ Νόκνπ 104(Ι)/2010 

ην νπνίν πξνβιέπεη κεηαμύ άιισλ όηη «θαηά ηελ εμέηαζε ηνπ ελδερνκέλνπ ιήςεο 

πξνζσξηλώλ κέηξσλ, θαηά ηα πξνβιεπόκελα ζηελ παξάγξαθν (α) ηνπ εδαθίνπ (η), ε 
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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». 

Τπνζηήξημε πεξαηηέξσ όηη ε ρνξήγεζε ησλ πξνζσξηλώλ κέηξσλ δηθαηνινγείηαη 

ζηε βάζε ηνπ ηζρπξηζκνύ ησλ Αηηεηώλ όηη ε πξνζθνξά ηεο επηηπρνύζαο είλαη 

εθηόο πξνδηαγξαθώλ.  Παξαβηάδεη, αλέθεξε, νπζηώδεηο όξνπο ησλ εγγξάθσλ ηνπ 

δηαγσληζκνύ θαη εηδηθόηεξα ηνλ όξν 6.2.3 ηνπ Μέξνπο Α ησλ εγγξάθσλ ηνπ 

δηαγσληζκνύ ζε ζρέζε κε ηηο ηερληθέο θαη επαγγεικαηηθέο ηθαλόηεηεο. 

Με αλαθνξά ζε απνθάζεηο ηεο Αλαζεσξεηηθήο Αξρήο Πξνζθνξώλ ππνζηήξημε όηη 

ππό ηηο πεξηζηάζεηο ηεο ππόζεζεο δελ ζπληξέρνπλ ιόγνη δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο 

πνπ λα δηθαηνινγνύλ ηε κε αλαζηνιή ηεο δηαδηθαζίαο.  Η Αλαζέηνπζα Αξρή, 

ππέβαιε, δελ δηθαηνινγείηαη ζηε βάζε ιαλζαζκέλνπ πξνγξακκαηηζκνύ ηεο λα 

επηθαιείηαη ηε ιήμε ηνπ πξνεγνύκελνπ ζπκβνιαίνπ ή ηα όπνηα άιια πξνβιήκαηα 

ελδερόκελα λα πξνθύςνπλ γηα λα ππνζηεξίμεη όηη δελ δηθαηνινγείηαη ε ρνξήγεζε 

ησλ πξνζσξηλώλ κέηξσλ. Τπάξρνπλ, ππέδεημε, δηαδηθαζίεο πνπ κπνξνύλ λα 

αθνινπζεζνύλ κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο Πξνζθπγήο ελώπηνλ ηεο 

Αλαζεσξεηηθήο Αξρήο Πξνζθνξώλ.  ε δεκόζηνπο δηαγσληζκνύο γηα ηνπο νπνίνπο 

έρεη ζεζπηζηεί εμεηδηθεπκέλν πιαίζην ειέγρνπ ηεο λνκηκόηεηαο ησλ απνθάζεσλ 
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θαηαθύξσζεο από ηελ Αλαζεσξεηηθή Αξρή Πξνζθνξώλ δελ δηθαηνινγείηαη ε 

πξνβνιή σο ιόγνπ γηα κε ρνξήγεζε ησλ πξνζσξηλώλ κέηξσλ ε κηθξή 

θαζπζηέξεζε πνπ ζα ζεκεησζεί κέρξη ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απόθαζεο από 

ηελ Αλαζεσξεηηθή Αξρή Πξνζθνξώλ. 

Η Αλαζέηνπζα Αξρή, κέζσ ηεο δηθεγόξνπ ηεο, έθεξε έλζηαζε ζηε ρνξήγεζε 

πξνζσξηλώλ κέηξσλ ηζρπξηδόκελε όηη ηπρόλ ρνξήγεζε ηνπο ζα έρεη αξλεηηθέο 

ζπλέπεηεο πνιύ πεξηζζόηεξεο από ηα νθέιε, ιόγσ ησλ εηδηθώλ πεξηζηαηηθώλ ηεο 

ππόζεζεο.  Σν πξνεγνύκελν ζπκβόιαην, αλέθεξε, ην νπνίν αθνξνύζε κόλν ηα 

κεραλνινγηθά, έιεμε ζηηο 2.10.2015 θαη ην Παλεπηζηήκην ην νπνίν ζηεγάδεηαη ζε 

88 θηίξηα ζα πξέπεη λα πξνρσξήζεη άκεζα ζε ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο κε ηελ 

επηηπρνύζα ώζηε λα κελ κείλεη ρσξίο θάιπςε γηα ειεθηξνκεραλνινγηθή 

ζπληήξεζε. Η ζπληήξεζε ηνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ αλέθεξε είλαη «έλα πνιύ ζεκαληηθό έξγν». Σν Παλεπηζηήκην 

ζηεγάδεηαη ζε πνιύπινθεο θαη πνιπζύλζεηεο εγθαηαζηάζεηο ε ζπληήξεζε ησλ 

νπνίσλ είλαη επί 24σξνπ βάζεσο.  Μεηά από ζρεηηθέο εξσηήζεηο ζε ζρέζε κε ην 

πξνεγνύκελν ζπκβόιαην ν εθπξόζσπνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ δηεπθξίληζε όηη ν 

πξνεγνύκελνο δηαγσληζκόο αθνξνύζε κόλν ηα κεραλνινγηθά, ελώ ζηνλ παξόληα 

δηαγσληζκό ζπκπεξηιήθζεθαλ θαη ηα ειεθηξνινγηθά, ηα νπνία κέρξη ηελ 

ππνγξαθή ηνπ παξόληνο ζπκβνιαίνπ θαιύπηνληαη κε κηθξά ζπκβόιαηα ή 

εζσηεξηθά από ην Παλεπηζηήκην.  Λόγσ ηεο αύμεζεο όκσο ησλ εγθαηαζηάζεσλ 
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πξνέθπςε αλάγθε ν δηαγσληζκόο λα θαιύςεη ηόζν ηα ειεθηξνινγηθά όζν θαη ηα 

κεραλνινγηθά. Δίλαη αλαγθαίν, αλέθεξε, ε αθαδεκατθή θνηλόηεηα λα ιεηηνπξγήζεη 

θαη ηπρόλ ρνξήγεζε ησλ πξνζσξηλώλ κέηξσλ «ζα δπζθνιέςεη ηα πξάγκαηα ζε 

κεγάιν βαζκό».  Γηα θάζε εληνιή εξγαζίαο ζα πξέπεη λα γίλνληαη πξνζθνξέο νη 

νπνίεο θαη λα αμηνινγνύληαη.    

Δίλαη θαιά γλσζηό όηη νη δηαδηθαζίεο ελώπηνλ ηεο Αλαζεσξεηηθήο Αξρήο 

Πξνζθνξώλ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ζθνπό ηελ ελαξκόληζεο ηεο Κππξηαθήο 

Γεκνθξαηίαο κε ηηο Δπξσπατθέο Οδεγίεο. Η ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηώλ απηώλ, δελ 

ρσξεί ακθηβνιία, όηη αθνξά θάζε έξγν αλεμάξηεηα πώο ε Αξρή ην ραξαθηεξίδεη.  

Σν ζπγθεθξηκέλν έξγν ην ραξαθηήξηζε σο «έξγν πνιύ ζεκαληηθό θαη έλα από ηα 

ζεκαληηθόηεξα ηνπ παλεπηζηεκίνπ» κε ζθνπό βέβαηα λα ππνζηεξίμεη όηη γηα 

ζθνπνύο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο δελ δηθαηνινγείηαη ε ρνξήγεζε ησλ κέηξσλ.  

Έρνπκε εμεηάζεη κε πξνζνρή ηηο ζέζεηο ησλ δύν πιεπξώλ θαη καο έρεη 

πξνβιεκαηίζεη ηδηαίηεξα ε ζέζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ζε ζρέζε κε ηηο 

δπζθνιίεο πνπ ζα αληηκεησπίζεη ε αθαδεκατθή θνηλόηεηα. Έρνπκε όκσο θαη’ 

επαλάιεςε αλαθέξεη όηη ην δεκόζην ζπκθέξνλ επηβάιιεη ηελ νινθιήξσζε ησλ 

δηαγσληζκώλ εληόο ησλ λόκσλ, ησλ θαλνληζκώλ, ησλ όξσλ ηνπο θαη γεληθά όισλ 

ησλ λόκηκσλ πιαηζίσλ πνπ θαζνξίδνληαη από ηε λνκνινγία.  Θεσξνύκε όηη ε 

επίθιεζε θαη κόλν από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ησλ δπζθνιηώλ πνπ ζα πξνθύςνπλ 
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γηα θάιπςε ηνπ θελνύ πνπ ζα ππάξρεη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο πξνζθπγήο από 

ηελ Αλαζεσξεηηθή Αξρή Πξνζθνξώλ δελ κπνξεί λα εμνπδεηεξώζεη ηελ αλάγθε 

νινθιήξσζεο ηνπ δηαγσληζκνύ εληόο ησλ δηαδηθαζηώλ πνπ πξνβιέπνληαη κεηαμύ 

ησλ νπνίσλ θαη ε δηαδηθαζία ελώπηνλ ηεο Αλαζεσξεηηθήο Αξρήο Πξνζθνξώλ. Η 

Αλαζέηνπζα Αξρή γλώξηδε ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνεγνύκελεο ζύκβαζεο 

θαη είρε θαζήθνλ λα πξνγξακκαηίζεη ηα ηνπ λένπ δηαγσληζκνύ έηζη ώζηε λα κε 

δεκηνπξγείηαη ην όπνην θελό από δηθέο ηεο αβιεςίεο.  Δάλ εγίλεην δεθηή ε ζέζε 

ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, δεδνκέλνπ όηη ππάξρνπλ λόκηκεο δηαδηθαζίεο ζηε βάζε 

ησλ νπνίσλ νη αλάγθεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ αλαθνξηθά κε ην αληηθείκελν ηνπ 

δηαγσληζκνύ κπνξνύλ λα θαιπθζνύλ, ζα ζήκαηλε όηη νη όπνηεο δπζθνιίεο ηπρόλ ζα 

αληηκεησπίζεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή απηέο ππνβαζκίδνπλ ζε βαζκό πνπ 

εμνπδεηεξώλνπλ νηηδήπνηε άιιν ζπλππνινγίδεηαη γηα ηελ θαηάιεμε ρνξήγεζεο 

πξνζσξηλώλ κέηξσλ.   

Με βάζε ηα πην πάλσ απνθαζίδνπκε νκόθσλα όηη ε ρνξήγεζε ησλ πξνζσξηλώλ 

κέηξσλ είλαη πξνο ην δεκόζην ζπκθέξνλ θαηά ηα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 24 ηνπ 

Ν.104(Ι)/2010.  Ωο εθ ηνύηνπ απνθαζίδνπκε 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. ΣΔΥ 

006/15 κέρξη ηελ έθδνζε ηειηθήο απόθαζεο ηεο Αλαζεσξεηηθήο Αξρήο 

Πξνζθνξώλ επί ηεο Πξνζθπγήο 50/2015. 


