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Προσφυγή Αρ. 4/2013 

 
 

Μεταξύ: 
   ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΠΕΣΙΗΣ & 
                                    ΚΩΣΤΑΣ Α. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΛΤ∆. 
            
         Αιτούντων 
                     ν. 
    

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ 
            
         Αναθέτουσα Αρχή 
 
Αναθεωρητική Αρχή  
Προσφορών:   Ζαχαρίας Τουλούρας, Πρόεδρος 
    Ανδρέας Χριστοφή, Μέλος 
    Νίκος Πιττοκοπίτης, Μέλος 
    Ιωσήφ Ιωσηφίδης, Μέλος 
    Κυριάκος Συρίµης, Μέλος 
 
 

 
Αιτητές:  ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΠΕΣΙΗΣ & 
 ΚΩΣΤΑΣ Α. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΛΤ∆ 

Αντιπροσωπεύθηκε από τους: 
1. Ανδρέα Αγγελίδη, ∆ικηγόρο 
2. Στέλλα Αγγελίδη, ∆ικηγόρο 

 
Αναθέτουσα Αρχή:         ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ  

1. Κώστας Αυγουστή, Ανώτερος Υπαστυνόµος 
2. Χαρίλαος Χαριλάου, Λοχίας 1516 

 
 
 
 
 
Ηµεροµηνία έκδοσης Απόφασης Π.Μ.:  7 Φεβρουαρίου, 2013. 
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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. 4/2013 
 

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 4/2013 που 

καταχωρήθηκε στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών δυνάµει του άρθρου 24 του 

Ν. 104(Ι)/2010 αναφορικά µε το ∆ιαγωνισµού αρ. ∆.Ο. 32/2012 µε τίτλο «Για την 

προµήθεια Σίτισης Μαγειρευµένου Φαγητού στο Χώρο Κράτησης Απαγορευµένων 

Μεταναστών της Μενόγειας».   

 

Κατά την ενώπιον µας διαδικασία ο ∆ικηγόρος 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 ότι δεν θα επηρεαστεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο αρνητικά το δηµόσιο συµφέρον, 

ενώ παράλληλα θα αποτραπεί η περαιτέρω ζηµιά των συµφερόντων των Αιτητών. 

Ζήτησε επίσης όπως εκδικαστεί η υπόθεση και εκδοθεί η απόφαση επί της 

Προσφυγής το συντοµότερο δυνατόν.   

 

Οι εκπρόσωποι της Αναθέτουσας Αρχής ανέφεραν ότι φέρουν ένσταση στην 

χορήγηση Προσωρινών Μέτρων για αναστολή της διαδικασίας ανάθεσης ή της 

εκτέλεσης πράξης ή απόφασης της ή της υπογραφής της Σύµβασης, καθότι όπως 

ανέφεραν ο ∆ιαγωνισµός αφορά την προµήθεια Σίτισης Μαγειρευµένου Φαγητού 

στο Χώρο Κράτησης Απαγορευµένων Μεταναστών της Μενόγειας καθώς επίσης 

και την καθαριότητα των µαγειρείων και το σερβίρισµα του φαγητού.  Το Κέντρο 

της Μενόγειας λειτούργησε στις 28 Ιανουαρίου 2013, είναι χωρητικότητας 256 

κρατουµένων αλλά σήµερα υπάρχουν µόνο 37 κρατούµενοι λόγω του γεγονότος 

ότι δεν µπορούν να τους σιτίσουν.   

 

Σηµείωσαν επίσης ότι τα αστυνοµικά κρατητήρια είναι πλήρη, και ότι η Αστυνοµία 

έχει ήδη προσλάβει προσωπικό για τα εν λόγω κρατητήρια και ως εκ τούτου το 

δηµόσιο συµφέρον ζηµιώνει καθηµερινά µε την υποαπασχόληση του 
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προσωπικού, αλλά και λόγω του γεγονότος ότι η σίτιση αυτήν την στιγµή 

πραγµατοποιείται µέσω των Κεντρικών Φυλακών.   

 

Εξετάζοντας όλα όσα λέχθηκαν ενώπιον µας, κρίνουµε ότι δεν στοιχειοθετούνται 

λόγοι που να καθιστούν κατεπείγουσα την υπογραφή σύµβασης πριν εξεταστεί η 

παρούσα Προσφυγή, ειδικότερα λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι ανάγκες 

του Κέντρου Κράτησης Μεταναστών της Μενόγειας µπορούν να καλυφθούν 

προσωρινά και από τις Κεντρικές Φυλακές.   

 

Επιπρόσθετα, όπως έχουµε τονίσει σε προηγούµενες αποφάσεις επί προσωρινών 

µέτρων, δεν µπορεί µια Αναθέτουσα Αρχή να επικαλείται την εξάντληση του 

χρόνου όταν η ίδια τον έχει εξαντλήσει για οποιουσδήποτε λόγους που δεν 

αφορούν απρόβλεπτο γεγονός, πόσο µάλιστα όταν κάτι τέτοιο οδηγεί στην ουσία 

στην καταστρατήγηση ή/και κατάργηση της νοµοθεσίας περί ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων, της συνυφασµένης νοµοθεσίας περί ∆ιαδικασιών Προσφυγής καθώς 

και των σχετικών Ευρωπαϊκών Οδηγιών.   

 

Συγκεκριµένα, αναφέρουµε ότι ο ∆ιαγωνισµός προκηρύχθηκε στις 23.10.2012 και 

η τελευταία ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, µετά από παράταση, 

καθορίστηκε η 2.1.2013, ενώ οι επιστολές κατακύρωσης αποστάληκαν στις 

29.1.2013.  Συνεπώς χωρίς να εξετάζουµε τους λόγους για τους οποίους υπήρξε 

αυτή η καθυστέρηση κρίνουµε ότι ο µικρός χρόνος που απαιτείται για την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας ενώπιον της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών δεν 

µπορεί να επηρεάσει σε δυσανάλογο βαθµό το δηµόσιο συµφέρον. 

 

Με βάση όλα τα πιο πάνω 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 

η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών κρίνει 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 ∆ιαγωνισµό µε αρ. ∆.Ο. 

32/2012 µέχρι την έκδοση τελικής απόφασης της Αναθεωρητικής Αρχής 

Προσφορών επί της Προσφυγής 4/2013. 


