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ΑΠΟΦΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΥΟΡΗΓΗΗ ΠΡΟΩΡΙΝΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΣΟΛΗ ΣΗ 
ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΝΑΘΔΗ Ή ΣΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΠΡΑΞΗ Ή ΑΠΟΦΑΗ ΣΗ 
ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ Ή ΣΗ ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΣΗΝ ΠΡΟΦΤΓΗ 
ΑΡ. 22/2014 
 

Οη Αηηεηέο κε ηελ πην πάλσ Πξνζθπγή δεηνχλ αθχξσζε ηεο απφθαζεο ηνπ 

Σερλνινγηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ («ε Αλαζέηνπζα Αξρή») κε ηελ νπνία ν 

Γηαγσληζκφο γηα ηε ιχζε ελνπνηεκέλεο ειεθηξνληθήο ηαπηνπνίεζεο θαη πξφζβαζεο γηα 

ην Σερλνινγηθφ Παλεπηζηήκην Κχπξνπ θαηαθπξψζεθε ζηελ εηαηξεία NewCytech 

Business Solutions Ltd.  Πεξαηηέξσ δεηνχλ ρνξήγεζε πξνζσξηλψλ κέηξσλ κε ηελ νπνία 

λα δηαηάζζεηαη ε αλαζηνιή ηεο πεξαηηέξσ δηαδηθαζίαο γηα ην ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκφ.   

 

Οη Αηηεηέο θαηά ηελ εμέηαζε ηνπ αηηήκαηνο γηα ηε ρνξήγεζε πξνζσξηλψλ κέηξσλ 

επηθαινχκελνη ηνπο ιφγνπο πνπ εθηίζεληαη ζηελ Πξνζθπγή ηνπο εηζεγήζεθαλ φηη 

ζπληξέρνπλ φιεο νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ρνξήγεζε ηνπο.   

 

χκθσλα κε ηα γεγνλφηα φπσο νη ίδηνη νη Αηηεηέο ηα παξαζέηνπλ ζηελ Πξνζθπγή ηνπο ν 

ζπγθεθξηκέλνο δηαγσληζκφο αξρηθά κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαηαθπξψζεθε 

ζηνπο Αηηεηέο.  Δλαληίνλ ηεο ελ ιφγσ θαηαθχξσζεο θαηαρσξήζεθε απφ ηελ εδψ 

επηηπρνχζα NewCytech Business Solutions Ltd ελψπηνλ ηεο Αλαζεσξεηηθήο Αξρήο 

Πξνζθνξψλ ε Πξνζθπγή 7/2013 ε νπνία είρε σο απνηέιεζκα ηελ αθχξσζε ηεο 

απφθαζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (Ιεξαξρηθή Πξνζθπγή 7/2013 εκεξ. 23.7.2013). Η 

θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνπο Αηηεηέο αθπξψζεθε ιφγσ παξάβαζεο ηεο 

πξνζθνξάο ηνπο νπζησδψλ φξσλ ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 

Καηά ηελ εμέηαζε ηνπ αηηήκαηνο γηα ηε ρνξήγεζε πξνζσξηλψλ κέηξσλ ηέζεθε ζηε 

δηθεγφξν ησλ Αηηεηψλ ην εξψηεκα θαηά πφζν νη Αηηεηέο ακθηζβήηεζαλ ηε λνκηκφηεηα 

ηεο απφθαζεο ηεο Αλαζεσξεηηθήο Αξρήο Πξνζθνξψλ κε ηελ νπνία θξίζεθε φηη ε 

πξνζθνξά ηνπο δελ πιεξνχζε νπζηψδεηο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ζπλαθφινπζα 

εηίζεην εθηφο πξνδηαγξαθψλ. Η απάληεζε ήηαλ αξλεηηθή.  Τπνζηήξημε φκσο ε 

δηθεγφξνο ησλ Αηηεηψλ φηη ε κε ακθηζβήηεζε ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο σο θαη ε απφθαζε 

ηεο Αλαζεσξεηηθήο Αξρήο Πξνζθνξψλ ζηελ Πξνζθπγή 7/2013 δελ ηνπο ζηεξεί ην 

έλλνκν ζπκθέξνλ λα ακθηζβεηήζνπλ ηε λνκηκφηεηα ηεο πξνζβαιιφκελεο απφθαζεο.  

Τπνζηήξημε φηη ε ίδηα ε Αλαζέηνπζα Αξρή κε ηελ επηζηνιή ηεο εκεξ. 31.3.2014 κε ηελ 
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νπνία ηνπο θνηλνπνίεζε ηελ απφθαζή ηεο λα αλαθαιέζεη ηελ αξρηθή ηεο απφθαζε 

ελφςεη ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο Ιεξαξρηθήο Πξνζθπγήο 7/2013 θαη λα θαηαθπξψζεη ηνλ ελ 

ιφγσ δηαγσληζκφ ζηελ εηαηξεία NewCytech Business Solutions Ltd ηνπο ππνδείθλπε φηη 

έρνπλ δηθαίσκα λα αζθήζνπλ Ιεξαξρηθή Πξνζθπγή ελψπηνλ ηεο Αλαζεσξεηηθήο Αξρήο 

Πξνζθνξψλ θαη Πξνζθπγή ζην Αλψηαην Γηθαζηήξην.  Δηζεγήζεθε δε φηη ζην παξφλ 

ζηάδην  εμεηάδεηαη ην δήηεκα ηεο ρνξήγεζεο πξνζσξηλψλ κέηξσλ θαη δελ κπνξεί λα 

εμεηαζηεί ην ζέκα ηνπ ελλφκνπ ζπκθέξνληνο ησλ Αηηεηψλ ην νπνίν ζα εμεηαζηεί ζηα 

πιαίζηα ηεο Πξνζθπγήο. 

 

Δθ δηακέηξνπ αληίζεηε ήηαλ ε ζέζε ηνπ δηθεγφξνπ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ν νπνίνο 

ππνζηήξημε φηη ε Αλαζέηνπζα Αξρή ελφςεη ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο Πξνζθπγήο 7/2013 

ήηαλ ππνρξεσκέλε λα επαλεμεηάζεη ηελ ππφζεζε ρσξίο λα ιάβεη ππφςε ηελ πξνζθνξά 

ησλ Αηηεηψλ ε νπνία θξίζεθε εθηφο πξνδηαγξαθψλ. Πξνζπάζεηα ηεο αλέθεξε γηα 

αθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ δελ έηπρε ηεο έγθξηζεο ηεο Αξκφδηαο Αξρήο πνπ είλαη ην 

Γεληθφ Λνγηζηήξην.  Τπνζηήξημε φηη νη Αηηεηέο δελ έρνπλ έλλνκν ζπκθέξνλ ζηελ 

θαηαρψξεζε ηεο Πξνζθπγήο θαη ζπλεπψο νχηε ζηε ρνξήγεζε ησλ πξνζσξηλψλ κέηξσλ 

ηα  νπνία εθδίδνληαη ζηα πιαίζηα ηεο Πξνζθπγήο θαη καο θάιεζε λα απνξξίςνπκε ηελ 

Πξνζθπγή. Με αλαθνξά ζηε δεηνχκελε κε ηελ Πξνζθπγή ζεξαπεία αλέθεξε φηη εθφζνλ 

ε πξνζθνξά ησλ Αηηεηψλ θξίζεθε σο εθηφο πξνδηαγξαθψλ ιφγσ παξάβαζεο 

νπζηψδνπο φξνπ νη Αηηεηέο δελ έρνπλ έλλνκν ζπκθέξνλ λα πξνζβάινπλ ηελ 

θαηαθχξσζε ηεο πξνζθνξάο ζε άιιν πξνζθνξνδφηε έζησ θαη αλ ε πξνζθνξά ηνπ έρεη 

επίζεο απφθιηζε απφ ηνπο φξνπο ηεο πξνζθνξάο θαη παξέπεκςε ζρεηηθά ζηελ Glash 

Lighting Ltd δια ηων νομίμων ανηιπροζώπων ζηην Κύπρο  G.E. Global 

Communications Ltd ν. 1. Κσπριακής Δημοκραηίας, μέζω Αναθεωρηηικής Αρτής 

Προζθορών (Α.Α.Π.) 2. Αρτής Ηλεκηριζμού Κύπροσ, Υπόθεση αρ. 1032/2007, ημερ. 

11.8.2009.   

  

Δίλαη θαιά λνκνινγεκέλν φηη φρη κφλν ε Πξνζθπγή αιιά θαη νη ιφγνη αθπξφηεηαο πξέπεη 

λα πξνβάιινληαη κεη’ ελλφκνπ ζπκθέξνληνο γηα λα είλαη απνδεθηνί. Βιέπε Αναζηαζίοσ 

ν. Δήμοσ Παραλιμνίοσ (2000) 3 ΑΑΔ 339.  

 

Δμεηάζακε κε πξνζνρή φζα ηέζεθαλ ελψπηνλ καο.  Με θάζε εθηίκεζε πξνο ηνπο 

Γηθεγφξνπο ησλ Αηηεηψλ αδπλαηνχκε λα αληηιεθζνχκε πψο λνκηκνπνηνχληαη ζηελ 
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θαηαρψξεζε ηεο παξνχζαο Πξνζθπγήο δεδνκέλνπ ηνπ απνθιεηζκνχ ηνπο κε απφθαζε 

ηεο Αλαζεσξεηηθήο Αξρήο Πξνζθνξψλ ηελ νπνία απνδέρηεθαλ.  Σν γεγνλφο φηη ην 

ζηάδην απηφ είλαη ζηάδην εμέηαζεο πξνζσξηλψλ κέηξσλ δελ δηαθνξνπνηεί ηελ 

θαηάζηαζε εθφζνλ ε ρνξήγεζε ηνπ δελ κπνξεί λα γίλεη παξά ζηα πιαίζηα πξνζθπγήο 

απφ αηηεηή/αηηεηέο πνπ έρνπλ έλλνκν ζπκθέξνλ. Οχηε ην γεγνλφο φηη ε Αλαζέηνπζα 

Αξρή κε ηελ επηζηνιή ηεο πιεξνθνξνχζε ηνπο Αηηεηέο φηη έρνπλ δηθαίσκα θαηαρψξεζεο 

πξνζθπγήο ηνπο πξνζδίδεη έλλνκν ζπκθέξνλ.  Δίλαη θαιά γλσζηφ φηη πξνζθνξνδφηεο 

ηνπ νπνίνπ ε Πξνζθπγή έρεη θξηζεί φηη δελ πιεξνί ηνπο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ δελ έρεη 

έλλνκν ζπκθέξνλ λα ακθηζβεηήζεη ηελ θαηαθχξσζε ηνπ. (Δημοκραηία ν. Μάριος 

Θεοταρίδης Ληδ (2008) 3 ΑΑΔ 488). ’ φηη αθνξά ηελ εηζήγεζε ηεο δηθεγφξνπ ησλ 

Αηηεηψλ φηη γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο πνπ ε πξνζθνξά ησλ Αηηεηψλ απνθιείζηεθε ζα 

έπξεπε λα απνθιεηζηεί θαη ε πξνζθνξά ηνπ επηηπρφληα θαη φηη ηίζεηαη δήηεκα άληζεο 

κεηαρείξηζεο παξαηεξνχκε φηη νη Αηηεηέο δελ απνθιείζηεθαλ ηνπ δηαγσληζκνχ κε 

απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ψζηε λα ηίζεηαη ζέκα άληζεο κεηαρείξηζεο αιιά ηεο 

Αλαζεσξεηηθήο Αξρήο Πξνζθνξψλ ηελ νξζφηεηα ηεο νπνίαο δελ ακθηζβήηεζαλ. 

   

Δλφςεη φισλ ησλ πην πάλσ θαηαιήγνπκε φηη νη Αηηεηέο δελ έρνπλ έλλνκν ζπκθέξνλ 

πξνψζεζεο ηεο παξνχζαο Πξνζθπγήο θαη ζπλεπψο δελ ηίζεηαη νχηε δήηεκα ρνξήγεζεο 

πξνζσξηλψλ κέηξσλ.  Η πξνζθπγή γηα ηνπο ιφγνπο πνπ έρνπκε αλαθέξεη απνξξίπηεηαη 

σο αβάζηκε. 

 

Γελ επηδηθάδνληαη έμνδα. 

 


