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Μεταξύ: 
 
 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ OTV FRANCE – CYBARCO LTD 
 
        Αιτούντων 
                  ν. 
 
 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
 
        Αναθέτουσας Αρχή 
 
 
 
Αιτούντες:     ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ OTV FRANCE – CYBARCO LTD 

     Αντιπροσωπεύθηκε από τους: 
1.  κα Κάτια Κακουλλή ∆ικηγόρο 
2.  κ. Στέλιο Παναγίδη, ∆ικηγόρο 
3.  κα Noell Lenoir, ∆ικηγόρο 
4.  κ. Gaetan Verhoosel, ∆ικηγόρο 

                                                                 5.  κ. Τάκη Παλαικυθρίτη, Εκπρόσωπο της Cybarco 
                                                                        
 
 
Αναθέτουσα Αρχή:   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

     Αντιπροσωπεύθηκε από τους: 
1.  κ. Κωνσταντίνο Αιµιλιανίδη, ∆ικηγόρο 
2.  κ. Αχιλλέα Αιµιλιανίδη, ∆ικηγόρο 
3.  κ. Θεοδόσιο Σέπο, ∆ιευθυντή  
 Οικονοµικών Υπηρεσιών ΣΑΛ 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΑΡ. 84/2005, ΗΜΕΡ. 
11.10.2005, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΡ. 10/2004 
 
Στην παρούσα Αίτησή τους που καταχωρήθηκε την 11.10.2005, οι Αιτητές ζητούν τη λήψη 
Προσωρινού Μέτρου που θα εµποδίζει την Αναθέτουσα Αρχή να υπογράψει σύµβαση 
ανάθεσης του έργου για τη µελέτη, σχεδίαση, κατασκευή και δεκαετή λειτουργία και 
συντήρηση του εργοστασίου Επεξεργασίας Λυµάτων στην Ανθούπολη (αρ. προσφοράς 
10/2004) στην εταιρεία W.T.E. Bamag. 
 
Η Αίτηση για λήψη προσωρινού µέτρου καταχωρήθηκε ταυτόχρονα µε την Ιεραρχική 
Προσφυγή 84/2005, µε την οποία ζητούν ακύρωση της απόφασης για κατακύρωση της 
προσφοράς στην πιο πάνω εταιρεία και για τους λόγους που επικαλούνται στην Προσφυγή 
τους. 
 
Κατά την ακρόαση της Αίτησης την 14.10.2005 κατέστη γνωστό ότι η Αναθέτουσα Αρχή 
υπέγραψε τη σύµβαση µε την αναφερόµενη εταιρεία την 12.10.2005. 
 
Η ∆ικηγόρος των Αιτητών, αφού εξέφρασε τη δυσαρέσκειά και διαµαρτυρία της για το γεγονός 
της  υπογραφής  της  σύµβασης,  έθεσε  διάφορα θέµατα τα οποία αφορούν τη διάσταση  του  
Ν. 101(Ι)/2003 µε την Οδηγία 92/13 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κενά που 
παρουσιάζονται στην Κυπριακή Νοµοθεσία σχετικά µε την προστασία των Αιτητών που 
ζητούν τη λήψη προσωρινού µέτρου. 
 
Χωρίς να παραβλέπουµε το γεγονός ότι η διαδικασία για αναστολή της ανάθεσης ή την 
υπογραφή της σύµβασης όπως αναφέρεται στο άρθρο 56(8) του Νόµου, δεν παρέχει επαρκή 
προστασία ενδεχοµένως στους προσφοροδότες για να αποτρέψουν την υπογραφή της 
σύµβασης, εντούτοις θεωρούµε ότι είναι ξεκάθαρο το θέµα ότι δεν µπορούµε να δώσουµε 
προσωρινό µέτρο για την υπογραφή της σύµβασης εφ΄ όσον η υπογραφή αυτή έχει 
συντελεστεί πριν την ακρόαση της σχετικής αίτησης.  Οι διατάξεις των άρθρων 55(1), 56(1), 
56(6) και 56(11) του Νόµου δεν αφήνουν περιθώρια αµφιβολίας για τη δυνατότητά µας να 
εξετάσουµε αίτηση για λήψη προσωρινού µέτρου αναστολής της υπογραφής της σύµβασης 
µετά τη σχετική υπογραφή. 
 
Ως εκ τούτου θεωρούµε ότι η παρούσα Αίτηση είναι άνευ αντικειµένου και ως εκ τούτου 
απορρίπτεται. 


