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Προσφυγή Αρ. 4/2015 

 
 

Μεταξύ: 
   CANTIERE NAVALE VITTORIA S.p.a  
         Αιτούντων 
                     ν. 
    

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 
              
        Αναθέτουσα Αρχή 
 
Αναθεωρητική Αρχή  
Προσφορών:   Έφη Παπαδοπούλου, Πρόεδρος 
    Λοΐζος Κάππας, Μέλος 

Γιώργος Αναστασίου, Μέλος 
    Σόλων Παπαθεοχάρους, Μέλος 
 
Αιτητές:   CANTIERE NAVALE VITTORIA S.p.a 
                                             Αντιπροσωπεύθηκε από τον:  

1. Πάνο Παναγιώτου, ∆ικηγόρο για Μαρκίδη, Μαρκίδη & Σία ∆.Ε.Π.Ε 
 
 
 
Αναθέτουσα Αρχή:   ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ 
           Αντιπροσωπεύθηκε από τους:   

1. Ελίτα Γαβριήλ, ∆ικηγόρο της ∆ηµοκρατίας 
2. Χριστίνα Ναζίρη, Εκπρόσωπο Αναθέτουσας Αρχής 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ηµεροµηνία έκδοσης Απόφασης Π.Μ.:  21 Ιανουαρίου, 2015 
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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. 4/2015 
 

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 4/2015 αναφορικά µε το ∆ιαγωνισµό αρ. 

∆.Ο.16/2013 µε τίτλο «Ναυπήγηση και προµήθεια πέντε (5) ταχύπλοων σκάφων περιπολικών 

ακάτων εξολοκλήρου από αλουµίνιο, καθώς επίσης οι δοκιµές/µετρήσεις των σκαφών και 

εκπαίδευση στη χρήση και στην συντήρηση».   

 

Η Αναθέτουσα Αρχή µε επιστολή της ηµερ. 20.1.2015 πληροφόρησε την Αναθεωρητική Αρχή 

Προσφορών ότι δεν φέρει οποιαδήποτε ένσταση στην χορήγηση Προσωρινών Μέτρων µέχρι 

την εξέταση και τελική απόφαση επί της Προσφυγής.  Κατά την ενώπιον µας διαδικασία η 

δικηγόρος της Αναθέτουσας Αρχής σηµείωσε ότι επειδή για τον διαγωνισµό αυτό έχουν 

δεσµευτεί κάποια ευρωπαϊκά κονδύλια είναι παράκληση τους όπως δοθούν άµεσα οδηγίες για 

καταχώρηση γραπτών αγορεύσεων και ολοκλήρωση της διαδικασίας το συντοµότερο δυνατόν 

για να µπορέσουν είτε να απορροφήσουν τα κονδύλια αυτά είτε να τα αποδεσµεύσουν για να 

χρησιµοποιηθούν σε άλλα έργα.   

 

Ο δικηγόρος των Αιτητών ζήτησε τη χορήγηση προσωρινών µέτρων στη βάση των λόγων που 

αναφέρονται στο έντυπο της Προσφυγής και σηµείωσε µε την σειρά του ότι δεν έχει 

οποιαδήποτε ένσταση στο αίτηµα της Αναθέτουσας Αρχής για γρήγορη εξέταση της υπόθεσης.   

 

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 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 ∆.Ο.16/2013 µέχρι την έκδοση τελικής απόφασης 

της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών επί της Προσφυγής 4/2015.   
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Αναφορικά µε το αίτηµα της Αναθέτουσας Αρχής για γρήγορη εξέταση της υπόθεσης και 

ολοκλήρωση της διαδικασίας ενώπιον µας θεωρούµε το αίτηµα εύλογο και σηµειώνουµε ότι 

κατά την ενώπιον µας διαδικασία µε την σύµφωνη γνώµη των µερών έχουν δοθεί οι ακόλουθες 

οδηγίες:  η Αναθέτουσα Αρχή θα πρέπει να καταχωρήσει την έκθεση γεγονότων και τους 

φακέλους της υπόθεσης µέχρι 26.1.2015, στην συνέχεια οι Αιτητές θα πρέπει να καταχωρήσουν 

το γραπτό περίγραµµα αγόρευσης τους µέχρι τις 16.2.2015 και η Αναθέτουσα Αρχή θα πρέπει 

να καταχωρήσει το δικό της γραπτό περίγραµµα µέχρι τις 2.3.2015.  Η ακρόαση της Προσφυγής 

θα πραγµατοποιηθεί στις 3.3.2015 στις 10.00πµ και συνεπώς η προγραµµατισθείσα για τις 

29.1.2015 συνάντηση για προγραµµατισµό και προγραµµατισµό δεν θα πραγµατοποιηθεί.   

 

 


