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         Προσφυγή Αρ. 130/2010 
 

 
 
Μεταξύ:   T & C BUILDING & CIV. ENG. CONTRUCTORS LTD  

 
        Αιτητών 
                          ν. 
 
   ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΦΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
 
        Αναθέτουσας Αρχής 
 
 
Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών:  Ανδρέας Χριστοφή, Αναπληρωτή Πρόεδρος 
      Νίκος Πιττοκοπίτης, Μέλος 
      Κυριάκος Συρίµης, Μέλος 
      Ιωσήφ Ιωσηφίδης, Μέλος 
 
 
Αιτητής:    T & C BUILDING & CIV. ENG. CONTRUCTORS LTD 

     Αντιπροσωπεύθηκε από τον: 
                                              Ανδρέα Αγγελίδη, ∆ικηγόρο 
 
 
Αναθέτουσα Αρχή:    ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΦΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
                                          Αντιπροσωπεύθηκε από τούς: 

1. Γεώργιο Νικολάου, Βοηθό Έπαρχο 
2. ∆ρ. Κυριάκο  Κυριακίδη, Ανώτερο Πολιτικό 
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ΑΠΟΦΑΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ  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. 130/2010 
 
 
Η παρούσα εξέταση αφορά την χορήγηση 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 130/2010 που καταχωρήθηκε 

στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών δυνάµει του άρθρου 24 του Ν.104(Ι)/2010 

σχετικά µε τους όρους του ∆ιαγωνισµού Αρ. Πρ. Ε∆. ΠΑΦ. Τ.Σ. 25/2010 για το έργο 

διαµόρφωσης Κεντρικής Πλατείας στη Λετύµπου – Πάφο. 

 

Κατά την ενώπιον µας διαδικασία η Αναθέτουσα Αρχή ανέφερε ότι φέρει ένσταση σε 

ενδεχόµενη χορήγηση προσωρινών µέτρων στα πλαίσια της παρούσας προσφυγής, 

καθότι η καθυστέρηση που αυτή επάγεται, θα έχει ως αποτέλεσµα την επιβολή 

χρηµατικών ποινών από τα αρµόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την απώλεια 

κονδυλίων. ∆ιευκρίνισε ότι η καθυστέρηση που παρατηρήθηκε κατά τη διαδικασία 

προκήρυξης του παρόντος διαγωνισµού, οφείλεται στην αλλαγή η οποία επήλθε στις 

διαδικασίες, γεγονός για το οποίο δεν ευθύνεται η ίδια η Αναθέτουσα Αρχή. Επίσης, 

ανέφερε ότι από το έντυπο της προσφυγής των Αιτητών δεν προκύπτουν οι αρνητικές 

συνέπειες που όπως ισχυρίζονται θα υπάρξουν σε περίπτωση που δεν τους 

χορηγηθούν τα αιτούµενα προσωρινά µέτρα, όπως προνοεί το άρθρο 24 του 

Ν.104(Ι)/2010.   

 

Από την πλευρά τους οι Αιτητές υποστήριξαν ότι η χορήγηση των προσωρινών µέτρων 

επιβάλλεται για λόγους δίκαιης κρίσης. Υπέδειξαν επίσης ότι η Αναθέτουσα Αρχή δεν 

αναφέρθηκε σε άµεσες συνέπειες που θα προκύψουν ως αποτέλεσµα της 

καθυστέρησης που θα προκληθεί εφόσον χορηγηθούν τα προσωρινά µέτρα και 

ανασταλεί η διαδικασία ανάθεσης της σύµβασης. Αντίθετα, εφόσον δεν πρόκειται για 

πολύπλοκη υπόθεση, η έκδοση της απόφασης αναµένεται σε σύντοµο χρονικό 

διάστηµα.  

 

Αξιολογώντας όλα όσα έχουν τεθεί ενώπιον µας κρίνουµε ότι δεν µπορεί να αποδοθεί 

µεγαλύτερη βαρύτητα σε γενικές και αόριστες αναφορές σε απώλειες κονδυλίων από 
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την περαιτέρω καθυστέρηση, εφόσον συγκριθούν µε τις ζηµιές που τυχόν να υποστούν 

οι Αιτητές εάν δεν ανασταλεί προσωρινά η παρούσα διαδικασία.  

    

Με βάση όλα τα πιο πάνω και συνυπολογίζοντας τις πιθανές συνέπειες των 

προσωρινών µέτρων για όλα τα συµφέροντα που ενδέχεται να ζηµιωθούν, καθώς και το 

δηµόσιο συµφέρων κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 24 του Ν. 104(Ι)/2010 η 

Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών κρίνει ότι στοιχειοθετούνται λόγοι χορήγησης 

προσωρινών µέτρων.  

 

Ως εκ τούτου αποφασίζουµε οµόφωνα την χορήγηση προσωρινών µέτρων για 

αναστολή της διαδικασίας ανάθεσης ή της εκτέλεσης πράξης ή απόφασης της 

Αναθέτουσας Αρχής ή της υπογραφής της σύµβασης, στο διαγωνισµό µε Αρ. Πρ. Ε∆. 

ΠΑΦ. Τ.Σ. 25/2010 µέχρι την έκδοση τελικής απόφασης της Αναθεωρητικής Αρχής 

Προσφορών επί της Ιεραρχικής Προσφυγής 130/2010. 


