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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.   82/2007,   ΗΜΕΡ.   2.11.2007,   ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ   ΜΕ  ΤΟ   ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ   
ΜΕ 01/06 
 
Η παρούσα εξέταση αφορά την παράταση ή µη του προσωρινού διατάγµατος, το οποίο 

εκδόθηκε στις 2 Νοεµβρίου, 2007 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 απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής στο ∆ιαγωνισµό αρ. ΜΕ 01/06, «για την προµήθεια, 

εγκατάσταση και συντήρηση 8661 ηλεκτρονικών υπολογιστών για Σχολεία Μέσης, Τεχνικής 

και ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης.» 

 
Οι Αιτητές έλαβαν γνώση για την κατακύρωση της προσφοράς σε αυτούς την 28.6.2007. Την 

απόφαση αυτή προσέβαλε µε Ιεραρχική Προσφυγή στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών η 

εταιρεία Logicom Public Ltd (Ιεραρχική Προσφυγή 45/2007).  Στην Προσφυγή 45/2007 

αποφασίστηκε στις 3 Οκτωβρίου, 2007 ότι η προσφορά της εταιρείας Podium Engineering 

Ltd ήταν εκτός προδιαγραφών καθότι υπέβαλε υπεύθυνη δήλωση µε λανθασµένο λεκτικό και 

ότι δεν υπέβαλε έγκυρο πιστοποιητικό ISO 9001, όπως προέβλεπαν οι όροι του 

διαγωνισµού.  Ως εκ τούτου οι Αιτητές δεν έχουν έννοµο συµφέρον για καταχώρηση της 

παρούσας Ιεραρχικής Προσφυγής αφού τέθηκαν εκτός προδιαγραφών από την 

Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών στην απόφασή της αρ. 45/2007. 

 

Οι Αιτητές ισχυρίστηκαν ότι έχουν έννοµο συµφέρον αφού η προσφορά τους όπως κρίθηκε 

και παλαιότερα από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού ήταν εντός προδιαγραφών και 

τους είχε κατακυρωθεί προηγουµένως.  Στο λόγο αυτό η Αναθέτουσα Αρχή απάντησε ότι 

βασίστηκε και υιοθέτησε την απόφαση της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών στην 

Ιεραρχική Προσφυγή αρ. 45/2007 και γι΄ αυτό απέκλεισε τους Αιτητές για τους λόγους που 

αναφέρονται σ΄ αυτήν. 

 

Πέραν τούτου, η Αναθέτουσα Αρχή επικαλέστηκε λόγους δηµοσίου συµφέροντος που 

συνίστανται στο γεγονός ότι το κράτος θα υποστεί σοβαρή ζηµιά από την καθυστέρηση στην 

υπογραφή της σύµβασης, λόγω του ότι έχουν γίνει πολύ µεγάλες επενδύσεις σε διάφορα 

υποστηρικτικά συστήµατα αξίας εκατοµµυρίων λιρών οι οποίες δεν µπορούν να αποδώσουν 

χωρίς τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές όπως για παράδειγµα, για το διαδικτυακό σχολείο 
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£1.200.000, πρόγραµµα e-learning στα σχολεία, αγορά έτοιµων λογισµικών £5.400.000, 

δικτυώσεις σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης £1.200.000 και για επιµόρφωση εκπαιδευτικών 

£1.500.000 και επί πλέον θα χαθεί και η φετινή σχολική χρονιά λόγω έλλειψης υπολογιστών 

στα σχολεία της Κύπρου. 

 

Χωρίς να υπεισέλθουµε στο θέµα εάν συντρέχουν ή όχι οι πρόνοιες του άρθρου 56(8) του 

Ν.101(Ι)/2003, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.16(Ι)/2006, κρίνουµε ότι συντρέχουν οι 

πρόνοιες του άρθρου 56(9) του Ν.101(Ι)/2003 που αφορά το δηµόσιο συµφέρον, διότι 

θεωρούµε ότι οι αρνητικές συνέπειες από την παράταση του διατάγµατος θα είναι 

σοβαρότερες από την ωφέλεια του Αιτούντος. 

 

Ως εκ τούτου, το εκδοθέν προσωρινό διάταγµα που εκδόθηκε στις 2 Νοεµβρίου, 2007 δεν 

παρατείνεται.  


