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Προσφυγή Αρ. 38/2012 

 
 

Μεταξύ: 
GNOMON PLIROFORIKI (CYPRUS) LTD 

    
         Αιτούντων 
                      ν. 
    

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 
            
         Αναθέτουσα Αρχή 
 
Αναθεωρητική Αρχή  
Προσφορών:   Ζαχαρίας Τουλούρας, Πρόεδρος 
    Νίκος Πιττοκοπίτης, Μέλος 
    Ιωσήφ Ιωσηφίδης, Μέλος 

Κυριάκος Συρίµης, Μέλος 
 
 
 

 
Αιτητές:            GNOMON PLIROFORIKI (CYPRUS) LTD 

       Αντιπροσωπεύθηκε από τον: 
1. Αχιλλέας Αιµιλιανίδης, ∆ικηγόρος  
2. Ήρα Αιµιλιανίδου, ∆ικηγόρος  
3. Βαγγέλης Μονοχρήστου, ∆ιευθυντής Αιτήτριας 

 
      
Αναθέτουσα Αρχή:  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

                  Αντιπροσωπεύθηκε από τις: 
1. Σάββας Βασιλείου, ∆ικηγόρος 
2. Γρηγόρης Μακρίδης, Πανεπιστήµιο Κύπρου, 

Συντονιστής του Επικείµενου Έργου 
3. Άδωνης Μακρίδης, Πανεπιστήµιο Κύπρου, Υπεύθυνος 

του Τοµέα Συµβάσεων 
 

 
 
 
Ηµεροµηνία έκδοσης Απόφασης Π.Μ.:  18 Ιουλίου, 2012 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Ή ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Ή ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ Ή ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ 
ΑΡ. 38/2012 
 

 

Η παρούσα εξέταση αφορά την χορήγηση 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 38/2012 που καταχωρήθηκε 

στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών δυνάµει του άρθρου 24 του Ν. 104(Ι)/2010 

αναφορικά µε το ∆ιαγωνισµού αρ. ΥΕ∆Σ 029/11 και τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών για την 

εκτέλεση του έργου “Ανάπτυξη και Λειτουργία Γραφείων ∆ιασύνδεσης µε τον 

Επιχειρηµατικό Κόσµο στα Πανεπιστήµια που λειτουργούν στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία”». 

 

 

Κατά την ενώπιον µας διαδικασία ο ∆ικηγόρος των Αιτητών ζήτησε τη χορήγηση 

προσωρινών µέτρων ισχυριζόµενος ότι πιθανολογείται σοβαρά η παράβαση του 

ισχύοντος δικαίου για τους λόγους που αναφέρονται στο έντυπο της προσφυγής και ότι 

δεν θα επηρεαστεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο αρνητικά το δηµόσιο συµφέρον, ενώ 

παράλληλα θα αποτραπεί η περαιτέρω ζηµιά των συµφερόντων των Αιτητών.   

 

 

Συγκεκριµένα σηµείωσε ότι ο ∆ιαγωνισµός είχε προκηρυχθεί αρχικά το 2009 και 

ακυρώθηκε και ένα χρόνο µετά επαναπροκηρύχθηκε για να κατακυρωθεί στους Αιτητές 

στις 9.12.2012.  Έξι µήνες µετά, στις 26.6.2011 η Αναθέτουσα Αρχή ανακάλεσε την 

κατακύρωση στους Αιτητές και κατακύρωσε τον ∆ιαγωνισµό σε άλλη εταιρεία.  Τόνισε 

ότι δεν αναφέρεται στην επιστολή γνωστοποίησης των αποτελεσµάτων ότι οι Αιτητές 

αποκλείστηκαν από τον ∆ιαγωνισµό και επιφυλάχθηκε να αναπτύξει περισσότερο το 

θέµα κατά την εξέταση της ουσίας της Προσφυγής.  Τέλος υποστήριξε ότι η 

οποιαδήποτε καθυστέρηση πιθανόν να προκληθεί κατά τη διαδικασία ενώπιον της 

Α.Α.Π. δεν θα επηρεάσει την εκτέλεση του ∆ιαγωνισµού και την απορρόφηση των 

Ευρωπαϊκών κονδυλίων αφού τα συνχρηµατοδοτούµενα έργα µπορούν να 

υπογραφούν µέχρι 31.12.2013.   
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Οι εκπρόσωποι της Αναθέτουσας Αρχής ανέφεραν ότι φέρουν ένσταση στην χορήγηση 

Προσωρινών Μέτρων για αναστολή της διαδικασίας ανάθεσης ή της εκτέλεσης πράξης ή 

απόφασης της ή της υπογραφής της Σύµβασης.  Κατά την Αναθέτουσα Αρχή η 

σηµειωθείσα µέχρι σήµερα µεγάλη καθυστέρηση υλοποίησης του έργου δεν οφείλεται 

αποκλειστικά στο Πανεπιστήµιο Κύπρου αλλά στην εµπλοκή του Γενικού Λογιστηρίου 

της ∆ηµοκρατίας ως Αρµόδιας Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων για έκδοση Πιστοποιητικών 

Συµβατότητας.  Η καθυστέρηση αυτή έχει ήδη δηµιουργήσει προβλήµατα και περεταίρω 

καθυστέρηση µεγαλώνει αυτά τα προβλήµατα που µπορεί να συνοψιστούν σε 

πρόβληµα αδυναµίας συγχρονισµού µε τα άλλα εµπλεκόµενα Πανεπιστήµια αλλά και σε 

πρόβληµα µείωσης των κονδυλίων που µπορούν να απορροφηθούν από τα Ευρωπαϊκά 

Κοινωνικά Ταµεία.   

 

 

Με βάση τα πιο πάνω και συνυπολογίζοντας τις πιθανές συνέπειες των προσωρινών 

µέτρων για όλα τα συµφέροντα που ενδέχεται να ζηµιωθούν, καθώς και το δηµόσιο 

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

Αρχή Προσφορών κρίνει ότι στοιχειοθετούνται λόγοι χορήγησης προσωρινών µέτρων.  

 

 

Συγκεκριµένα, αναφορικά µε το δηµόσιο συµφέρον κρίνουµε ότι ο µικρός χρόνος που 

απαιτείται για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας ενώπιον της Αναθεωρητικής Αρχής 

Προσφορών δεν µπορεί να επηρεάσει σοβαρά το χρόνο υλοποίησης του διαγωνισµού. 

Περαιτέρω η οποιαδήποτε ζηµιά που επικαλείται η Αναθέτουσα Αρχή είναι χρηµατική 

και πιθανόν η ζηµιά που θα υποστεί µε την καταβολή αποζηµιώσεων στους Αιτητές σε 

περίπτωση επιτυχίας της Προσφυγής να είναι µεγαλύτερη.   . 

 

 

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 ∆ιαγωνισµού µε αρ. ΥΕ∆Σ 029/11 µέχρι την 

έκδοση τελικής απόφασης της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών επί της Προσφυγής 

38/2012. 


