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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. 68/2016 

Η παρούσα διαδικασία αφορά την εξέταση χορήγησης προσωρινών μέτρων για 

αναστολή της διαδικασίας ανάθεσης ή της εκτέλεσης πράξης ή απόφασης της 

Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου («η Αναθέτουσα Αρχή») ή της υπογραφής της 

σύμβασης αναφορικά με το Διαγωνισμό Αρ. 07/2016 «Για την προμήθεια, 

εγκατάσταση, διαμόρφωση και συντήρηση συστημάτων δίσκων αποθήκευσης (disk 

array storage systems), βιβλιοθηκών ταινιών αντιγράφων ασφαλείας (backup tape 

libraries) και εξυπηρετητών υποδομής πληροφορικής (servers)». 

Κατά την ενώπιον μας διαδικασία η δικηγόρος της Αναθέτουσας Αρχής πρόβαλε 

ένσταση στην χορήγηση Προσωρινών Μέτρων. Δικαιολογώντας την ένσταση της, 

ανέφερε ότι η ανάγκη να προχωρήσει το έργο είναι υψίστης σημασίας και 

σοβαρότητας εφόσον στη λειτουργία του συστήματος στηρίζονται οι οικονομικές 

υποχρεώσεις του Κράτους έναντι τρίτων οι οποίες ανέρχονται σε εκατομμύρια 

ευρώ. Το υφιστάμενο σύστημα, συνέχισε, λειτουργεί σχεδόν έξι χρόνια η δε  

σύμβαση λειτουργίας του λήγει στις 31.12.2016. Ενδεχόμενη χορήγηση 

Προσωρινών Μέτρων θα ζημιώσει το δημόσιο συμφέρον αφού η Κεντρική Τράπεζα 

θα υποχρεωθεί να παρατείνει τη σύμβαση με οικονομικό κόστος αλλά και κίνδυνο 

τεχνικών προβλημάτων λόγω της μακρόχρονης λειτουργίας του υφιστάμενου 

συστήματος τα οποία ενδεχόμενα να δημιουργήσουν προβλήματα στην εκπλήρωση 

των οικονομικών υποχρεώσεων του Κράτους. Αναφέρθηκε επίσης στις 
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υποχρεώσεις της Αναθέτουσας Αρχής οι οποίες προκύπτουν από την ιδιότητα της 

ως μέλος του ευρωσυστήματος και οι οποίες αφορούν στατιστικά στοιχεία και 

πληροφορίες σχετικά με τον εποπτικό ρόλο και άλλες αρμοδιότητες της, που 

καθημερινά είναι υποχρεωμένη να παρέχει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 

Απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις, τόσο η δικηγόρος όσο και ο εκπρόσωπος της 

Αναθέτουσας Αρχής, εξήγησαν ότι η Κεντρική Τράπεζα ενώ αποφάσισε την 

προκήρυξη του Διαγωνισμού τον Απρίλιο του 2016, η προκήρυξη έγινε μόλις στις 

12.8.2016, με ημερομηνία γνωστοποίησης των αποτελεσμάτων την  27.10.2016.  Η 

καθυστέρηση της προκήρυξης οφείλεται στην αδυναμία στελέχωσης της Επιτροπής 

Αγορών λόγω αναστολής των προαγωγών και προσλήψεων στο Δημόσιο.  Καίτοι ο 

χρόνος που απαιτείται σε περίπτωση άσκησης προσφυγής αρχικά συνυπολογίσθηκε, 

στη συνέχεια λόγω της καθυστέρησης που υπήρξε για προκήρυξη του διαγωνισμού 

στην ουσία εξουδετερώθηκε.   

Από την πλευρά τους οι Αιτητές υποστήριξαν το δικαιολογημένο της χορήγησης 

προσωρινών μέτρων. Το δημόσιο συμφέρον, ανέφεραν, εξυπηρετείται με τη 

χορήγησή τους αφού έτσι αποκλείεται το ενδεχόμενο καταβολής αποζημιώσεων σε 

περίπτωση επιτυχίας της προσφυγής.  Περαιτέρω, υποστήριξαν πως τα όσα η 

Αναθέτουσα Αρχή επικαλέστηκε ότι υπάρχει κίνδυνος να προκύψουν σε περίπτωση 

χορήγησης τους οφείλονται σε δικές της πλημμέλειες, αφού ενώ γνώριζαν ότι η 

σύμβαση λήγει στις 31.12.2016 και υπήρχε ανάγκη ανανέωσης του συστήματος δεν 

προχώρησε στην έγκαιρη προκήρυξη του διαγωνισμού λαμβάνοντας υπόψη και τα 
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χρονοδιαγράμματα προσφυγής. Σ’ ότι αφορά την προσωρινή αναστολή των 

προαγωγών και προσλήψεων, αυτή υπέβαλαν, είναι σε ισχύ εδώ και χρόνια. 

Καταλήγοντας, πρόσθεσαν ότι είναι εξωπραγματικός ο ισχυρισμός της 

Αναθέτουσας Αρχής ότι λόγω του πεπαλαιωμένου του συστήματος υπάρχει 

κίνδυνος αδυναμίας πληρωμών από 1.1.2017, στην περίπτωση χορήγησης 

προσωρινών μέτρων. Δεν είναι δυνατό, συνέχισε, το σύστημα να λειτουργεί για έξι 

ολόκληρα χρόνια και να αδυνατεί να λειτουργήσει για ένα επιπλέον χρονικό 

διάστημα τεσσάρων μηνών μέχρι την έκδοση της απόφασης στην προσφυγή. 

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

παραγνωρίζουμε όσα η Αναθέτουσα Αρχή έχει αναφέρει θεωρούμε ότι αυτά δεν 

αποδεικνύουν οτιδήποτε το κατεπείγον για υπογραφή της συμβάσης, ώστε το 

δημόσιο συμφέρον να δικαιολογεί μη χορήγηση προσωρινών μέτρων. Όπως η ίδια 

η Αναθέτουσα Αρχή εξήγησε δεν υπάρχει περίπτωση κατάρρευσης του συστήματος 

μετά τη λήξη της σύμβασης, εφόσον μπορεί να παραταθεί έστω και με επιπλέον 

δαπάνη.  Ούτε ο κίνδυνος παρουσίασης τεχνικών προβλημάτων είναι τέτοιος που 

δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί. Το γεγονός ότι το αντικείμενο του διαγωνισμού είναι 

μεγάλης σημασίας και σοβαρότητας για την Αναθέτουσα Αρχή δεν εξουδετερώνει 

την ανάγκη όπως εφαρμόζονται οι διαδικασίες που προνοούνται από Ευρωπαϊκές 

Οδηγίες. 

Έχοντας υπόψη ότι οι διαδικασίες ενώπιον μας ολοκληρώνονται σε σύντομο χρόνο 

και αφού συνυπολογίσαμε τις πιθανές συνέπειες των προσωρινών μέτρων για όλα 



5 
 

τα συμφέροντα που ενδέχεται να ζημιωθούν και ιδιαίτερα το δημόσιο συμφέρον 

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 τη χορήγηση προσωρινών μέτρων για αναστολή της διαδικασίας 

ανάθεσης ή εκτέλεσης πράξης ή απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής ή της 

υπογραφής της σύμβασης στο διαγωνισμό αρ. 07/2016 μέχρι την έκδοση τελικής 

απόφασης στην Προσφυγή αρ. 68/2016. 


