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Προσφυγή Αρ. 63/2016 
 

 

Μεταξύ: 
   THE C.S.P. (CYPRUS SERVICES PROVIDER) JOINT VENTURE  
     
               Αιτητών 
                     ν. 
    
   ΑΡΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 
              Αναθέτουσα Αρχή 
 
 
Αναθεωρητική Αρχή  
Προσφορών:   Έφη Παπαδοπούλου, Πρόεδρος 
    Λοΐζος Κάππας, Μέλος 
    Γιώργος Αναστασίου, Μέλος  
    Σόλων Παπαθεοχάρους, Μέλος 
    Βασίλης Πάλμας, Μέλος  
 
 
Αιτητές:   ΤΗΕ C.S.P. (CYPRUS SERVICES PROVIDER) JOINT VENTURE 
     Αντιπροσωπεύθηκε από τoυς: 

1. Κωνσταντίνο Μέσσιο, Δικηγόρο  
2. Γεωργία Βλαδιμήρου, Δικηγόρο  
3. Έφη Ιωσήφ, Ασκούμενη Δικηγόρο για C.D. Messios LLC 
4. Βαρνάβα Λάμπρου, Εκπρόσωπο Αιτητών  

 
 
Αναθέτουσα Αρχή:   ΑΡΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ  
     Αντιπροσωπεύθηκε από τους:   

1. Κώστα Χατζηιωάννου, Δικηγόρο για Α.C. Hadjioannou & Co 
2. Άννα Γιαννάκη, Νομικό, Νομικές Υπηρεσίες Αρχής 

Τηλεπικοινωνιών 
 
 
 
Ημερομηνία έκδοσης Απόφασης Π.Μ.:  12 Οκτωβρίου, 2016 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Ή ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Ή ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ Ή ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ           
ΑΡ. 63/2016 
 

Η παρούσα διαδικασία αφορά την εξέταση χορήγησης 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 63/2016 αναφορικά με το Διαγωνισμό 

αρ. ΑΤ. 39/2015 «Επιλογή Εργολάβου Τακτής Περιόδου για εκτέλεση διάφορων Οικοδομικών 

και Ηλεκτρολογικών Εργασιών στην Περιφέρεια Λεμεσού/Πάφου».   

 

Κατά την ενώπιον μας διαδικασία ο δικηγόρος της Αναθέτουσας Αρχής ανέφερε ότι καίτοι η 

γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού έγινε στις 22.9.2016 η σύμβαση με τον 

επιτυχόντα προσφοροδότη είχε ήδη υπογραφεί από τις 8.8.2016.  Η καθυστέρηση στη 

γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων οφείλετο στην απουσία της υπεύθυνης λειτουργού. 

Ανέφερε επίσης ότι ήδη άρχισαν να εκτελούνται εργασίες, ορισμένες μάλιστα έχουν ήδη 

εκτελεστεί.  Συνεπώς δεν υπάρχει θέμα χορήγησης προσωρινών μέτρων.   

 

Ενόψει της πιο πάνω αναφοράς της Αναθέτουσας Αρχής ο δικηγόρος των Αιτητών θεωρώντας 

την υπογραφή της σύμβασης δεδομένη ζήτησε όπως του δοθεί από την Αναθεωρητική Αρχή 

Προσφορών άδεια για τροποποίηση του αιτητικού της προσφυγής του με την προσθήκη 

λόγων για κήρυξη της υπογραφείσας σύμβασης ως ανενεργού.   

 

Με δεδομένο το γεγονός ότι η Αναθέτουσα Αρχή προχώρησε με την υπογραφή της σύμβασης 

στις 8.8.2016 και προχωρεί στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης και λαμβάνοντας 

υπόψη την καθορισμένη έκταση των εξουσιών μας κρίνουμε ότι η χορήγηση προσωρινών 

μέτρων που να αναστέλλουν την υπογραφή της σύμβασης είναι χωρίς αντικείμενο.  

  

Ενόψει των πιο πάνω θεωρούμε ότι δεν έχουμε εξουσία χορήγησης προσωρινών μέτρων, 

λαμβάνοντας όμως υπόψη το χρόνο που περιήλθε σε γνώση των Αιτητών το γεγονός της 
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υπογραφής της σύμβασης το αίτημα για τροποποίηση της προσφυγής τους κρίνεται 

δικαιολογημένο.  Συνεπώς παρέχουμε τη δυνατότητα στους Αιτητές να τροποποιήσουν το 

αιτητικό της Προσφυγής τους με αρ. 63/2016 ώστε να αξιώνουν την κήρυξη της σύμβασης ως 

ανενεργού με βάση το άρθρο 26 του Νόμου 104(Ι)/2010.  Για την απόφαση μας αυτή λάβαμε 

ιδιαίτερα υπόψη το γεγονός ότι οι Αιτητές κατά το χρόνο καταχώρησης της παρούσας 

Προσφυγής δεν ήταν σε θέση να γνωρίζουν το γεγονός της υπογραφής της εν λόγω 

σύμβασης, αφού η σύμβαση υπογράφηκε πολύ πιο πριν τους γνωστοποιηθούν τα 

αποτελέσματα του διαγωνισμού.  

 


