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Ιεραρχική Προσφυγή Αρ.  100/2005 

 
 
Μεταξύ: 
 
 PAPAETIS SERVICES LTD  
 
        Αιτούντων 
                  ν. 
 
 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
        Αναθέτουσας Αρχής 
 
 
  
Αιτούντες:  PAPAETIS SERVICES LTD  
         Αντιπροσωπεύθηκε από τους: 

1.  κα Αλεξία Κουντουρή, ∆ικηγόρο 
2.  κο Γιαννάκη Ιωάννου, ∆ιευθυντή αιτούσας  
          εταιρείας 
 

 
Αναθέτουσα Αρχή:  ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
         Αντιπροσωπεύθηκε από τον: 

1.  κο Ανδρέα Λουκά, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό 1ης 

              Τάξης, ΗΜΥ 
 
 
 
 
 
 
Ηµεροµηνία έκδοσης Απόφασης:  19 ∆εκεµβρίου, 2005 
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2

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΣΤΗΝ  ΑΙΤΗΣΗ  ΓΙΑ  ΛΗΨΗ  ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ  ΜΕΤΡΟΥ  ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ  
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΑΡ. 100/2005, ΗΜΕΡ. 28.11.2005, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  
116.04.Σ.ΗΜΥ 
   
 
Στην παρούσα Αίτηση, που καταχωρήθηκε την 28.11.2005 ταυτόχρονα µε την Ιεραρχική 

Προσφυγή αρ. 100/2005, οι Αιτητές ζητούν τη λήψη προσωρινού µέτρου δυνάµει του 

άρθρου 56(8) του Ν. 101(Ι)/2003 που να εµποδίζει τη διαδικασία ανάθεσης ή και 

υπογραφής της σύµβασης µε την εταιρεία Φαρµακευτική Οργάνωση Κύπρου Λτδ στην 

οποία η Αναθέτουσα Αρχή αποφάσισε όπως αναθέσει τη σύµβαση κατόπιν 

διαγωνισµού για την προµήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση εξοπλισµού Μονάδων 

Εντατικής Παρακολούθησης (Αρ. ∆ιαγωνισµού 116.04.Σ.ΗΜΥ). 

 
Οι Αιτητές στην πιο πάνω Ιεραρχική Προσφυγή τους ζητούν ακύρωση της ευθύς 

ανωτέρω αναφερόµενης απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής για τους λόγους που 

επικαλούνται στην Προσφυγή τους. 

 

Η Αίτηση για λήψη προσωρινού µέτρου ορίστηκε για ακρόαση την 1.12.2005. 

 

Ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος Ηλεκτροµηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 

Συγκοινωνιών και Έργων, το οποίο είναι η Αναθέτουσα Αρχή, µε τηλεοµοιότυπο ηµερ. 

30.11.2005 προς τον Πρόεδρο της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών, τον πληροφορεί 

ότι η Αναθέτουσα Αρχή έχει ήδη υπογράψει τη σύµβαση ανάθεσης µε τον επιτυχόντα 

προσφοροδότη και αναφέρει περαιτέρω ότι «ως εκ τούτου το προσωρινό διάταγµα 

καθώς επίσης και η ακρόαση που έχει οριστεί για τις 1 ∆εκεµβρίου, 2005 καθίστανται εκ 

των πραγµάτων άνευ αντικειµένου».    

 

Την υπογραφή της σύµβασης επιβεβαίωσε και ο εκπρόσωπος της Αναθέτουσας Αρχής 

ο οποίος παρέστη την 1.12.2005 ενώπιόν µας κατά την ηµεροµηνία ακρόασης της 

Αίτησης. 
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Η ∆ικηγόρος των Αιτητών κ. Αλεξία Κουντουρή εξέφρασε την αγανάκτηση και την έντονη 

διαµαρτυρία της για την πράξη της Αναθέτουσας Αρχής να προβεί σε υπογραφή της 

σύµβασης πριν ακουστεί η Αίτηση για προσωρινό µέτρο. 

 

Έχουµε και στο παρελθόν επισηµάνει ότι η διαδικασία για αναστολή της ανάθεσης ή την 

υπογραφή της σύµβασης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 56(8) του Νόµου, δεν παρέχει 

επαρκή προστασία στους προσφοροδότες που θέλουν να αποτρέψουν την υπογραφή 

της σύµβασης.  Εντούτοις, θεωρούµε ότι είναι ξεκάθαρο το θέµα ότι δεν µπορούµε να 

εκδώσουµε προσωρινό µέτρο για τη µη υπογραφή της σύµβασης εφόσον η υπογραφή 

αυτή έχει συντελεστεί πριν την ακρόαση της σχετικής Αίτησης και την έκδοση της 

απόφασής µας.  Οι διατάξεις του άρθρου 55(1), 56(1), 56(6) και 56(11) του Νόµου δεν 

αφήνουν περιθώρια αµφιβολίας για τη µη δυνατότητα µας να εξετάσουµε αίτηση για 

λήψη προσωρινού µέτρου αναστολής της υπογραφής της σύµβασης µετά τη σχετική 

υπογραφή της σύµβασης. 

 

Ως εκ τούτου θεωρούµε ότι η παρούσα Αίτηση είναι άνευ αντικειµένου και ως εκ τούτου 

απορρίπτεται. 


