
 
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 
 
 
 
 
 
Μεταξύ: 
 

     SPIEL CLOTHING MANUFACTURING LTD 
    
   Αιτούντων                                 
                                                          ν. 

 
     Τµήµατος Κρατικών Αγορών και Προµηθειών 
  
   Αναθέτουσας Αρχής 

 
 
Αιτούντες: SPIEL CLOTHING MANUFACTURING LTD 
                                    Αντιπροσωπεύθηκε από τον: 
       κ. Γεώργιο Τρίγκα, ∆ικηγόρο 
 
 
Αναθέτουσα Αρχή:  Τµήµα Κρατικών Αγορών και Προµηθειών 
      Αντιπροσωπεύθηκε από τους: 
                     κ. Αντρέα Χρίστου, ∆ιευθυντή Τµήµατος 
           Κρατικών Αγορών και Προµηθειών 
          κα Κλεανθία Κωνσταντή, Λειτουργό Τµήµατος 
           Κρατικών Αγορών και Προµηθειών  
                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
Ηµεροµηνία έκδοσης Απόφασης:  5 Ιουνίου, 2007 
-------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 
Ιεραρχική Προσφυγή Αρ. 36/2007 

 



 2

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ 
ΑΡ. 36/2007, ΗΜΕΡ. 1.6.2007, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΡ. 2006Τ1033 
 
Η παρούσα αίτηση των Αιτούντων στην Ιεραρχική Προσφυγή αρ. 36/2007, αφορά την 

παράταση της ισχύος του προσωρινού µέτρου, το οποίο εκδόθηκε στις 1 Ιουνίου, 2007 στα 

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

Αρχής στο ∆ιαγωνισµό αρ. 2006Τ1033, ∆ιαγωνισµός για «Προσφορά έτοιµων στολών 

ασκήσεων εκστρατείας παραλλαγής Στρατού Ξηράς, Αεροπορίας και Ναυτικού, καλυµµάτων 

κρανών, πηλίκια ασκήσεως (τζόκει) και κοντών παντελονιών) βερµούδων.» 

 

Ο ∆ιευθυντής της Αναθέτουσας Αρχής ισχυρίστηκε ότι κατ΄ ουσία δεν υπάρχει αίτηση για 

λήψη προσωρινού µέτρου γιατί οι λόγοι που αναφέρονται στην αίτηση είναι οι ίδιοι που 

αναφέρονται στην προσφυγή και δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 56(8) του 

Ν.101(Ι)/2006 όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.16(Ι)/2006.  Ανέφερε επίσης ότι λόγοι δηµοσίου 

συµφέροντος απαιτούν όπως µη εκδοθεί το αιτούµενο διάταγµα διότι οι προµήθειες αφορούν 

επείγουσες ανάγκες της Εθνικής Φρουράς. 

 

Ο ∆ικηγόρος των αιτητών δήλωσε ότι δεν είναι σε θέση να αναφέρει οποιεσδήποτε άλλες 

πληροφορίες πλην των αναφεροµένων στην Ιεραρχική Προσφυγή και την αίτηση για λήψη 

προσωρινού µέτρου. 

 

Συµφωνούµε µε τη θέση της Αναθέτουσας Αρχής.  Στην αίτηση για προσωρινό µέτρο µπορεί 

να θεµελιωθεί µόνον η πιθανολόγηση για παράβαση του ισχύοντος δικαίου αλλά κανένας 

ισχυρισµός δεν προβάλλεται για ανάγκη αποτροπής της περαιτέρω ζηµία του αιτούντος 

όπως επίσης καµία αναφορά δεν γίνεται αν συντρέχουν ή όχι οι προϋποθέσεις της 

παραγράφου (9) του άρθρου 56. 

 

Ως εκ τούτου και χωρίς να ληφθούν υπ΄ όψιν οι ισχυρισµοί για βλάβη του δηµόσιου 

συµφέροντος αποφασίζουµε ότι δεν θα εκδοθεί διάταγµα για παράταση των προσωρινών 

µέτρων µέχρι την τελική απόφαση της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών επί της Ιεραρχικής 

Προσφυγής και συνεπώς η αίτηση απορρίπτεται. 


