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ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΄Η ΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 
ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΥΓΗ  ΑΡ.  79/2007, ΗΜΕΡ.  26.10.2007,  ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ  ΜΕ  ΤΟ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  
ΕΚΤ 02/07 
 
Η παρούσα εξέταση αφορά την παράταση ή µη του προσωρινού διατάγµατος, το οποίο 

εκδόθηκε στις 26 Οκτωβρίου, 2007 από την Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών ασκούσα τις 

εξουσίες που τις 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 στο ∆ιαγωνισµό αρ. ΕΚΤ 02/07, «Προσφορά για την 

εξασφάλιση υπηρεσιών για τη δηµιουργία Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχοµένου για 

µαθήµατα Λυκειακού Κύκλου της Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και της Μέσης Τεχνικής και 

Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης για το Πακέτο 7 (Γαλλικά Α΄ και Γ΄ Έτους) και για το Πακέτο 12 

(Εφαρµοσµένη Ηλεκτρολογία Β΄ και Γ΄ Έτους)». 

 

Κατά την ενώπιον µας διαδικασία ο δικηγόρος της Αιτούσας κοινοπραξίας ανέφερε ότι 

συντρέχουν οι πρόνοιες του άρθρου 56(8) του Ν.101(Ι)/2003, όπως τροποποιήθηκε µε το 

Ν.16(Ι)/2006 επειδή οι Αιτητές πληρούσαν όλους τους όρους του διαγωνισµού και ότι το 

Προσωρινό Μέτρο είναι αναγκαίο για να αποτραπεί η περαιτέρω ζηµιά των συµφερόντων 

τους, αφού θα αποκλειστούν από την αγορά της Κύπρου, και δεν υπάρχει τίποτε που 

µαρτυρεί ότι συντρέχουν οι πρόνοιες του άρθρου 56(9) που αφορά το δηµόσιο συµφέρον, 

καθότι η απόφαση της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών θα εκδοθεί εντός 30 ηµερών. 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή από την άλλη δήλωσε ότι ξεκάθαρα οι Αιτητές δεν πληρούν τον όρο 

4.1.4.5 για το Πακέτο 6 και τον όρο 4.1.4.4 για το Πακέτο 12 και γι’ αυτό αποκλείστηκαν από 

τον διαγωνισµό. Όσον αφορά την περαιτέρω ζηµιά των συµφερόντων του Αιτητή ανέφερε ότι 

µε το να αποκλειστούν από αυτό τον διαγωνισµό δεν σηµαίνει ότι θα βγουν από την αγορά 

της Κύπρου αφού στους προσεχείς µήνες θα προκηρυχθούν νέοι διαγωνισµοί για παρόµοια 

προϊόντα στους οποίους οι Αιτητές µπορούν να λάβουν µέρος. Τέλος η Αναθέτουσα Αρχή 

τόνισε ότι υπάρχουν λόγοι δηµοσίου συµφέροντος καθότι ο συγκεκριµένος διαγωνισµός 

χρηµατοδοτείται κατά 50% (περίπου Λ.Κ.1,2 εκατ.) από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και 

τα χρονικά περιθώρια για απορρόφηση της χρηµατοδότησης είναι πάρα πολύ στενά. Για 

τους λόγους που εξήγησαν οι εκπρόσωποι της Αναθέτουσας Αρχής ενώπιον µας η 

καθυστέρηση στην αξιολόγηση δεν οφείλεται στην κωλυσιεργία από µέρους τους αλλά στο 
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ότι είναι µια πολύπλοκη και ιδιόµορφη προσφορά που αποτελείται από πολλά σκέλη τα 

οποία πραγµατοποιούνται σε µια χρονική σειρά. Το έργο αυτό, όπως ανέφεραν, γίνεται για 

πρώτη φορά τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ευρώπη και αποτελεί µια µεγάλη καινοτοµία 

τόσο στο σχεδιασµό όσο και στη διαδικασία που ακολουθήθηκε µε σεµινάρια για εκπαίδευση 

των λειτουργών. Λόγω της µεγάλης στενότητας χρόνου υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να 

απωλεσθούν τα κοινοτικά κεφάλαια. 

 

Χωρίς να επισέλθουµε στο θέµα εάν συντρέχουν ή όχι οι πρόνοιες του άρθρου 56(8) του 

Ν.101(Ι)/2003, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.16(Ι)/2006, κρίνουµε ότι συντρέχουν οι 

πρόνοιες του άρθρου 56(9) που αφορά το δηµόσιο συµφέρον, καθότι από την στάθµιση της 

βλάβης του αιτούντος και του δηµοσίου συµφέροντος, θεωρούµε ότι οι αρνητικές συνέπειες 

από την παραδοχή του αιτήµατος για παράταση του προσωρινού διατάγµατος είναι 

σοβαρότερες από την ωφέλεια του αιτούντος. 

 

Ως εκ τούτου, η ισχύς του προσωρινού διατάγµατος που εκδόθηκε στις 26 Οκτωβρίου, 2007 

τερµατίζεται. 


