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Προσφυγή Αρ. 29/2011 

 
 

Μεταξύ: 
   I. SOTERIOU CONSTRUCTIONS LTD  
    
         Αιτούντων 
                     ν. 
    
   ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
            
         Αναθέτουσα Αρχή 
 
Αναθεωρητική Αρχή  
Προσφορών:   Ζαχαρίας Τουλούρας, Πρόεδρος 
    Ανδρέας Χριστοφή, Μέλος 
    Νίκος Πιττοκοπίτης, Μέλος 
    Ιωσήφ Ιωσηφίδης, Μέλος 
    Κυριάκος Συρίµης, Μέλος 
 
 
 
Αιτητές:   I. SOTERIOU CONSTRUCTIONS LTD    
    Αντιπροσωπεύθηκε από την: 

Έλενα Μιχαήλ, ∆ικηγόρο 
 
      
Αναθέτουσα Αρχή:  ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ    
                Αντιπροσωπεύθηκε από τις: 

1.  Μόνικα ∆αµιανού, ∆ικηγόρο 
2.  Πασχαλίνα Μαγνήτη, Εκπρόσωπος Αναθέτουσας 

Αρχής. 
 
 
 
 
 
 
Ηµεροµηνία έκδοσης Απόφασης Π.Μ.:  21 Ιουνίου,  2011. 
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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. 29/2011 
 

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 29/2011 που 

καταχωρήθηκε στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών δυνάµει του άρθρου 24 του Ν. 

104(Ι)/2010 αναφορικά µε το ∆ιαγωνισµό αρ. 11∆/2011 µε τίτλο «ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΚΑΙ ΠΑΦΙΑΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΦΟ». 

 

Κατά την ενώπιον µας διαδικασία η δικηγόρος των Αιτητών ανέφερε ότι αιτείται την 

χορήγηση προσωρινών µέτρων για τους λόγους που αναφέρονται στο έντυπο της 

προσφυγής τους και ότι δεν υπάρχει οποιοσδήποτε λόγος δηµοσίου συµφέροντος 

για να µην χορηγηθούν τα Προσωρινά Μέτρα, αφού οι διαδικασίες που 

ακολουθούνται στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών είναι σύντοµες και το δηµόσιο 

συµφέρον επιβάλλει την διεξαγωγή ενός σωστού και δίκαιου ∆ιαγωνισµού.  

Συγκεκριµένα επικαλέσθηκε ότι πιθανολογείται σοβαρά η παράβαση του ισχύοντος 

δικαίου, καθότι όλοι οι όροι του ∆ιαγωνισµού πληρούνται από τους Αιτητές, αφού 

είχαν υποβληθεί όλα τα σχετικά πιστοποιητικά που απαιτούνταν από τους όρους και 

για αυτό οι λόγοι αποκλεισµού της προσφοράς των Αιτητών που επικαλείται η 

Αναθέτουσα Αρχή δεν ευσταθούν.   

 

Η δικηγόρος της Αναθέτουσας Αρχής ανέφερε ότι φέρει ένσταση στην χορήγηση 

Προσωρινών Μέτρων επικαλούµενη λόγους δηµοσίου συµφέροντος.  Συγκεκριµένα, 

ενόψει του γεγονότος ότι το Κλειστό Αθλητικό Κέντρο Αφροδίτη θα φιλοξενήσει την 

πρώτη εβδοµάδα του Οκτώβρη 2011 το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθληµα Τάεκβοντο 

Εφήβων και Νεανίδων «Πάφος 2011», είναι απαραίτητο να προχωρήσει η 

Αναθέτουσα Αρχή µε υπογραφή της Σύµβασης ούτως ώστε να ολοκληρωθούν τα 

έργα στο Αθλητικό Κέντρο εντός των τριών (3) µηνών που αποµένουν.  Σηµείωσε ότι 

ενώ η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση Τάεκβοντο για διεξαγωγή των αγώνων 
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στην Πάφο είχε δοθεί από τον Ιούνιο του 2010 η Αναθέτουσα Αρχή προκήρυξε τον 

∆ιαγωνισµό τον Μάρτιο 2011 καθότι δεν υπήρχε το απαιτούµενο ποσό στον 

Προϋπολογισµό του Κ.Ο.Α. για το 2010 και µόλις το Μάρτιο του 2011 εγκρίθηκε ο 

Προϋπολογισµός του.  

 

Απαντώντας η ∆ικηγόρος των Αιτητών εισηγήθηκε να δοθούν οδηγίες από την Α.Α.Π. 

για σύντοµη εκδίκαση και έκδοση απόφασης επί της Προσφυγής λαµβάνοντας 

κυρίως υπόψη ότι η προσφορά των Αιτητών ήταν κατά πολύ πιο χαµηλή από την 

προσφορά της επιτυχούσας, γεγονός που επηρεάζει άµεσα το δηµόσιο συµφέρον. 

 

Έχοντας υπόψη όσα ανέφεραν οι δύο πλευρές καθώς και όλα τα ενώπιον µας 

στοιχεία καταλήγουµε στα ακόλουθα: 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 24(2) του Νόµου 104(Ι)/2010, κατά την εξέταση του 

ενδεχοµένου χορήγησης προσωρινών µέτρων η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών 

συνυπολογίζει τις πιθανές συνέπειες για όλα τα συµφέροντα που ενδέχεται να 

ζηµιωθούν, καθώς και το δηµόσιο συµφέρον, και αποφασίζει να µην προβεί στη 

χορήγηση των µέτρων, αν οι αρνητικές τους συνέπειες είναι περισσότερες από τα 

οφέλη τους. Στην παρούσα υπόθεση, διαπιστώνουµε πως, σε περίπτωση που 

χορηγηθούν τα προσωρινά µέτρα, αναπόφευκτα θα προκληθεί καθυστέρηση στην 

διεκπεραίωση των οικοδοµικών έργων και θα µείνει η Κύπρος εκτεθειµένη διεθνώς 

ενόψει του γεγονότος ότι το Κλειστό Αθλητικό Κέντρο Αφροδίτη θα φιλοξενήσει την 

πρώτη εβδοµάδα του Οκτώβρη 2011 το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθληµα Τάεκβοντο 

Εφήβων και Νεανίδων «Πάφος 2011».  

 

Όσο σύντοµες και να είναι οι διαδικασίες που θα ακολουθηθούν ενώπιον της Α.Α.Π., 

θα είναι αδύνατο για οποιοδήποτε οικονοµικό φορέα (ακόµα και για τους Αιτητές, αν 

αυτοί δικαιωθούν) να αποπερατώσουν τα έργα που απαιτούνται στο χρονικό 

διάστηµα που αποµένει για να πραγµατοποιηθεί το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθληµα 

Τάεκβοντο Εφήβων και Νεανίδων «Πάφος 2011» τον Οκτώβριο του 2011. Με 

δεδοµένο λοιπόν ότι σε περίπτωση επιτυχίας της παρούσας Προσφυγής η 

Αναθέτουσα Αρχή δεν θα µπορεί να λάβει οποιαδήποτε διορθωτικά µέτρα αφού η 

ανάγκη θα έχει παρέλθει (µε επακόλουθο τον διασυρµό της Κύπρου διεθνώς), αυτό 
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που αποµένει για τους Αιτητές εάν δικαιωθούν θα είναι µόνο το δικαίωµα 

αποζηµίωσης ενώπιον των Επαρχιακών ∆ικαστηρίων.  

 

Με βάση τα πιο πάνω και έχοντας υπόψη τα προβλεπόµενα στο άρθρο 24 του Ν. 

104(Ι)/2010 η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών κρίνει ότι λόγοι δηµοσίου 

συµφέροντος επιβάλλουν τη µη χορήγηση προσωρινών µέτρων στα πλαίσια της 

παρούσας προσφυγής.  

 

Ως εκ τούτου αποφασίζουµε οµόφωνα τη µη 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. 

11∆/2011. 


