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Προσφυγή Αρ. 5/2011 

 
 

Μεταξύ: 
NEOPHYTOS DEMETRIOU LTD και 
NEDECO ELECTRONICS LTD 

 
       Αιτούντων 
                     ν. 
    
         EΝΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ  
            
       Αναθέτουσας Αρχής 
 
Αναθεωρητική Αρχή  
Προσφορών   Ζαχαρίας Τουλούρας, Πρόεδρος 
    Ανδρέας Χριστοφή, Μέλος 
    Νίκος Πιττοκοπίτης, Μέλος 
    Ιωσήφ Ιωσηφίδης, Μέλος 
    Κυριάκος Συρίµης, Μέλος 
 

 
Αιτητές:   NEOPHYTOS DEMETRIOU LTD και 

            NEDECO ELECTRONICS LTD 
 
    Αντιπροσωπεύθηκε από τους: 

1. Αλεξία Κουντουρή Παπαευσταθίου, ∆ικηγόρο 
2. Άκη ∆ηµητρίου, ∆ιευθυντή των Αιτούντων 

 
      
Αναθέτουσα Αρχή:   ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ  
 
    Αντιπροσωπεύθηκε από τον:  
               Σπύρο Ελενοδώρου, Πρόεδρο της Ένωσης Κοινοτήτων  
      Λάρνακας 
 
 
Ηµεροµηνία έκδοσης Απόφασης Π.Μ.:  15 Φεβρουαρίου, 2011 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Ή ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Ή ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ Ή ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΑΡ. 5/2011 
 

 

Η παρούσα εξέταση αφορά την χορήγηση προσωρινών µέτρων για αναστολή της 

διαδικασίας ανάθεσης ή της εκτέλεσης πράξης ή απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής 

ή της υπογραφής της σύµβασης, στην προσφυγή µε αριθµό 5/2011 που 

καταχωρήθηκε στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών δυνάµει του άρθρου 24 του 

Ν.104(Ι)/2010 αναφορικά µε τους όρους του ∆ιαγωνισµού µε αρ. 1/2010, «Προσφορά 

για το σχεδιασµό, την προµήθεια και την εγκατάσταση ολοκληρωµένης λύσης 

αυτόµατης καταγραφής µετρητών νερού, καθώς και συστήµατος ελέγχου του δικτύου 

υδατοπροµήθειας στα Κοινοτικά Συµβούλια Κιτίου, Βορόκληνης, Ορµήδειας, Τόχνης, 

Μαρωνίου, Αγγλισίδων και Μαζωτού». 

 

Κατά την ενώπιον µας διαδικασία η δικηγόρος των Αιτητών ανέφερε ότι αιτείται την 

χορήγηση προσωρινών µέτρων για τους λόγους που αναφέρονται στο έντυπο της 

προσφυγής τους και ότι δεν υπάρχει οποιοσδήποτε λόγος δηµοσίου συµφέροντος 

για να µην χορηγηθούν τα Προσωρινά Μέτρα, αφού οι διαδικασίες που 

ακολουθούνται στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών είναι σύντοµες και το δηµόσιο 

συµφέρον επιβάλλει την διεξαγωγή ενός σωστού και δίκαιου ∆ιαγωνισµού.  

Επικαλέσθηκε ότι πιθανολογείται σοβαρά η παράβαση του ισχύοντος δικαίου, καθότι 

όροι του ∆ιαγωνισµού φωτογραφίζουν συγκεκριµένο προϊόν, και ο τρόπος 

αξιολόγησης όπως αυτός προδιαγράφεται είναι προβληµατικός και συνεπώς εάν οι 

όροι αυτοί δεν αλλάξουν πριν την υποβολή των προσφορών, δεν θα µπορεί να γίνει 

οποιαδήποτε διορθωτική πράξη αν αποδειχθεί ότι κατά την εξέταση της ουσίας της 

Προσφυγής έχουν δίκαιο.   

 

Ο εκπρόσωπος της Αναθέτουσας Αρχής ανέφερε ότι φέρει ένσταση στην χορήγηση 

Προσωρινών Μέτρων επικαλούµενος το δηµόσιο συµφέρον.  Ανέφερε ότι υπάρχει 

απώλεια νερού (37%) στα Κοινοτικά Συµβούλια που ερµηνεύεται σε κόστος 200.000 
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Ευρώ ετησίως, οπότε υπάρχει άµεση ανάγκη για να προχωρήσει η διαδικασία του εν 

λόγω διαγωνισµού και να κατακυρωθεί το συντοµότερο δυνατό.  Όσον αφορά τους 

ισχυρισµούς για φωτογραφικούς όρους υπέδειξε ότι η Αναθέτουσα Αρχή έχει 

προδιαγράψει ότι ακριβώς επιθυµεί να προµηθευτεί σε συνεργασία µε την Αρµόδια 

Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων και την Ελεγκτική Υπηρεσία και ότι τα έγγραφα του 

∆ιαγωνισµού έχουν αγοραστεί από 26 οικονοµικούς φορείς.  Ανέφερε επίσης ότι µε 

την ολοκλήρωση του ∆ιαγωνισµού θα αιτηθούν χορηγίας από  Ευρωπαϊκά Κονδύλια 

για να καλυφθεί µέρος της χρηµατοδότησης.   

 

Με βάση όλα τα πιο πάνω και τα στοιχεία που έχουµε ενώπιον µας κρίνουµε ότι όσον 

αφορά το δηµόσιο συµφέρον ο µικρός χρόνος που απαιτείται για τη διεκπεραίωση 

της διαδικασίας ενώπιον της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών δεν µπορεί να 

επηρεάσει σοβαρά το χρόνο υλοποίησης του διαγωνισµού.  Πέραν τούτου δεν 

έχουµε πεισθεί από την Αναθέτουσα Αρχή ότι υπάρχουν λόγοι δηµοσίου 

συµφέροντος για να µην χορηγηθούν τα Προσωρινά Μέτρα, ενώ αντίθετα έχουµε 

πεισθεί από τους Αιτητές ότι πιθανολογείται σοβαρά η παράβαση του ισχύοντος 

δικαίου.  Το γεγονός ότι 26 οικονοµικοί φορείς έχουν προµηθευτεί τα έγγραφα του 

∆ιαγωνισµού δεν αποδεικνύει ότι οι όροι είναι αποδεχτοί από όλους, αφού οι 

προσφορές δεν έχουν υποβληθεί ακόµα.  Τέλος, το γεγονός ότι η Αναθέτουσα Αρχή 

θα αιτηθεί χορηγία από Ευρωπαϊκά Κονδύλια είναι ακόµα ένας λόγος που θα πρέπει 

να ακολουθηθούν όλες οι νόµιµες διαδικασίες προκήρυξης και κατακύρωσης του 

∆ιαγωνισµού που περιλαµβάνουν και τις ενώπιον µας διαδικασίες όπως αυτές 

προδιαγράφονται στις ευρωπαϊκές οδηγίες.  

 

Συνεπώς, συνυπολογίζοντας τις πιθανές συνέπειες των προσωρινών µέτρων για όλα 

τα συµφέροντα που ενδέχεται να ζηµιωθούν, καθώς και το δηµόσιο συµφέρον κατά 

τα προβλεπόµενα στο άρθρο 24 του Ν.104(Ι)/2010 η Αναθεωρητική Αρχή 

Προσφορών κρίνει ότι στοιχειοθετούνται λόγοι χορήγησης προσωρινών µέτρων.   

 

Ως εκ τούτου αποφασίζουµε οµόφωνα την χορήγηση προσωρινών µέτρων για 

αναστολή της διαδικασίας ανάθεσης ή της εκτέλεσης πράξης ή απόφασης της 
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Αναθέτουσας Αρχής ή της υπογραφής της σύµβασης, στο διαγωνισµό µε αρ. 1/2010 

µέχρι την έκδοση τελικής απόφασης της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών επί της 

Προσφυγής 5/2011. 


