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Μεταξύ: 
 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «G & E THERMOSOLAR LIMITED 

ΚΑΙ ΤΕLMEN LIMITED» 
    
        Αιτούντων 
                          ν. 
 
   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 
        Αναθέτουσας Αρχής 
 
 
Αιτούντες:  ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ «G & E THERMOSOLAR LIMITED ΚΑΙ 

ΤΕLMEN LIMITED» 
            Αντιπροσωπεύθηκε από τους: 

1. Μιχάλη Κυριακίδη, ∆ικηγόρο 
2. Martin Newton, Εκπρόσωπο αιτούσας Κοινοπραξίας 
3. Κώστα Γιαννάκη, Εκπρόσωπο αιτούσας Κοινοπραξίας 

 
 

Αναθέτουσα Αρχή:  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 
 Αντιπροσωπεύθηκε από τους: 

1. Νάταλη Παρτασίδου, ∆ικηγόρο 
2. Τατιάνα Μιχαηλίδου, Συντονίστρια Επιτροπής  
          Αξιολόγησης 
3.  Φίλιππο Ιωάννου, Μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΄Η ΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 
ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΑΡ. 50/2010, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ αρ. ΤΕΧ 077/09  

 

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

εκδόθηκε στις 29 Απριλίου, 2010 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 της Αναθέτουσας Αρχής στο ∆ιαγωνισµό αρ. ΤΕΧ 

077/09 για την «Προµήθεια και Εγκατάσταση Καθισµάτων και Θρανίων για το 

Πανεπιστήµιο Κύπρου». 

 

Κατά την ενώπιον µας ακροαµατική διαδικασία οι εκπρόσωποι της Αναθέτουσας Αρχής 

ανέφεραν ότι φέρουν ένσταση στην παράταση της ισχύος του υπό εξέταση προσωρινού 

µέτρου επικαλούµενοι λόγους δηµοσίου συµφέροντος. Συγκεκριµένα, υποστήριξαν ότι 

σε περίπτωση που το εν λόγω µέτρο παραταθεί, η καθυστέρηση που θα προκληθεί στη 

διαδικασία ανάθεσης και υπογραφής της σύµβασης θα αποτελέσει εµπόδιο στην οµαλή 

λειτουργία του Πανεπιστηµίου Κύπρου κατά το νέο ακαδηµαϊκό έτος, λόγω των 

προβληµάτων στέγασης µεγάλου αριθµού φοιτητών που θα ανακύψουν ως αποτέλεσµα 

της έλλειψης εξοπλισµού.  

 

Οι Αιτητές υποστήριξαν ότι πιθανολογείται η παράβαση του ισχύοντος δικαίου και 

συνεπώς η παράταση του προσωρινού µέτρου απαιτείται για να αποτραπεί η περαιτέρω 

ζηµιά στα συµφέροντα των Αιτητών.  Όσον αφορά στην καθυστέρηση που θα προκληθεί 

µε την παράταση του προσωρινού µέτρου, οι Αιτητές ισχυρίστηκαν ότι δεν θα είναι 

τέτοιας έκτασης που θα δηµιουργήσει ανυπέρβλητα εµπόδια, ενώ αντίθετα σε 

περίπτωση που αυτό δεν παραταθεί, τα συµφέροντα των Αιτητών θα πληγούν 

ανεπανόρθωτα.  

 

Λαµβάνοντας υπόψη τις θέσεις των δύο πλευρών και µελετώντας όλα τα ενώπιον µας 

στοιχεία καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι ιδιαίτερα σε περίπτωση ακύρωσης της 
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προσβαλλόµενης απόφασης είναι αδύνατον να ολοκληρωθούν όλες οι απαιτούµενες 

διαδικασίες (επαναξιολόγηση και κατακύρωση µε πιθανότητα νέου γύρου ιεραρχικών 

προσφυγών) ούτως ώστε το Πανεπιστήµιο Κύπρου να εξοπλιστεί έγκαιρα για το νέο 

ακαδηµαϊκό έτος, η έναρξη του οποίου δεν µπορεί να καθυστερήσει.  Είναι σαφές, ότι µε 

βάση τα υπάρχοντα στενά χρονικά περιθώρια, η παραµικρή καθυστέρηση θα επηρεάσει 

δυσµενώς τα συµφέροντα των φοιτητών τα οποία δεν µπορούµε να παραγνωρίσουµε. 

Πέραν των πιο πάνω, σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι, εκ πρώτης όψεως, δεν φαίνεται 

να υπήρξε οποιαδήποτε κωλυσιεργία στις ενέργειες της Αναθέτουσας Αρχής, και µε 

δεδοµένη τη δυνατότητα διεκδίκησης αποζηµιώσεων από τους Αιτητές, σε περίπτωση 

που το αποτέλεσµα της παρούσας Ιεραρχικής Προσφυγής τους δικαιώσει, κρίνουµε ότι 

συντρέχουν οι πρόνοιες του άρθρου 56(9) του Ν. 101(Ι)/2003 που αφορούν το δηµόσιο 

συµφέρον και οι αρνητικές συνέπειες από την παράταση του µέτρου στο δηµόσιο 

συµφέρον και στα συµφέροντα τρίτων θα είναι σοβαρότερες από την ωφέλεια του 

αιτούντος. 

 

Ως εκ τούτου, η ισχύς του εκδοθέντος την 29.4.2010 στα πλαίσια της παρούσας 

Ιεραρχικής Προσφυγής προσωρινού µέτρου τερµατίζεται.  

 
 


