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 Ιεραρχική Προσφυγή Αρ. 23/2010 
 

 
 
Μεταξύ: 
 ADEL INTERGRATED COMMUNICATIONS S.A.  
 (under the trade name «ADEL SAATCHI & SAATCHI»)    
 
        Αιτούντων 
                          ν. 
 
   ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
 
        Αναθέτουσας Αρχής 
 
 
 
Αιτούντες:  ADEL INTERGRATED COMMUNICATIONS S.A.  
 (under the trade name «ADEL SAATCHI & SAATCHI»)         
            Αντιπροσωπεύθηκε από τον: 

1. Νίκο Παπαευσταθίου, ∆ικηγόρο 
  

 
 
Αναθέτουσα Αρχή:  ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
       Αντιπροσωπεύθηκε από τους:    

1. Νίκη Κλεάνθους, ∆ικηγόρο 
2. ∆έσπω Καλλή,  Λογιστικό Λειτουργό 
3. Φίλιππο Πάτσαλο, ∆ιοικητικό Λειτουργό 
4. Γιώργο Μωϋσή, Μέλος ∆ιοικητικού Συµβουλίου και 

     Επιτροπής Προσφορών του ΚΟΤ 
 

 
 
 
 
 
Ηµεροµηνία έκδοσης Απόφασης:  8 Μαρτίου, 2010 
----------------------------------------------------------- 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΄Η ΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 
ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΑΡ. 23/2010, ΗΜΕΡ. 4.3.2010,  ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ αρ. 
57/2008.  

 

Η παρούσα εξέταση αφορά την παράταση ή µη του προσωρινού µέτρου, το οποίο 

εκδόθηκε στις 4 Μαρτίου, 2010 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 πράξη της Αναθέτουσας Αρχής στο ∆ιαγωνισµό αρ. 57/2008 

29/08, για την «Πρόσληψη διαφηµιστικού οίκου για την περίοδο 2009-2012». 

 

Κατά την ενώπιον µας διαδικασία οι εκπρόσωποι της Αναθέτουσας Αρχής ανέφεραν ότι 

έχουν ένσταση στην παράταση του Προσωρινού Μέτρου επικαλούµενοι λόγους δηµοσίου 

συµφέροντος.  Ανέφεραν ότι οποιαδήποτε περαιτέρω καθυστέρηση στη διαδικασία θα 

επηρεάσει τη διαφηµιστική εκστρατεία του Οργανισµού. 

 

Ο δικηγόρος των Αιτητών επανέλαβε τις θέσεις του όπως αυτές αναπτύσσονται στο 

έντυπο της Αίτησής του και ζήτησε όπως παραταθεί η ισχύς του προσωρινού µέτρου 

γιατί, όπως υποστήριξε, οι σύντοµες διαδικασίες που ακολουθεί η Αναθεωρητική Αρχή 

Προσφορών δεν µπορούν να βλάψουν σε σοβαρό βαθµό το δηµόσιο συµφέρον, 

ισχυρισµός ο οποίος εξάλλου δεν τεκµηριώθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

Ενόψει των πιο πάνω και λαµβάνοντας υπόψη τους ισχυρισµούς των Αιτητών, 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 ο µικρός χρόνος που 

απαιτείται για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας ενώπιον της δεν µπορεί να επηρεάσει 

σοβαρά το χρόνο υλοποίησης του έργου.  Κατ΄ επέκταση δεν υπάρχει τίποτε που να 

δείχνει ότι συντρέχουν οι πρόνοιες του άρθρου 56(9) που αφορά το δηµόσιο συµφέρον, 

αφού δεν τεκµηριώθηκε πώς οι συνέπειες από την παράταση του προσωρινού µέτρου 

θα είναι δυσµενέστερες γι΄ αυτό παρά από το συµφέρον των Αιτητών. 
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Ως εκ τούτου η ισχύς του προσωρινού µέτρου παρατείνεται µέχρι την έκδοση τελικής 

απόφασης της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών επί της Ιεραρχικής Προσφυγής 

23/2010. 


