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Προσφυγή Αρ. 55/2018 

 

 

Μεταξύ: 

 

   CUC CYPRUS UTILITIES COMPANY LTD     

             

       Αιτητών 

                     ν. 

 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΎΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ  

         Αναθέτουσας Αρχής 

 

 

Αναθεωρητική Αρχή  

Προσφορών:   Έφη Παπαδοπούλου, Πρόεδρος  

    Λοΐζος Κάππας, Μέλος 

    Γιώργος Αναστασίου, Μέλος  

    Σόλων Παπαθεοχάρους, Μέλος  

 

Αιτητές:    CUC CYPRUS UTILITIES COMPANY LTD    

                  Αντιπροσωπεύθηκε από τους 

1.  Αλέξανδρο Γαβριηλίδη, Δικηγόρο για Σκορδή, Παπαπέτρου &  

           Σία Δ.Ε.Π.Ε 

2. Δήμο Αναστασίου, Διοικητικό Σύμβουλο Αιτητών 

3. Λούκα Παπαχριστοφόρου, Οικονομικό Σύμβουλο Αιτητών  

 

Αναθέτουσα Αρχή:          ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΎΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ  

     Αντιπροσωπεύθηκε από τους: 

1.   Νικόλα Χριστοφίδη, Αναπληρωτή Διευθυντή  

2. Χαράλαμπο Χατζηπάκκο, Πρώτο Λειτουργό Υδάτων 

3. Ντίνο Πουλλή, Ανώτερο Εκτελεστικό Μηχανικό 

4. Γιώργο Όξινο, Εκτελεστικό Μηχανικό  

 

 

Ημερομηνία έκδοσης Απόφασης:  12 Δεκεμβρίου, 2018 

 

Η απόφαση μας δεν είναι ομόφωνη.  Με την απόφαση της πλειοψηφίας συμφωνούν τα μέλη της Αρχής κ.κ. 

Λοΐζος Κάππας, Γιώργος Αναστασίου και Σόλων Παπαθεοχάρους.  Η Πρόεδρος κα Έφη Παπαδοπούλου έχει 

διαφορετική απόφαση.  
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ 

ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Ή ΤΗΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Ή ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ Ή 

ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΑΡ. 55/2018 

Η παρούσα διαδικασία αφορά την εξέταση του ενδεχόμενου χορήγησης προσωρινών 

μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 24(1) του περί των Διαδικασιών Προσφυγής στον 

Τομέα της Σύναψης των Δημοσίων Συμβάσεων Νόμου του 2010, Ν. 104(Ι)/2010 στα 

πλαίσια της Προσφυγής με αριθμό 55/2018 αναφορικά με το Διαγωνισμό αρ. ΤΑΥ 

13/2017 με τίτλο «DESIGN, FINANCE, BUILD, OPERATION AND MAINTENANCE 

OF A PERMANENT OR PRE-ENGINEERED/PRE-ASSEMBLED DESALINATION 

UNIT AND SUPPLY OF WATER TO THE WATER DEVELOPMENT DEPARTMENT 

FOR THE NEEDS OF PAPHOS DISTRICT FOR A PERIOD OF 25 YEARS» που 

προκηρύχθηκε με ανοικτή διαδικασία στις 6 Νοεμβρίου 2017 μέσω του 

Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων του Γενικού 

Λογιστηρίου. Κριτήριο ανάθεσης ήταν η χαμηλότερη συνολική τιμή μονάδος, όπως 

αυτή ορίζεται στην παράγραφο 1.7 του Προσαρτήματος της Σύμβασης στο «Έντυπο 

Υποβολής Προσφοράς» αρ. 2 (FORM 2) ( «Τhe lowest Weighted Total Unit Rate as 

defined in para. 1.7 of the Appendix of the Contract to the Tender Form (Form 2)»). 
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Η Προσφυγή αρ. 55/2018 καταχωρήθηκε στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών στις 

04 Δεκεμβρίου, 2018. Οι Αιτητές CUC CYPRUS UTILITIES COMPANY LTD 

προσβάλλουν την απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, 

να αναθέσει τον Διαγωνισμό στην Επιτυχούσα, CARAMONDANI 

DESALINATION PLANTS LTD. 

Ο πιο πάνω διαγωνισμός προκηρύχθηκε τον Νοέμβριο του 2017 και οι προσφορές 

υποβλήθηκαν το Σεπτέμβριο του 2018. Ενδιαμέσως είχε καταχωρηθεί από την 

Επιτυχούσα, στις 15 Μαρτίου 2018, η προσφυγή 05/2018, η οποία αντικείμενο είχε 

την άρνηση της Αναθέτουσας Αρχής να τροποποιήσει όρους του Διαγωνισμού. Η 

απόφαση μας στην προσφυγή εκείνη εκδόθηκε στις 18 Ιουνίου 2018. 

Κατά την ενώπιον μας διαδικασία η Αναθέτουσα Αρχή δήλωσε την ένσταση της στην 

έκδοση προσωρινού μέτρου, αναφέροντας ότι η κατάσταση της υδροδότησης στη 

Πάφο είναι δύσκολη και θα καταστεί δραματική αν η παρούσα ανομβρία συνεχίσει για 

όλο τον χειμώνα.  

Σε τέτοια περίπτωση, ανέφερε, έστω και με νέες γεωτρήσεις πιθανόν να μην είναι 

δυνατόν να καλυφθούν οι ανάγκες του 2019 ενώ αυτό θα είναι σίγουρα αδύνατο για 

το 2020. Η Αναθέτουσα Αρχή αναφέρθηκε και στα σοβαρά προβλήματα δυσοσμίας 

του νερού, που είχαν παρουσιαστεί κατά την περίοδο του καλοκαιριού και τα οποία 

οφείλονταν σε αναερόβια δράση που προκαλείτο από την πολύ χαμηλή στάθμη των 

υδατοφρακτών. Εάν συνεχιστούν οι παρούσες συνθήκες ανομβρίας, τα πολύ χαμηλά 

αποθέματα δύσκολα θα μπορούν να αξιοποιηθούν για υδρευτικούς σκοπούς. 
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Με αναφορά στις πρόνοιες του άρθρου 24 του Ν. 104(Ι)/2010, η Αναθέτουσα Αρχή 

δήλωσε ότι τα οφέλη από την ενδεχόμενη λήψη προσωρινών μέτρων παρουσιάζονται 

ασήμαντα σε σχέση με τις επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και το δημόσιο συμφέρον 

από τυχόν μη έγκαιρη ολοκλήρωση του Έργου. Η παρατεταμένη ανομβρία έχει 

επηρεάσει αρνητικά την υδατική κατάσταση των φραγμάτων Ασπρόκρεμμου και 

Κανναβιούς, με αποτέλεσμα να τίθεται εν αμφιβόλω η δυνατότητα επαρκούς κάλυψης 

των υδρευτικών αναγκών, ακόμα και κάτω από ακραία σενάρια μηδενικής παροχής 

νερού άρδευσης. Σε περίπτωση συνέχισης της άνομβρης περιόδου, αναπόφευκτα, 

καθίσταται πιθανό να αναζητηθούν πρακτικές εξασφάλισης ποσοτήτων νερού έξωθεν, 

με την ανελαστική πλέον θέση του κράτους να διαπραγματευτεί τους σχετικούς όρους 

προμήθειας του. Γι΄ αυτό είναι πολύ σημαντικό το κράτος να δράσει όσο πιο γρήγορα 

γίνεται για να ανατρέψει αυτή την αρνητική κατάσταση. 

Καταλήγοντας, η Αναθέτουσα Αρχή ανέφερε ότι η καθυστέρηση που προκλήθηκε σαν 

αποτέλεσμα της προσφυγής 05/2018 μετατόπισε την παράδοση του Έργου από το 

τέλος του 2019 στον Ιούνιο του 2020 ενώ, τυχόν χορήγηση προσωρινού μέτρου στην 

παρούσα προσφυγή, θα προκαλέσει περεταίρω καθυστέρηση με επιπρόσθετη 

μετατόπιση παράδοσης μετά το καλοκαίρι του 2020. Τέτοια καθυστέρηση θα είναι 

καταστροφική σε περίπτωση συνέχισης της ανομβρίας. 

Οι Αιτητές υποστήριξαν ότι δικαιολογείται η  χορήγηση των προσωρινών μέτρων 

αφού οι δύο-τρεις μήνες καθυστέρησης που θα προκαλέσουν οι διαδικασίες ενώπιον 

της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών δεν θα κάνουν διαφορά. Αναφέρθηκαν επίσης 
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στη χορήγηση μέτρων, πάλι με την ένσταση της Αναθέτουσας Αρχής, κατά την 

εξέταση της προσφυγής 05/2018, χαρακτηρίζοντας άδικη για τους Αιτητές τυχόν 

απόφαση μη χορήγησης των στην παρούσα διαδικασία. Αναφέρθηκαν επίσης στη 

βελτίωση των συνθηκών ανομβρίας λόγω των βροχών των τελευταίων ημερών και 

πρόβαλαν τον ισχυρισμό ότι η ροή στους υδατοφράκτες παρουσιάζει 20 τοις εκατόν 

βελτίωση από πέρυσι. Αναφέρθηκαν επίσης σε πρόθεση του Τμήματος Αναπτύξεως 

Υδάτων όπως προκηρύξει νέο Διαγωνισμό κινητής μονάδας αφαλάτωσης, πράγμα που 

αποδεικνύει την ύπαρξη σχεδιασμού και την μείωση του κινδύνου. Δεν υπάρχουν άρα, 

κατέληξαν, έγκυροι και επαρκείς λόγοι δημοσίου συμφέροντος που να επιβάλλουν την 

μη χορήγηση μέτρου. 

Σε δευτερολογία της η Αναθέτουσα Αρχή επανέλαβε τους κινδύνους από τυχόν 

καθυστέρηση έστω και τριών μηνών αλλά ανέφερε επίσης ότι ουδεμία βεβαιότητα 

υπάρχει ότι έπεται μελλοντική βροχή που θα βελτιώσει την κατάσταση. Η ροή στους 

υδατοφράκτες τα τελευταία δύο χρόνια βρίσκεται στο 50 τοις εκατόν της μέσης ροής 

των τελευταίων δέκα ετών ενώ παρουσιάστηκε κατά την τελευταία διετία το 

πρωτοφανές φαινόμενο η βροχόπτωση να εμφανίζεται κατάντη των υφισταμένων 

ταμιευτήρων. Τα σημερινά αποθέματα στο φράγμα Κανναβιού είναι ενάμιση 

εκατομμύριο, σε σχέση με τριάμισι την ίδια περίοδο πέρυσι, εκ του οποίου το μισό 

μπορεί να είναι λάσπη και άρα μη χρησιμοποιήσιμο. Τέλος, και σε σχέση με την 

αναφορά των Αιτητών σε διαγωνισμό για Κινητή Μονάδα Αφαλάτωσης, η 

Αναθέτουσα Αρχή ανέφερε ότι τέτοια μονάδα θα προσέφερε δεκαπέντε χιλιάδες 
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τόνους ημερησίως ενώ οι ανάγκες της Πάφου ανέρχονται στις τριάντα τρεις χιλιάδες, 

αυξανόμενες στις τριάντα πέντε έως τριάντα έξη χιλιάδες το καλοκαίρι. 

Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Νόμου Ν.104(Ι)/2010 η Αναθεωρητική Αρχή 

Προσφορών έχει αρμοδιότητα:  

«24.-(1) […] 

(α)  […] 

(2) Κατά την εξέταση του ενδεχομένου λήψης προσωρινών μέτρων, κατά τα 

προβλεπόμενα στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1), η Αναθεωρητική Αρχή 

Προσφορών συνυπολογίζει τις πιθανές συνέπειες των προσωρινών μέτρων για 

όλα τα συμφέροντα που ενδέχεται να ζημιωθούν, καθώς και το δημόσιο 

συμφέρον, και αποφασίζει να μην προβεί στη χορήγηση τέτοιων μέτρων, αν οι 

αρνητικές τους συνέπειες είναι περισσότερες από τα οφέλη τους: 

Νοείται ότι, η απόφαση της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών να μην χορηγήσει 

προσωρινά μέτρα δεν θίγει τις λοιπές αξιώσεις που προβάλλει ο ενδιαφερόμενος 

προσφέρων ή υποψήφιος που έχει προσφύγει στην Αναθεωρητική Αρχή 

Προσφορών». 

Έχουμε εξετάσει με προσοχή τις θέσεις των δύο πλευρών χωρίς να παραβλέπουμε το 

γεγονός ότι για το συγκεκριμένο διαγωνισμό και πριν από μερικούς μήνες, στα πλαίσια 

της Προσφυγής 5/2018, ακούσαμε επιχειρήματα από το ΤΑΥ για μη χορήγηση 

προσωρινών μέτρων τα οποία αφού σταθμίσαμε καταλήξαμε τότε ότι δικαιολογείτο η 

χορήγηση προσωρινών μέτρων.  Τα επιχειρήματα που τότε προβλήθηκαν δεν είναι 

πανομοιότυπα με ότι στα πλαίσια της παρούσας διαδικασίας έχουν τεθεί. Οι συνθήκες 

ανομβρίας έχουν με την πάροδο του χρόνου παραταθεί, μεγεθύνοντας τους κινδύνους 

σοβαρών απωλειών στην απρόσκοπτη παροχή πόσιμου (και όχι μόνον) ύδατος στην 
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Πάφο. Αυτό εμπεριέχει σοβαρούς κινδύνους για την δημόσια υγεία αλλά και για το 

δημόσιο συμφέρον εάν αφεθεί να επηρεάσει την πολύ ευαίσθητη τουριστική 

βιομηχανία κατά την καλοκαιρινή περίοδο του 2020. 

Από τα ενώπιον μας στοιχεία δεν παρατηρούμε ευθύνη για καθυστέρηση έναρξης των 

εργασιών  του αντικείμενου της σύμβασης στο ΤΑΥ. Ακόμη όμως και να υφίστατο, 

αυτό από μόνο του δεν θα αποτελούσε λόγο χορήγησης προσωρινών μέτρων όπως δεν 

συμφωνούμε ότι, επειδή στα πλαίσια προηγούμενης προσφυγής για τον ίδιο 

διαγωνισμό χορηγήθηκαν προσωρινά μέτρα, υπάρχει τρόπον τινά δεδικασμένο ή ότι η 

Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών δεσμεύεται από την προηγούμενη κατάληξη της. 

Όπως έχουμε κατ’ επανάληψη αναφέρει η απόφαση για χορήγηση ή μη προσωρινών 

μέτρων όπως και κάθε απόφαση  εξαρτάται από τις περιστάσεις κάθε υπόθεσης. Απ’ 

όσα τέθηκαν ενώπιον μας με σαφήνεια προκύπτει ότι ορθά το ΤΑΥ χειρίζεται το 

πρόβλημα προμήθειας ύδατος στη Πάφο ως εξαιρετικά σοβαρό και ότι οι καιρικές 

συνθήκες των τελευταίων ετών δεν επιτρέπουν αισιόδοξο χειρισμό του όλου θέματος. 

Η απρόσκοπτη παροχή ικανοποιητικών ποσοτήτων καθαρού ύδατος για τις ανάγκες 

ύδρευσης και άρδευσης της Πάφου επαφίεται στις έγκαιρες ενέργειες του ΤΑΥ και οι 

ενέργειες αυτές πρέπει λειτουργούν προπαρασκευαστικά σε βαθύ χρονικό ορίζοντα. 

Έχοντας υπόψη όλα τα πιο πάνω και αφού συνυπολογίσαμε τις πιθανές συνέπειες των 

προσωρινών μέτρων για όλα τα συμφέροντα που ενδέχεται να ζημιωθούν και ιδιαίτερα 

το δημόσιο  συμφέρον, το οποίο δεν ερμηνεύεται μόνο με οικονομικούς όρους αλλά 
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και σε κοινωνικές παραμέτρους, εφόσον ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια ύδατος 

σε χιλιάδες πολίτες, καταλήγουμε έχοντας υπόψη ότι απόφαση μας δεν επηρεάζει την 

ουσία της προσφυγής των Αιτητών, ότι η μη χορήγηση των προσωρινών μέτρων θα 

επιφέρει περισσότερα οφέλη από τις όποιες αρνητικές συνέπειες θα έχει. 

 

 

......................................      ...................................... 

Λοΐζος Κάππας       Γιώργος Αναστασίου 

Μέλος         Μέλος  

 

 

 

............................................ 

Σόλων Παπαθεοχάρους 

Μέλος 
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Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η   Μ  Ε  Ι  Ο  Ψ  Η  Φ  Ι  Α  Σ 

Στους  λόγους τους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή πρόβαλε ενώπιον μας προς 

υποστήριξη της θέσης της ότι στην παρούσα περίπτωση δεν δικαιολογείται η χορήγηση  

προσωρινών μέτρων θα αναφερθώ κατά τη διατύπωση της απόφασης μου.  Άλλωστε 

αρκετοί από αυτούς φαίνονται στην απόφαση της πλειοψηφίας 

Από την πλευρά τους οι Αιτητές υποστήριξαν εκ διαμέτρου αντίθετη θέση 

προβάλλοντας και οι ίδιοι επιχειρήματα και θέσεις που κατ’ ισχυρισμό καταρρίπτουν 

τις θέσεις της Αναθέτουσας Αρχής. 

Θεωρώ χρήσιμο προτού εξετάσω τις θέσεις των δύο πλευρών να παραθέσω μερικά 

ιστορικά θα έλεγα γεγονότα όπως αυτά τέθηκαν ενώπιον μας από τα μέρη αφού στο 

στάδιο αυτό δεν υπάρχει οτιδήποτε σχετικό με το διαγωνισμό εκτός από την 

προκήρυξη και όσα προφορικά μας αναφέρθηκαν. 

Σύμφωνα με την Αναθέτουσα Αρχή ο διαγωνισμός στα πλαίσια του οποίου αφορά η 

παρούσα διαδικασία προκηρύχθηκε στις 8.11.2017 με αρχική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών τον Ιανουάριο του 2018 και μετά από παρατάσεις τον Απρίλιο του 2018.  

Πριν από την υποβολή των προσφορών, νομότυπα καταχωρήθηκε στις 15.3.2018 η 

προσφυγή 5/20181.  Με αυτή προσβάλλονταν όροι των εγγράφων του διαγωνισμού.   

                                                 
1  CARAMONDANI DESALINATION PLANTS LTD ν. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΎΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ, ημερ. 18.6.2018 
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Η προσφυγή με απόφαση της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών απορρίφθηκε στις 

18.6.2018. Ακολούθως οι προσφορές υποβλήθηκαν στις 18.9.2018, αξιολογήθηκαν 

και οι προσφοροδότες ειδοποιήθηκαν στις 21.11.2018.  

Όπως κατ’ επανάληψη έχουμε αναφέρει οι διαδικασίες ενώπιον της Αναθεωρητικής 

Αρχής Προσφορών οι οποίες θεσπίστηκαν με σκοπό την εναρμόνιση της Κύπρου με 

το Ευρωπαϊκό κεκτημένο ολοκληρώνονται  σε σύντομο χρόνο, 2-3 μήνες.  Ο χρόνος 

μάλιστα αυτός είναι δυνατό να περιοριστεί εάν και εφόσον οι ανάγκες του διαγωνισμού 

το επιβάλλουν.  

Ο παρών διαγωνισμός χωρίς αμφιβολία είναι ένας πολύ σημαντικός διαγωνισμός αφού 

με την ολοκλήρωση του αναμένεται να επιλυθεί τουλάχιστον για την περιοχή της 

Πάφου το υδατικό πρόβλημα το οποίο όπως όλοι γνωρίζουμε οφείλεται σε μη 

ικανοποιητική βροχόπτωση.  Ότι υπάρχει υδατικό πρόβλημα στην Κύπρο δεν είναι 

κάτι το καινούργιο αφού και στο παρελθόν υπήρξε πρόβλημα το οποίο όπως και η 

Αναθέτουσα Αρχή ανέφερε αντιμετωπίστηκε με προσωρινές λύσεις.  Η σκοπούμενη 

τώρα λύση ασφαλώς και δεν είναι προσωρινή αφού έχει διάρκεια 25 χρόνων.  Το 

σημαντικό και επάναγκες του έργου συνάγεται επίσης από την αξία του και τη διάρκεια 

του η οποία όπως μας δόθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή για σκοπούς υπολογισμού 

των τελών καταχώρησης της παρούσας και ακόμα μίας προσφυγής η οποία εκκρεμεί 

ενώπιον μας ανέρχεται στο ποσό των €63,182.868, 80 για τα επόμενα 25 χρόνια.  Η 

σημαντικότητα όμως του διαγωνισμού και η ανάγκη έγκαιρης λειτουργίας της μονάδας 

αφαλάτωσης για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας όπως το έθεσε ο εκπρόσωπος της 
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Αναθέτουσας Αρχής με όσα στη συνέχεια θα αναφέρω δεν μπορούν να γύρουν την 

πλάστιγγα υπέρ της μη χορήγησης προσωρινών μέτρων λαμβανομένης υπόψη τόσο 

της διάρκειας του χρόνου διεκπεραίωσης της προσφυγής ενώπιον μας αλλά και 

συγκεκριμένων αναφορών του εκπροσώπου της Αναθέτουσας Αρχής οι οποίες 

αποδυναμώνουν εντελώς τη θέση ότι εάν δεν υπογραφεί άμεσα η σύμβαση δεν θα 

υπάρχει νερό στην Πάφο το 2020.  Συγκεκριμένα η Αναθέτουσα Αρχή ενώ υποστήριξε 

ότι η υπογραφή της σύμβασης πρέπει να προχωρήσει άμεσα γιατί τα περιθώρια έχουν 

εξαντληθεί δεν έχει εξηγήσει γιατί η ίδια άφησε να περάσουν 3 σχεδόν μήνες από την 

ημερομηνία απόρριψης της προσφυγής 5/2018 μέχρι την υποβολή των προσφορών και 

πέντε μέχρι την αξιολόγηση.  Το γιατί από τον Ιούνιο του 2018 που ξεκαθάρισε το 

σκηνικό σε σχέση με την εν λόγω προσφυγή οι προσφορές υποβλήθηκαν μόλις το 

Σεπτέμβριο του 2018 δεν εξήγησε ώστε να μπορεί να δικαιολογηθεί η σπουδή της 

σήμερα να υπογραφεί η σύμβαση προτού ελεγχθεί η νομιμότητα του διαγωνισμού.  

Εάν όντως η κατάσταση ήταν όπως θέλησε να περιγράψει ενώπιον μας με σκοπό τη 

μη χορήγηση προσωρινών μέτρων είχε καθήκον να δικαιολογήσει τη δική της 

καθυστέρηση.  Περαιτέρω, όσα η Αναθέτουσα Αρχή προώθησε στην ουσία 

στηρίζονται στο υποθετικό σενάριο ότι δεν θα υπάρξει ικανοποιητική βροχόπτωση και 

ροή νερού στα φράγματα.  Το πρόβλημα όπως ή ίδια εξήγησε θα δημιουργηθεί το 2020 

εάν και εφόσον δεν υπάρξουν βροχές αφού για το 2019 όπως διευκρίνισε προωθούνται 

μέτρα θα γίνουν γεωτρήσεις και θα καλυφθούν οι υδατικές ανάγκες της Πάφου.  Σ’ ότι 

αφορά τις αναφορές σε κλιματολογικές αλλαγές και κίνδυνο σε σχέση με την ποιότητα 

του νερού, οσμή και γεύση, παρά τη γενικότητα τους η Αναθέτουσα Αρχή δέχθηκε ότι 
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για την ποιότητα του νερού μέχρι στιγμής δεν υπήρξε πρόβλημα. Την ανάγκη για 

υπογραφή άμεσα της σύμβασης τη στήριξε στο γεγονός ότι δεν είναι γνωστό πώς θα 

είναι τα πράγματα τον επόμενο χρόνο. 

Στη βάση όσων έχω αναφέρει πιο πάνω και αφού συνυπολόγισα τις πιθανές συνέπειες 

των προσωρινών μέτρων για όλα τα συμφέροντα που ενδέχεται να ζημιωθούν καθώς 

και το δημόσιο συμφέρον στο οποίο περιλαμβάνεται και η ολοκλήρωση δημόσιου 

διαγωνισμού νομότυπα και σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται 

περιλαμβανομένης της διαδικασίας ενώπιον της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών  

ώστε να περιορίζεται ο κίνδυνος καταβολής αποζημιώσεων, καταλήγω ότι 

δικαιολογείται η χορήγηση προσωρινών μέτρων και έτσι αποφασίζω.   Για μια ακόμη 

φορά επαναλαμβάνω ότι οι αναθέτουσες αρχές στους προγραμματισμούς τους θα 

πρέπει πάντοτε να συνυπολογίζουν και τις διαδικασίες ενώπιον της Αναθεωρητικής 

Αρχής Προσφορών.  

 

 

Έφη Παπαδοπούλου  
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