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Μεταξύ: 

 

  ROYAL ENGINEERING CO LTD 

 

        Αιτητών 

     ν. 

 

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

 

        Αναθέτουσας Αρχής 

 

 

 

Αναθεωρητική Αρχή  Έφη Παπαδοπούλου, Πρόεδρος  

Προσφορών   Λοΐζος Κάππας, Μέλος   

Γιώργος Αναστασίου, Μέλος  

Δήμος Θωμά, Μέλος   

 

 

Αιτητές:   ROYAL ENGINEERING CO LTD 

         Αντιπροσωπεύθηκε από τους: 

1. Πωλίν Μούσκου δια Κυριάκος Χρ. Μούσκος Δ.Ε.Π.Ε., 

Δικηγόρο Αιτήτριας  

2. Χριστάκη Μούσκο δια Κυριάκος Χρ. Μούσκος Δ.Ε.Π.Ε, 

Δικηγόρο Αιτήτριας  

3. Παύλο Στυλιανού, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό 

 

 

Αναθέτουσα Αρχή:  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

         Αντιπροσωπεύθηκε από τους: 

1. Χαράλαμπο Προύντζο δια Προύντζος & Προύντζος Δ.Ε.Π.Ε., 

Δικηγόρο – Διευθύνων Συνέταιρο Αναθέτουσας Αρχής 

2. Κατερίνα Κωσταρά δια Προύντζος & Προύντζος Δ.Ε.Π.Ε., 

Δικηγόρο Αναθέτουσας Αρχής 

 

 

Ημερομηνία έκδοσης Απόφασης:  26 Οκτωβρίου 2022 

 

  Προσφυγή Αρ.  23/2022 
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Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Αντικείμενο της παρούσας προσφυγής είναι η απόφαση του Πανεπιστημίου 

Κύπρου «η Αναθέτουσα Αρχή» με την οποία ο διαγωνισμός με αριθμό UCY-2021-

068-CDO και τίτλο «Προμήθεια Εγκατάσταση και Δεκαετής συντήρηση Μονάδων 

Αδιάλειπτου Συστήματος Παροχής Ισχύος (USP) σε χώρους του Πανεπιστημίου 

Κύπρου» κατακυρώθηκε στην εταιρεία J & D Dynamic Enterprises Ltd («Ο 

επιτυχών»).  Η προσφορά των Αιτητών δεν επιλέγηκε λόγω ψηλότερης τιμής.   

 

Στα πλαίσια της διαδικασίας εξέτασης του ενδεχόμενου χορήγησης προσωρινών 

μέτρων η Αναθέτουσα Αρχή έφερε ένσταση στη χορήγηση τους η οποία όμως για 

τους λόγους που καταγράφονται στην ενδιάμεση απόφαση μας ημερ. 26.08.2022 

δεν έγινε δεκτή.  Χορηγήθηκαν προσωρινά μέτρα και η προσφυγή ορίστηκε για 

ακρόαση στις 25.10.2022.   

 

Κατά την ημερομηνία που η προσφυγή ήταν ορισμένη να ακουστεί ο δικηγόρος 

της Αναθέτουσας Αρχής ζήτησε άρση των προσωρινών μέτρων ώστε, καθώς 

ανέφερε, η Αναθέτουσα Αρχή, η οποία μετά από εισήγηση του, συμφώνησε να 

προχωρήσει σε ανάκληση της προσβαλλόμενης απόφασης και επανεξέταση της 

υπόθεσης να μπορεί να το πράξει.  Όπως διαπίστωσε ανέφερε ο κος Προύντζος 

από τη γραπτή αγόρευση των Αιτητών ένα από τα σημεία που έθεσαν χρήζει 

επανεξέτασης.  Κυρίως είναι ζήτημα αιτιολογίας για να υπάρχει δυνατότητα 

ελέγχου.   
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Ο δικηγόρος των Αιτητών δεν έφερε ένσταση στην άρση των προσωρινών μέτρων 

με σκοπό όμως μόνο όπως τόνισε την ανάκληση της προσβαλλόμενης απόφασης.   

 

Έχουμε εξετάσει τις θέσεις και των δυο πλευρών και έχουμε καταλήξει δεδομένης 

της θέσης της Αναθέτουσας Αρχής ότι η άρση των μέτρων ζητείται για να της 

δοθεί η δυνατότητα να προχωρήσει σε επανεξέταση για ζητήματα αιτιολογίας 

ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος νομιμότητας, ότι η άρση των προσωρινών μέτρων 

είναι προς το δημόσιο συμφέρον.  Σημειώνεται ότι η άρση των προσωρινών 

μέτρων αφορά στο βαθμό και την έκταση που έχει δηλώσει ο δικηγόρος της 

Αναθέτουσας Αρχής.   

 

Η Προσφυγή ορίζεται για να τοποθετηθούν τα μέρη στις 05.12.2022 και ώρα 

9.30πμ.   


