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Ιεραρχική Προσφυγή Αρ.   77/2005 

 
 
 
Μεταξύ: 
 
 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ – EPISTELE COMMUNICATIONS & MEDIA LTD και 
 ΣΠΡΙΝΤ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.  
 
        Αιτούντων 
                  ν. 
 
 ΑΡΧΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 
        Αναθέτουσας Αρχής 
 
  
Αιτούντες: ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ – EPISTELE COMMUNICATIONS & 

MEDIA LTD και ΣΡΙΝΤ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.  
         Αντιπροσωπεύθηκε από τους: 

1.  κο Γεώργιο Παπαντωνίου, ∆ικηγόρο 
2.  κο ∆ηµήτρη Γρηγόρη, Αντιπρόσωπο της 
          Κοινοπραξίας. 
 

 
Αναθέτουσα Αρχή:  ΑΡΧΗ  ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ  
         Αντιπροσωπεύθηκε από τους: 

1.  κο Πόλυ Πολυβίου, ∆ικηγόρο 
2.  κα Έλενα ∆αµιανού, ∆ικηγόρο 
3.  κο Κίκη Πέτεβη, Γενικό ∆ιευθυντή Αρχής  
          Κρατικών Εκθέσεων  
4.  κο Άλκη Ιωάννου, ∆ιοικητικό Λειτουργό Αρχής 
          Κρατικών Εκθέσεων 
5.  κα Μαρίνα Πατέρα, Λειτουργό Εκθέσεων  

 
 
Ηµεροµηνία έκδοσης Απόφασης:  5 Οκτωβρίου, 2005 

 
------------------------------------------------------------- 
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ΑΠΟΦΑΣΗ  ΣΤΗΝ  ΑΙΤΗΣΗ  ΓΙΑ  ΛΗΨΗ  ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ  ΜΕΤΡΟΥ  ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ  
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΣΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΑΡ. 77/2005 ΗΜΕΡ.  26.9.2005, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ 
ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2005/35 –ΤΣ/2005/7 
   
Η παρούσα αίτηση των Αιτητών αφορά, τη λήψη προσωρινού µέτρου αναστολής της 

διαδικασίας ανάθεσης και υπογραφής σύµβασης µε τον επιτυχόντα προσφοροδότη 

µέχρι την έκδοση τελικής απόφασης επί της προσφυγής, σε σχέση µε την προσφορά αρ. 

2005/37-ΤΣ/2005/7, που προκήρυξε η Αρχή Κρατικών Εκθέσεων Κύπρου, για 

εξασφάλιση Υπηρεσιών ∆ιαφηµιστικού Γραφείου για την περίοδο 1η Ιουλίου 2005 – 30 

Ιουνίου, 2008. 

 

2. ∆εν θα ασχοληθούµε µε τα επιχειρήµατα που αφορούν την ουσία της Ιεραρχικής 

Προσφυγής τα οποία θα εξεταστούν κατά την ακρόαση της υπόθεσης.  Είναι αυτονόητο 

ότι, η πιο κάτω απόφαση µας στην αίτηση για λήψη προσωρινού µέτρου δεν προδικάζει 

και το αποτέλεσµα επί της ουσίας της Ιεραρχικής Προσφυγής. 

 

3. Αφού ακούσαµε τα επιχειρήµατα των µερών και αφού σταθµίσαµε τα γεγονότα 

και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 56(8) και (9) του Νόµου 101(Ι)/2003 

καταλήγουµε ότι:   

 

(α) Πιθανολογείται εκ πρώτης όψεως σοβαρά η παράβαση του ισχύοντος δικαίου 

λόγω ελλιπούς αιτιολογίας στην απόφαση απόρριψης της προσφοράς των 

Αιτητών µε την επιστολή ηµερ. 16.9.2005. 

 

(β) Η λήψη του προσωρινού µέτρου είναι αναγκαία για να αποτραπεί η περαιτέρω 

ζηµιά των συµφερόντων του αιτούντος καθώς θα απωλέσουν την ευκαιρία να 

διευρύνουν τον κύκλο εργασιών τους, να γίνουν ευρύτερα γνωστοί στο κοινό µε 

δυνατότητα για µελλοντικές συνεργασίες. 

 

(γ) Λάβαµε υπόψη ότι, η Αναθέτουσα Αρχή εξυπηρετείται τώρα από τον 

προηγούµενο διαφηµιστή της και δεν υπάρχουν λόγοι δηµοσίου συµφέροντος 

που να εµποδίζουν τη λήψη προσωρινού µέτρου. 
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(δ) Λάβαµε επίσης υπόψη το γεγονός ότι, ενώ η λήξη του προηγούµενου 

συµβολαίου της Αναθέτουσας Αρχής ήταν στις 30.6.2005, η λήξη υποβολής της 

νέας προσφοράς ήταν η 8.7.2005 και η γνωστοποίηση του αποτελέσµατος έγινε 

στις 16.9.2005.  Αυτό δείχνει ότι η Αναθέτουσα Αρχή στην πραγµατικότητα δεν 

επείγεται για την υπογραφή της σύµβασης όπως δηλώθηκε στην ακρόαση. 

 

Ενόψει των πιο πάνω αναφεροµένων, κατά πλειοψηφία αποφασίζουµε, µειοψηφούντων 

των µελών κ.κ. Μιχαλάκη Χριστοφόρου και Χριστόφορου Χριστοφίδη, την αναστολή της 

διαδικασίας ανάθεσης και υπογραφής σύµβασης µέχρι την έκδοση τελικής απόφασης 

επί της ουσίας της Ιεραρχικής Προσφυγής. 


