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Μεταξύ: 
 ATHNI TRADING LIMITED     
 
        Αιτούντων 
                          ν. 
 
   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 
 
        Αναθέτουσας Αρχής 
 
 
 
Αιτούντες:  ATHNI TRADING LIMITED      
            Αντιπροσωπεύθηκε από την: 

1. Έλενα Μιχαήλ, ∆ικηγόρο 
 
 

 
Αναθέτουσα Αρχή:  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ  
      Αντιπροσωπεύθηκε από τους:   

1. Νάταλη Παρτασίδου, ∆ικηγόρο 
2. Μαρίνα Ιεροκηπιώτου, ∆ικηγόρο 
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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. 12/2010, ΗΜΕΡ. 29.1.2010,  ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ αρ. 
CDO 062/08.  

 

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

εκδόθηκε στις 29 Ιανουαρίου, 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 πράξη της Αναθέτουσας Αρχής στο ∆ιαγωνισµό 

αρ. CDO 062/08, για την «Προµήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισµού Κουζινών για τις 

Κτιριακές Εγκαταστάσεις των Κοινωνικών ∆ραστηριοτήτων». 

 

Κατά την ενώπιον µας διαδικασία οι ∆ικηγόροι της Αναθέτουσας Αρχής ανέφεραν ότι 

έχουν ένσταση στην παράταση της ισχύος του Προσωρινού Μέτρου καθότι η 

προσβαλλόµενη απόφαση αφορά ακύρωση του ∆ιαγωνισµού στη βάση ότι η ισχύς των 

προσφορών που υποβλήθηκαν είχε λήξει χωρίς να ζητηθεί έγκαιρα η ανανέωσή της. 

Παραπέµποντας στο άρθρο 56(8), το οποίο διέπει την εξουσία της Α.Α.Π. να εκδίδει 

προσωρινά µέτρα, υποστήριξαν ότι η εν λόγω εξουσία περιορίζεται στη διαδικασία 

ανάθεσης και υπογραφής της σύµβασης και δεν εκτείνεται στη διαδικασία προκήρυξης 

νέου διαγωνισµού.  

 

Η ∆ικηγόρος των Αιτητών, αντίθετα, υποστήριξε ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις 

που θέτει η κείµενη νοµοθεσία για έκδοση προσωρινού µέτρου και απορρίπτοντας τη 

θέση της Αναθέτουσας Αρχής εισηγήθηκε ότι η πιο πάνω αναφερόµενη πρόνοια 

παρέχει στην Α.Α.Π. την εξουσία να εκδίδει προσωρινά µέτρα σε περιπτώσεις όπως η 

παρούσα.      

 

Η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών αφού άκουσε όσα λέχθηκαν από τις δύο πλευρές, 

και αφού µελέτησε τα σχετικά στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της αποφάσισε τα 

εξής: 
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Η Ιεραρχική Προσφυγή που συνοδεύει την παρούσα Αίτηση για Λήψη Προσωρινού 

Μέτρου προσβάλλει την απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής να ακυρώσει τον υπό κρίση 

διαγωνισµό.  Σύµφωνα µε την Αναθέτουσα Αρχή η απόφαση αυτή λήφθηκε µε 

δεδοµένη τη λήξη της ισχύος όλων των προσφορών, θέση η οποία δεν αµφισβητήθηκε 

από την πλευρά των Αιτητών. Σηµειώνουµε ότι για να προχωρήσει στην παράταση της 

ισχύος προσωρινού µέτρου δυνάµει του άρθρου 56(8) η Α.Α.Π. θα πρέπει να πεισθεί 

µεταξύ άλλων, ότι αυτό είναι αναγκαίο για να αποτραπεί περαιτέρω ζηµιά των 

συµφερόντων των Αιτητών. Κρίνουµε ότι µε βάση τα ενώπιον µας στοιχεία και 

ειδικότερα την αδιαµφισβήτητη λήξη της ισχύος των προσφορών που είχαν υποβληθεί, 

δεν τεκµηριώνεται η προϋπόθεση πρόκλησης περαιτέρω ζηµιάς στα συµφέροντα των 

Αιτητών.  Με δεδοµένο λοιπόν ότι σε περίπτωση επιτυχίας της παρούσας Ιεραρχικής 

Προσφυγής η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα µπορεί να λάβει οποιαδήποτε διορθωτικά 

µέτρα, αυτό που θα αποµένει για τους Αιτητές θα είναι µόνο το δικαίωµα αποζηµίωσης 

ενώπιον των Επαρχιακών ∆ικαστηρίων, δεν έχουµε ικανοποιηθεί για την αναγκαιότητα 

παράτασης της ισχύος του προσωρινού µέτρου.  

 

Ενόψει των πιο πάνω η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών κρίνει ότι δεν συντρέχουν οι 

πρόνοιες του άρθρου 56(8) του Ν. 101(Ι)/2003, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 

16(Ι)/2006.  Ως εκ τούτου η ισχύς του προσωρινού µέτρου που εκδόθηκε την 29.1.10 

δεν παρατείνεται. 


