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Μεταξύ: 
 ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΕΣΤΡΕΛ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. και OMNIS 

ELLAS S.A. 
        Αιτούντων 
                

ν. 
 
 
 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
        Αναθέτουσας Αρχής 
 
 
 
Αιτούντες:  ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΕΣΤΡΕΛ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. και OMNIS ELLAS S.A.  
         Αντιπροσωπεύθηκε από τους: 

1.  κα Αλεξία Κουντουρή-Παπαευσταθίου, ∆ικηγόρο 
2.  κο Γιάννη Κοµπόπουλου, Εκπρόσωπο Ένωσης  
          Εταιρειών 
 
 

 
Αναθέτουσα Αρχή:  ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
         Αντιπροσωπεύθηκε από τους: 

1.  κο Στυλιανό Παναγίδη, Ανώτερο Ηλεκτρολόγο  
          Μηχανικό 
2.  κο Γιάννη Νικολαΐδη, Μηχανολόγο Μηχανικό 
3.  κο Μιχάλη Πατατάκο, Ανώτερο Μηχανολόγο  
          Μηχανικό  

 
 
 
 
Ηµεροµηνία έκδοσης Απόφασης:  25 Σεπτεµβρίου, 2006 

 
------------------------------------------------------------- 
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ΑΠΟΦΑΣΗ  ΣΤΗΝ  ΑΙΤΗΣΗ  ΓΙΑ  ΛΗΨΗ  ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ  ΜΕΤΡΟΥ  ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ  
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΑΡ. 76/2006, ΗΜΕΡ. 21.9.2006, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
033/6/Ν/ΗΜΥ. 
   
 
Η παρούσα Αίτηση των Αιτούντων στην Ιεραρχική Προσφυγή αρ. 76/2006, αφορά την 

παράταση του προσωρινού µέτρου, το οποίο εκδόθηκε στις 21 Σεπτεµβρίου, 2006, στα 

πλαίσια της ως άνω Ιεραρχικής Προσφυγής σχετικά µε την απόφαση της Αναθέτουσας 

Αρχής στο ∆ιαγωνισµό 033/6/Ν/ΗΜΥ, για τη δηµιουργία υποδοµής και την προµήθεια 

προσωποποιηµένων ηλεκτρονικών καρτών ταχογράφων µε µνήµη, έτοιµων για χρήση, 

για τις ανάγκες της Κύπρου. 

 

Αφού ακούσαµε τα επιχειρήµατα των µερών καταλήγουµε στα εξής: 

Έχουµε πεισθεί ότι υπάρχουν λόγοι δηµοσίου συµφέροντος που συνηγορούν στο να 

µην παραταθεί η ισχύς του προσωρινού διατάγµατος. 

 

Συγκεκριµένα σύµφωνα µε τον Ευρωπαϊκό κανονισµό αρ. 561/2006 για την εναρµόνιση 

ορισµένων κοινωνικών διατάξεων στο τοµέα των οδικών µεταφορών που τέθηκε σε ισχύ 

την 1ην Μαΐου 2006 τα νέα οχήµατα (φορτηγά λεωφορεία κλπ) που θα τεθούν σε 

κυκλοφορία για πρώτη φορά εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να φέρουν 

υποχρεωτικά ψηφιακούς ταχογράφους.   

 

Η έκδοση των ηλεκτρονικών καρτών είναι άµεσα συνδεδεµένη µε την λειτουργία των 

ψηφιακών ταχογράφων και εφαρµογής του εν λόγω κανονισµού.  Η Κύπρος είναι ήδη 

εκτός των καθορισµένων από την Ευρωπαϊκή Ένωση προθεσµιών  

 

Η µη εφαρµογή του κανονισµού συνεπάγεται παραποµπή της Κύπρου στο ∆ικαστήριο 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (∆.Ε.Κ.) και επιβολής µεγάλου χρηµατικού προστίµου.  

Όπως λέχθηκε στην ακρόαση, η τελευταία παράταση που επήρε η Κύπρος για 

εφαρµογή του κανονισµού αρ.561/2006 είναι το τέλος του 2006.  Εάν λάβουµε υπόψη 

ότι, για την εκτέλεση της σύµβασης απαιτούνται 3 µήνες, ο καθένας αντιλαµβάνεται το 

επείγον της υπογραφής της σύµβασης µε τον επιτυχόντα προσφοροδότη.  
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Ενόψει των πιο πάνω κρίνουµε ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 56(9) του 

Νόµου 101(Ι)/2003.  ∆ηλαδή από την στάθµιση της βλάβης των Αιτούντων και του 

δηµοσίου συµφέροντος, οι αρνητικές συνέπειες από την παράταση της ισχύος του 

διατάγµατος θα είναι σοβαρότερες από την ωφέλεια των Αιτούντων  

 

Ως εκ τούτου η ισχύς του προσωρινού διατάγµατος δεν παρατείνεται και παύει να ισχύει. 


