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Ιεραρχική Προσφυγή Αρ. 32/2006 

 
 
Μεταξύ: 
 MEDVISION LTD  
 
        Αιτούντων 
                  ν. 
 
 TMHMΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
        Αναθέτουσας Αρχής 
 
 
Αιτούντες:  MEDVISION LTD   
         Αντιπροσωπεύθηκε από τους: 

1.  κo Αντώνη ∆ράκο, ∆ικηγόρο 
2.  κο Άλκη Αλκιβιάδη, Γενικό ∆ιευθυντή αιτούσας  
          εταιρείας 
 

 
Αναθέτουσα Αρχή:  ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
         Αντιπροσωπεύθηκε από τον: 

1.  κο Ιωάννη Κουρτελλή, Ανώτερο Ηλεκτρολόγο  
          Μηχανικό 
  

 
 
 
 
 
 
Ηµεροµηνία έκδοσης Απόφασης:  6 Απριλίου, 2006 
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ΑΠΟΦΑΣΗ  ΣΤΗΝ  ΑΙΤΗΣΗ  ΓΙΑ  ΛΗΨΗ  ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ  ΜΕΤΡΟΥ  ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ  
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΑΡ. 32/2006, ΗΜΕΡ. 4.4.2006, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  
110.04.Σ.ΗΜΥ. 
   
 
Η παρούσα Αίτηση των Αιτούντων στην Ιεραρχική Προσφυγή αρ. 32/2006 µεταξύ της 

εταιρείας MEDVISION LTD, Αιτούντων, και του Τµήµατος Ηλεκτροµηχανολογικών 

Υπηρεσιών, Αναθέτουσας Αρχής, αφορά τη λήψη προσωρινού µέτρου στα πλαίσια της 

ως άνω Ιεραρχικής Προσφυγής σχετικά µε την απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής στο 

∆ιαγωνισµό 110.04.Σ.ΗΜΥ, για «Προµήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση Οθονών 

Παρακολούθησης – Οµάδα Β». 

 

Αφού ακούσαµε τα επιχειρήµατα των Αιτητών και της Αναθέτουσας Αρχής όσον αφορά 

την παράταση της ισχύος του διατάγµατος, που εκδόθηκε την 5.4.2006, µέχρι την τελική 

απόφασή µας επί της Ιεραρχικής Προσφυγής, αποφασίζουµε οµόφωνα τα ακόλουθα: 

 

1. ∆εν έχουµε πειστεί από τα επιχειρήµατα των Αιτητών ότι η συνέχιση του 

προσωρινού µέτρου είναι αναγκαία για να αποτραπεί η περαιτέρω ζηµία των 

συµφερόντων του αιτούντος όπως προνοείται στο άρθρο 56(8) του Ν. 

101(Ι)/2003 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του Ν. 16(Ι)/2006.  Η 

οποιαδήποτε ζηµία των Αιτητών θα µπορεί να αποκατασταθεί µε την κανονική 

δικαστική διαδικασία αξίωσης αποζηµιώσεων εάν επιτύχουν στην Ιεραρχική 

Προσφυγή και δεν βλέπουµε να υπάρχει περαιτέρω ζηµία. 

 

2. Λαµβάνοντας υπόψη τις πρόνοιες του εδαφίου (9) του άρθρου 56 του Ν. 

101(Ι)/2003 αποδεχόµαστε τα επιχειρήµατα της Αναθέτουσας Αρχής ότι, το 

αντικείµενο του διαγωνισµού, η απόφαση εις τον οποίο προσβάλλεται µε την 

παρούσα Ιεραρχική Προσφυγή, είναι ζωτικής σηµασίας για τη λειτουργία του 

Νέου Γενικού Νοσοκοµείου Λευκωσίας, κρίνουµε ότι από τη στάθµιση της βλάβης 

του Αιτούντος και του δηµοσίου συµφέροντος, οι αρνητικές συνέπειες από την 

παραδοχή του αιτήµατος θα είναι σοβαρότερες από τη ωφέλεια των Αιτητών. 

 

Σαν συνέπεια των πιο πάνω αποφασίζουµε να µην παραταθεί η ισχύς του διατάγµατος 

µέχρι την τελική απόφασή µας επί της Ιεραρχικής Προσφυγής. 


