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ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ 
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Ή ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΠΡΑΞΗΣ Ή ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΟΣ ΦΟΡΕΑ Ή ΤΗΣ 
ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΑΡ. 29/2015 

Η παρούσα διαδικασία αφορά την εξέταση χορήγησης προσωρινών µέτρων για 

αναστολή της διαδικασίας ανάθεσης ή της εκτέλεσης πράξης ή απόφασης του 

Αναθέτοντος Φορέα ή της υπογραφής της σύµβασης, στην Προσφυγή µε αριθµό 

29/2015 αναφορικά µε το ∆ιαγωνισµό αρ. 7/2013 για την «Παροχή Υπηρεσιών για 

την Ανάπτυξη Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος Λιµενικής Κοινότητας 

και την Προµήθεια Εξοπλισµού». 

Ο ∆ιαγωνισµός προκηρύχθηκε από την Αρχή Λιµένων Κύπρου («ΑΛΚ») στις 

7.6.2013.  Τελευταία ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ορίστηκε η 9.8.2013, 

µετά από παράταση. Στις 10.7.2014 καταχωρήθηκε στην Αναθεωρητική Αρχή 

Προσφορών η Προσφυγή µε αριθµό 38/2014 από άλλο προσφοροδότη, του οποίου 

η προσφορά αποκλείστηκε στο στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής 

και στις 17.11.2014 η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών απέρριψε την Προσφυγή 

επικυρώνοντας την απόφαση της ΑΛΚ. Στις 12.12.2014 οι Οικονοµικοί Φορείς 

ενηµερώθηκαν για το αποτέλεσµα του διαγωνισµού σύµφωνα µε το οποίο ο 

διαγωνισµός κατακυρώθηκε στην εταιρεία NewCytech Business Solutions Ltd. 

Στις 23.12.2014 οι Αιτητές καταχώρησαν την Προσφυγή µε αρ. 68/2014 και στις 

4.5.2015 η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών µε απόφαση της ακύρωσε την 

απόφαση της ΑΛΚ καταλήγοντας ότι  

«[...] οι Αναθέτουσες Αρχές πρέπει να διερευνούν και να καταγράφουν τα 
ευρήµατά τους αναλυτικά στην έκθεσή τους, για κάθε προδιαγραφή που 
υπάρχει αµφιβολία. 

Από τα γεγονότα της παρούσας υπόθεσης προκύπτει ασάφεια µεταξύ των 
υποβληθέντων στοιχείων στην προσφορά της επιτυχούσας που χρήζει 
διευκρίνισης. Αφού η ίδια η ΑΛΚ δήλωσε ότι προέκυπταν κάποιες αµφιβολίες 
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τις οποίες διερεύνησε, διαπιστώνουµε και έλλειψη αιτιολογίας, όπως έχει 
αναλυθεί προηγουµένως, από την ΑΛΚ ως προς τα ευρήµατα της. 

Παροµοίως για όλες τις άλλες προδιαγραφές η απόφαση της ΑΛΚ πάσχει 
λόγω έλλειψης αιτιολογίας και πρέπει να ακυρωθεί [...]». 

Στις 26.6.2015 η ΑΛΚ κοινοποίησε τη νέα απόφασή της για κατακύρωση του 

διαγωνισµού στην εταιρεία NewCytech Business Solutions Ltd και στις 6.7.2015 

οι Αιτητές καταχώρησαν την παρούσα προσφυγή. 

Κατά την ενώπιον µας διαδικασία ο δικηγόρος των Αιτητών ζήτησε την χορήγηση 

προσωρινών µέτρων, σύµφωνα µε το άρθρο 24(2) του περί των ∆ιαδικασιών 

Προσφυγής στον Τοµέα της Σύναψης ∆ηµόσιων Συµβάσεων Νόµου 104(Ι)/2010 

το οποίο προβλέπει µεταξύ άλλων ότι «κατά την εξέταση του ενδεχοµένου λήψης 

προσωρινών µέτρων, κατά τα προβλεπόµενα στην παράγραφο (α) του εδαφίου (ι), η 

Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών συνυπολογίζει τις πιθανές συνέπειες των 

προσωρινών µέτρων µε όλα τα συµφέροντα που ενδέχεται να ζηµιωθούν, καθώς και 

το δηµόσιο συµφέρον, και αποφασίζει να µην προβεί στην χορήγηση τέτοιων 

µέτρων, αν οι αρνητικές τους συνέπειες είναι περισσότερες από τα οφέλη». 

Η µελέτη της νοµολογίας της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών, συνέχισε ο 

δικηγόρος των Αιτητών, και ο τρόπος µε τον οποίο πρέπει να ερµηνεύεται το 

άρθρο 24(2), οδηγεί στο ασφαλές συµπέρασµα ότι στην παρούσα υπόθεση θα 

πρέπει να χορηγηθούν προσωρινά µέτρα. 

Περαιτέρω ανέφερε ότι οι Αιτητές µε την Προσφυγή αρ. 68/2014 πέτυχαν 

ακύρωση της απόφασης της ΑΛΚ λόγω έλλειψης αιτιολογίας και είναι αυτονόητο 

ότι πρέπει να εξεταστεί κατά πόσο έγινε επανεξέταση και η ΑΛΚ συµµορφώθηκε 

µε το ακυρωτικό αποτέλεσµα και κατά πόσο η κατακύρωση στην επιτυχούσα ήταν 

νόµιµη. 
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Σηµείωσε ότι η διαδικασία ενώπιον της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών δεν 

θεωρείται νοµολογιακά ως λόγος µη χορήγησης των προσωρινών µέτρων, ούτε ως 

τέτοιος ο κίνδυνος απώλειας Ευρωπαϊκών Χρηµατοδοτήσεων.  Αντίθετα το 

γεγονός Ευρωπαϊκών Χρηµατοδοτήσεων συνιστά λόγο τήρησης ορθών και 

νοµότυπων διαδικασιών προκήρυξης και κατακύρωσης ενός διαγωνισµού.  Η µη 

χορήγηση προσωρινών µέτρων, συνέχισε, θα είναι επιβλαβής για τα συµφέροντα 

των Αιτητών, εφόσον θα υπογραφεί η σύµβαση.  Αν δε οι Αιτητές πετύχουν στην 

Προσφυγή τους τότε το δηµόσιο θα υποχρεωθεί σε καταβολή αποζηµιώσεων για 

ένα έργο αξίας πέραν των €3 εκατοµµυρίων, γεγονός που θα αυξήσει το κόστος 

υλοποίησης του έργου. 

Τέλος, κατέληξε ότι δεν µπορεί η ΑΛΚ να επικαλείται την καθυστέρηση της ή τα 

λάθη και τις παραλείψεις της, ως λόγους µη χορήγησης προσωρινών µέτρων. Πολύ 

περισσότερο σε διαγωνισµούς τους είδους, του µεγέθους και της σηµασίας, για 

τους οποίους η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε εξειδικευµένο πλαίσιο ελέγχου των 

αποφάσεων κατακύρωσης από όργανα όπως η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών 

και την χορήγηση προσωρινής προστασίας µε απλοποιηµένες ρυθµίσεις. Προς 

υποστήριξη των θέσεων του, ο δικηγόρος των Αιτητών παρέπεµψε σε αριθµό 

αποφάσεων της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών. 

Η ΑΛΚ, µέσω της δικηγόρου της, έφερε ένσταση στην χορήγηση προσωρινών 

µέτρων ισχυριζόµενη ότι τυχόν χορήγηση τους θα καθυστερήσει το έργο, το οποίο 

προκηρύχθηκε Ιούνιο του 2013, µε αρνητικές συνέπειες για το δηµόσιο συµφέρον. 

Πιο συγκεκριµένα, συνέχισε, η Κυπριακή ∆ηµοκρατία θα βρεθεί εκτεθειµένη 

έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφού το έργο είναι συγχρηµατοδοτούµενο από 

Ευρωπαϊκά Κονδύλια.  Επιπλέον, ανέφερε, υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής 

προστίµου στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία λόγω µη συµµόρφωσης µε την Ευρωπαϊκή 

Οδηγία 2010/65, καθώς επίσης και ο κίνδυνος απώλειας του ποσού της 

συγχρηµατοδότησης αν το έργο δεν αρχίσει εντός Αυγούστου. 
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Σηµείωσε ακόµα ότι η ακυρωτική απόφαση της Αναθεωρητικής Αρχής 

Προσφορών στην Προσφυγή αρ. 68/2014 βασίζεται σε τυπικό λόγο (απουσία 

αιτιολογίας) και συνεπώς δεν τίθεται ζήτηµα πιθανολόγησης παραβίασης του 

ισχύοντος δικαίου, υποδεικνύοντας µάλιστα ότι οι υπόλοιποι ισχυρισµοί των 

Αιτητών που προβλήθηκαν µε την Προσφυγή 68/2014 απορρίφθηκαν από την 

Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών.  

Έχουµε µελετήσει µε προσοχή τις θέσεις των δύο µερών και µας έχει 

προβληµατίσει ιδιαίτερα η θέση της Αναθέτουσας Αρχής σε σχέση µε την απώλεια 

της χρηµατοδότησης και της επιβολής προστίµου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

λόγω της καθυστέρησης που θα παρουσιαστεί εάν εκδοθούν τα προσωρινά µέτρα. 

Αναµφίβολα, έργα συγχρηµατοδοτούµενα από ευρωπαϊκά κονδύλια θα πρέπει να 

ολοκληρώνονται σύµφωνα µε τις διαδικασίες που καθορίζονται, ιδιαίτερα στις 

σηµερινές δύσκολες οικονοµικές συνθήκες, όχι µόνο για λόγους δηµόσιου 

συµφέροντος αλλά και λόγω συνέπειας του κράτους έναντι της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

∆εν θα πρέπει όµως η επίκληση του κινδύνου απώλειας Ευρωπαϊκών Κονδυλίων 

να προβάλλεται ως αιτιολογία για τη µη χορήγηση προσωρινών µέτρων, εφόσον 

όλα τα έργα, συµπεριλαµβανοµένων και των συγχρηµατοδοτούµενων, θα πρέπει 

να ακολουθούν τις προβλεπόµενες από τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες διαδικασίες, οι 

οποίες ασφαλώς περιλαµβάνουν και τις διαδικασίες ενώπιον της Αναθεωρητικής 

Αρχής Προσφορών. 

Από τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον µας δεν υπήρξε συγκεκριµένη και 

τεκµηριωµένη αναφορά για απώλεια Ευρωπαϊκών Κονδυλίων και επιβολή 

προστίµου για µη εφαρµογή Ευρωπαϊκής Οδηγίας.  Οι ισχυρισµοί της ΑΛΚ για 

τους οποίους το δηµόσιο συµφέρον επιβάλλει τη µη χορήγηση προσωρινών 

µέτρων δεν τεκµηριώθηκαν µε οποιαδήποτε έγγραφα. 
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Η  διαδικασία ενώπιον της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών δεν πρέπει να 

αντιµετωπίζεται ως εµπόδιο στην εκτέλεση των έργων αλλά ως στάδιο µείωσης 

του κινδύνου καταβολής µελλοντικά από το κράτος αποζηµιώσεων σε περίπτωση 

που δεν ακολουθηθούν οι νόµιµες διαδικασίες. 

Αναφορικά µε τους ισχυρισµούς της ΑΛΚ για το γεγονός ότι δεν τίθεται ζήτηµα 

πιθανολόγησης παραβίασης του ισχύοντος δικαίου, παραπέµποντας στην απόφαση  

της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών στην Προσφυγή 68/2014 παρατηρούµε 

πως η έλλειψη αιτιολογίας στη λήψη της τότε προσβαλλόµενης απόφασης 

οδήγησε σε ακύρωση της και συνεπώς δεν µπορούσε να υπάρξει τοποθέτηση της 

Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών κατά πόσο οι τεχνικές προδιαγραφές που οι  

Αιτητές επικαλέστηκαν παραβίασή τους πληρούντο ή όχι από την επιτυχούσα.  

Με βάση τα πιο πάνω αποφασίζουµε οµόφωνα 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 την χορήγηση προσωρινών µέτρων 

για αναστολή της διαδικασίας ανάθεσης ή της εκτέλεσης πράξης ή απόφασης του 

Αναθέτοντος Φορέα ή της υπογραφής της σύµβασης, στον διαγωνισµό αρ. 7/2013 

µέχρι την έκδοση τελικής απόφασης της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών επί 

της Προσφυγής 29/2015. 


