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Μεταξύ: 

LUCE ATALIOTIS LTD 
        Αιτητών 
                          ν. 
 
     ∆ΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 
        Αναθέτουσας Αρχής 

 
 

 
Αιτητής:  LUCE ATALIOTIS LTD   
     Αντιπροσωπεύθηκε από τους: 

1. Χριστάκη Χριστάκη, ∆ικηγόρο 
2. Λευτέρη Αταλιώτη, ∆ιευθυντή Αιτούσας Εταιρείας 

  
 
 
Αναθέτουσα Αρχή:    ∆ΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 
        Αντιπροσωπεύθηκε από τους:  

1. Ελένη Μιχαήλ, ∆ικηγόρο 
2. Χριστίνα Χρίστου, Νοµικό Λειτουργό ∆ήµου Λεµεσού 
3. Κοραλία Μασούρα, Εκτελεστικό Μηχανικό ∆ήµου Λεµεσού 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ηµεροµηνία έκδοσης Απόφασης:  9 Μαρτίου, 2010. 
 
------------------------------------------------------------- 
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ΑΠΟΦΑΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ Ή ΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 
ΤΗΣ  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΑΡ. 24/2010, ΗΜΕΡ. 5.3.2010, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ αρ. 
27/2009 
 

Η παρούσα εξέταση αφορά την παράταση ή µη του προσωρινού µέτρου, το οποίο 

εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου, 2010 από την Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών ασκούσα τις 

εξουσίες που της παρέχονται δυνάµει του εδαφίου (8) του άρθρου 56 του Ν.101(Ι)/2003 

όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.16(Ι)/2006 στα πλαίσια της ως άνω Ιεραρχικής 

Προσφυγής σχετικά µε την πράξη της Αναθέτουσας Αρχής στο ∆ιαγωνισµό αρ. 27/2009, 

για την «Προµήθεια  φωτιστικών οδών για την εκτέλεση των έργων ανάπλασης του 

κέντρου πόλης Λεµεσού». 

 

Κατά την ενώπιον µας διαδικασία οι εκπρόσωποι της Αναθέτουσας Αρχής ανέφεραν ότι 

έχουν ένσταση στην παράταση του Προσωρινού Μέτρου και η αίτηση των Αιτητών θα 

πρέπει να απορριφθεί αφού δεν τίθεται ούτε ισχυρισµός για σοβαρή παράβαση του 

ισχύοντος δικαίου ούτε ισχυρισµός ότι η λήψη του προσωρινού µέτρου είναι αναγκαία για 

να αποτραπεί περαιτέρω ζηµιά των συµφερόντων τους. Ισχυρίστηκαν περαιτέρω ότι η 

Αίτηση των Αιτητών είναι γενική και αόριστη και θα πρέπει να απορριφθεί. 

  

Ο δικηγόρος των Αιτητών επανέλαβε τις θέσεις του όπως αυτές αναπτύσσονται στο 

έντυπο της Αίτησής του και ζήτησε όπως παραταθεί η ισχύς του προσωρινού µέτρου 

γιατί, όπως υποστήριξε, οι σύντοµες διαδικασίες που ακολουθεί η Αναθεωρητική Αρχή 

Προσφορών δεν µπορούν να βλάψουν σε σοβαρό βαθµό το δηµόσιο συµφέρον, 

ισχυρισµός ο οποίος εξάλλου δεν τεκµηριώθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

Ενόψει των πιο πάνω και λαµβάνοντας υπόψη τους ισχυρισµούς των Αιτητών, η 

Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών κρίνει ότι συντρέχουν οι πρόνοιες του άρθρου 56(8) 

του Ν. 101(Ι)/2003, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 16(Ι)/2006, και ο µικρός χρόνος που 

απαιτείται για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας ενώπιον της δεν µπορεί να επηρεάσει 

σοβαρά το χρόνο υλοποίησης του έργου. 
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Σηµειώνουµε ότι ο εν λόγω διαγωνισµός προκηρύχθηκε το Μάιο του 2009, οι 

προσφορές µετά από παράταση κατατέθηκαν στις 11 Σεπτεµβρίου, 2009 και η 

γνωστοποίηση των αποτελεσµάτων πραγµατοποιήθηκε στις 11 Φεβρουαρίου, 2010.  

Το όλο έργο της ανάπλασης του Κέντρου της Πόλης Λεµεσού θα διαρκέσει 36 µήνες και 

οι εργασίες θα πραγµατοποιηθούν σε φάσεις σύµφωνα µε το συµβόλαιο που έχει 

υπογραφεί.  Ο συγκεκριµένος διαγωνισµός αφορά µόνο τα φωτιστικά του όλου έργου 

και παράταση του προσωρινού µέτρου δεν σηµαίνει κατ΄ ανάγκη αναστολή και 

οποιωνδήποτε άλλων εργασιών που αφορούν το έργο.   

 

Κατ΄ επέκταση δεν υπάρχει τίποτε που να δείχνει ότι συντρέχουν οι πρόνοιες του 

άρθρου 56(9) που αφορούν το δηµόσιο συµφέρον, αφού δεν τεκµηριώθηκε πώς οι 

συνέπειες από την παράταση του προσωρινού µέτρου θα είναι δυσµενέστερες γι΄ αυτό 

παρά από το συµφέρον των Αιτητών. 

 

Ως εκ τούτου η ισχύς του προσωρινού µέτρου παρατείνεται µέχρι την έκδοση τελικής 

απόφασης της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών επί της Ιεραρχικής Προσφυγής 

24/2010. 


