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Μεηαμύ: 
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                  Αηηεηώλ 

      λ. 

    

   ΚΤΠΡΙΑΚΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

 

                   Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

 

 

Αναθεωρητική Αρτή  Έθε Παπαδνπνύινπ, Πξόεδξνο 

Προσυορών:   Λνΐδνο Κάππαο, Μέινο  

    Γηώξγνο Αλαζηαζίνπ, Μέινο  

    όιωλ Παπαζενράξνπο, Μέινο  

    Βαζίιεο Πάικαο, Μέινο  

 

 

Αιτητές: CA COLLECTIVE MEDIA SERVICES LTD 

      Αληηπξνζωπεύζεθε από ηνπο: 

1.  Μαξίθθα Καιιηγέξνπ, Γηθεγόξνο Αηηεηώλ  

2. Ηζαΐα Κακκίηζε, Γηεπζπληή Αηηνύζαο Δηαηξείαο 

   

 

Αναθέτοσσα Αρτή: ΚΤΠΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

         Αληηπξνζωπεύζεθε από ηνπο:   

1.  Υξίζην Σξηαληαθπιιίδε, Γηθεγόξν 

2. Νίθε Κιεάλζνπο, Γηθεγόξν  
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ΑΠΟΦΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΥΟΡΗΓΗΗ ΠΡΟΩΡΙΝΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΓΙΑ 

ΑΝΑΣΟΛΗ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΝΑΘΔΗ Ή ΣΗ ΔΚΣΔΛΔΗ 

ΠΡΑΞΗ Ή ΑΠΟΦΑΗ ΣΗ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ Ή ΣΗ 

ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΣΗΝ ΠΡΟΦΤΓΗ ΑΡ. 9/2014 

 

 

Με ηελ θαηαρώξεζε ηεο παξνύζαο πξνζθπγήο ππνβιήζεθε αίηεκα γηα 

παξαρώξεζε πξνζωξηλώλ κέηξωλ αλαζηνιήο εθηέιεζεο ηεο απόθαζεο ηνπ 

Κππξηαθνύ Οξγαληζκνύ Σνπξηζκνύ όπωο αθπξώζεη ην δηαγωληζκό αξ. 

25/2013 κε ηνλ ηίηιν «Παροτή σπηρεζιών για ηον τεδιαζμό και ηην Αγορά 

Χώροσ/Χρόνοσ ζηα Γιαθημιζηικά Μέζα για ηην σλοποίηζη ηων ακόλοσθων 4 

διαθημιζηικών εκζηραηειών ηοσ Κσπριακού Οργανιζμού Σοσριζμού καηά ηο έηος 

2014:  Ην. Βαζίλειο, Γερμανία, Ρωζία και Οσκρανία.» 

 

Τπνζηεξίρηεθε από ηελ πιεπξά ηωλ Αηηεηώλ όηη γηα ηνπο ιόγνπο πνπ 

πξνβάιινληαη ζηελ πξνζθπγή πηζαλνινγείηαη ε παξαβίαζε ηνπ ηζρύνληνο 

δηθαίνπ.  Με ηελ έθδνζε ηωλ πξνζωξηλώλ κέηξωλ ππέβαιαλ δελ ζα 

επεξεαζηεί αξλεηηθά ην δεκόζην ζπκθέξνλ ελώ παξάιιεια ζα απνηξαπεί ε 

πεξαηηέξω δεκηά ζηα ζπκθέξνληα ηωλ Αηηεηώλ.  Γήιωζαλ ηαπηόρξνλα ηελ 

εηνηκόηεηα ηνπο λα νινθιεξώζνπλ όηη απαηηείηαη από ηνπο ίδηνπο ώζηε λα 

αθνπζηεί ε νπζία ηεο Πξνζθπγήο ην ζπληνκόηεξν δπλαηό. 
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Η Γηθεγόξνο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πξνέβε ζε δήιωζε όηη ε Αλαζέηνπζα 

Αξρή απνδέρεηαη ηελ έθδνζε ηωλ πξνζωξηλώλ κέηξωλ ωο ην άξζξν 5(β) ηνπ 

Νόκνπ 104(Ι)/2010 ζύκθωλα κε ην νπνίν ε Αλαζεωξεηηθή Αξρή απνθαζίδεη 

κέηξα πνπ αλαζηέιινπλ ηελ δηαδηθαζία  αλάζεζεο ή ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζύκβαζεο ή ηελ εθηέιεζε νπνηαζδήπνηε απόθαζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ή 

ηνπ αλαζέηνληνο θνξέαο, αλάινγα κε ηελ πεξίπηωζε ζε ζρέζε κε ηελ παξνύζα 

Πξνζθπγή. 

 

Έρνληαο εμεηάζεη ηνπο ιόγνπο πνπ πξνβάιινληαη κε ηελ Πξνζθπγή θαη όζα νη 

Αηηεηέο θαη ε Αλαζέηνπζα Αξρή έζεζαλ ελώπηόλ καο ωο θαη ηα ιερζέληα ζηελ 

Αλαζεωξεηηθή Έθεζε αξ. 104/2007, Hellenic Petroleum Ltd ν. Δημοκρατίας, 

(2007) 3 ΑΑΓ 602, 606 «όπωο ππέδεημε ε Οινκέιεηα ζηε Moyo & Another v. 

Republic (1988) 3 C.L.R. 1203 ζηε ζειίδα 1209, κηα πξάμε γηα λα είλαη 

αξλεηηθή ζα πξέπεη λα αθήλεη ην λνκηθό θαζεζηώο αλέπαθν.  ε κηα ηέηνηα 

πεξίπηωζε δελ επεξεάδνληαη ηα πθηζηάκελα δηθαηώκαηα ηνπ Αηηεηή.  Ο 

ζθνπόο έθδνζεο πξνζωξηλήο ζεξαπείαο, είλαη γηα λα δηαηεξήζεη ην θαζεζηώο 

πνπ ππήξρε πξηλ ηελ έθδνζε ηεο απόθαζεο.  Δπνκέλωο, όπνπ ε πξάμε 

κεηαβάιιεη ην πθηζηάκελν λνκηθό θαζεζηώο, όπωο ζηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπηωζε, ηόηε δελ κπνξεί παξά λα είλαη ζεηηθή.  Τπό ηηο πεξηζηάζεηο, ε 
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πξάμε αλάθιεζεο, ωο ζεηηθή, κπνξεί λα αλαζηαιεί αλ ζπληξέρεη ιόγνο» 

ζεωξνύκε όηη παξέρεηαη δπλαηόηεηα έθδνζεο πξνζωξηλώλ κέηξωλ. 

 

Αθνύ ζπλππνινγίζακε ηηο πηζαλέο ζπλέπεηεο ηωλ πξνζωξηλώλ κέηξωλ γηα όια 

ηα ζπκθέξνληα πνπ ελδέρεηαη λα δεκηωζνύλ, θαζώο θαη ην δεκόζην ζπκθέξνλ 

θαηά ηα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 24 ηνπ Ν. 104(Ι)/2010 θαηαιήγνπκε όηη 

ζηνηρεηνζεηνύληαη νη ιόγνη ρνξήγεζεο ηωλ πξνζωξηλώλ κέηξωλ γηα αλαζηνιή  

εθηέιεζεο – ηζρύνο ηεο απόθαζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ε νπνία 

θνηλνπνηήζεθε ζηνπο Αηηεηέο ζηηο 12.2.2014, κέρξη ηελ έθδνζε ηειηθήο 

απόθαζεο ζηελ παξνύζα  Πξνζθπγή. 

 

Αλακέλεηαη από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή όπωο πξνβεί ζε θάζε ελέξγεηα ώζηε, 

όπωο ε ίδηα δειώλεη ζηελ επηζηνιή ηεο εκεξνκελίαο 12.2.2014 πξνο ηνπο 

Αηηεηέο, ε πξνζθνξά ηνπο λα ζπλερίζεη λα είλαη ζε ηζρύ κέρξη ηελ 

νινθιήξωζε ηεο δηαδηθαζίαο ελώπηνλ ηεο Αλαζεωξεηηθήο Αξρήο Πξνζθνξώλ.  

Δπειπηζηνύκε όηη, όπωο ήηαλ θαη εηζήγεζε ηωλ κεξώλ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή 

θαηαρωξήζεη άκεζα ην δηνηθεηηθό θάθειν θαη ππνβιεζνύλ έγθαηξα νη 

αγνξεύζεηο ηωλ κεξώλ γηα λα νινθιεξωζεί ε όιε δηαδηθαζία ην ζπληνκόηεξν 

δπλαηό πξνο όθεινο θαη ηωλ δύν πιεπξώλ. 


