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Προσυσγή Αρ. 40/2014 
 

Μεηαμύ: 

          JIANGXI MACHINERY & EQUIPMENT IMPORT/EXPORT CORP.  
                             ΜΔΩ ΣΟΤ ΠΛΗΡΔΞΟΤΙΟΤ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΟΤ ΑΤΣH, GEORAL LIMITED 
 
              
       Αηηνύλησλ 
                     λ. 
    

ΑΡΥΗ ΗΛΔΚΣΡΙΜΟΤ ΚΤΠΡΟΤ 
              
       Αλαζέηνπζα Αξρή 
 
Αναθεωρητική Αρτή  
Προσυορών:   Έθε Παπαδνπνύινπ, Πξόεδξνο 
    Λνΐδνο Κάππαο, Μέινο 

Γηώξγνο Αλαζηαζίνπ, Μέινο 
    Βαζίιεο Πάικαο, Μέινο 
 
 
 

Αιτητές:               JIANGXI MACHINERY & EQUIPMENT IMPORT/EXPORT CORP.  
ΜΔΩ ΣΟΤ ΠΛΗΡΔΞΟΤΙΟΤ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΟΤ ΑΤΣH, GEORAL                                      
LIMITED 

                                           Αληηπξνζσπεύζεθε από ηνπο: 
1. Αξηζηνθάλε Γεσξγίνπ, Γηθεγόξν 
2. Γηώξγν Κησξίδε, Γηθεγόξν 
3. Θεόδσξν Καξαππηίδε, Δθπξόζσπν Αηηεηώλ 

 
 
 
Αναθέτοσσα Αρτή:    ΑΡΥΗ ΗΛΔΚΣΡΙΜΟΤ ΚΤΠΡΟΤ 

    Αληηπξνζσπεύζεθε από ηνπο: 
1. Άλλα Υξίζηνπ, Γηθεγόξν 
2. Γηάλλε Σζνπιόθηα, Αλ. Γηεπζπληή Πξνκεζεηώλ 
3. Ισάλλε Παπαγεσξγίνπ, Μεραληθό Γηθηύνπ 

 
 
 
Ηκεξνκελία έθδνζεο Απόθαζεο Π.Μ.: 22 Ινπιίνπ, 2014. 
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ΑΠΟΦΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΥΟΡΗΓΗΗ ΠΡΟΩΡΙΝΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΣΟΛΗ ΣΗ 
ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΝΑΘΔΗ Ή ΣΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΠΡΑΞΗ Ή ΑΠΟΦΑΗ ΣΗ 
ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ Ή ΣΗ ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΣΗΝ ΠΡΟΦΤΓΗ     
ΑΡ. 40/2014 
 

Η παξνύζα δηαδηθαζία αθνξά ηελ εμέηαζε ρνξήγεζεο πξνζσξηλώλ κέηξσλ γηα αλαζηνιή 

ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ή ηεο εθηέιεζεο πξάμεο ή απόθαζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ή 

ηεο ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο, ζηελ Πξνζθπγή κε αξηζκό 40/2014 αλαθνξηθά κε ην 

Γηαγσληζκό αξ. 107/2013 κε ηίηιν «Supply of Street Lighting LED Luminaires». 

 

Οη δηθεγόξνη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε επηζηνιή ηνπο εκεξνκελίαο 16.7.2014 

πιεξνθόξεζαλ ηε Αλαζεσξεηηθή Αξρή Πξνζθνξώλ όηη θέξνπλ έλζηαζε ζηε ρνξήγεζε 

Πξνζσξηλώλ Μέηξσλ.   

 

Καηά ηελ ελώπηνλ καο δηαδηθαζία ν δηθεγόξνο ησλ Αηηεηώλ αλέθεξε όηη αηηείηαη ηε ρνξήγεζε 

Πξνζσξηλώλ Μέηξσλ, ηζρπξηδόκελνο όηη πηζαλνινγείηαη ζνβαξά ε παξάβαζε ηνπ ηζρύνληνο 

δηθαίνπ ζηε βάζε ησλ όζσλ αλαθέξνληαη ζην έληππν ηεο Πξνζθπγήο.  εκείσζε επίζεο όηη 

δελ ηίζεηαη ζέκα βιάβεο ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο αθνύ ν ζπγθεθξηκέλνο δηαγσληζκόο 

αθνξά πξνκήζεηα ιακπηήξσλ λέαο ηερλνινγίαο θαη πξννξίδεηαη γηα εθζπγρξνληζκό ηνπ 

ζπζηήκαηνο γηα βειηίσζε ηνπ νδηθνύ θσηηζκνύ.   

 

Από πιεπξάο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ππήξμε έλζηαζε.  Αλαθέξζεθε όηη ν ζπγθεθξηκέλνο 

δηαγσληζκόο δελ έρεη ζθνπό ηε βειηίσζε ηνπ νδηθνύ θσηηζκνύ, αιιά ηελ κείσζε ησλ 

εμόδσλ ησλ Γεκαξρείσλ, ηα νπνία αληηκεησπίδνπλ νηθνλνκηθό πξόβιεκα.  Σόζν ε 

δηθεγόξνο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, όζν θαη νη εθπξόζσπνη ηεο πξόβαιαλ όηη δελ έρεη 

θαηαδεηρζεί από ηελ αίηεζε νπνηαδήπνηε έθδειε παξαλνκία θαη πεξαηηέξσ όηη ζε 

πεξίπησζε ρνξήγεζεο ησλ Πξνζσξηλώλ Μέηξσλ νη Γήκνη κε ηνπο νπνίνπο έρεη ήδε 

ζπλαθζεί ζπκθσλία γηα παξνρή ηέηνηνπ είδνπο ιακπηήξσλ πνπ είλαη κέρξη θαη 50% πην 

νηθνλνκηθνί ζηελ θαηαλάισζε ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο από ηνπο πθηζηάκελνπο, ζα 

αλαγθαζζνύλ λα απνηαζνύλ ζε άιινπο νηθνλνκηθνύο θνξείο.  Δπηζπκία ηεο είλαη λα 

δηαηεξήζεη απηή ηελ δξαζηεξηόηεηα γηα ηελ νπνία έρεη ηελ ηερληθή γλώζε θαη έρεη εξγαζηεί 

ζπζηεκαηηθά γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ παξόληνο δηαγσληζκνύ.  Σπρόλ θαζπζηέξεζε ζηελ 

ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο ζα ζέζεη ζε θίλδπλν ηα ζπκβόιαηα πνπ έρεη ζπλάςεη κε ηνπο 

Γήκνπο θαη ζα βξεζεί εθηεζεηκέλε ελδερόκελα ζηελ θαηαβνιή ζε απηνύο απνδεκηώζεσλ.   
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Πέξαλ ηνύηνπ ζεκείσζε όηη ηα πθηζηάκελα απνζέκαηα ησλ ιακπηήξσλ πξνεγνύκελεο 

ηερλνινγίαο πνπ έρεη ζηελ θαηνρή ηεο ε Αλαζέηνπζα Αξρή εμαληινύληαη θαη ζα 

δεκηνπξγεζνύλ πξνβιήκαηα ζηελ αληηθαηάζηαζε άιισλ ιακπηήξσλ θαη ζηελ εγθαηάζηαζε 

λέσλ.  Η όιε δηαδηθαζία αλέθεξαλ εμειίρζεθε νκαιά θαη λνκόηππα έηζη ώζηε δελ 

δηθαηνινγείηαη ε ρνξήγεζε Πξνζσξηλώλ Μέηξσλ.   

 

Σα όζα ε Αλαζέηνπζα Αξρή επηθαιέζηεθε αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνύ θαη 

ηνπο ηζρπξηζκνύο ηεο όηη απηή πξαγκαηνπνηήζεθε νκαιά θαη λνκόηππα, είλαη ζέκαηα πνπ 

άπηνληαη ηεο νπζίαο ηεο Πξνζθπγήο θαη εμεηάδνληαη από ηελ Αλαζεσξεηηθή Αξρή 

Πξνζθνξώλ, αιιά ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην.  Ο ηζρπξηζκόο ηεο όηη έρεη ππνγξάςεη 

ζπκβόιαηα κε δηάθνξνπο Γήκνπο δελ απνηειεί από κόλνο ηνπ ιόγν κε ρνξήγεζεο ησλ 

Πξνζσξηλώλ Μέηξσλ.  Σν δεκόζην ζπκθέξνλ, ιακβάλνληαο ππόςε ηνπο ιόγνπο πνπ 

πξνβάιινληαη γηα αθύξσζε ηεο απόθαζεο θαηαθύξσζεο ηνπ δηαγσληζκνύ εμππεξεηείηαη κε 

ηε ρνξήγεζε ηνπο.   

 

Με βάζε ηα όζα αλαθέξνληαη ζηελ Πξνζθπγή θαη ζπλππνινγίδνληαο ηηο πηζαλέο ζπλέπεηεο 

ησλ πξνζσξηλώλ κέηξσλ γηα όια ηα ζπκθέξνληα πνπ ελδέρεηαη λα δεκησζνύλ, θαζώο θαη 

ην δεκόζην ζπκθέξνλ θαηά ηα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 24 ηνπ Ν.104(Ι)/2010 ε 

Αλαζεσξεηηθή Αξρή Πξνζθνξώλ θξίλεη όηη ζηνηρεηνζεηνύληαη ιόγνη ρνξήγεζεο 

Πξνζσξηλώλ Μέηξσλ.  

 

εκεηώλνπκε όηη ν δηαγσληζκόο δεκνζηεύζεθε ζηελ επίζεκε εθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο 

ζηηο 27.12.2013 (απεζηάιε γηα δεκνζίεπζε ζηηο 23.12.2013), ηειεπηαία εκεξνκελία 

ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ θαζνξίζηεθε ε 21.3.2014 (κεηά από παξάηαζε) θαη ε 

γλσζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ έγηλε ζηηο 30.6.2014.  πλεπώο ε όιε δηαδηθαζία κέρξη 

ζηηγκήο δηήξθεζε 6 κήλεο θαη ν ζύληνκνο ρξόλνο πνπ απαηηείηαη γηα λα νινθιεξσζεί ε 

ελώπηνλ καο δηαδηθαζία δελ κπνξεί λα ζεσξείηαη ππεξβνιηθόο ρξόλνο γηα νινθιήξσζε ηνπ 

δηαγσληζκνύ, αθνύ νη δηαδηθαζίεο απηέο πξνλννύληαη ηόζν ζε Δπξσπατθέο Οδεγίεο, όζν θαη 

ζηελ Δζληθή Ννκνζεζία.   
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Ωο εθ ηνύηνπ απνθαζίδνπκε νκόθσλα ηελ ρνξήγεζε πξνζσξηλώλ κέηξσλ γηα αλαζηνιή 

ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ή ηεο εθηέιεζεο πξάμεο ή απόθαζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ή 

ηεο ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο, ζην Γηαγσληζκνύ κε αξ. 107/2013 κέρξη ηελ έθδνζε ηειηθήο 

απόθαζεο ηεο Αλαζεσξεηηθήο Αξρήο Πξνζθνξώλ επί ηεο Πξνζθπγήο 40/2014.  


