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ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΡ. 10/2004 ΣΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΑΡ. 83/2005, ΗΜΕΡ. 7.10.2005 
 
Η παρούσα αίτηση των Αιτητών αφορά τη λήψη προσωρινού µέτρου αναστολής της 
διαδικασίας ανάθεσης και υπογραφής σύµβασης µε τον επιτυχόντα προσφοροδότη, 
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ WTE/BAMAG, αναφορικά µε την προσφορά αρ. 10/2004 σε σχέση µε το 
έργο, «NICOSIA SANITARY SEWERAGE PROJECT ANTHOUPOLIS WWTP». 
 
Αφού ακούσαµε τα επιχειρήµατα και τις θέσεις των δυο πλευρών πάνω στις προϋποθέσεις 
που καθορίζονται στο άρθρο 56(8) και (9) του Ν.101(Ι)/2003 σχετικά µε τη λήψη προσωρινού 
µέτρου, επιφυλάξαµε την απόφασή µας.  Λίγα λεπτά µετά το τέλος της ακρόασης της Αίτησης 
για λήψη προσωρινού µέτρου, ο δικηγόρος της Αναθέτουσας Αρχής, ζήτησε να ενηµερώσει 
τα µέλη της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών και τους Αιτητές, για µια σοβαρή εξέλιξη σε 
σχέση µε τη διαδικασία ανάθεσης και υπογραφής της σύµβασης. 
 
Ενόψει τούτου ο Πρόεδρος της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών συγκάλεσε αµέσως νέα 
συνεδρία µε την ίδια σύνθεση σε συνέχεια της προηγούµενης.  Ο δικηγόρος της Αναθέτουσας 
Αρχής µε δήλωσή του, πληροφόρησε τους παριστάµενους ότι, η Αναθέτουσα Αρχή υπέγραψε 
σύµβαση µε τον επιτυχόντα προσφοροδότη.   
 
Ενόψει της δήλωσης του δικηγόρου της Αναθέτουσας Αρχής, ο δικηγόρος των Αιτητών αφού 
εξέφρασε την απαρέσκειά του για την υπογραφή της σύµβασης, που δεικνύει µη σεβασµό 
στους θεσµούς, αλλά και ότι υπήρχαν νοµικά κωλύµατα που εµπόδιζαν την υπογραφή της 
Σύµβασης, δήλωσε ότι, αποσύρει την Αίτησή του για λήψη προσωρινού µέτρου αφού αυτή 
κατέστη άνευ αντικειµένου. 
 
Ως εκ των πιο πάνω, η Αίτηση για λήψη προσωρινού µέτρου απορρίπτεται. 


