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Μεταξύ: 
 

 INTELI-SCAPE LTD   
    
    Αιτούντων                                 
                                                             ν. 
 
                         Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού 
 
    Αναθέτουσας Αρχής 
 
 
 
Αιτούντες: INTELI-SCAPE  LTD 
                                                  Αντιπροσωπεύθηκε από τους: 

1. κ. Σωτήρη ∆ράκο, ∆ικηγόρο 
2. κα Κατερίνα Νεοφύτου, Εκπρόσωπο αιτούσας εταιρείας 

 
 
 
Αναθέτουσα Αρχή:  Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού 
    Αντιπροσωπεύθηκε από τους: 

1. κ. ∆ηµήτρη Εγγλεζάκη, Πρώτο Λειτουργό Εκπαίδευσης 
(Μέλος Επιτροπής Αξιολόγησης) 

2. κ. Χρίστο Ρουσσιά, Μέλος Επιτροπής Αξιολόγησης 
3. κ. ∆ηµήτρη Νικολάου, Μέλος Επιτροπής Αξιολόγησης 
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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.  92/2008, ΗΜΕΡ.  17.11.2008,  ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ  ΜΕ  ΤΟ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ    
ΕΠ 05/08 
 
Η παρούσα εξέταση αφορά την παράταση ή µη του προσωρινού διατάγµατος, το οποίο 

εκδόθηκε στις 17 Νοεµβρίου, 2008 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 

την απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής στο ∆ιαγωνισµό για την «Εξασφάλιση έτοιµου 

Εκπαιδευτικού Λογισµικού (Ε.Λ.) για µαθήµατα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης 

(συµπεριλαµβανοµένης της Προδηµοτικής και της Ειδικής Εκπαίδευσης) και για µαθήµατα 

Γυµνασιακού Κύκλου της Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης.» 

 

Κατά την ενώπιον µας διαδικασία ο δικηγόρος των Αιτητών επανέλαβε τις θέσεις του όπως 

αυτές αναπτύσσονται στο έντυπο της αίτησής του και ζήτησε όπως παραταθεί η ισχύς του 

προσωρινού διατάγµατος. 

 

∆εν δεχόµεθα τη θέση της Αναθέτουσας Αρχής ότι θα απωλεσθούν τα κονδύλια του 

προϋπολογισµού αφού τα κονδύλια αυτά µπορούν να εξασφαλιστούν από τον 

προϋπολογισµό το 2009 ή µε την κατάθεση συµπληρωµατικού προϋπολογισµού.  Εξ άλλου, 

πλην του είδους που αφορά το λογισµικό για την ασφάλεια για όλα τα άλλα είδη δεν υπάρχει 

προσφυγή και η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να προχωρήσει στην υλοποίησή τους. 

 

Ενόψει των πιο πάνω, η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών κρίνει ότι συντρέχουν οι πρόνοιες 

του άρθρου 56(8) του Ν.101(Ι)/2003, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.16(Ι)/2006 και δεν 

συντρέχουν οι πρόνοιες του άρθρου 56(9) που αφορά το δηµόσιο συµφέρον. 

 

Ως εκ τούτου, η ισχύς του προσωρινού διατάγµατος που εκδόθηκε στις 17 Νοεµβρίου, 2008 

παρατείνεται µέχρι την έκδοση τελικής απόφασης της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών επί 

της Ιεραρχικής Προσφυγής. 


