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Προσφυγή Αρ. 122/2010 

 
 

Μεταξύ: 
   LUCE ATALIOTIS LTD 
       Αιτούντων 
                     ν. 
    
   ∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ  
            
       Αναθέτουσας Αρχής 
 
Αναθεωρητική Αρχή   Ζαχαρίας Τουλούρας, Πρόεδρος 
Προσφορών    Ανδρέας Χριστοφή, Μέλος 
     Ιωσήφ Ιωσηφίδης, Μέλος 
     Κυριάκος Συρίµης, Μέλος 
 
 
Αιτητές:    LUCE ATALIOTIS LTD 
                                                Αντιπροσωπεύθηκε από τους: 

1. Χαράλαµπο Προύντζο, ∆ικηγόρο 
2. Λευτέρη Αταλιώτη, ∆ιευθυντή Αιτούσας Εταιρείας 

 
      
Αναθέτουσα Αρχή:   ∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
                Αντιπροσωπεύθηκε από τους: 

1. Έλενα ∆αµιανού, ∆ικηγόρο 
2. Κωνσταντίνα Μίτσιγγα, ∆ικηγόρο 
3. Μαρία Ιωάννου, Γραµµατειακό Λειτουργό 
4. Χρυστάλλα Baldwin, Επιµετρητή Ποσοτήτων 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Ή ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Ή ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ Ή ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ 
ΑΡ. 122/2010 
 

Η παρούσα εξέταση αφορά την χορήγηση προσωρινών µέτρων για αναστολή της 

διαδικασίας ανάθεσης ή της εκτέλεσης πράξης ή απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής ή 

της υπογραφής της σύµβασης, στην προσφυγή µε αριθµό 122/2010 που καταχωρήθηκε 

στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών δυνάµει του άρθρου 24 του Ν. 104(Ι)/2010 

σχετικά µε τους όρους του ∆ιαγωνισµού αρ. Σ.Υ. 90/2010 µε τίτλο 

«Προµήθεια/παράδοση, περίοδος ευθύνης για ελαττώµατα και πενταετής συντήρηση 

φωτιστικών σωµάτων για την Πλατεία Σολωµού στη Λευκωσία». 

 

Ο υπό εξέταση διαγωνισµός προκηρύχθηκε στο ηλεκτρονικό σύστηµα δηµοσίων 

συµβάσεων στις 8.11.2010 ως εµπίπτων στην κατηγορία «Έργα» µε εκτιµώµενη αξία 

χωρίς ΦΠΑ το ποσό των €410.000. Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Νόµου 104(Ι)/2010 η 

κατηγοριοποίηση του αντικειµένου της εκάστοτε σύµβασης (έργα, προµήθειες ή 

υπηρεσίες), σε συνδυασµό µε την εκτιµώµενη αξία της, είναι αποφασιστικής σηµασίας 

για το πεδίο εφαρµογής του.  

 

Ενόψει τούτου, κατά την ενώπιον µας διαδικασία, οι ∆ικηγόροι των δύο µερών κάλεσαν 

την Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών να αποφασίσει κατά πόσο ορθά ο εν λόγω 

διαγωνισµός έχει κατηγοριοποιηθεί ως «Έργο», αφού σε τέτοια περίπτωση, σε 

συνδυασµό µε την εκτιµώµενη αξία των €410.000, εκπίπτει του πεδίου εφαρµογής του 

Νόµου 104(Ι)/2010 µε αποτέλεσµα η ΑΑΠ να καθίσταται αναρµόδιο όργανο για εξέταση 

της παρούσας προσφυγής.  

 

Εξετάζοντας τις θέσεις των δύο πλευρών, καθώς και το σύνολο των στοιχείων που 

τέθηκαν ενώπιον µας, διαπιστώνουµε τα ακόλουθα: 

 

1. Το άρθρο 2 του Ν. 12(Ι)/2006 ορίζει ότι  

i. «δηµόσιες συµβάσεις έργων» σηµαίνει τις δηµόσιες συµβάσεις που έχουν 
ως αντικείµενο είτε την εκτέλεση, είτε ταυτόχρονα τη µελέτη και την 
εκτέλεση εργασιών που αφορούν µία από τις δραστηριότητες που 
αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι ή ενός έργου, είτε ακόµη την 
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πραγµατοποίηση, µε οποιαδήποτε µέσα, ενός έργου το οποίο 
ανταποκρίνεται στις επακριβώς οριζόµενες από την αναθέτουσα αρχή 
ανάγκες,· 

ii. «δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών» σηµαίνει τις δηµόσιες συµβάσεις άλλες 
από αυτές που αναφέρονται στην ερµηνεία του όρου «δηµόσιες συµβάσεις 
έργων», οι οποίες έχουν ως αντικείµενο την αγορά, τη χρηµατοδοτική 
µίσθωση, τη µίσθωση ή τη µίσθωση – πώληση (hire purchase), µε ή χωρίς 
δικαίωµα αγοράς, προϊόντων:  
Νοείται ότι, δηµόσια σύµβαση, η οποία έχει ως αντικείµενο την προµήθεια 
προϊόντων και περιλαµβάνει, παρεµπιπτόντως, εργασίες τοποθέτησης και 
εγκατάστασης, θεωρείται ως δηµόσια σύµβαση προµηθειών, 

iii. «έργο» σηµαίνει το αποτέλεσµα ενός συνόλου οικοδοµικών εργασιών ή 
εργασιών πολιτικού µηχανικού που προορίζεται να πληροί αυτό καθαυτό 
µια οικονοµική ή τεχνική λειτουργία. 

 

2. Ο τίτλος του παρόντος διαγωνισµού όπως διατυπώνεται στην αρχική σελίδα και 

επαναλαµβάνεται σε όλη την έκταση των εγγράφων του είναι ο ακόλουθος: 

«Προµήθεια/παράδοση, περίοδος ευθύνης για ελαττώµατα και πενταετής 

συντήρηση φωτιστικών σωµάτων για την Πλατεία Σολωµού στη Λευκωσία». 

Επίσης, σύµφωνα µε το ∆ελτίο Ποσοτήτων υπ’ αρ. 1 του τόµου Α, «το 

αντικείµενο του διαγωνισµού αφορά την προµήθεια, παράδοση στο εργοτάξιο και 

περίοδο ευθύνης ελαττωµάτων των φωτιστικών σωµάτων για το πιο πάνω 

Έργο». Το Έργο στο οποίο αναφέρεται, είναι η διαµόρφωση Σταθµού 

µετεπιβίβασης – Επίπεδο Πλατείας Σολωµού, όπως περιγράφεται και αναλύεται 

στο ίδιο έγγραφο. Στο ∆ελτίο Ποσοτήτων υπ’ αρ. 2, στο οποίο καταγράφονται οι 

τύποι των φωτιστικών που θα προσφερθούν, προνοείται µόνο προµήθεια και 

παράδοση των φωτιστικών, που θα γίνεται στο εργοτάξιο. 

 

3. Στον τόµο Β των εγγράφων του διαγωνισµού (Γενικοί και ειδικοί όροι 

συµβολαίου), το Μέρος Ι των Γενικών Όρων τιτλοφορείται «Όροι του συµβολαίου 

διορισµένης υπεργολαβίας (Για Προµήθεια Προϊόντων)». 

 

Έχοντας υπόψη όσα έχουν αναφερθεί, καθώς και το νοµικό πλαίσιο που έχουµε 

παραθέσει, κρίνουµε ότι εσφαλµένα η Αναθέτουσα Αρχή κατηγοριοποίησε ως «Έργο» 

το αντικείµενο του παρόντος διαγωνισµού, καθότι είναι ξεκάθαρο τόσο από τον τίτλο, 

όσο και από το σύνολο των εγγράφων ότι εµπίπτει στην κατηγορία της «δηµόσιας 



4 
 
σύµβασης προµηθειών». Η θέση της Αναθέτουσας Αρχής ότι πρόκειται για 

«εγκατάσταση συστηµάτων φωτισµού» τάξης 45.34, το οποίο µε βάση το Παράρτηµα Ι 

του Νόµου 12(Ι)/2006 συγκαταλέγεται στα «έργα» δεν µας βρίσκει σύµφωνους, εφόσον 

δεν έχουµε εντοπίσει οποιαδήποτε αναφορά σε εγκατάσταση από τον ίδιο τον 

επιτυχόντα προσφοροδότη των φωτιστικών που θα προµηθεύσει. Αντίθετα, καθίσταται 

σαφές ότι η υποχρέωση του περιορίζεται µόνο στην προµήθεια και παράδοση των εν 

λόγω φωτιστικών καθώς και την συντήρηση τους. 

 

Συνεπώς, κρίνουµε ότι µε εύρηµα την ορθή κατηγοριοποίηση του αντικειµένου του 

διαγωνισµού ως «προµήθεια», σε συνδυασµό µε την εκτιµώµενη αξία των €410.000, 

εµπίπτει του πεδίου εφαρµογής του Νόµου 104(Ι)/2010 µε αποτέλεσµα η ΑΑΠ να έχει 

αρµοδιότητα για εξέταση της παρούσας προσφυγής. Μετά από το εύρηµα µας αυτό, 

αναµένεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή θα ενεργήσει ανάλογα. 

 

Με βάση τα πιο πάνω η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών κρίνει ότι στοιχειοθετούνται 

λόγοι χορήγησης προσωρινών µέτρων και δεν συντρέχουν οι πρόνοιες του άρθρου 

24(2) του Ν. 104(Ι)/2010, που αφορά το δηµόσιο συµφέρον.  

 

Ως εκ τούτου αποφασίζουµε οµόφωνα την χορήγηση προσωρινών µέτρων για 

αναστολή της διαδικασίας ανάθεσης ή της εκτέλεσης πράξης ή απόφασης της 

Αναθέτουσας Αρχής ή της υπογραφής της σύµβασης, στο διαγωνισµό µε αρ. Σ.Υ. 

90/2010 µέχρι την έκδοση τελικής απόφασης της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών 

επί της Ιεραρχικής Προσφυγής 122/2010. 


