
 

 
Λεωφ. Γρίβα Διγενή 81-83, 2ο όροφο, Τ.Θ. 24820, 1304 Λευκωσία 

Τηλ.: 22445100, Φαξ: 22445107, Email: tra@aap.gov.cy, Web: www.tra.gov.cy 

 
 

 

 

 

 

 

Μεταξύ:  

 

ELNIA LIMITED 

 

              Αιτητών 

                     ν. 

                                

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ             

                 Αναθέτουσας Αρχής 

 

    

Αναθεωρητική Αρχή   

Προσφορών:   Έφη Παπαδοπούλου, Πρόεδρος 

Λοΐζος Κάππας, Μέλος   

    Γιώργος Αναστασίου, Μέλος 

Σόλων Παπαθεοχάρους, Μέλος 

    Δήμος Θωμά, Μέλος 

 

 

Αιτητές:    ELNIA LIMITED 

         Αντιπροσωπεύθηκε από τους:  

1. Μάρκο Γρηγόριο Δράκο, Δικηγόρο  

2.   Σωτήρη Χριστοφή, Ασκούμενο Δικηγόρο 

 

 

Αναθέτουσα Αρχή:  ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

       Αντιπροσωπεύτηκε από τους: 

1.  Δήμητρα Καλλή, Δικηγόρο της Δημοκρατίας Α’ 

2.  Χριστάκη Λαζάρου, Ανώτερο Εκτελεστικό Μηχανικό  

             

     

Ημερομηνία έκδοσης Απόφασης.:  14 Μαρτίου, 2019 
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Α Π Ο Φ Α Σ Η 

 

Η παρούσα προσφυγή στρέφεται εναντίον της απόφασης του Τμήματος Δημοσίων 

Έργων («η Αναθέτουσα Αρχή») να κατακυρώσει τον Διαγωνισμό 

ΚΠΣ/32/2018/Π(Α)  για «Προμήθεια και παράδοση α) Θερμοπλαστικής μπογιάς και 

β) υαλοψηφίδας (Glass Beads) στα Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Δημοσίων 

Έργων ως ακολούθως α) ΤΜΗΜΑ Α 20 τόνους θερμοπλαστικής μπογιάς μπλε- 400 

τόνους θερμοπλαστικής μπογιάς άσπρης – 105 τόνους θερμοπλαστικής μπογιάς 

κίτρινης και β) ΤΜΗΜΑ Β 32 τόνους υαλοψηφίδας (Glass Beads)» στην εταιρεία 

A.N.C. WATERPROOFING INDUSTRIES LTD και να αποκλείσει την προσφορά 

των Αιτητών. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν καταχώρησε γραπτή αγόρευση, κατά την ημερομηνία 

όμως που η υπόθεση ήταν ορισμένη για ακρόαση προχώρησε στην πιο κάτω 

δήλωση: 

«Δ. Καλλή: […] κατόπιν μελέτης της γραπτής αγόρευσης που καταχώρησαν οι 

Αιτητές διαπιστώθηκε ότι ο σχετικός λόγος ακύρωσης που εγείρεται στις 

παραγράφους 3.10 μέχρι 3.25 ως προς την παράβαση του εδαφίου 6 του άρθρου 

57 του Ν.73(Ι)/2016 λόγω μη ενημέρωσης του Αιτητή για τον αποκλεισμό του ώστε 

να του δοθεί η δυνατότητα να ασκήσει τα εκ του νόμου δικαιώματα του και να 

προβάλει τυχόν διορθωτικά μέτρα που έλαβε είναι βάσιμος.   
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Διευκρινίζεται φυσικά ότι δεν αποδεχόμαστε τα όσα αναφέρονται γενικότερα ως 

προς την παράβαση του δικαιώματος ακρόασης επί τούτου θεωρούμε ότι είναι 

παράβαση του εδαφίου 6 του άρθρου 57 που πλήττει την νομιμότητα της 

προσβαλλόμενης απόφασης και ως προς αυτή την πτυχή του προβαλλόμενου λόγου 

ακύρωσης δεχόμαστε ακύρωση της προσβαλλόμενης απόφασης.   

 

Πρόεδρος:  Ο κ. Δράκος θέλει να πει κάτι;   

 

Μ. Γ. Δράκος:  Σημειώνουμε τη δήλωση η οποία έχει γίνει.  Η μόνη δήλωση από 

εμάς είναι ότι επιφυλάσσουμε όλα τα δικαιώματα μας αναφορικά με τους 

υπόλοιπους λόγους ακυρότητας που έχουμε εγείρει σε περίπτωση καταχώρησης 

νέας προσφυγής».   

Ενόψει των πιο πάνω αποφασίζουμε ομόφωνα ότι η παρούσα Προσφυγή 

απορρίπτεται. 


