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Προσφυγή Αρ. 56/2016 

 

Μεταξύ: 

   LOGICOM SOLUTIONS LTD  

          Αιτητών 

                     ν. 

    

   ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

        

          Αναθέτουσα Αρχή 

 

 

Προσφυγή Αρ. 61/2016 

 

 

Μεταξύ: 

   ERICSSON AB  

          Αιτητών 

                     ν. 

    

   ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

        

             Αναθέτουσα Αρχή 

 

Αναθεωρητική Αρχή  
Προσφορών:   Έφη Παπαδοπούλου, Πρόεδρος 

    Λοΐζος Κάππας, Μέλος 

    Γιώργος Αναστασίου, Μέλος  

    Σόλων Παπαθεοχάρους, Μέλος 

    Βασίλης Πάλμας, Μέλος  

 

Αιτητές:    LOGICOM SOLUTIONS LTD 

         Αντιπροσωπεύθηκε από τους: 

1.  Αλέξανδρο Γαβριηλίδη, δικηγόρο για Σκορδή, Παπαπέτρου & Σία  

2.  Μιχάλη Παπαντωνίου, Διευθύνων Σύμβουλο Αιτητών  

 

ERICSSON AB 

      Αντιπροσωπεύθηκε από την: 

              Νικολέττα Θεοδώρου, Δικηγόρο για Ηρακλή Ν. Κυριακίδη ΔΕΠΕ  

 

Αναθέτουσα Αρχή:     ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

         Αντιπροσωπεύθηκε από τους:   

1. Χρίστο Ευθυβούλου, Αναπληρωτή Πρώτο Μηχανολόγο Μηχανικό 

2. Μιχάλη Μιχαήλ, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό 

 

Ημερομηνία έκδοσης Απόφασης Π.Μ.:  5 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 ΣΤΙΣ 

ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΟΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΑΡ. 56/2016 ΚΑΙ 61/2016 
 

Οι Αιτητές στις πιο πάνω Προσφυγές οι οποίοι έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό  

13.25.020.16.018Π, «Προμήθεια, Εγκατάσταση και Συντήρηση Εξοπλισμού για την 

αναβάθμιση του Κέντρου Διαχείρισης Κλήσεων Εκτάκτου Ανάγκης (PSAP) «112» στο 

Αρχηγείο Αστυνομίας» ειδοποιήθηκαν ότι η προσφορά τους δεν επιλέγηκε από το 

στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης και δεν ανοίχθηκε ο οικονομικός φάκελος της 

προσφοράς τους.  

Σαν αποτέλεσμα καταχώρισαν τις εν λόγω προσφυγές στα πλαίσια των οποίων μετά από 

εισήγηση των Δικηγόρων των Αιτητών και στις δύο προσφυγές και τη σύμφωνη γνώμη 

της Αναθέτουσας Αρχής για σκοπούς της διαδικασίας του ενδεχόμενου χορήγησης 

προσωρινών μέτρων οι προσφυγές συνεκδικάστηκαν.    

Οι Αιτητές εισηγούμενοι τη χορήγηση προσωρινών μέτρων υποστήριξαν ότι ο λόγος 

αποκλεισμού της προσφοράς τους είναι αποτέλεσμα πιθανολογούμενης παραβίασης του 

ισχύοντος δικαίου.  Για ακύρωση της προσβαλλόμενης απόφασης πρόβαλαν διάφορους 

λόγους, όπως ότι αυτή είναι προϊόν ανεπαρκούς έρευνας, λήφθηκε από μη νομίμως 

συγκροτημένο όργανο και καθ’ υπέρβαση εξουσίας.  Με τη χορήγηση των προσωρινών 

μέτρων, υποστήριξαν, θα αποτραπεί το ενδεχόμενο να υποστούν περαιτέρω ζημιά. Εάν 

δεν δοθούν τα προσωρινά μέτρα θα απωλέσουν οριστικά την δυνατότητα να τους 

ανατεθεί η σύμβαση.  Χωρίς να αμφισβητούν την ανάγκη εκτέλεσης του έργου, 
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υποστήριξαν ότι δεν υπάρχει οτιδήποτε το κατ’ επείγον ώστε να δικαιολογείται για 

σκοπούς δημοσίου συμφέροντος αυτά να μη χορηγηθούν.  

Οι εκπρόσωποι της Αναθέτουσας Αρχής στήριξαν την ένσταση τους στο γεγονός ότι το 

έργο αποτελεί αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του συστήματος ανταπόκρισης σε 

έκτακτα περιστατικά στην Κυπριακή Δημοκρατία.  Αφορά σε ειδοποιήσεις για 

ασθενοφόρα, στην Πυροσβεστική Υπηρεσία και την Αστυνομία με κλήση του 

πανευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης «112». Το υφιστάμενο σύστημα 

ανταπόκρισης, ανέφεραν, στην ουσία είναι ανύπαρκτο με αποτέλεσμα τη δημιουργία 

προβλημάτων στην έγκαιρη ανταπόκριση στην περίπτωση δυστυχημάτων και άλλων 

έκτακτων περιστατικών, με κίνδυνο την απώλεια ανθρώπινων ζωών.  Περαιτέρω, το 

συγκεκριμένο έργο εντάσσεται στις υποχρεώσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας οι οποίες 

επιβάλλονται από τον Καν. 305/2013 ΕΕ.  Η Κυπριακή Δημοκρατία τόνισαν θα πρέπει 

μέχρι την 1.10.2017 να είναι έτοιμη για την συγκεκριμένη υπηρεσία.  Περαιτέρω 

ανέφεραν ότι το 50% της δαπάνης του συγκεκριμένου έργου έχει εξασφαλιστεί από 

ευρωπαϊκά κονδύλια.  Συνεπώς καθυστέρηση στην υλοποίηση του θα έχει ως 

αποτέλεσμα απώλεια της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης.  

Η Αναθέτουσα Αρχή διευκρίνισε ότι η καταληκτική ημερομηνία η οποία έχει δοθεί για 

λειτουργία της υπηρεσίας του έργου είναι η 1.10.2017 ο δε χρόνος υλοποίησης του 

σύμφωνα με τα έγγραφα του διαγωνισμού έχει καθοριστεί στις 17 εβδομάδες, συν ένα 

μήνα πιλοτικής λειτουργίας.   

Έχουμε εξετάσει με προσοχή όσα οι δύο πλευρές έθεσαν ενώπιον μας.  Χωρίς να 

παραγνωρίζουμε και ή να υποβαθμίζουμε τα όσα η Αναθέτουσα Αρχή έθεσε ενώπιον 
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μας θεωρούμε ότι αυτά δεν καταδεικνύουν οτιδήποτε το κατεπείγον για έναρξη του 

έργου ώστε το δημόσιον συμφέρον το οποίο ταυτόχρονα επιβάλλει τη νομότυπη 

ολοκλήρωση των διαγωνισμών να δικαιολογεί μη χορήγηση των προσωρινών μέτρων.  

Όπως η ίδια η Αναθέτουσα Αρχή εξήγησε ο χρόνος εκτέλεσης του έργου είναι γύρω 

στους 4 με 4 1/2 μήνες, συν ένας μήνας για πιλοτική λειτουργία και η τελική ημερομηνία 

για συμμόρφωση της Κυπριακής Δημοκρατίας με το συγκεκριμένο Κανονισμό είναι η 

1.10.2017.  Έχοντας υπόψη ότι οι διαδικασίες ενώπιον μας ολοκληρώνονται σε σύντομο 

χρόνο όπως και ότι ο κίνδυνος απώλειας της συγχρηματοδότησης υπάρχει και στην 

περίπτωση που δεν τηρηθούν στο διαγωνισμό οι νόμιμες διαδικασίες και αφού 

συνυπολογίσαμε τις πιθανές συνέπειες των προσωρινών μέτρων για όλα τα συμφέροντα 

που ενδέχεται να ζημιωθούν και ιδιαίτερα το δημόσιο συμφέρον καταλήγουμε η 

χορήγηση των προσωρινών μέτρων είναι προς το δημόσιο συμφέρον κατά τα 

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


