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         Αναθέτουσα Αρχή 

 

 

Αναθεωρητική Αρχή  
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    Δήμος Θωμά, Μέλος 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 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. 14/2021 

 

Η παρούσα διαδικασία αφορά την εξέταση του ενδεχόμενου 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 14/2021 αναφορικά με το Διαγωνισμό αρ. 

250/2020 με τίτλο «Engineering, Procurement and Construction (EPC) of 

Akrotiri A1 8 MWp and Akrotiri A2 4 MWp PV Parks, in Akrotiri area, 

Limassol, Cyprus».   

 

Η προσφυγή στρέφεται εναντίον της απόφασης της Αρχής Ηλεκτρισμού 

Κύπρου «η Αναθέτουσα Αρχή» να κατακυρώσει το διαγωνισμό 250/2020 

στην εταιρεία ERCO HOME ENERGY LTD.   

 

Οι δικηγόροι των Αιτητών Προύντζος & Προύντζος ΔΕΠΕ με την προσφυγή 

τους έθεσαν σειρά λόγων για τους οποίους η προσβαλλόμενη απόφαση πρέπει 

να ακυρωθεί και ζήτησαν την χορήγηση Προσωρινών Μέτρων προς αποφυγή 

τετελεσμένων και μη ανατρέψιμων καταστάσεων με δυσμενή αποτελέσματα 

για τους Αιτητές, μέχρι την έκδοση τελικής απόφασης της Αναθεωρητικής 

Αρχής Προσφορών.   

 

Η Αναθέτουσα Αρχή, με επιστολή της ημερομηνίας 6 Απριλίου 2021, 

πληροφόρησε την Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών ότι δεν φέρει 

οποιαδήποτε ένσταση στη χορήγηση Προσωρινών Μέτρων μέχρι την εξέταση 

και τελική απόφαση της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών και ζήτησε όπως 
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η υπό εξέταση προσφυγή ορισθεί σε σύντομο χρόνο πράγμα το οποίο 

συμφωνούν και οι Αιτητές.   

 

Οι δικηγόροι των Αιτητών ενόψει και των μέτρων που ισχύουν λόγω του 

κορονοϊού, με επιστολή τους ημερομηνίας 7 Απριλίου 2021, δήλωσαν μετά 

και τη μη ένσταση της Αναθέτουσας Αρχής ότι δεν έχουν οτιδήποτε άλλο να 

προσθέσουν πέραν των όσων αναφέρονται στο έντυπο της προσφυγής.   

 

Με βάση τα όσα αναφέρονται στην προσφυγή και λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει προβάλει ένσταση στη χορήγηση προσωρινών 

μέτρων θεωρούμε ότι η χορήγησή τους είναι προς το δημόσιο συμφέρον κατά 

τα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του Ν.104(Ι)/2010.  Ως εκ τούτου, 

αποφασίζουμε ομόφωνα τη χορήγηση προσωρινών μέτρων για αναστολή της 

διαδικασίας ανάθεσης ή της εκτέλεσης πράξης ή απόφασης της Αναθέτουσας 

Αρχής ή της υπογραφής της σύμβασης που αφορά το Διαγωνισμό αρ. 

250/2020 μέχρι την έκδοση τελικής απόφασης της Αναθεωρητικής Αρχής 

Προσφορών επί της Προσφυγής 14/2021. 

 

Σ’ ότι αφορά το αίτημα για σύντομη δικάσιμο αυτό θα εξεταστεί μετά την 

καταχώρηση των γεγονότων.   


