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ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΄Η ΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 
ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΑΡ. 74/2010, ΗΜΕΡ. 14.6.2010.   

 

Η παρούσα εξέταση αφορά την παράταση ή µη του προσωρινού µέτρου, το οποίο 

εκδόθηκε στις 14 Ιουνίου, 2010 από την Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών ασκούσα τις 

εξουσίες που της παρέχονται δυνάµει του εδαφίου (8) του άρθρου 56 του Ν.101(Ι)/2003 

όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.16(Ι)/2006 στα πλαίσια της ως άνω Ιεραρχικής 

Προσφυγής σχετικά µε την απόφαση της Αρχής Ηλεκτρισµού Κύπρου να µην 

συµπεριλάβει την Αιτήτρια Κοινοπραξία µεταξύ των Αιτητών οι οποίοι θα προχωρήσουν 

σε διαπραγµάτευση µαζί της σε σχέση µε την επιλογή «πιθανών στρατηγικών 

συνεργατών για συµµετοχή στην κοινοπραξία που θα είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη, 

χρηµατοδότηση λειτουργία και διοίκηση του τερµατικού σταθµού παραλαβής και 

αποϋγροποίησης φυσικού αερίου στο Βασιλικό». 

 

Η Α.Η.Κ. υπέβαλε ένσταση στην παράταση της ισχύος του πιο πάνω προσωρινού 

µέτρου ισχυριζόµενη κατά βάση την έλλειψη δικαιοδοσίας της ΑΑΠ αναφορικά µε την 

εξέταση της παρούσας ιεραρχικής προσφυγής. ∆ιευκρίνισε ότι µε απόφαση του 

Υπουργικού Συµβουλίου ηµεροµηνίας 31.3.09, εξουσιοδοτήθηκε ο Υπουργός Εµπορίου, 

Βιοµηχανίας και Τουρισµού να καλέσει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΑΗΚ όπως προβεί 

σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για εξεύρεση, επιλογή και διορισµό έµπειρου και 

οικονοµικά εύρωστου στρατηγικού συνεργάτη ή και άλλων επενδυτών µε σκοπό τη 

σύσταση Κοινοπραξίας µαζί µε την ΑΗΚ, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη, 

χρηµατοδότηση, λειτουργία και διοίκηση του χερσαίου τερµατικού σταθµού παραλαβής, 

αποθήκευσης και αποϋγροποίησης υγροποιηµένου φυσικού αερίου.  Στα πλαίσια αυτά η 

Κοινοπραξία θα αναλάβει την ανάθεση του έργου του σχεδιασµού και της κατασκευής 

του χερσαίου τερµατικού σταθµού παραλαβής, αποθήκευσης και  αποϋγροποίησης 

υγροποιηµένου φυσικού αερίου καθώς και την λειτουργία και συντήρηση του χερσαίου 

τερµατικού σταθµού παραλαβής, αποθήκευσης και  αποϋγροποίησης υγροποιηµένου 

φυσικού αερίου λαµβάνοντας υπόψη τις πρόνοιες της Νοµοθεσίας και το γεγονός ότι η 

Κύπρος αποτελεί µικρό και αποµονωµένο σύστηµα όσον αφορά τον τοµέα του φυσικού 

αερίου και του ηλεκτρισµού.  
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Επίσης, οι εκπρόσωποι της Α.Η.Κ. παραπέµποντας στο νοµοθετικό καθεστώς που 

διέπει τις δηµόσιες συµβάσεις ισχυρίστηκαν ότι το αντικείµενο της προσβαλλόµενης 

απόφασης εξαιρείται από το πεδίο εφαρµογής τόσο του Νόµου 11(Ι)/2006 όσο και του 

Νόµου 12(Ι)/2006 και συνεπώς εκφεύγει της δικαιοδοσίας της ΑΑΠ καθότι αφορά την 

επιλογή στρατηγικού συνεργάτη και όχι την προµήθεια αγαθών ή υπηρεσιών. Ειδικότερα 

τόνισαν ότι το αντικείµενο της προσβαλλόµενης απόφασης αποτελεί µέρος της 

απευθείας παραχώρησης (concession) και ως εκ τούτου δεν µπορεί να αποτελέσει 

αντικείµενο εξέτασης στα πλαίσια ιεραρχικής προσφυγής ενώπιον της ΑΑΠ.  

  

Πρόσθετα, η Α.Η.Κ. υποστήριξε ότι οι Αιτητές τόσο µε την ιεραρχική προσφυγή τους όσο 

και µε την αίτηση για λήψη προσωρινού µέτρου δεν έχουν προσδιορίσει οποιαδήποτε 

παράβαση του ισχύοντος δικαίου, παρά τη ρητή πρόνοια του άρθρου 56(1) του Νόµου 

101(Ι)2003. 

Η Α.Η.Κ. υποστήριξε ότι αν παραταθεί η ισχύς του υπό εξέταση προσωρινού µέτρου, το 

δηµόσιο συµφέρον θα πληγεί σοβαρά.  Τονίσθηκε ότι η υπό εξέταση διαδικασία αφορά 

την επιλογή στρατηγικού συνεργάτη και σε καµία περίπτωση δεν έγινε οποιαδήποτε 

αξιολόγηση έργου ή προσφοράς. Επίσης ανέφεραν ότι αν επιτραπεί η συνέχιση των 

διαπραγµατεύσεων οι Αιτητές δεν θα υποστούν οποιαδήποτε ουσιαστική ζηµιά, αφού η 

επιλογή στρατηγικού συνεργάτη δεν προβλέπεται να γίνει πριν από τον Αύγουστο του 

2010 και ως εκ τούτου παρέχεται επαρκής χρόνος για την εκδίκαση της παρούσας. 

Αντίθετα, η διακοπή έστω και προσωρινά της διαδικασίας επιλογής του στρατηγικού 

συνεργάτη θα οδηγήσει στην καθυστέρηση εισαγωγής φυσικού αερίου, µε αποτέλεσµα η 

Κυπριακή οικονοµία να υποστεί σοβαρότατο πλήγµα.   

Οι Αιτητές υποστηρίζοντας την παράταση της ισχύος του προσωρινού µέτρου ανέφεραν 

ότι η επιλογή στρατηγικού επενδυτή ουσιαστικά συνιστά δηµόσια σύµβαση αγοράς 

υπηρεσιών από την ΑΗΚ και συνεπώς πρόκειται για σύµβαση η οποία εµπίπτει στην 

δικαιοδοσία της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών.  Ισχυρίστηκαν ότι η θέση της Α.Η.Κ 

περί του αντιθέτου αποσκοπεί στην παράκαµψη των διαδικασιών που προνοούνται από 

την κείµενη νοµοθεσία και κατά συνέπεια την αποφυγή του αναθεωρητικού ελέγχου των 

ενεργειών της.  
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Επίσης υπέδειξαν ότι µε βάση τις γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου όταν υπάρχει 

αµφιβολία στο θέµα αρµοδιότητας, αυτή επενεργεί προς όφελος του διοικούµενου.      

Αφού ακούσαµε όλα όσα λέχθηκαν από τις δύο πλευρές, και αφού µελετήσαµε τα 

σχετικά στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον µας κρίνουµε ως ακολούθως: 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 9 του  Νόµου 12(Ι)/2006 στο πεδίο εφαρµογής του Μέρους ΙΙ – 

∆ιαδικασίες για τη Σύναψη ∆ηµοσίων Συµβάσεων εµπίπτουν οι δηµόσιες συµβάσεις 

εκτός αυτών που εξαιρούνται στα άρθρα 11-17 του ίδιου Νόµου.  Επίσης σύµφωνα µε 

το άρθρο 2 του Ν. 12(Ι)/2006 δηµόσιες συµβάσεις σηµαίνει συµβάσεις εξ επαχθούς 

αιτίας, οι οποίες συνάπτονται γραπτώς µεταξύ ενός ή περισσότερων οικονοµικών 

φορέων και µιας ή περισσοτέρων αναθετουσών αρχών και έχουν ως αντικείµενο την 

εκτέλεση έργων, την προµήθεια προϊόντων ή των παροχή υπηρεσιών κατά την έννοια 

του ίδιου νόµου.     

 

Στην παρούσα περίπτωση όπως προκύπτει και από την απόφαση του Υπουργικού 

Συµβουλίου στην οποία αναφέρθηκε η Α.Η.Κ., µε την ολοκλήρωση της διαδικασίας 

επιλογής στρατηγικού συνεργάτη θα συναφθεί συµφωνία ανάµεσα στα δύο µέρη µε 

σκοπό τη σύσταση κοινοπραξίας η οποία θα έχει την ευθύνη για την ανάπτυξη, 

χρηµατοδότηση, λειτουργία και διοίκηση του χερσαίου τερµατικού σταθµού παραλαβής, 

αποθήκευσης και αποϋγροποίησης υγροποιηµένου φυσικού αερίου.  

 

∆ιαπιστώνουµε ότι η εν λόγω συµφωνία δεν καλύπτεται  από τον ορισµό των δηµοσίων 

συµβάσεων που έχουµε παραθέσει και συνεπώς δεν τυγχάνει εφαρµογής ο Νόµος 

12(Ι)/2006.  Ο ισχυρισµός των Αιτητών ότι πρόκειται για συγκεκαλυµµένη µορφή 

παροχής υπηρεσιών του επενδυτή προς την ΑΗΚ δεν ευσταθεί αφού οι όποιες 

«υπηρεσίες» προσφερθούν από τον πρώτο θα είναι στα πλαίσια των προνοούµενων 

από την εξουσιοδότηση του Υπουργικού Συµβουλίου ιδιοτήτων, οι οποίες τον καθιστούν 

επιλεγµένο εταίρο.  Ούτε οι εν λόγω «υπηρεσίες» θα παρασχεθούν προς την ΑΗΚ υπό 

τη µορφή υπηρεσιών έναντι ανταλλάγµατος αλλά µε την ιδιότητα του ως µέρος της 

Κοινοπραξίας για την προώθηση των κοινών σκοπών και στόχων όπως αυτοί 

καθορίστηκαν στην απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου.  Συνεπώς ελλείψει και του 
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αναγκαίου συστατικού του ανταλλάγµατος η ως άνω προσβαλλόµενη πράξη εν τη 

εννοία του νοµικού καθεστώτος που διέπει τις δηµόσιες συµβάσεις, δεν µπορεί να 

θεωρηθεί ότι αφορά σε διαδικασία η οποία στο παρόν στάδιο οδηγεί σε σύµβαση 

παροχής υπηρεσιών και ως εκ τούτου εκφεύγει από τον έλεγχό µας.     

 

Με βάση όλα τα πιο πάνω οι Αιτητές υπέβαλαν την εν λόγω προσφυγή  σε αναρµόδιο να 

εξετάσει την παρούσα υπόθεση όργανο και ως εκ τούτου η ισχύς του προσωρινού 

µέτρου δεν παρατείνεται και η Ιεραρχική Προσφυγή βάσει της οποίας καταχωρήθηκε η 

Αίτηση για λήψη προσωρινού µέτρου δεν γίνεται αποδεκτή και απορρίπτεται ως  µη 

νοµίµως ασκηθείσα. 


