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Μεταξύ: 

 

  VFS GCC LLC 

 

        Αιτητών 

     ν. 

 

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΤΗΣ 

ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΟ ΛΙΒΑΝΟ (ΒΗΡΥΤΟ) 

 

        Αναθέτουσας Αρχής 

 

 

 

Αναθεωρητική Αρχή  Έφη Παπαδοπούλου, Πρόεδρος  

Προσφορών   Λοΐζος Κάππας, Μέλος   

Γιώργος Αναστασίου, Μέλος  

Σόλων Παπαθεοχάρους, Μέλος  

Δήμος Θωμά, Μέλος   

 

 

Αιτητές: VFS GCC LLC  

         Αντιπροσωπεύθηκε από τον: 

1. Γιώργο Χατζηγιώργη, Δικηγόρο για Τάσσος Παπαδόπουλος & 

     Συνεργάτες ΔΕΠΕ   

 

 

Αναθέτουσα Αρχή:  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΤΗΣ 

ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΟ ΛΙΒΑΝΟ (ΒΗΡΥΤΟ) 

         Αντιπροσωπεύθηκε από την: 

1.  Ειρήνη Νεοφύτου, Ανώτερο Δικηγόρο της Δημοκρατίας 

 

Ημερομηνία έκδοσης Απόφασης:  13 Μαΐου 2021 

 

 

Προσφυγή Αρ.  6/2021 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ 

ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΑΡ. 6/2021 ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΙΣ 26.2.2021 

Η υπό εξέταση προσφυγή καταχωρήθηκε στις 22.2.2021 και στρέφεται εναντίον 

απόφασης του Υπουργείου Εξωτερικών, μέσω της Πρεσβείας της Κυπριακής 

Δημοκρατίας στο Λίβανο (Βηρυτό)  («η Αναθέτουσα Αρχή») να μην επιλέξει κα/ή 

απορρίψει την προσφορά της εταιρείας VFS GCC LLC («οι Αιτητές») στο 

Διαγωνισμό με τίτλο «Provision of Services for the Visa Section of the Embassy of the 

Republic of Cyprus – Beirut».  

Κατά την ημερομηνία ακρόασης της Προσφυγής η Δικηγόρος της Αναθέτουσας 

Αρχής ανέφερε ότι πρόθεση της Αναθέτουσας Αρχής είναι να ανακαλέσει την 

απόφαση για κατακύρωση του διαγωνισμού και ζήτησε άρση των Προσωρινών 

Μέτρων τα οποία εκδόθηκαν στις 26.2.2021. 

Ο Δικηγόρος των Αιτητών ανέφερε ότι ενόψει της θέσης που προβάλλεται δεν φέρει 

ένσταση στο αίτημα για άρση των Προσωρινών Μέτρων για τον ειδικό σκοπό βέβαια 

που έχει αναφερθεί ότι δηλαδή θα γίνει ανάκληση της προσβαλλόμενης απόφασης.    

Η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών μετά από ολιγόλεπτη διακοπή της συνεδρίας 

έδωσε την πιο κάτω απόφαση. 
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«Πρόεδρος:   Η υπόθεση σήμερα είναι ορισμένη για ακρόαση έχει όμως 

υποβληθεί από μέρους της Αναθέτουσας Αρχής αίτημα για άρση των 

προσωρινών μέτρων τα οποία εκδόθηκαν στις 26/2/2021, μετά από ένσταση. Ο 

σκοπός για τον οποίον η Αναθέτουσα Αρχή έχει σήμερα ζητήσει την άρση των 

προσωρινών μέτρων είναι για να μπορέσει να προχωρήσει σε ανάκληση της 

προσβαλλόμενης απόφασης. 

Οι Αιτητές δεν έχουν προβάλει οποιανδήποτε ένσταση, έχουν όμως επιφυλάξει 

το δικαίωμά τους μετά που θα τους κοινοποιηθεί απόφαση και δεδομένου ότι ο 

σκοπός για τον οποίο θα αρθούν τα μέτρα πραγματοποιηθεί,  να εξετάσουν τη 

θέση τους, η οποία δεν μπορεί να είναι άλλη από την απόσυρση της προσφυγής, 

αφού η προσφυγή θα καταστεί χωρίς αντικείμενο. 

 Έχοντας υπόψη όσα τέθηκαν ενώπιον μας, θεωρούμε ότι εξυπηρετείται 

καλύτερα το συμφέρον της υπόθεσης με την άρση των προσωρινών μέτρων για 

τους σκοπούς πάντοτε για τους οποίους έχει ζητηθεί.  Ενόψει τούτου, τα 

προσωρινά μέτρα αίρονται, η προσφυγή θα πρέπει να οριστεί και ορίζεται για 

περαιτέρω Οδηγίες στις 2.6.2021 και ώρα 9.30 π.μ.». 


