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Μεταξύ: 
 

 TOTALPACK TRADING LIMITED    
    
   Αιτούντων                                 
                                                          ν. 
 
                     ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 
   Αναθέτουσας Αρχής 
 
 
Αιτούντες: TOTALPACK TRADING LIMITED 
                                                    Αντιπροσωπεύθηκε από τον: 

1.  κο ∆ηµήτρη Βάκη, ∆ικηγόρο  
 
                                                       
Αναθέτουσα Αρχή:  ΤΜΗΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
      Αντιπροσωπεύθηκε από τους: 

1.  κα  Κατερίνα Χαλλούµα-Ηρακλέους, Ανώτερη 
             Λειτουργό Κρατικών Αγορών και Προµηθειών 
2.  κα Κλεανθία Κωνσταντή, Ανώτερη Αποθηκάριο, 
            Τµήµα Κρατικών Αγορών και Προµηθειών 

         
 
 
 
 
 
 
 
     
Ηµεροµηνία έκδοσης Απόφασης:  15 Οκτωβρίου, 2008 
-------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Ιεραρχική Προσφυγή Αρ. 74/2008 

 



2 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΄Η ΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 
ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ 
ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ  ΑΡ.  74/2008, ΗΜΕΡ. 13.10.2008,  ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ  ΜΕ  ΤΟ  
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ   ΑΡ. 2008Τ0038 
 
 
Η παρούσα εξέταση αφορά την παράταση ή µη του προσωρινού διατάγµατος, το οποίο 

εκδόθηκε στις 13 Οκτωβρίου, 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 αρ. 2008Τ0038, ∆ιαγωνισµός για «προµήθεια απορρυπαντικών και 

παρασκευασµάτων καθαρισµού.» 

 

Ο ∆ικηγόρος των Αιτητών επανέλαβε τα επιχειρήµατα τα οποία προβάλλει στην Αίτησή 

του για λήψη προσωρινού µέτρου.  Η Αναθέτουσα Αρχή επικαλέστηκε τις πρόνοιες της 

παραγράφου (9) του άρθρου 56 του Νόµου 101(Ι)/2003 και ισχυρίστηκε ότι θα πληγεί το 

δηµόσιο συµφέρον διότι για ορισµένα από τα αναφερθέντα είδη είναι επείγον να 

αγοραστούν διότι έχουν εξαντληθεί όλα τα αποθέµατα των ειδών αυτών. 

 

∆εν αποδεχόµαστε τον ισχυρισµό αυτό διότι ήταν καθήκον της Αναθέτουσας Αρχής να 

προγραµµατίσει έγκαιρα την προκήρυξη του διαγωνισµού για την προµήθεια των 

αναφερόµενων ειδών.  Σηµειώνουµε ότι η προκήρυξη του διαγωνισµού ήταν 23.5.2008 

και τα αποτελέσµατα γνωστοποίησης στους προσφοροδότες ήταν στις 18.9.2008.  

Σηµειώνουµε ότι η παρούσα είναι νόµιµη διαδικασία και είναι καθήκον της Αναθέτουσας 

Αρχής να λαµβάνει υπόψη το ενδεχόµενο ιεραρχικής προσφυγής. 

 

Ως εκ τούτου αποφασίζουµε παράταση του προσωρινού διατάγµατος γιατί δεν έχει τεθεί 

ενώπιόν µας τίποτε που να αποδεικνύει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του εδαφίου 

(9) του άρθρου 56 του Νόµου 101(Ι)/2003, που αφορά το δηµόσιο συµφέρον. 

 

Ως εκ τούτου η ισχύς του προσωρινού διατάγµατος που εκδόθηκε στις 13 Οκτωβρίου, 

2008 παρατείνεται µέχρι την έκδοση τελικής απόφασης της Αναθεωρητικής Αρχής 

Προσφορών επί της Ιεραρχικής Προσφυγής 74/2008. 


