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ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ 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. 62/2014.  
 

Η παρούσα διαδικασία αφορά την εξέταση χορήγησης 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 

62/2014 αναφορικά µε το ∆ιαγωνισµό «Προµήθεια, Εγκατάσταση και 

Συντήρηση συσκευών κλιµατισµού διαιρεµένου τύπου για ψύξη και θέρµανση 

(split type air conditioning units for cooling and heating) στο Υπουργείο 

Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων», αρ.  ∆ιαγ. 14 116 Π. 

 

Η ∆ικηγόρος των Αιτητών κατά την ενώπιον µας διαδικασία ζήτησε τη 

χορήγηση προσωρινών µέτρων στη βάση των λόγων που αναφέρονται στο 

έντυπο της προσφυγής.  Συγκεκριµένα στην Προσφυγή αναφέρεται ότι η 

προσβαλλόµενη απόφαση λήφθηκε από µη νόµιµα συγκροτηµένο διοικητικό 

όργανο, χωρίς επαρκή έρευνα υπό καθεστώς νοµικής και ή πραγµατικής 

πλάνης.  Επίσης ότι αυτή λήφθηκε κατά παράβαση των αρχών της φυσικής 

δικαιοσύνης.  Η χορήγηση του προσωρινού µέτρου ισχυρίστηκε είναι αναγκαία 

για λόγους δηµοσίου συµφέροντος καθότι η  βλάβη για την Αναθέτουσα Αρχή, 

εάν υπάρξει τέτοια, θα είναι πολύ µικρότερη από τη ζηµιά η οποία θα 

προκληθεί στους Αιτητές σε περίπτωση που υπογραφεί η σύµβαση.  Εάν δεν 

χορηγηθεί το µέτρο, ανέφερε, και οι Αιτητές επιτύχουν στην Προσφυγή τους η 
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επιτυχία τους ουσιαστικά θα είναι χωρίς πρακτική σηµασία, αφού θα έχει 

υπογραφεί η σύµβαση. 

 

Εκ διαµέτρου αντίθετη ήταν η θέση της Αναθέτουσας Αρχής ο εκπρόσωπος της 

οποίας τόνισε ότι η προσφορά του επιτυχόντα συνάδει απόλυτα µε τις τεχνικές 

προδιαγραφές όπως αυτές καθορίζονται στα έγγραφα του διαγωνισµού.  

Περαιτέρω σηµείωσε ότι η χορήγηση των προσωρινών µέτρων θα προκαλέσει 

βλάβη στο δηµόσιο συµφέρον της τάξης των 230.000 ευρώ λαµβανοµένου 

υπόψη ότι για τη χρηµατοδότηση του έργου χρησιµοποιούνται ευρωπαϊκά 

κονδύλια τα οποία αν δεν αναλωθούν µέχρι το τέλος του 2014 δεν πρόκειται να 

δοθούν.  Ο διαγωνισµός, ανέφερε, προκηρύχθηκε µε βάση κάποιο πρόγραµµα 

µε το όνοµα «ενεργείν» και σχετίζεται µε την ενεργειακή αναβάθµιση των 

δηµοσίων κτιρίων.  ∆ιευκρίνισε ότι το έργο εντάσσεται στο πρόγραµµα 2007 – 

2013.  Για την καθυστέρηση ανέφερε στην προκήρυξη του διαγωνισµού δεν 

ευθύνεται η Αναθέτουσα Αρχή διότι είναι άλλη υπηρεσία η οποία κατάθεσε την 

πρόταση. Ο διαγωνισµός προκηρύχθηκε τον Αύγουστο του 2014 µε τελευταία 

ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών την 19.9.2014. Η χρηµατοδότηση του 

έργου ανέφεραν γίνεται από κάποια ευρωπαϊκά κονδύλια που παρέµειναν στο 

πρόγραµµα 2007-2013 και τα οποία έγινε προσπάθεια από το Γραφείο 

Προγραµµατισµού να διατεθούν στο δηµόσιο για έργα της φύσης του 
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διαγωνισµού. Το όλο έργο τόνισε θα πρέπει να συµπληρωθεί εντός του 2014 και 

συγκεκριµένα θα πρέπει να συµπληρωθεί το αργότερο µέχρι 23.12.2014.  

 

Από τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιόν µας προκύπτει ότι ο διαγωνισµός 

προκηρύχθηκε στις 8.8.2014 και οι προσφορές υποβλήθηκαν στις 19.9.2014.  Η 

προσβαλλόµενη απόφαση κοινοποιήθηκε στους οικονοµικούς φορείς στις 

22.10.2014.  Είναι γεγονός ότι η όλη διαδικασία ολοκληρώθηκε σε σύντοµο 

χρόνο και τούτο καθώς εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι ο διαγωνισµός δεν 

παρουσίαζε ιδιαίτερη δυσκολία. 

 

Έχουµε εξετάσει µε προσοχή τις θέσεις των δύο µερών και δεν κρύβουµε την 

ανησυχία µας για τη συχνή αναφορά από µέρους των Αναθετουσών Αρχών ότι 

οι διαγωνισµοί που προσβάλλονται ενώπιον µας αφορούν 

συγχρηµατοδοτούµενα έργα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι η όποια 

περαιτέρω καθυστέρηση µε τις διαδικασίες ενώπιον της Αναθεωρητικής Αρχής 

Προσφορών θα οδηγήσει στην απώλεια των κονδυλίων.  Είναι καλά γνωστό ότι 

οι διαδικασίες ενώπιον της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών έχουν θεσπιστεί 

µε σκοπό την εναρµόνιση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας µε τις ευρωπαϊκές 

οδηγίες.  Η τήρηση των διαδικασιών αυτών έχει µεγαλύτερη θα λέγαµε σηµασία 

για έργα που συγχρηµατοδοτούνται από ευρωπαϊκά κονδύλια αφού γι’ αυτά, εξ’ 
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ορισµού, απαιτείται να ακολουθούνται όλες οι προβλεπόµενες από τις 

ευρωπαϊκές οδηγίες διαδικασίες. 

 

Μας έχουν προβληµατίσει ιδιαίτερα τα όσα η Αναθέτουσα Αρχή προώθησε σε 

σχέση µε την απώλεια της χρηµατοδότησης λόγω της καθυστέρησης που θα 

παρουσιαστεί εάν εκδοθούν τα προσωρινά µέτρα.  Θεωρούµε ότι η επίκληση 

και µόνο από την Αναθέτουσα Αρχή ότι θα απωλεσθούν ευρωπαϊκά κονδύλια,  

στοιχείο βέβαια που δεν παραγνωρίζεται αφού και αυτό εντάσσεται στο 

δηµόσιο συµφέρον, δεν µπορεί από µόνη της να υποβαθµίζει σε βαθµό που να 

εξουδετερώνει την ανάγκη ολοκλήρωσης των διαγωνισµών εντός των νόµιµων 

διαδικασιών που προβλέπονται µεταξύ των οποίων και η διαδικασία ενώπιον 

της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών.  Εάν εγίνετο δεκτή οποιαδήποτε άλλη 

θέση θα σήµαινε από τη µια ότι ο κίνδυνος απώλειας ευρωπαϊκών κονδυλίων 

εξουδετερώνει οτιδήποτε άλλο συνυπολογίζεται για την κατάληξη 

παραχώρησης προσωρινών µέτρων και από την άλλη αφήνει ανοικτό το 

ενδεχόµενο απώλειας ευρωπαϊκών κονδυλίων εάν κατ’ επίκληση της απώλειας 

τους εξουδετερώνονται οι θεραπείες που προβλέπονται κατ’ εφαρµογή 

ευρωπαϊκών οδηγιών.   

 

Με βάση τα όσα αναφέρονται στην προσφυγή και λαµβάνοντας υπόψη τα πιο 

πάνω, θεωρούµε ότι η χορήγηση προσωρινών µέτρων είναι προς το δηµόσιο 
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συµφέρον κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 24 του Ν. 104(Ι)/2010.  Ως εκ 

τούτου αποφασίζουµε τη χορήγηση προσωρινών µέτρων για αναστολή της 

διαδικασίας ανάθεσης ή της εκτέλεσης πράξης ή απόφασης της Αναθέτουσας 

Αρχής ή της υπογραφής της σύµβασης, στο διαγωνισµό αρ.  14 116 Π µέχρι την 

έκδοση τελικής απόφασης της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών επί της 

Προσφυγής 62/2014. 

 

 

.............................................    ............................................ 
Έφη Παπαδοπούλου    Λοΐζος Κάππας 
Πρόεδρος       Μέλος  
 
 
 
.............................................   ........................................... 
Γιώργος Αναστασίου    Βασίλης Πάλµας 
Μέλος      Μέλος    
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Α Π Ο Φ Α Σ Η   Μ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α Σ 

 

Η παρούσα διαδικασία αφορά την εξέταση χορήγησης προσωρινών µέτρων για 

αναστολή της διαδικασίας ανάθεσης ή της εκτέλεσης πράξης ή απόφασης της 

Αναθέτουσας Αρχής ή της υπογραφής της σύµβασης, στην προσφυγή µε αρ. 

62/2014 αναφορικά µε το διαγωνισµό «προµήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση 

συσκευών κλιµατισµού διαιρεµένου τύπου για ψύξη και θέρµανση (split type air 

conditioning units for cooling and heating) στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας 

και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στη Λευκωσία».  

 

Με την επιστολή γνωστοποίησης αποτελέσµατος ηµερ. 22/10/2014 η 

Αναθέτουσα Αρχή ενηµέρωνε τους Αιτητές τα πιο κάτω: 

 

 «Επιθυµώ να σας ευχαριστήσω για την συµµετοχή σας στον πιο πάνω 

διαγωνισµό και να σας πληροφορήσω ότι η προσφορά σας έχει απορριφθεί 

διότι δεν παρουσίαζε τη χαµηλότερη τιµή. 

 

Η σύµβαση ανατέθηκε σύµφωνα µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου στους 

κυρίους TEKLIMA LTD για το ποσό των €204,000 χωρίς το Φ.Π.Α.» 
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Η δικηγόρος των Αιτητών ζήτησε την χορήγηση προσωρινών µέτρων στην 

βάση των λόγων που αναφέρονται στο έντυπο της προσφυγής. 

 

Συγκεκριµένα στην προσφυγή αναφέρεται ότι πιθανολογείται σοβαρά η 

προσβαλλόµενη απόφαση να παραβιάζει το ισχύον δίκαιο.  Η λήψη του 

προσωρινού µέτρου είναι αναγκαία για να αποτραπεί η περαιτέρω ζηµιά των 

συµφερόντων των Αιτητών, αφού σε περίπτωση που υπογραφεί η σύµβαση και 

οι Αιτητές πετύχουν στην Ιεραρχική Προσφυγή, η επιτυχία τους αυτή δεν θα 

έχει πρακτική σηµασία.  «Από την στάθµιση της βλάβης των αιτητών, των 

συµφερόντων τρίτων και του δηµόσιου συµφέροντος, διαπιστώνεται ότι οι 

αρνητικές συνέπειες από την αποδοχή του αιτήµατος δεν θα είναι σοβαρότερες 

από την ωφέλεια των αιτητών, αφού σε κάθε περίπτωση αν η ιεραρχική προσφυγή 

των αιτητών απορριφθεί, η σύµβαση θα µπορεί να υπογραφεί άµεσα και αφού η 

καθυστέρηση στην υπογραφή της σύµβασης δεν είναι απαγορευτική» ανάφεραν. 

 

Κατά την ενώπιον µας διαδικασία σε ερώτηση προς την ∆ικηγόρο των Αιτητών 

κατά πόσο µπορούσε να εξειδικεύσει περαιτέρω τους λόγους που η προσφορά 

του επιτυχόντα θα πρέπει να κριθεί άκυρη, απάντησε ότι στο παρόν στάδιο δεν 

µπορεί αφού θα πρέπει πρώτα να επιθεωρήσει τους διοικητικούς φακέλους. 
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Η Αναθέτουσα Αρχή έφερε ένσταση στην χορήγηση προσωρινών µέτρων 

επικαλούµενη τη βλάβη που θα υποστεί το δηµόσιο συµφέρον µε αναφορά στην 

απώλεια χρηµάτων.  Το έργο, ανάφερε εκπρόσωπος της Αναθέτουσας Αρχής, 

είναι χρηµατοδοτούµενο από Ευρωπαϊκά κονδύλια στη βάση προγράµµατος 

που λέγεται «ενεργή», και εντάσσεται στην προγραµµατική περίοδο 2007-2013. 

 

Ο προϋπολογισµός του προγράµµατος, ανάφεραν, είναι µοιρασµένος.  Μέρος 

του προϋπολογισµού πρέπει να υλοποιηθεί το 2014 διαφορετικά θα χαθούν τα 

λεφτά που αντιστοιχούν στο 2014 και άλλο µέρος του προϋπολογισµού πρέπει 

να υλοποιηθεί το 2015.  Ο συγκεκριµένος διαγωνισµός, σηµείωσαν, αφορά έργο 

που θα πρέπει να ολοκληρωθεί µέχρι το τέλος του 2014, και  αν υπάρξει 

οποιαδήποτε καθυστέρηση, και δεν προχωρήσει η ανάθεση , το έργο δεν θα 

υλοποιηθεί και θα προκληθεί βλάβη στο δηµόσιο συµφέρον της τάξης των 

230.000 ευρώ.  «Εάν δεν αναλωθούν µέχρι το τέλος του χρόνου δεν πρόκειται να 

δοθούν τα κονδύλια», ανέφεραν χαρακτηριστικά.  Η υπηρεσία ενέργειας, 

σηµείωσαν, είχε καταθέσει πρόταση συµµετοχής στο συγκεκριµένο πρόγραµµα 

περί τον Σεπτέµβριο του 2013, ενώ σε σύσκεψη των ∆ιευθυντών των τµηµάτων 

στις 16/7/2014 πάρθηκε η απόφαση επιλογής του συγκεκριµένου κτιρίου.  Η 

προκήρυξη έγινε στις 8/8/2014 µε τελευταία ηµεροµηνία υποβολής προσφορών 

την 19/9/2014 και η κατακύρωση έγινε στις 22/10/2014. 
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Από την προκήρυξη του διαγωνισµού που τέθηκε ενώπιον µας προκύπτει ότι το 

έργο συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) κατά 80% και 

από εθνικούς πόρους Ελλάδας-Κύπρου κατά 20% στο πλαίσιο του 

προγράµµατος ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδας – Κύπρου 2007-2013. 

 

Το άρθρο 24(2) του Ν.104(Ι)/2014 αναφέρει  

«… 

(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.» 

 

Με δεδοµένο ότι για την έκδοση προσωρινών µέτρων δεν τίθενται ενώπιον µας 

οι διοικητικοί φάκελοι ή άλλα έγγραφα που αφορούν την υπόθεση για να 

µπορούν να εξεταστούν από την Αρχή αλλά και µε επίσης δεδοµένου ότι τα 

διάδικα µέρη και ειδικά οι εκπρόσωποι της Αναθέτουσας Αρχής οφείλουν να 

παρουσιάζουν ενώπιον µας τα αληθή και πραγµατικά δεδοµένα δεν έχω άλλη 
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επιλογή από το να τους πιστώσω ότι δεν παρουσιάζουν ψευδή ή αναληθή 

στοιχεία. 

 

Με βάση τις αναφορές των εκπροσώπων της Αναθέτουσας Αρχής η όποια 

καθυστέρηση στην ανάθεση του έργου θα έχει ως συνέπεια την µη ολοκλήρωση 

του έως το τέλος του 2014 µε αποτέλεσµα το Κράτος να απολέσει Ευρωπαϊκά 

κονδύλια της τάξης των 230.000 ευρώ και ως εκ τούτου την µη υλοποίηση του.   

 

Είναι γνωστές οι συνθήκες που βιώνει η Κυπριακή κοινωνία ένεκα της 

οικονοµικής κρίσης που βιώνει ο τόπος.  Η ανεργία καλπάζει, η φτώχεια και η 

ανέχεια µαστίζει σωρεία νοικοκυριά, συµπολίτες µας συνωστίζονται σε 

κοινωνικά παντοπωλεία, το δηµόσιο έχει προβεί σε αποκοπές µισθών και 

συντάξεων προς εξοικονόµηση πόρων. 

 

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες η απώλεια Ευρωπαϊκών κονδυλίων για υλοποίηση 

έργων, µε όλες τις δηµοσιοοικονοµικές και κοινωνικές επιπτώσεις, πλήττουν 

σοβαρά το ∆ηµόσιο συµφέρον.   

 

Σταθµίζοντας όλα τα πιο πάνω σε αντιδιαστολή µε τα συµφέροντα των Αιτητών 

που ενδέχεται να ζηµιωθούν σε περίπτωση επιτυχίας της προσφυγής τους και 

συνυπολογίζοντας ότι η µη έγκριση προσωρινών µέτρων δεν θίγει τις λοιπές 
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αξιώσεις των Αιτητών και χωρίς να κρίνω αν ευθύνεται κάποιος και αν ναι 

ποιος για την καθυστέρηση προκήρυξης του διαγωνισµού εφόσον δεν έχω 

ενώπιον µου όλα τα δεδοµένα, θεωρώ ότι µε την µη έκδοση προσωρινών 

µέτρων οι θετικές συνέπειες στο δηµόσιο συµφέρον θα είναι υπέρµετρα 

µεγαλύτερες έναντι των συµφερόντων των Αιτητών που ενδέχεται να 

ζηµιωθούν. 

 

Πιστεύω ότι θα ήταν αστοχία του όλου συστήµατος να απολέσει το Κράτος και 

κατ’ επέκταση η Κυπριακή κοινωνία Ευρωπαϊκά κονδύλια για υλοποίηση 

έργων στην βάση µιας υπόνοιας των Αιτητών ότι η προσφορά της επιτυχούσας 

εταιρείας δεν πληρούσε τους όρους του διαγωνισµού από την στιγµή µάλιστα 

που δεν ήταν σε θέση να εξειδικεύσουν ενώπιον µας τους ισχυρισµούς τους. 

 

Ως εκ των πιο πάνω αποφασίζω τη µη χορήγηση προσωρινών µέτρων στο 

διαγωνισµό 14.116.Π. 

 

 

.............................................    
Σόλων Παπαθεοχάρους     
Μέλος   


