
 
Λεσθ. Γξίβα Γηγελή 81-83, 2ν όξνθν, Σ.Θ. 24820, 1304 Λεπθσζία 

Σει: 22445100, Φαμ: 22445107, Email: tra@aap.gov.cy, Web: www.tra.gov.cy 

 
 
 

 

Προσυσγή Αρ. 54/2015 
 

 

Μεηαμύ: 
   K.S. SOCRATOUS LTD 
     
          Αηηεηώλ 
                     λ. 
    
   ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΜΤΝΑ          Αλαζέηνπζα Αξρή 
 
 
Αναθεωρητική Αρτή  
Προσυορών:   Έθε Παπαδνπνύινπ, Πξόεδξνο 
    Λνΐδνο Κάππαο, Μέινο 

Γηώξγνο Αλαζηαζίνπ, Μέινο 
    όισλ Παπαζενράξνπο, Μέινο 
    Βαζίιεο Πάικαο, Μέινο  
 
 
Αιτητές:     K.S. SOCRATOUS LTD 
                                             Αληηπξνζσπεύζεθε από ηνλ:  

1. Λντδν Παπαραξάιακπνπο, Γηθεγόξν γηα Κνύζην Κνξθηώηε 
Παπαραξαιάκπνπο Γ.Δ.Π.Δ  

 
Αναθέτοσσα Αρτή:     Τπνπξγείν Άκπλαο  
            Αληηπξνζσπεύζεθε από ηνπο:   

1. Νίθν Μαηαίνπ, Πξντζηάκελν Σερληθώλ Τπεξεζηώλ 
2. Γώξν Παλαγίδε, Μεραληθό Σερληθώλ Τπεξεζηώλ, πληνληζηή 

Έξγνπ, Μέινο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο  
 

 
 
 
 
 
Ηκεξνκελία έθδνζεο Απόθαζεο Π.Μ.:  30 Ννεκβξίνπ, 2015 
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ΑΠΟΦΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΥΟΡΗΓΗΗ ΠΡΟΩΡΙΝΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΣΟΛΗ ΣΗ 
ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΝΑΘΔΗ Ή ΣΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΠΡΑΞΗ Ή ΑΠΟΦΑΗ ΣΗ 
ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ Ή ΣΗ ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΣΗΝ ΠΡΟΦΤΓΗ           
ΑΡ. 54/2015 
 

Η παξνύζα δηαδηθαζία αθνξά ηελ εμέηαζε ρνξήγεζεο πξνζσξηλώλ κέηξσλ γηα αλαζηνιή 

ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ή ηεο εθηέιεζεο πξάμεο ή απόθαζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ή 

ηεο ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο, ζηελ Πξνζθπγή κε αξηζκό 54/2015 αλαθνξηθά κε ην 

Γηαγσληζκό αξ. ΣΤ254/2007 γηα «Ανακαηαζκευή ηου ηλεκηρικού δικηύου ζηο ζηραηόπεδο 

Δημηηρίου και Κουκκή ζηην Τριμίκλινη».   

 

Καηά ηελ ελώπηνλ καο δηαδηθαζία ε Αλαζέηνπζα Αξρή δήισζε όηη ε κόλε επηθύιαμε ηελ 

νπνία δηαηεξεί είλαη θαηά πόζν ε Αλαζεσξεηηθή Αξρή Πξνζθνξώλ έρεη δηθαηνδνζία λα 

εμεηάζεη ηελ παξνύζα πξνζθπγή δεδνκέλνπ όηη θαίηνη ε εθηηκώκελε αμία ηεο ζύκβαζεο ήηαλ 

€550.000 ε θαηαθπξσζείζα πξνζθνξά αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ €471.000, δειαδή κηθξόηεξν 

ηνπ πξνβιεπόκελνπ από ηνλ Πεξί ησλ Γηαδηθαζηώλ Πξνζθπγήο ζην ηνκέα ηεο ζύλαςεο ησλ 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ Νόκν ηνπ 2010 (Ν.104(Ι)/2010).  Γηα ην δήηεκα, αλέθεξε, δεηήζεθε ε 

ζπλεξγαζία ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο θαη έηζη ζα αλαπηπρζεί πεξαηηέξσ αλάινγα κε ην ηη ζα 

απνθαζηζηεί όηαλ ην δήηεκα εμεηαζζεί.   

 

Πεξαηηέξσ, ππέδεημε όηη ν απνθιεηζκόο ησλ Αηηεηώλ ήηαλ δηθαηνινγεκέλνο θαη όηη κε ηε κε 

ρνξήγεζε πξνζσξηλώλ κέηξσλ απηνί δελ ζα ππνζηνύλ νπνηαδήπνηε δεκηά.  Αληίζεηα, 

αλέθεξε, ε όπνηα θαζπζηέξεζε ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο ζα νδεγήζεη ζηε θαζπζηέξεζε 

ηεο έλαξμεο ελόο ζεκαληηθνύ γηα ηελ Δζληθή Φξνπξά έξγνπ ην νπνίν άπηεηαη ζεκάησλ 

αζθαιείαο ηνπ πξνζσπηθνύ.   

 

Ο δηθεγόξνο ησλ Αηηεηώλ ζηήξημε ην αίηεκα ηνπ γηα ρνξήγεζε πξνζσξηλώλ κέηξσλ ζηε 

βάζε ησλ ιόγσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην έληππν ηεο πξνζθπγήο.  ε όηη αθνξά ην δήηεκα ηεο 

αξκνδηόηεηαο ηεο Αλαζεσξεηηθήο Αξρήο Πξνζθνξώλ απηό, αλέθεξε, κε όζα αλαθέξζεθαλ 

δελ είλαη βάζηκν, επηθπιάρζεθε όκσο λα ηνπνζεηεζεί πεξαηηέξσ αθνύ αθνύζεη ηνπο 

ηζρπξηζκνύο ηεο άιιεο πιεπξάο.  ε πεξίπησζε, ππέβαιε, κε ρνξήγεζεο ησλ πξνζσξηλώλ 

κέηξσλ νη Αηηεηέο ζα ππνζηνύλ κεγάιε δεκηά αθνύ είλαη νη πην θζελνί πξνζθνξνδόηεο θαη 

απνθιείζηεθαλ, ελώ ε ρνξήγεζή ηνπο δελ ζα δεκηώζεη θαζ’ νηνλδήπνηε ηξόπν ην δεκόζην 

ζπκθέξνλ.   
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Με βάζε ηα όζα αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθπγή θαη ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε Αλαζέηνπζα 

Αξρή δελ έρεη νπζηαζηηθά πξνβάιεη ιόγνπο γηα κε ρνξήγεζε πξνζσξηλώλ κέηξσλ, 

ζεσξνύκε όηη ε ρνξήγεζε ηνπο είλαη πξνο ην δεκόζην ζπκθέξνλ θαηά ηα πξνβιεπόκελα ζην 

άξζξν 24 ηνπ Ν.104(Ι)/2010.  Αλαθνξηθά κε ην δήηεκα ηεο δηθαηνδνζίαο απηό ζα καο 

απαζρνιήζεη αθνύ αθνύζνπκε θαη ηηο ζέζεηο ησλ κεξώλ.   

 

Ωο εθ ηνύηνπ απνθαζίδνπκε νκόθσλα ηελ ρνξήγεζε πξνζσξηλώλ κέηξσλ γηα αλαζηνιή ηεο 

δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ή ηεο εθηέιεζεο πξάμεο ή απόθαζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ή ηεο 

ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο, ζην δηαγσληζκό κε αξ. ΣΤ254/2007 κέρξη ηελ έθδνζε ηειηθήο 

απόθαζεο ηεο Αλαζεσξεηηθήο Αξρήο Πξνζθνξώλ επί ηεο Πξνζθπγήο 54/2015.   


