
 

 
Λεωφ. Γρίβα ∆ιγενή 81-83, 2ο όροφο, Τ.Θ. 24820, 1304 Λευκωσία 

Τηλ: 22445100, Φαξ: 22445107, Email: tra@aap.gov.cy, Web: www.tra.gov.cy 
 
 
 

 
 Ιεραρχική Προσφυγή Αρ. 88/2010 
 

 
 
Μεταξύ: 
 ΜΥΡΙΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΗ ΛΤ∆ 
    
        Αιτούντων 
                          ν. 
 
   ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΚΥΒΑΛΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΟΛΕΑΣ 
 
        Αναθέτουσας Αρχής 
 
 
 
Αιτούντες:  ΜΥΡΙΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΗ ΛΤ∆     
            Αντιπροσωπεύθηκε από τον: 

1. Σίµο Αγγελίδη, ∆ικηγόρο 
2. Ειρήνη Τοµάζου, Ασκούµενη ∆ικηγόρο 

 
 

 
Αναθέτουσα Αρχή:  ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΚΥΒΑΛΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΟΛΕΑΣ  

Αντιπροσωπεύθηκε από τον: 
1. Απόστολο Ντορζή, ∆ικηγόρο  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ηµεροµηνία έκδοσης Απόφασης:  30 Ιουλίου, 2010 
----------------------------------------------------------- 
 



2 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΄Η ΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 
ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΑΡ. 88/2010, ΗΜΕΡ. 28.7.2010,  ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ αρ. 
1/2010  

 

Η παρούσα εξέταση αφορά την παράταση ή µη του προσωρινού µέτρου, το οποίο 

εκδόθηκε στις 28 Ιουλίου, 2010 από την Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών ασκούσα τις 

εξουσίες που της παρέχονται δυνάµει του εδαφίου (8) του άρθρου 56 του Ν.101(Ι)/2003 

όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.16(Ι)/2006 στα πλαίσια της ως άνω Ιεραρχικής 

Προσφυγής σχετικά µε την απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής να ακυρώσει το 

∆ιαγωνισµό αρ. 1/2010, για «αποκοµιδή, µεταφορά και απόρριψη απορριµµάτων του 

Συµπλέγµατος Κοινοτήτων της περιοχής Σολέας της Επαρχίας Λευκωσίας».  

 

Ο ∆ικηγόρος της Αναθέτουσας Αρχής έφερε ένσταση στην παράταση της ισχύος του 

προσωρινού µέτρου προβάλλοντας τον ισχυρισµό ότι οι Αιτητές δεν έχουν το 

απαιτούµενο έννοµο συµφέρον για να προωθούν την παρούσα Ιεραρχική Προσφυγή. 

Όπως εξήγησε, η θέση αυτή στηρίζεται στο γεγονός ότι η προσφορά των Αιτητών είναι 

άκυρη εφόσον δεν έχουν συµµορφωθεί µε τον ουσιώδη όρο του διαγωνισµού που 

αφορούσε στην εγγύηση συµµετοχής. Συγκεκριµένα, ενώ µε βάση τον όρο 3.4 θα 

έπρεπε να έχουν υποβάλει µε την προσφορά τους εγγύηση συµµετοχής, οι Αιτητές 

υπέβαλαν µόνο εγγύηση πιστής εκτέλεσης, η οποία σύµφωνα µε την Αναθέτουσα Αρχή 

είναι ανεφάρµοστη µε δεδοµένο ότι δεν έχει υπογραφεί οποιαδήποτε σύµβαση µέχρι 

στιγµής.  

 

Αντιθέτως, οι Αιτητές υποστήριξαν ότι είχαν καταχωρίσει µε την προσφορά τους 

εγγυητική επιστολή και τα χρήµατα τους είχαν δεσµευτεί από την Αναθέτουσα Αρχή 

χωρίς η τελευταία να έχει προβάλει οποιοδήποτε κώλυµα. Ανέφεραν ότι ο τραπεζικός 

οργανισµός εκ λάθους διατύπωσε την εγγυητική επιστολή ως εγγύηση πιστής εκτέλεσης 

και όχι ως εγγύηση συµµετοχής, η οποία όµως εν πάση περιπτώσει έχει τον ίδιο 

δεσµευτικό χαρακτήρα προς όφελός της Αναθέτουσας Αρχής και συνεπώς απορρίφθηκε 

αναιτιολόγητα.  
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Σηµειώνουµε ότι µε βάση το άρθρο 56(8) του Νόµου 101(Ι)/2003 η Αναθέτουσα Αρχή 

καλείται ενώπιον της ΑΑΠ για να «εκθέσει τις απόψεις της γιατί να µην παραταθεί η ισχύς 

του διατάγµατος µέχρι την τελική απόφαση της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών επί 

της ιεραρχικής προσφυγής». Παρατηρούµε ότι η πλευρά της Αναθέτουσας Αρχής 

περιορίστηκε σε θέµατα που αφορούν την ουσία της παρούσας Ιεραρχικής Προσφυγής 

και εποµένως η εξέταση τους σε αυτό το στάδιο θα ήταν πρόωρη, χωρίς να έχουν 

προβληθεί οποιοιδήποτε ισχυρισµοί αναφορικά µε το δηµόσιο συµφέρον.  

 

Ενόψει των πιο πάνω και λαµβάνοντας υπόψη τους ισχυρισµούς των Αιτητών, η 

Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών κρίνει ότι συντρέχουν οι πρόνοιες του άρθρου 56(8) 

του Ν. 101(Ι)/2003, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 16(Ι)/2006, και δεν υπάρχει τίποτε 

που να δείχνει ότι συντρέχουν οι πρόνοιες του άρθρου 56(9) που αφορούν το δηµόσιο 

συµφέρον.  

 

Ως εκ τούτου η ισχύς του προσωρινού µέτρου παρατείνεται µέχρι την έκδοση τελικής 

απόφασης της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών επί της Ιεραρχικής Προσφυγής 

88/2010. 


