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Προσφυγή Αρ. 44/2016 

 
 

Μεταξύ: 
   ES-KO CYPRUS LTD 
     
          Αιτητών 
                     ν. 
 
   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟY ΚΥΠΡΟΥ  
                     Αναθέτουσα Αρχή 
 
 
Αναθεωρητική Αρχή  
Προσφορών:   Έφη Παπαδοπούλου, Πρόεδρος 
    Λοΐζος Κάππας, Μέλος 
    Γιώργος Αναστασίου, Μέλος  
 
 
Αιτητές:   ES-KO CYPRUS LTD  
     Αντιπροσωπεύθηκε από τους:  

1. Άντρεα Παύλου, ∆ικηγόρο   
2. Νίκη Β. Παπαγιάννη, ∆ικηγόρο για Παύλου & Παύλου 
3. Μανώλη Μανώλη, Project Manager  

 
 
Αναθέτουσα Αρχή:   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 
                                                ∆εν αντιπροσωπεύθηκε  
 
 
 
 
 
Ηµεροµηνία έκδοσης Απόφασης Π.Μ.:  18 Αυγούστου, 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 
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. 44/2016 
 

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 44/2016 αναφορικά µε το 

∆ιαγωνισµό αρ. YAD 015/16 για «Assignment Of Single Operator for Catering and Retail 

Services at both the Old and Main Campuses for the University of Cyprus».   

 

Η Αναθέτουσα Αρχή καίτοι κλήθηκε νοµότυπα όπως παρουσιαστεί ενώπιον της 

Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών σήµερα ηµέρα Πέµπτη 18.8.2016 και ώρα 10.00πµ και 

εκθέσει τις απόψεις της για το ενδεχόµενο λήψης προσωρινού µέτρου για αναστολή της 

διαδικασίας ανάθεσης ή της εκτέλεσης πράξης ή απόφασης της ή της υπογραφής της 

σύµβασης δεν παρουσιάστηκε ούτε και εκπροσωπήθηκε από δικηγόρο στην παρούσα 

διαδικασία.  H δικηγόρος των Αιτητών αφού αναφέρθηκε σε συντοµία στο περιεχόµενο της 

προσφυγής και κατέθεσε επιστολή του διευθυντή των Αιτητών µε την οποία ζητείται η 

χορήγηση προσωρινών µέτρων εισηγήθηκε ότι δικαιολογείται η χορήγηση τους.   

 

Με βάση τα όσα αναφέρονται τόσο στην προσφυγή όσο και στην επιστολή του ∆ιευθυντή 

των Αιτητών ηµερ. 16.8.2016 και λαµβάνοντας υπόψη ότι η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καθ’ 

οιονδήποτε τρόπο εκπροσωπηθεί στην παρούσα διαδικασία  γεγονός που ερµηνεύουµε ότι 

δεν ενίσταται στη χορήγηση προσωρινών µέτρων θεωρούµε ότι η χορήγηση τους είναι προς 

το δηµόσιο συµφέρον κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 24 του Ν.104(Ι)/2010.  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. YAD015/16 µέχρι την έκδοση τελικής 

απόφασης της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών επί της Προσφυγής 44/2016. 


