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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.  92/2007, ΗΜΕΡ.  13.12.2007,  ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ  ΜΕ  ΤΟ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ   
ΑΡ. ΜΕ 31/2007 
 
Η παρούσα εξέταση αφορά την παράταση ή µη του προσωρινού διατάγµατος, το οποίο 

εκδόθηκε στις 13 ∆εκεµβρίου, 2007 από την Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών ασκούσα τις 

εξουσίες που τις 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. ΜΕ 31/2007, ∆ιαγωνισµός «για 

την προµήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση 1005 φορητών βιντεοπροβολέων για τις ανάγκες 

των σχολείων ∆ηµοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης.» 

 

Κατά την ενώπιον µας διαδικασία, η Αναθέτουσα Αρχή δήλωσε ότι εάν η Ιεραρχική Προσφυγή 

οριστεί για ακρόαση σε σύντοµο χρονικό διάστηµα λόγω του επείγοντος της εκτέλεσης της 

συγκεκριµένης προσφοράς, δεν φέρει ένσταση στην παράταση του διατάγµατος µέχρι την 

εξέταση και τελική απόφαση επί της Ιεραρχικής Προσφυγής αρ. 92/2007.  

 

Νοουµένου ότι η Αναθέτουσα Αρχή θα καταθέσει εντός της τρεχούσης εβδοµάδας το 

διοικητικό φάκελο της υπόθεσης και την έκθεσή της επί των εγειρόµενων θεµάτων, η ακρόαση  

της υπόθεσης ορίζεται για την Τετάρτη, 2 Ιανουαρίου, 2008 και ώρα 9.30 π.µ.. 

 

Ενόψει της δήλωσης της Αναθέτουσας Αρχής 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 δεν υπάρχει τίποτε 

που να µας πείθει ότι συντρέχουν οι πρόνοιες του άρθρου 56(9) που αφορά το δηµόσιο 

συµφέρον, η ισχύς του προσωρινού διατάγµατος που εκδόθηκε στις 13 ∆εκεµβρίου, 2007 

παρατείνεται µέχρι την έκδοση τελικής απόφασης επί της Ιεραρχικής Προσφυγής 92/2007. 


