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Προσφυγή Αρ. 20/2011 

 
 
Μεταξύ: 

G4S SECURITY SERVICES (CYPRUS) LIMITED 
 
         Αιτούντων 
                     ν. 
    
          ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ  
            
         Αναθέτουσας Αρχής 
 
Αναθεωρητική Αρχή  
Προσφορών   Ζαχαρίας Τουλούρας, Πρόεδρος 
    Ανδρέας Χριστοφή, Μέλος 
    Νίκος Πιττοκοπίτης, Μέλος 
    Ιωσήφ Ιωσηφίδης, Μέλος 
    Κυριάκος Συρίµης, Μέλος 
 
 
Αιτητές:   G4S SECURITY SERVICES (CYPRUS) LIMITED 
 
    Αντιπροσωπεύθηκε από τους: 

1. Ιωνά Νικολάου, ∆ικηγόρο 
2. Σούλα Κουσπή, ∆ικηγόρο 
3. Σάββα Σαββίδη, ∆ικηγόρο 
4. Γιάννο Αργυρού, ∆ιευθυντή των Αιτούντων 
5. Στέλιος Βασιλείου, Σύµβουλος των Αιτούντων 

 
      
Αναθέτουσα Αρχή:   ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
 
    Αντιπροσωπεύθηκε από τους: 

1. Ανδρούλα Χριστοδούλου, ∆ιευθύντρια Υπηρεσιών 
Πολιτικής Αεροπορίας Αεροδροµίου Λάρνακας 

2. Χριστίνα Σταύρου, Λειτουργός Γενικού Λογιστηρίου στο 
Τµήµα Πολιτικής Αεροπορίας 

 
Ηµεροµηνία έκδοσης Απόφασης Π.Μ.:  20 Απριλίου, 2011. 
 



2 
 
 
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. 20/2011 
 

 

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 20/2011 που 

καταχωρήθηκε στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών δυνάµει του άρθρου 24 του 

Ν.104(Ι)/2010 αναφορικά µε το ∆ιαγωνισµό αρ. ΤΠΑ 01/2011 και τίτλο «Προσφορά 

για την Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλείας / Φρούρησης στους χώρους του Αερολιµένα 

Λάρνακας και των Κεντρικών Γραφείων του ΤΠΑ στη Λευκωσία». 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή τόσο µε επιστολή της ηµεροµηνίας 19 Απριλίου 2011 όσο και 

κατά την ενώπιον µας διαδικασία έθεσε προεξεταστική ένσταση ότι η παρούσα 

Προσφυγή καταχωρήθηκε εκπρόθεσµα.  Συγκεκριµένα υποστήριξαν ότι η τελευταία 

ηµέρα κατά την οποία µπορούσαν οι αιτητές να καταχωρήσουν την προσφυγή ήταν 

Σάββατο (16.4.2011) και αυτοί το έπραξαν την αµέσως επόµενη ∆ευτέρα 

(18.4.2011).  Ισχυρίστηκαν ότι σύµφωνα µε τον περί Ερµηνείας Νόµο (Κεφ. 1) µόνο 

οι δηµόσιες αργίες και η Κυριακή καθορίζονται ως εξαιρούµενες µέρες για σκοπούς 

υπολογισµού του χρόνου, όχι όµως το Σάββατο. 

 

Ο ∆ικηγόρος των αιτητών απαντώντας στην προεξεταστική ένσταση σηµείωσε ότι το 

Σάββατο 16.4.2011 είναι µη εργάσιµη ηµέρα για τη ∆ηµόσια Υπηρεσία στην 

Κυπριακή ∆ηµοκρατία και το γεγονός αυτό δεν επέτρεπε την καταχώρηση της 

Προσφυγής στην ΑΑΠ τη µέρα αυτή, αλλά η προθεσµία αυτή µετατίθεται σύµφωνα 

µε τον περί Ερµηνείας Νόµο (Κεφ. 1) την αµέσως επόµενη εργάσιµη ηµέρα που στην 

παρούσα περίπτωση ήταν τη ∆ευτέρα 18.4.2011.  

 

Με βάση τα πιο πάνω και λαµβάνοντας υπόψη όλα τα σχετικά στοιχεία που έχουµε 

ενώπιον µας κρίνουµε οµόφωνα ότι η προεξεταστική ένσταση της Αναθέτουσας 
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Αρχής είναι παντελώς αβάσιµη και απορρίπτεται.  Οι περί ∆ηµόσιας Υπηρεσίας 

(Χρόνος Εργασίας) Κανονισµοί (Κ.∆.Π. 395/1990) όπως τροποποιήθηκαν µε την 

Κ.∆.Π. 289/2009 καθορίζουν ότι οι µέρες λειτουργίας της ∆ηµόσιας Υπηρεσίας είναι 

από ∆ευτέρα µέχρι Παρασκευή.  Αυτό έχει αποφασιστεί και στις αποφάσεις του 

Ανωτάτου ∆ικαστηρίου Τάσου Μιχαηλίδη κ.α. vs Συµβουλίου Βελτιώσεως 

Παλαιχωρίου, υπ. Αρ. 530/1997 ηµεροµηνίας 24.4.2001, Σύνδεσµος Τυροκόµων 

Κύπρου, Pittas Dairy Industries Ltd vs Οργανισµού Κυπριακής Γαλακτοκοµικής 

Βιοµηχανίας, υπ. αρ. 761/2001 ηµεροµηνίας 30.10.2003 και Φωτεινή Ιωάννου 

Σταύρου κ.α. vs Κυπριακής ∆ηµοκρατίας µέσω Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού 

(1996) 4 ∆ ΑΑ∆ 2796 όπου στην τελευταία αναφέρεται ότι: «…η προθεσµία αρχίζει 

από τις 12.4.1994 και η 75η ηµέρα ήταν η 25.6.1994 που ήταν αργία (Σάββατο) όπως 

και η εποµένη που ήταν Κυριακή.  Σε τέτοια περίπτωση η τελευταία µέρα είναι η 

πρώτη εργάσιµη ηµέρα…». 

 

Σχετικά µε το ενδεχόµενο χορήγησης του Προσωρινού Μέτρου κατά την ενώπιον µας 

διαδικασία ο δικηγόρος των Αιτητών ζήτησε τη χορήγηση προσωρινών µέτρων 

ισχυριζόµενος ότι πιθανολογείται σοβαρά η παράβαση του ισχύοντος δικαίου για 

τους λόγους που αναφέρονται στο έντυπο της προσφυγής (και του Περιγράµµατος 

Αγόρευσης που κατέθεσε κατά την ενώπιον µας διαδικασία) και ότι δεν θα 

επηρεαστεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο το δηµόσιο συµφέρον, ενώ παράλληλα θα 

αποτραπεί η περαιτέρω ζηµιά των συµφερόντων των Αιτητών.  Ειδικότερα, οι Αιτητές 

υποστήριξαν επικαλούµενοι τις πρόνοιες του άρθρου 24(2) του Νόµου 104(Ι)/2010 

ότι οι αρνητικές συνέπειες της χορήγησης των προσωρινών µέτρων είναι πολύ 

λιγότερες από τις θετικές, καθότι αφενός η διαδικασία ενώπιον της ΑΑΠ είναι 

σύντοµη και συνεπώς δεν θα καθυστερήσει ουσιωδώς την ολοκλήρωση της 

σύµβασης, αφού είτε µπορεί να επεκταθεί η υφιστάµενη σύµβαση είτε να 

προκηρυχθεί ένας µικρός διαγωνισµός µέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της 

Προσφυγής ενώπιον της ΑΑΠ.  

 

Από την πλευρά της η Αναθέτουσα Αρχή δήλωσε ότι φέρει ένσταση στην χορήγηση 

των αιτούµενων προσωρινών µέτρων και υποστήριξε ότι ο ισχυρισµός των Αιτητών 



4 
 
περί εξυπηρέτησης του δηµοσίου συµφέροντος δεν ευσταθεί, καθότι το υφιστάµενο 

συµβόλαιο φρούρησης του Αεροδροµίου Λάρνακας λήγει στις 10.5.2011 και το 

Αεροδρόµιο θα τύχει επιθεώρησης από διάφορα κλιµάκια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Ως εκ τούτου, σύµφωνα µε την Αναθέτουσα Αρχή, το δηµόσιο συµφέρον θα πληγεί 

από την περαιτέρω καθυστέρηση στην διαδικασία σε δυσανάλογο βαθµό από το 

συµφέρων των Αιτητών.   

 

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 χορήγησης 

προσωρινών µέτρων η ΑΑΠ 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, 

αναφορικά µε το δηµόσιο συµφέρον, κρίνουµε ότι ο µικρός χρόνος που απαιτείται για 

τη διεκπεραίωση της διαδικασίας ενώπιον της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών 

δεν µπορεί να επηρεάσει σοβαρά το χρόνο υλοποίησης του διαγωνισµού. Αντίθετα, η 

µη χορήγηση των προσωρινών µέτρων θα είναι επιβλαβής για τα συµφέροντα των 

Αιτητών εφόσον ακόµη και αν δικαιωθούν ενώπιον µας, η σύµβαση ανάµεσα στην 

Αναθέτουσα Αρχή και τον επιτυχόντα προσφοροδότη θα έχει υπογραφεί.  

 

Με βάση όλα τα πιο πάνω, και κρίνοντας περαιτέρω ότι πιθανολογείται σοβαρά η 

παράβαση του ισχύοντος δικαίου για τους λόγους που ανέφεραν οι Αιτητές και 

συνυπολογίζοντας τις πιθανές συνέπειες των προσωρινών µέτρων για όλα τα 

συµφέροντα που ενδέχεται να ζηµιωθούν, καθώς και το δηµόσιο συµφέρον κατά τα 

προβλεπόµενα στο άρθρο 24 του Ν.104(Ι)/2010 καταλήγουµε ότι στοιχειοθετούνται 

λόγοι χορήγησης προσωρινών µέτρων.  
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Ως εκ τούτου αποφασίζουµε οµόφωνα την 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. ΤΠΑ 

01/2011 µέχρι την έκδοση τελικής απόφασης της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών 

επί της Προσφυγής 20/2011. 


