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Προσφυγή Αρ. 18/2019 

 

 

Μεταξύ: 

 

   U.C.C. UNITED CLEANING (CYPRUS) LTD 

 

        Αιτούντων 

                          ν. 

 

   ΔΗΜΟΥ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ 

 

        Αναθέτουσας Αρχής 

 

 

Αναθεωρητική Αρχή  Έφη Παπαδοπούλου, Πρόεδρος 

Προσφορών:   Λοΐζος Κάππας, Μέλος 

    Γιώργος Αναστασίου, Μέλος 

    Σόλων Παπαθεοχάρους, Μέλος 

    Δήμος Θωμά, Μέλος 

 

Αιτούντες:    U.C.C. UNITED CLEANING (CYPRUS) LTD 

 Αντιπροσωπεύθηκε από τον: 

1. Χαράλαμπο Χαραλάμπους, Δικηγόρο για Γιώτα Μιλτιάδου  

      & Συνεργάτες ΔΕΠΕ 

 

Αναθέτουσα Αρχή:   ΔΗΜΟΣ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ  

         Αντιπροσωπεύθηκε από τους: 

1. Χριστάκη Χριστοφίδη, Δικηγόρο για L. Papaphilippou  

     & Co. LLC 

2. Γιώργο Βαλιαντή, Δικηγόρο για L. Papaphilippou  

     & Co. LLC  

3. Δρ. Φωτούλα Χατζηπαπά, Δήμαρχο Λακατάμιας 

4. Πόλυ Πολυδωρίδη, Αναπληρωτή Δημοτικό Γραμματέα 

5. Αργύρη Αργυρού, Υγειονομικό Επιθεωρητή 

 

Ημερομηνία έκδοσης Απόφασης Π.Μ.:  9 Μαΐου, 2019 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ 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. 18/2019 

  

   

Η πιο πάνω προσφυγή στα πλαίσια της οποίας αφορά η διαδικασία εξέτασης 

χορήγησης προσωρινών μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 24 του περί των Διαδικασιών 

Προσφυγής στον Τομέα της Σύναψης των Δημοσίων Συμβάσεων Νόμου του 2010, 

Ν. 104(Ι)/2010, καταχωρήθηκε στις 6.5.2019.  Οι Αιτητές με αυτή αμφισβητούν τη 

νομιμότητα της απόφασης του Δήμου Λακατάμιας («Αναθέτουσα Αρχή») να 

ακυρώσει το διαγωνισμό αρ. (20/2018) 2/2019 με θέμα «Παροχή Υπηρεσιών για την 

Αποκομιδή, Μεταφορά και Παράδοση, έναντι εγγράφων του ζυγίσματος κάθε φορτίου, 

στην Μονάδα Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) 

Κόσιης».  Ο διαγωνισμός ακυρώθηκε για το λόγο ότι οι Αιτητές είχαν επιδείξει 

σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση προηγούμενης 

δημόσιας σύμβασης, που είχε σαν αποτέλεσμα τον τερματισμό της από την 

Αναθέτουσα Αρχή τα δε στοιχεία που προσκόμισαν δεν αποδεικνύουν ότι έλαβαν 

επαρκή μέτρα που να καταδεικνύουν την αξιοπιστία τους. 

Κατά την ενώπιον μας συζήτηση του ενδεχόμενου χορήγησης προσωρινών μέτρων 

ο δικηγόρος της Αναθέτουσας Αρχής ανέφερε ότι η Αναθέτουσα Αρχή δεν 

προτίθεται να φέρει ένσταση στη χορήγηση προσωρινών μέτρων υπό την έννοια ότι 
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δεν θα προχωρήσει στην προκήρυξη του διαγωνισμού αρ. (20/2018) 2/2019 ο οποίος 

ακυρώθηκε με την προσβαλλόμενη απόφαση ημερ. 5.4.2019 ή να προκηρύξει άλλο 

δημόσιο διαγωνισμό με το ίδιο θέμα, μέχρι την έκδοση απόφασης στην παρούσα 

προσφυγή.  Με την  ακύρωση του διαγωνισμού πρόσθεσε δεν υπάρχει οτιδήποτε για 

να ανασταλεί αφού ο διαγωνισμός έχει ακυρωθεί.  

Ο δικηγόρος των Αιτητών συμφώνησε με τα πιο πάνω.  

Δεν θα εξετάσουμε τη θέση της Αναθέτουσας Αρχής ότι δεν υπάρχει οτιδήποτε για 

να ανασταλεί εφόσον με την ακύρωση δεν υπάρχει διαγωνισμός.  Θεωρούμε ότι από 

τη στιγμή που υπάρχει η απόφαση ακύρωσης του διαγωνισμού, η νομιμότητα της 

οποίας θα ελεγχθεί στα πλαίσια της παρούσας προσφυγής, παρέχεται δυνατότητα 

χορήγησης προσωρινών μέτρων.  Άλλωστε η δήλωση της Αναθέτουσας Αρχής ότι 

δεν θα προχωρήσει σε επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού, ουσιαστικά, εξυπηρετεί 

ό,τι με τα προσωρινά μέτρα επιδιώκεται, δηλαδή η Αναθέτουσα Αρχή να μην 

προχωρήσει σε ενέργειες οι οποίες θα καταστήσουν την προσφυγή χωρίς 

αντικείμενο.  Εφόσον η απόφαση ακύρωσης του διαγωνισμού, τελεί υπό 

αμφισβήτηση, η Αναθέτουσα Αρχή θα πρέπει να φροντίσει οι προσφορές να 

παραμείνουν σε ισχύ μέχρι την έκδοση τελικής απόφασης επί της προσφυγής. 
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Ενόψει των πιο πάνω ομόφωνα αποφασίζουμε τη χορήγηση των προσωρινών 

μέτρων για τη μη επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού 20/2018 (2/2019) μέχρι την 

έκδοση τελικής απόφασης επί της προσφυγής 18/2019.   


