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Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Η παρούσα προσφυγή η οποία στρέφεται εναντίον της απόφασης του Τμήματος 

Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών να κατακυρώσει το Διαγωνισμό αρ. 15/2022 με 

τίτλο «The Construction and Provision of One (1)Autonomous Oil Recovery Vessel 

of Aluminium for Cobat Pollution from Hydrocarbons in the Exclusive Economic 

Zone (EEZ) of Cyprus» στην εταιρεία EFINOR SEA CLEANER αντί στους Αιτητές 

καταχωρήθηκε στις 12.12.2022 και ορίστηκε για ακρόαση στις 15.2.2023. 

Κατά την ημερομηνία ακρόασης της προσφυγής, η Δικηγόρος της Αναθέτουσας Αρχής 

ανέφερε ότι κατά τη μελέτη της υπόθεσης για σκοπούς ετοιμασίας της απάντησης της 

Αναθέτουσας Αρχής στους ισχυρισμούς των Αιτητών, διαπιστώθηκε πλημμέλεια 

ανεξάρτητη των λόγων ακύρωσης που προβάλλουν και κρίθηκε σκόπιμο να γίνει 

εισήγηση στην Αναθέτουσα Αρχή όπως προβεί σε ανάκληση της απόφασης.  Για να 

καταστεί όμως αυτό δυνατό θα πρέπει να αρθούν τα προσωρινά μέτρα τα οποία έχουν 

εκδοθεί γι’ αυτό και ζητείται η άρση των μέτρων.  Σε καμία περίπτωση δήλωσε υπάρχει 

πρόθεση ή τίθεται ζήτημα υπογραφής της σύμβασης με τον επιτυχόντα. 

Η Δικηγόρος των Αιτητών με τη σειρά της και παρά τις ανησυχίες, ανέφερε, των 

Αιτητών, ενόψει της δήλωσης της Δικηγόρου της Αναθέτουσας Αρχής δεν υπάρχει 

ένσταση στην άρση των προσωρινών μέτρων και ζήτησε όπως η προσφυγή οριστεί σε 

νέα ημερομηνία ώστε να διευκρινιστεί κατά πόσο η απόφαση θα ανακληθεί.    
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Έχοντας εξετάσει όσα τέθηκαν ενώπιόν μας κρίνουμε ότι η άρση των μέτρων για τους 

σκοπούς και μόνο που έχει ζητηθεί, δηλαδή να εξετάσει η Αναθέτουσα Αρχή το 

ενδεχόμενο ανάκλησης της προσβαλλόμενης απόφασης, είναι προς το δημόσιο 

συμφέρον.  Ως εκ τούτου τα προσωρινά μέτρα που έχουν εκδοθεί στις 16.12.2022 

αίρονται. 

Η προσφυγή ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες στις 20.3.2023 και ώρα 9.30 π.μ. 


