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Μεταξύ: 

 

 

D. KOUPPIS & SONS CONSTRUCTION LTD     

 

Αιτητών 

ν. 

 

 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

  

Αναθέτουσας Αρχής 

 

 

Αναθεωρητική Αρχή  Έφη Παπαδοπούλου, Πρόεδρος 

Προσφορών   Λοΐζο Κάππα, Μέλος   

Γιώργο Αναστασίου, Μέλος 

Σόλων Παπαθεοχάρους, Μέλος  

Δήμο Θωμά, Μέλος  

 

 

Αιτητές:    D. KOUPPIS & SONS CONSTRUCTION LTD 

         Αντιπροσωπεύθηκε από τους: 

1.  Γεώργιο Ασβεστά, Αντιπρόσωπο Αιτήτριας Εταιρείας 

 

 

Αναθέτουσα Αρχή:  ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

         Αντιπροσωπεύθηκε από τους: 

 

1. Δώρα Λέϋτον, Ανώτερη Εκτελεστική Μηχανικός 

2. Αντιγόνη Τήλλυρου, Ανώτερη Εκτελεστική Μηχανικός 

 

Ημερομηνία έκδοσης Απόφασης Π.Μ.: 24 Φεβρουαρίου 2021 

 

  Προσφυγή Αρ.  5/2021 
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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. 05/2021. 

Η παρούσα διαδικασία αφορά την εξέταση του ενδεχόμενου χορήγησης προσωρινών 

μέτρων στα πλαίσια τη Προσφυγής Αρ.05/2021 η οποία στρέφεται εναντίον της 

απόφασης του Τμήματος Δημοσίων Έργων να αποκλείσει την προσφορά της εταιρείας 

D. KOUPPIS & SONS CONSTRUCTION CO. LTD (οι «Αιτητές») από τον 

Διαγωνισμό αρ. ΚΠΣ/40/2020/Ε(Α) με τίτλο «Σταθεροποίηση κατολίσθησης και 

ανακατασκευή τμήματος του δρόμου Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς (Β7) παρά το χωριό 

Γιόλου της Επαρχίας Πάφου, Χ.Θ. 19+110 – Χ.Θ. 19+2020», και να κατακυρώσει το 

Διαγωνισμό στην εταιρεία «LAMBROU AND POUTZIOURIS CONSTRUCTION 

LTD», για το ποσό των €679.999,00 συν ΦΠΑ. 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή έφερε ένσταση στη χορήγηση προσωρινών μέτρων επικαλούμενη 

λόγους ασφάλειας του οδικού δικτύου.  Πρόκειται, ανέφερε για έργο σταθεροποίησης 

επανακατασκευή σε τμήμα του δρόμου Πάφου Πόλης Χρυσοχούς πλησίον του χωρίου 

Γιόλου.  Λόγω κατολισθήσεων εξήγησε τον Ιανουάριο του 2020, έγινε προσωρινή 

παράκαμψη της κυκλοφορίας σε δευτερεύοντα δρόμο, στον οποίο όμως καταγράφονται 

συχνά, οδικά δυστυχήματα, όχι σοβαρά.  Η παράκαμψη έγινε ως προσωρινή λύση, 

δυστυχώς όμως συνεχίζει μέχρι σήμερα λόγω της ανάγκης που προέκυψε για τη 
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διενέργεια ειδικών μελετών από το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης, πριν από την 

προκήρυξη του Διαγωνισμού (κοννώδες έδαφος σε συνδυασμό με έντονες 

βροχοπτώσεις και ξηρασία).   

 

Με την ολοκλήρωση των Μελετών στις 20/11/2020 έγινε η προκήρυξη του 

Διαγωνισμού και στις 04/02/2021 η γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων.  Σε περίπτωση 

επιδείνωσης της κατάστασης λόγω και της βροχόπτωσης όλη η δυτική και βόρεια 

περιοχή της Επαρχίας Πάφου θα αποκοπεί από την υπόλοιπη επαρχία και κατ΄ 

επέκταση την υπόλοιπη Κύπρο.   

 

Οι Αιτητές προς υποστήριξη του αιτήματος τους για χορήγηση προσωρινών μέτρων 

ανέφεραν ότι ο παρακαμπτήριος δρόμος που χρησιμοποιείται από τον Ιανουάριο του 

2020 δεν παρουσιάζει θέματα αστάθειας ή κατολισθήσεων παρά τις έντονες 

βροχοπτώσεις που μεσολάβησαν.  Ο εν λόγω παρακαμπτήριος χρησιμοποιείται και από 

φορτηγά με βαρύ φορτίο και συνεπώς, εάν υπήρχαν προβλήματα στη σταθερότητα του, 

θα είχαν παρουσιαστεί, αφού χρησιμοποιείται για περίοδο πέραν του ενός χρόνου, 

χωρίς σοβαρά οδικά ατυχήματα, όπως ανέφερε και η Αναθέτουσα Αρχή.   

 

Καταλήγοντας τόνισαν ότι η υφιστάμενη κατάσταση μπορεί να παραμείνει ως έχει, 

μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της υφιστάμενης προσφυγής.   
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Έχουμε εξετάσει με προσοχή τις θέσεις των δύο πλευρών.  Είναι κοινή θέση, και 

συμφωνούμε, ότι πρόκειται για αναγκαίο έργο το οποίο θα άρει την προσωρινή λύση 

του παρακαμπτήριου δρόμου.  Με όσα όμως η Αναθέτουσα Αρχή ανέφερε δεν έχει 

καταδειχθεί το κατεπείγον του έργου ώστε να μην δικαιολογείται η χορήγηση των 

προσωρινών μέτρων. 

 

Χωρίς να παραβλέπουμε τη σημασία του γεγονότος ότι το εν λόγω έργο πρέπει να 

αρχίσει το συντομότερο, έχοντας υπόψη τη χωρίς προβλήματα λειτουργία του 

παρακαμπτήριου, όπως η Αναθέτουσα Αρχή κατά τρόπο ακριβοδίκαιο ανέφερε, ότι η 

μικρή καθυστέρηση που δυνατόν να απαιτηθεί για ολοκλήρωσή της προσφυγής μπορεί 

να σμικρυνθεί αν αυτό μας ζητηθεί, κρίνουμε ότι δικαιολογείται η χορήγησή των 

προσωρινών μέτρων.   

 

Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω και συνυπολογίζοντας τις πιθανές συνέπειες των 

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

δημόσιον συμφέρον, αποφασίζουμε τη χορήγηση των προσωρινών μέτρων για 

αναστολή της διαδικασίας ανάθεσης ή της υπογραφής της σύμβασης σε σχέση με τον  

Διαγωνισμό αρ. ΚΠΣ/40/2020/Ε(Α) μέχρι την έκδοση τελικής απόφασης της 

Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών στην Προσφυγή αρ. 05/2021. 

 


