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  Ιεραρχική Προσφυγή Αρ. 23/2009 
 

 
 
Μεταξύ: 

LOGICOM PUBLIC LIMITED 
        Αιτούντων 
                          ν. 
 
   OΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
    
        Αναθέτουσας Αρχής 
 
 
 
Αιτούντες:    LOGICOM PUBLIC LIMITED 
 Αντιπροσωπεύθηκε από τους: 

1. κο Αδάµο Κ. Αδαµίδη , ∆ικηγόρο 
2. κο Γιώργο Παγιάση, ∆ικηγόρο 
3. κο Βαρνάβα Ειρήναρχο, ∆ιευθύνοντα   
          Σύµβουλο  Αιτούσας Εταιρείας  
4. κο Κώστα Καλοψιδιώτη, Εκπρόσωπο   
          Αιτούσας Εταιρείας 

 
 
Αναθέτουσα Αρχή:  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
         Αντιπροσωπεύθηκε από τους: 

1. κο Αλέκο Ευαγγέλου, ∆ικηγόρο 
2. κο Κυριάκο Χριστοφή,  Πρόεδρο  
          Οργανισµού Ασφάλισης Υγείας 
3. κο Ανδρέα ∆ηµητριάδη, Γενικό ∆ιευθυντή 
          Οργανισµού Ασφάλισης Υγείας 
4. κα Εύη Καµµίτση, Ανώτερη Λειτουργό  
          Οργανισµού Ασφάλισης Υγείας 
5. κα Μαρία Μιχαηλίδου, Λειτουργό Νοµικών  
          Θεµάτων Οργανισµού Ασφάλισης Υγείας 

 
 
Ηµεροµηνία έκδοσης Απόφασης:  27 Μαρτίου, 2009 
------------------------------------------------------------- 
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ΑΠΟΦΑΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ Ή ΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ  ∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ   
ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ 
ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΑΡ. 23/2009, ΗΜΕΡ. 24.3.2009, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  ΟΑΥ.02/2007. 
   
 
Η παρούσα εξέταση αφορά την παράταση ή µη του προσωρινού διατάγµατος, το οποίο 

εκδόθηκε στις 24 Μαρτίου, 2009 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 τους όρους του ∆ιαγωνισµού αρ. ΟΑΥ.02/2007 ∆ιαγωνισµός για 

την «Ανάπτυξη, Υλοποίηση, Λειτουργία και Υποστήριξη µιας Συνολικής Λύσης για το 

Σύστηµα Πληροφορικής και άλλων Επιχειρηµατικών ∆ιαδικασιών του Εθνικού 

Συστήµατος Ασφάλισης Υγείας στην Κύπρο». 

 

Κατά την ενώπιόν µας διαδικασία ο ∆ικηγόρος των Αιτητών επανέλαβε τις θέσεις του 

όπως αυτές αναπτύσσονται στο έντυπο της Αίτησής του και ζήτησε όπως παραταθεί η 

ισχύς του προσωρινού µέτρου αφού όπως ισχυρίστηκε συντρέχουν οι πρόνοιες του 

άρθρου 56(8) και δεν συντρέχουν οι πρόνοιες του άρθρου 56(9). 

 

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

προσωρινού µέτρου και ισχυρίστηκε ότι δεν συντρέχουν οι πρόνοιες του άρθρου 56(8) 

του Ν. 101(Ι)/2003, αφού βρισκόµαστε ακόµα στο στάδιο της διεξαγωγής διαλόγου µε 

τους προεπιλεγέντες υποψηφίους (συµµετέχοντες).   

 

Επιπρόσθετα επικαλέστηκε το άρθρο 56(9) και υποστήριξε ότι από τη στάθµιση της 

βλάβης του αιτούντος, των συµφερόντων τρίτων και του δηµοσίου συµφέροντος οι 

αρνητικές συνέπειες από την παράταση της ισχύος του προσωρινού του µέτρου θα 

είναι σοβαρότερες από την ωφέλεια του Αιτητή. 

 

Και οι δύο πλευρές για υποστήριξη των πιο πάνω θέσεων τους παράθεσαν σωρεία 

επιχειρηµάτων και ισχυρισµών.     

 

Αφού λάβαµε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν µας κατά την εξέταση της Αίτησης 

κρίνουµε ότι συντρέχουν οι πρόνοιες του άρθρου 56(8) καθότι εάν προχωρήσει η όλη 

διαδικασία του διαγωνισµού από το στάδιο διεξαγωγής του διαλόγου µε τους 
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προεπιλεγέντες υποψηφίους στο επόµενο, δεν θα υπάρχει επιστροφή και η ζηµιά των 

συµφερόντων των Αιτητών δεν θα µπορεί να επανορθωθεί.  Επιπλέον, πιθανολογείται 

σοβαρά η παράβαση του ισχύοντος δικαίου καθότι - χωρίς να υπεισερχόµαστε στην 

ουσία της Ιεραρχικής Προσφυγής - υπάρχει ισχυρισµός ότι η Α.Α. δεν έχει συµµορφωθεί 

µε την απόφαση της Α.Α.Π. για το ίδιο θέµα στην Ιεραρχική Προσφυγή 40/2008. 

 

Τέλος, όσον αφορά το δηµόσιο συµφέρον κρίνουµε ότι δεν συντρέχουν οι πρόνοιες του 

άρθρου 56(9) καθότι η καθυστέρηση που θα υπάρξει από την παράταση του µέτρου δεν 

µπορεί να βλάψει τα συµφέροντα των τρίτων και το δηµόσιο συµφέρον σε σοβαρό 

βαθµό τέτοιο ώστε από τη στάθµιση της βλάβης του αιτούντος, των συµφερόντων 

τρίτων και του δηµοσίου συµφέροντος, οι αρνητικές συνέπειες από την παράταση της 

ισχύος του προσωρινού µέτρου να είναι σοβαρότερες από την ωφέλεια του Αιτητή, 

αφού  οι διαδικασίες που ακολουθούνται από την Α.Α.Π. είναι πολύ σύντοµες.   

   

Ως εκ τούτου η ισχύς του προσωρινού διατάγµατος παρατείνεται µέχρι την έκδοση 

τελικής απόφασης της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών επί της Ιεραρχικής 

Προσφυγής 23/2009. 


