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Προσφυγή Αρ. 66/2015 

 
 

Μεταξύ: 
   ANDECO MARINE SERVICES LTD     
        Αιτητών 
                     ν. 
 
    Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξης 
        Αναθέτουσα Αρχή 
      
 
Αναθεωρητική Αρχή  
Προσφορών:    
     
    Σόλων Παπαθεοχάρους, Προεδρεύων  
    Γιώργος Αναστασίου, Μέλος 
    Βασίλης Πάλµας, Μέλος 
     
     
 
 
Αιτητές:    ANDECO MARINE SERVICES LTD                 
     Αντιπροσωπεύθηκε από τούς: 
        1.   Αντρέα Ποιητή, ∆ικηγόρο 
        2.   Φούλα Χ’’  Νικολή, ∆ικηγόρο 
        3.   ∆ηµήτρη Πουρή, ∆ιευθύνων Σύµβουλο της Εταιρείας 
 
 
Αναθέτουσα Αρχή:            Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξης,  
                                      ∆εν αντιπροσωπεύθηκε 
 
 
 
 
Ηµεροµηνία έκδοσης Απόφασης Π.Μ.: 30η   ∆εκεµβρίου, 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. 66/2015 
 

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 66/2015 αναφορικά µε το ∆ιαγωνισµό 

αρ. Υ∆∆Τ. 4/2015  µε τίτλο «∆ιαγωνισµός για παροχή υπηρεσιών για επίδοση κλήσεων 

κατηγορουµένων (κατηγορητήρια) ή µαρτύρων ή και διαταγµάτων της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, 

καθώς και ενώπιον των Ελληνικών ∆ικαστηρίων  που αποστέλλονται στο Υπουργείο 

∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως και για επίδοση επιστολών επιβολής διοικητικού 

προστίµου». 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή µε επιστολή της ηµεροµηνίας 29.12.2015 πληροφόρησε την 

Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών ότι δεν φέρει ένσταση στην χορήγηση Προσωρινών 

Μέτρων µέχρι την εξέταση και τελική απόφαση της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών.  Ο 

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

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 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. Υ∆∆Τ. 4/2015  µέχρι την 

έκδοση τελικής απόφασης της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών επί της Προσφυγής  

66/2015. 


