
 

 

 
Λεωφ. Γρίβα Διγενή 81-83, 2ο όροφο, Τ.Θ. 24820, 1304 Λευκωσία 

Τηλ.: 22445100, Φαξ: 22445107, Email: tra@aap.gov.cy, Web: www.tra.gov.cy 

 

 

 
Προσφυγή Αρ. 24/2018 

 

 

 

Μεταξύ: 

   GULF HELICOPTERS COMPANY  

             

       Αιτητών 

                     ν. 

    

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΜΥΝΑΣ 

             

       Αναθέτουσας Αρχής 

 

 

Αναθεωρητική Αρχή  

Προσφορών:   Έφη Παπαδοπούλου, Πρόεδρος 

    Λοΐζος Κάππας, Μέλος 

Γιώργος Αναστασίου, Μέλος 

    Σόλων Παπαθεοχάρους, Μέλος 

    Δήμος Θωμά, Μέλος 

 

 

 

Αιτητές:    GULF HELICOPTERS COMPANY 

     Αντιπροσωπεύθηκε από τους: 

1. Αλεξία Κουντουρή-Παπαευσταθίου, Δικηγόρο για Τάσσος 

            Παπαδόπουλος & Συνεργάτες ΔΕΠΕ 

2. Φρίξο Νικολάου, Δικηγόρο για Τάσσος Παπαδόπουλος &  

            Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε 

 

Αναθέτουσα Αρχή:         ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ 

      Αντιπροσωπεύθηκε από τους: 

1.  Χριστιάνα Ρουσουνίδου-Τσιάππα, Διοικητικό Λειτουργό 

2. Πάτροκλο Κόκκινο, Στέλεχος Διοίκησης Αεροπορίας 

 

 

 

Ημερομηνία έκδοσης Απόφασης Π.Μ.:  18 Ιουνίου, 2018 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ 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. 24/2018  

   

 

Η παρούσα διαδικασία αφορά την εξέταση του ενδεχομένου 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 24/2018 αναφορικά με το Διαγωνισμό αρ. 3920/17 με τίτλο 

«Συντήρηση δύο Ελικοπτέρων της Εθνικής Φρουράς AW139 (Maintenance of two 

AW139 Helicopters) of the NATIONAL Guard)».    

 

Οι Αιτητές τόσο με την προσφυγή τους όσο και ενώπιον μας υποστήριξαν ότι οι 

περιστάσεις της υπόθεσης δικαιολογούν την χορήγηση των προσωρινών μέτρων 

αναστολής της διαδικασίας καθότι η προσβαλλόμενη απόφαση είναι παράνομη.  Η 

προσφορά των Αιτητών, ανέφεραν, πληρούσε τις προϋποθέσεις συμμετοχής.  Οι 

λόγοι αποκλεισμού της προσφοράς τους οι οποίοι συνίστανται στο ότι οι Αιτητές 

δεν επεσύναψαν αποσπάσματα των οικονομικών καταστάσεων και δεν επέδειξαν 

επιτυχή συμπλήρωση κατά τα τρία τελευταία χρόνια τουλάχιστον δύο συμβολαίων 

με προϋπολογισμό  τουλάχιστον 80% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου 

δεν ευσταθούν.  Οι πιθανές αρνητικές συνέπειες από ενδεχόμενη χορήγηση των 

προσωρινών μέτρων δεν είναι περισσότερες από τα πιθανά οφέλη, αφού σε 

περίπτωση που προχωρήσει η διαδικασία και υπογραφεί η σύμβαση, για τους 
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Αιτητές θα είναι χωρίς πρακτική σημασία η επιτυχία της προσφυγής τους.  Ο χρόνος 

κατέληξαν που απαιτείται για ολοκλήρωση της υπόθεσης ενώπιον της 

Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών είναι σύντομος και συνεπώς δικαιολογείται η 

χορήγηση τους.   

Η Αναθέτουσα Αρχή με αναφορά στο αντικείμενο του διαγωνισμού Συντήρηση δύο 

Ελικοπτέρων τα οποία χρησιμοποιούνται για σκοπούς έρευνας και διάσωσης 

υποστήριξε ότι τα χρονοδιαγράμματα για ολοκλήρωση και υπογραφή της σύμβασης 

σε σχέση με το εν λόγω διαγωνισμό είναι πολύ περιορισμένα.  Η προσβαλλόμενη 

απόφαση εξήγησε αφορά το πρώτο στάδιο κλειστού διαγωνισμού. Καθυστέρηση, 

ανέφερε, μερικών έστω μηνών δημιουργεί κίνδυνο να υπάρχει μόνο ένα ελικόπτερο.  

Όπως εξήγησε από τα τρία ελικόπτερα τα οποία διαθέτει το Υπουργείο Άμυνας και 

τα οποία αποκτήθηκαν στη βάση διαγωνισμού του 2008 και παραλήφθηκαν το 2010, 

το ένα βρίσκεται καθηλωμένο από τον Οκτώβριο του 2015 λόγω έλλειψης 

ανταλλακτικών.  Μέχρι σήμερα η συντήρηση των ελικοπτέρων γινόταν από την 

Εθνική Φρουρά.  Η πρώτη μεγάλη συντήρηση, είναι αυτή του παρόντα 

διαγωνισμού, γίνεται στα 8 χρόνια και στο εξωτερικό.  Με τη λήξη των 8 χρόνων, 

η οποία είναι το Δεκέμβριο του 2018, θα υπάρξουν πρόσθετα προβλήματα, αφού τα 

ελικόπτερα δεν επιτρέπεται με την παρέλευση των 8 χρόνων να εκτελούν πτήσεις 

στο εξωτερικό για σκοπούς συντήρησής τους, οπότε θα πρέπει να αποσταλούν με 

άλλο μέσο με πρόσθετα έξοδα.  
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Κατά το στάδιο που η κα Κουντουρή για τους Αιτητές απαντούσε στους λόγους που 

πρόβαλε η Αναθέτουσα Αρχή διερευνήσαμε το ενδεχόμενο ορισμού της ουσίας της 

υπόθεσης σε σύντομη ημερομηνία ώστε να επιλυθεί η ουσία της προσφυγής. 

Υπήρξε θετική ανταπόκριση και από τις δύο πλευρές έτσι ορίσαμε την υπόθεση να 

ακουστεί στις 12.7.2018 και ώρα 9.30 π.μ.. Ταυτόχρονα δώσαμε οδηγίες όπως τα 

γεγονότα καταχωρηθούν μέχρι 21.6.2018, η γραπτή αγόρευση των Αιτητών μέχρι 

29.6.2018 και η γραπτή αγόρευση της Αναθέτουσας Αρχής μέχρι 9.7.2018.   

Ενόψει της σύντομης ημερομηνίας ορισμού της υπόθεσης και αφού 

συνυπολογίσαμε τις πιθανές συνέπειες των  προσωρινών μέτρων για όλα τα 

συμφέροντα που ενδέχεται να ζημιωθούν και ιδιαίτερα το δημόσιο συμφέρον στο 

οποίο εντάσσεται και η νομιμότητα διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, 

καταλήγουμε ότι η χορήγηση των προσωρινών μέτρων είναι προς το δημόσιο 

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

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 αρ. 3920/17 

μέχρι την έκδοση τελικής απόφασης της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών επί της 

Προσφυγής 24/2018. 
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Αναμένουμε τα μέρη να τηρήσουν τα χρονοδιαγράμματα που τέθηκαν και η 

υπόθεση να ακουστεί στις 12.7.2018 εφόσον τα προσωρινά μέτρα χορηγήθηκαν υπό 

αυτό το πνεύμα και χωρίς να εξετάσουμε τις θέσεις των δύο πλευρών. 


