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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. 58/2007, ΗΜΕΡ. 6.8.2007, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΡ. 
2007Τ1006 
 
Η παρούσα αίτηση των Αιτούντων στην Ιεραρχική Προσφυγή αρ. 58/2007, αφορά την 

παράταση της ισχύος του προσωρινού µέτρου, το οποίο εκδόθηκε στις 6 Αυγούστου, 2007 

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

Αρχής στο ∆ιαγωνισµό αρ. 2007Τ1006, ∆ιαγωνισµός για «προµήθεια εσωτερικών 

επενδύσεων, φανέλων και σλιπ, κοντοµάνικων φανέλων και φουλαριών µαχητού.» 

 

Ο δικηγόρος των Αιτητών επανέλαβε τα επιχειρήµατα τα οποία προβάλλει στην αίτησή για 

λήψη προσωρινού µέτρου.  Ο εκπρόσωπος της Αναθέτουσας Αρχής επέµενε ότι δεν υπάρχει 

οποιαδήποτε παράβαση του ισχύοντος δικαίου και επιχειρηµατολόγησε καθαρά επί της 

ουσίας της υπόθεσης.  Επιπρόσθετα δεν ανέφερε οποιουσδήποτε λόγους που να 

συνηγορούν ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του εδαφίου 9 του άρθρου 56 του 

Ν.101(Ι)/2003. 

 

Έχουµε την άποψη ότι πιθανολογείται σοβαρά η παράβαση του ισχύοντος δικαίου και ότι 

συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 56(8) του Ν.101(Ι)/2003 και η παράταση του 

προσωρινού µέτρου είναι αναγκαία για να αποτραπεί η περαιτέρω ζηµιά των συµφερόντων 

των Αιτητών λαµβανοµένου υπόψη ότι κατέθεσαν την πιο φθηνή προσφορά. 

 

Επιπρόσθετα κρίνουµε ότι είναι δικαιολογηµένη η 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, Ν.101(Ι)/2003, που αφορά το δηµόσιο συµφέρον 

ώστε να µην παρατείνουµε την ισχύ του διατάγµατος που εκδόθηκε στις 6 Αυγούστου, 2007. 

 

Ως εκ τούτου η ισχύς του προσωρινού διατάγµατος που εκδόθηκε στις 6.8.2007 παρατείνεται 

µέχρι την έκδοση τελικής απόφασης της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών επί της 

Ιεραρχικής Προσφυγής 58/2007. 


