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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. 13/2016 
 

Στα πλαίσια της διαδικασίας εξέτασης του ενδεχόµενου χορήγησης  προσωρινών 

µέτρων για αναστολή της διαδικασίας ανάθεσης ή της εκτέλεσης πράξης ή απόφασης 

του Κυπριακού Οργανισµού Αθλητισµού ή της υπογραφής της σύµβασης αναφορικά 

µε το διαγωνισµό αρ. 19∆/20015 «Provision, implementation, maintenance and 

operation of systems and equipment with the Public Private Partnership (PPP) 

method, for the implementation of the Law 48(I)/2008 for the prevention and 

suppression of violence in sports grounds», ο Κυπριακός Οργανισµός Αθλητισµού 

(«η Αναθέτουσα Αρχή») υποστήριξε ότι υπό τις περιστάσεις της υπόθεσης δεν 

δικαιολογείται η χορήγηση τους. 

Η Αναθέτουσα Αρχή µέσω του δικηγόρου της αφού αναφέρθηκε στο αντικείµενο του 

διαγωνισµού, το οποίο καθώς εξήγησε σκοπό έχει την υλοποίηση του Ν. 48(Ι)/2008, 

περί της Πρόληψης και της Καταστολής της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους Νόµου 

του 2008, υποστήριξε ότι η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών στερείται δικαιοδοσίας 

να ακούσει την παρούσα προσφυγή. Η προσβαλλόµενη απόφαση υποστήριξε αφορά 

σε σύµβαση παραχώρησης υπηρεσιών, η οποία σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Ν. 

12(Ι)/2006 όπως τροποποιήθηκε εξαιρείται από το πεδίο εφαρµογής του Νόµου και 

κατ’ επέκταση της δικαιοδοσίας της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών.   Ο 

δικηγόρος της Αναθέτουσας Αρχής χωρίς να αρνείται ότι  στους όρους του 
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διαγωνισµού γίνεται αναφορά στην περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων Νοµοθεσία και στο 

Νόµο 104(Ι)/2010 και ότι στην επιστολή γνωστοποίησης αναφέρθηκε στους Αιτητές 

το δικαίωµα τους να προσφύγουν στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, 

υποστήριξε ότι ο διαγωνισµός αφορά σύµβαση παραχώρησης. Το εργολαβικό 

αντάλλαγµα εξήγησε συνίσταται στο δικαίωµα εκµετάλλευσης της υπηρεσίας.  Στην 

παρούσα περίπτωση η κάρτα φιλάθλου καίτοι θα εκδίδεται από την Αναθέτουσα 

Αρχή όλα τα χρήµατα θα καταλήγουν στον επιτυχόντα προσφοροδότη. Η έκδοση της 

κάρτας φιλάθλου από την Αναθέτουσα Αρχή γίνεται καθαρά για λόγους προστασίας 

των προσωπικών δεδοµένων των κατόχων της κάρτας.   Από τους όρους του 

διαγωνισµού εκείνο το οποίο συνάγεται, υπέδειξε, είναι ότι ο λειτουργικός κίνδυνος 

που απορρέει από την εκµετάλλευση των υπηρεσιών της σύµβασης ανήκει και/ή 

µεταβιβάζεται στον επιτυχόντα προσφοροδότη. 

Περαιτέρω και ανεξάρτητα από το ζήτηµα της δικαιοδοσίας, η Αναθέτουσα Αρχή 

υποστήριξε ότι στην παρούσα περίπτωση δεν δικαιολογείται η χορήγηση των 

προσωρινών µέτρων. Το δηµόσιο συµφέρον υπέδειξε ο δικηγόρος της Αναθέτουσας 

Αρχής εξυπηρετείται από τη µη χορήγηση τους αφού η κάρτα φιλάθλου εάν δεν 

λειτουργήσει µε την έναρξη του Παγκύπριου πρωταθλήµατος τον προσεχή Αύγουστο 

θα λειτουργήσει τον επόµενο Αύγουστο. Η κάρτα φιλάθλου είναι µέρος των 

υπηρεσιών της σύµβασης η οποία σύµφωνα µε τους όρους του διαγωνισµού θα 

πρέπει να ετοιµαστεί εντός ενός µηνός από την υπογραφή της σύµβασης.  Τους 

επόµενους 3 µήνες θα ετοιµαστούν τα µηχανήµατα και το λογισµικό που θα 
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τοποθετηθούν αρχικά στα τρία µεγάλα γήπεδα. Σταδιακά ανέφερε στους επόµενους 

µήνες θα εφαρµοστεί η κάρτα φιλάθλου σε όλα τα γήπεδα.  Ο προγραµµατισµός 

είναι να εφαρµοστεί αρχικά στα µεγάλα γήπεδα όπου υπάρχει αυξηµένη δαπάνη 

αστυνόµευσης. Ο χρόνος εκτέλεσης της σύµβασης είναι 12 µήνες.   

Σύµφωνα µε τους Αιτητές η προσβαλλόµενη απόφαση πάσχει για σειρά λόγων που 

καταγράφονται στο έντυπο της προσφυγής. Τη θέση τους για άσκηση της διακριτικής 

µας εξουσίας υπέρ της χορήγησης προσωρινών µέτρων οι Αιτητές τη στήριξαν στο 

ότι πιθανολογείται σοβαρά η παραβίαση του ισχύοντος δικαίου, ότι δεν θα 

απωλέσουν οριστικά την προσδοκία κατακύρωσης σ’ αυτούς του διαγωνισµού, ότι το 

δηµόσιο συµφέρον εξυπηρετείται καλύτερα αφού αποτρέπεται ο κίνδυνος καταβολής 

αποζηµιώσεων εάν µετά την υπογραφή της σύµβασης η προσβαλλόµενη απόφαση 

ακυρωθεί, και τέλος ότι ο σύντοµος χρόνος ο οποίος απαιτείται για ολοκλήρωση της 

προσφυγής ενώπιον της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών δεν είναι αποτρεπτικός. 

Σ’ ότι αφορά το ζήτηµα της δικαιοδοσίας ανεξάρτητα από τη θέση τους ότι το παρόν 

στάδιο δεν είναι κατάλληλο για να αποφασιστεί το ζήτηµα αυτό, υποστήριξαν  το 

λανθασµένο της θέσης της Αναθέτουσας Αρχής. Ειδικότερα ανέφεραν ότι τόσο 

στους όρους του διαγωνισµού όσο και στην επιστολή γνωστοποίησης των 

αποτελεσµάτων ηµερ. 2.3.2016  η Αναθέτουσα Αρχή αναγνωρίζει την εφαρµογή του 

Ν. 12(Ι)/2006 και συνακόλουθα αναγνωρίζει το δικαίωµα προσφυγής ενώπιον της 

Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών.  Με αναφορά στους όρους του διαγωνισµού 
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ανέφεραν ότι η σχετική σύµβαση σ’ αυτούς περιγράφεται ως δηµόσια σύµβαση 

υπηρεσιών.  Περαιτέρω µε αναφορά σε επιµέρους χαρακτηριστικά που πρέπει να 

περιβάλλουν µια σύµβαση για να µπορεί να χαρακτηριστεί ως σύµβαση 

παραχώρησης υποστήριξαν ότι η παρούσα δεν µπορεί να χαρακτηριστεί ως τέτοια.  

Απουσιάζει ισχυρίστηκαν η µετακίνηση του επιχειρηµατικού κινδύνου στους 

προσφοροδότες.  Σύµφωνα µε τους όρους του διαγωνισµού υπάρχει ελάχιστο 

εγγυηµένο ποσό αµοιβής που θα πληρώνεται ο ανάδοχος.  Το ποσό αυτό αντιστοιχεί 

για 100,000 χρήστες του συστήµατος ετησίως ανεξάρτητα από τον πραγµατικό 

αριθµό χρηστών. Υπάρχει δηλαδή ελάχιστη εγγυηµένη αµοιβή την οποία θα 

καταβάλλει η Αναθέτουσα Αρχή. Το ποσό µάλιστα αυτό θα καταβάλλεται 

προκαταβολικά στον ανάδοχο κάθε χρόνο.   

Τόσο η πλευρά της Αναθέτουσας Αρχής όσο και οι Αιτητές έχουν αναφερθεί στο 

ζήτηµα της δικαιοδοσίας το οποίο είναι όντως ουσιαστικό ζήτηµα και µε τα όσα 

τέθηκαν ενώπιον µας αρκετά ενδιαφέρον.  Αυτό όµως δεν είναι ορθό να αποφασιστεί 

στη βάση µόνο των προφορικών αναφορών των δύο πλευρών και στην απουσία των 

διοικητικών φακέλων αλλά και των όρων του διαγωνισµού.  Οι όροι του 

διαγωνισµού ναι µεν βρίσκονται στο φάκελο της προσφυγής σε ηλεκτρονική µορφή 

δεν είναι όµως ούτε σύντοµοι ούτε απλοί.  Αυτό προκύπτει και από τα όσα οι δύο 

πλευρές έθεσαν ενώπιον µας προς υποστήριξη της θέσης τους ώστε δεν 

δικαιολογείται να αποφασισθεί στο παρόν στάδιο. Θεωρούµε ότι το παρόν στάδιο 

δεν είναι υπό τις περιστάσεις της υπόθεσης το κατάλληλο για να αποφασιστεί το 
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ζήτηµα της δικαιοδοσίας.  Είναι γεγονός ότι ζητήµατα δικαιοδοσίας έχουν εξεταστεί 

στο στάδιο αυτό υπό δεδοµένα όµως απλά για τα οποία δεν υπήρχε οποιαδήποτε 

αµφισβήτηση. Οι περιστάσεις εδώ είναι εντελώς διαφορετικές και δεν προτιθέµεθα 

να εξετάσουµε τώρα το ζήτηµα της δικαιοδοσίας.  Όπως τονίστηκε, µεταξύ άλλων 

και στην απόφαση της Ολοµέλειας του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου στην υπόθεση 

Κροκίδου κ.ά. ν. ∆ηµοκρατίας (1990) 3Γ ΑΑ∆ 1857 απόφανση επί τέτοιων θεµάτων 

µε εκδήλωση της τελικής κρίσης του ∆ικαστηρίου σε διαδικασία έκδοσης 

προσωρινού διατάγµατος θα πρέπει να αποφεύγεται, έτσι ώστε να µη καθίσταται η 

ουσία της προσφυγής µάταιη. 

Ενόψει των πιο πάνω προχωρούµε να εξετάσουµε εάν τα όσα έχουν τεθεί ενώπιον 

µας δικαιολογούν ή µη την χορήγηση των προσωρινών µέτρων. 

Συµµεριζόµαστε την άποψη της Αναθέτουσας Αρχής αυτό άλλωστε προκύπτει και 

από τον τίτλο του διαγωνισµού ότι µε το αντικείµενο του σκοπείται η υλοποίηση του 

Νόµου 48(Ι)/2008 και ότι µε αυτό τον τρόπο εξυπηρετείται το δηµόσιο συµφέρον.  

Από την άλλη όµως δεν µπορούµε να παραγνωρίσουµε  πλήρως την ανάγκη ελέγχου 

της νοµιµότητας της σύµβασης η οποία αποσκοπεί στην υλοποίηση του πιο πάνω 

Νόµου. ∆εν µπορούµε επίσης να παραβλέψουµε ότι στην ουσία µε το 

χρονοδιάγραµµα στο οποίο η Αναθέτουσα Αρχή αναφέρθηκε δεν υλοποιείται ο 

σκοπός του Νόµου 48(Ι)/2008 αφού το µέγιστο που µπορεί να γίνει µέχρι τον 

Αύγουστο είναι να εφαρµοστεί η κάρτα φιλάθλου για µόνο δύο ή τρία γήπεδα.  
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Χωρίς να υποβαθµίζουµε την προσπάθεια και την επιθυµία της Αναθέτουσας Αρχής 

να ξεκινήσει την εφαρµογή του αντικειµένου της σύµβασης έστω και για µικρό 

αριθµό γηπέδων µε σκοπό τον έλεγχο και την πάταξη της βίας στα γήπεδα, εντούτοις 

σταθµίζοντας την µε όλα τα συµφέροντα µη εξαιρουµένου του συµφέροντος των 

Αιτητών στη βάση της προσδοκίας τους για κατακύρωση του διαγωνισµού σ’ 

αυτούς, καταλήγουµε ότι δικαιολογείται η χορήγηση των προσωρινών µέτρων. Η 

εκτέλεση του έργου δεν αναιρείται από τη µικρή καθυστέρηση που θα προκύψει για 

την ολοκλήρωση της Προσφυγής ενώπιον µας. 

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. 

19∆/2015 µέχρι την έκδοση τελικής απόφασης της Αναθεωρητικής Αρχής 

Προσφορών επί της Προσφυγής 13/2016. 


