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Ιεραρχική Προσφυγή Αρ. 85/2007 

 
 
 
 
Μεταξύ: Κοινοπραξίας: “CHRYSANTHOS ANTONIOU & SONS LTD, ECONOMIDES 

METAL RECYCLING LTD” 
 

        Αιτούντων 
                  ν. 
 
 ΑΡΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 
        Αναθέτουσας Αρχής 
 
  
 
Αιτούντες:     Κοινοπραξία CHRYSANTHOS ANTONIOU & SONS LTD,  

ECONOMIDES METAL RECYCLING LTD 
         Αντιπροσωπεύθηκε από τους: 

1.  κο Χρίστο Πατσαλίδη, ∆ικηγόρο 
2.  κο Αυγουστίνο Τσάρκατζιη, ∆ικηγόρο 
 
 

 
Αναθέτουσα Αρχή:  ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 
         Αντιπροσωπεύθηκε από τους: 

1.  κα Έλενα Μιχαήλ, ∆ικηγόρο 
2.  κο Χριστάκη Παρούτη, ∆ιευθυντή Προµηθειών 
3.  κο Γιάγκο Φραγκουλίδη, Βοηθό ∆ιευθυντή  
          Προµηθειών  

  
 
 
 
 
Ηµεροµηνία έκδοσης Απόφασης:  29 Νοεµβρίου, 2007 

------------------------------------------------------------- 
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ΑΠΟΦΑΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ Ή ΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ  ∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ   
ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ 
ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΑΡ. 85/2007, ΗΜΕΡ. 27.11.2007, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  124/2007. 
   
 
Η παρούσα εξέταση αφορά την παράταση ή µη του προσωρινού διατάγµατος, το οποίο 

εκδόθηκε στις 27 Νοεµβρίου, 2007 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 απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής στο 

∆ιαγωνισµό αρ. 124/2007, ∆ιαγωνισµός για την «Πώληση Αχρήστων Υλικών και Αγορά 

Ειδικών Μεταλλικών Συλλεκτών». 

 
Κατά την ενώπιόν µας διαδικασία η Αναθέτουσα Αρχή έχει προβάλει προδικαστική 

ένσταση σχετικά µε την αρµοδιότητα και τη δικαιοδοσία της Αναθεωρητικής Αρχής 

Προσφορών στην παρούσα υπόθεση καθότι ο διαγωνισµός αφορά πώληση υλικών 

πράξη που εξαιρείται από το Ν. 11(Ι)/2006.  Οι Αιτητές υποστήριξαν το αντίθετο ότι 

δηλαδή πουθενά στο Νόµο δεν εξαιρούνται τέτοιοι διαγωνισµοί και ότι σύµφωνα µε την 

προκήρυξη του ∆ιαγωνισµού για την Οµάδα Α η αγορά και η πώληση δεν µπορούν να 

διαχωριστούν.     

  

Η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών αφού άκουσε τα επιχειρήµατα και των δύο µερών 

κατέληξε ότι έχει αρµοδιότητα και δικαιοδοσία να εξετάσει την παρούσα υπόθεση καθότι 

η Οµάδα Α που προσβάλλεται µε την παρούσα Ιεραρχική Προσφυγή αφορά ενιαία 

πράξη πώλησης και αγοράς αγαθών, δηλαδή δεν µπορεί να γίνει κατακύρωση 

ξεχωριστά για την αγορά ή την πώληση. 

 

Ενόψει της δήλωσης της ∆ικηγόρου της Αναθέτουσας Αρχής ότι εφόσον κριθεί ότι η 

Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών έχει δικαιοδοσία να εξετάσει την παρούσα υπόθεση 

δεν θα φέρει ένσταση στην παράταση της ισχύος του διατάγµατος και λαµβάνοντας 

υπόψη ότι συντρέχουν οι πρόνοιες του άρθρου 56(8) του Ν. 101(Ι)/2003, όπως 

τροποποιήθηκε µε το Ν. 16(Ι)/2006, και δεν υπάρχει τίποτε που να δείχνει ότι 

συντρέχουν οι πρόνοιες του άρθρου 56(9) που αφορά το δηµόσιο συµφέρον η ισχύς του 

προσωρινού διατάγµατος παρατείνεται µέχρι την έκδοση τελικής απόφασης της 

Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών επί της Ιεραρχικής Προσφυγής. 


