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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. 6/2020 

Η παρούσα διαδικασία αφορά την εξέταση 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 6/2020 

αναφορικά με το Διαγωνισμό 97/2019 «Αναδόμηση 2 Πολυκατοικιών στον κυβερνητικό 

οικισμό Στρόβολος ΙΙ, ΣΤΗ Λευκωσία».   

Οι Αιτητές με την προσφυγή τους ζήτησαν τη χορήγηση προσωρινών μέτρων για τους 

πιο κάτω λόγους:  

(α) πιθανολογείται σοβαρή η παράβαση του ισχύοντος δικαίου,  

β) η λήψη προσωρινού μέτρου είναι αναγκαία για να αποτραπεί περαιτέρω ζημιά στα 

συμφέροντα της Αιτήτριας  

γ) αν δεν εκδοθεί το προσωρινό μέτρο θα είναι αδύνατο να απονεμηθεί πλήρης δικαιοσύνη 

σε μεταγενέστερο στάδιο και δεν θα είναι δυνατή η αποκατάσταση των συμφερόντων της 

Αιτήτριας,  

δ) δεν υφίστανται λόγοι δημοσίου συμφέροντος που να απαγορεύουν την αναστολή της 

διαδικασίας  
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 ε) οι πιθανές αρνητικές συνέπειες από ενδεχόμενη αναστολή της διαδικασίας δεν είναι 

περισσότερες από τα πιθανά οφέλη, αφού σε περίπτωση επαναπροκήρυξης του 

διαγωνισμού και η Αιτήτρια πετύχει στην προσφυγή της, η επιτυχία της αυτή δεν θα έχει 

πρακτική σημασία.   

H Αναθέτουσα Αρχή με επιστολή της ημερομηνίας 31.3.2020 ενημέρωσε την 

Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών ότι δεν φέρει οποιαδήποτε ένσταση στη χορήγηση  

Προσωρινών Μέτρων μέχρι την τελική απόφαση της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών 

επί της Προσφυγής.   

Ενόψει των μέτρων που έχουν ληφθεί για περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού 

κρίναμε, δεδομένου του περιεχομένου της επιστολής της Αναθέτουσας Αρχής, ότι η 

παρουσία των Αιτητών κατά την ημερομηνία ορισμού της υπόθεσης 02.04.2020 δεν είναι 

αναγκαία, εάν δεν είχαν οτιδήποτε να προσθέσουν πέραν των όσων αναφέρουν στην 

Προσφυγή τους.  Οι Αιτητές με επιστολή των δικηγόρων τους ημερ. 31.03.2020 

πληροφόρησαν την Αρχή ότι δεν έχουν οτιδήποτε άλλο να προσθέσουν πέραν των λόγων 

που αναφέρονται στην Προσφυγή τους.  

Με βάση τα όσα αναφέρονται στην προσφυγή και λαμβάνοντας υπόψη τη θέση της 

Αναθέτουσας Αρχής θεωρούμε 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 τη χορήγηση προσωρινών μέτρων για αναστολή 

της διαδικασίας ανάθεσης ή της εκτέλεσης πράξης ή απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής 

ή της υπογραφής της σύμβασης, στο διαγωνισμό με αρ. 97/2019 μέχρι την έκδοση 

τελικής απόφασης της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών επί της Προσφυγής 6/2020.   


