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ΑΠΟΦΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΥΟΡΗΓΗΗ ΠΡΟΩΡΙΝΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΣΟΛΗ 

ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΝΑΘΔΗ Ή ΣΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΠΡΑΞΗ Ή 

ΑΠΟΦΑΗ ΣΗ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ Ή ΣΗ ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΣΗ 

ΤΜΒΑΗ ΣΗΝ ΠΡΟΦΤΓΗ ΑΡ. 29/2014 

 

 

Οη Αηηεηέο κε ηελ πην πάλσ Πξνζθπγή παξαπνλνύληαη όηη ην Τπνπξγείν 

Άκπλαο ην νπνίν πξνθήξπμε ην δηαγσληζκό αξ. ΓΗΓΜ/33/2013 γηα ηελ «Παροτή 

Υπηρεζιών Μίζθφζης Λεφθορείφν για ηην εθαρμογή ηοσ ζτεδίοσ διακίνηζης 

εθνοθροσρών ηης Εθνικής Φροσράς, για κάλσυη ηφν αναγκών ηης Εθνικής 

Φροσράς»  δελ απνδέρζεθε γξαπηέο δηεπθξηλίζεηο πνπ ηνπ θνηλνπνίεζαλ γηα 

δηόξζσζε ησλ ηηκώλ ηεο πξνζθνξάο ηνπο πνπ δόζεθαλ ζε ζρέζε κε 3 ελόηεηεο 

ηνπ δηαγσληζκνύ (70, 71, 79).  Εεηνύλ επίζεο θαηαθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ γηα 

ηηο ελ ιόγσ ελόηεηεο εάλ κεηά ηηο δηεπθξηλίζεηο έρνπλ ηε ζπλνιηθή ρακειόηεξε 

ηηκή θαηά ελόηεηα σο ν όξνο 2.7 ησλ εγγξάθσλ ηνπ δηαγσληζκνύ θαη ηε 

ρνξήγεζε πξνζσξηλώλ κέηξσλ κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο πξνζθπγήο ηνπο. 

Αλαθέξνπλ ζηελ Πξνζθπγή ηνπο θαη ηα ίδηα επαλέιαβαλ θαη ελώπηόλ καο θαηά 

ηελ αθξόαζε ηεο αίηεζεο γηα πξνζσξηλά κέηξα όηη ν ηξόπνο δηαηύπσζεο ησλ 

δξνκνινγίσλ θαζηεξώζεθε από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή γηα πξώηε θνξά ζηνλ 

παξόληα δηαγσληζκό. Ζ δηαηύπσζε ηζρπξίδνληαη ησλ δύν δηαδξνκώλ ζε έλα 

ηεηξαγσλάθη αληί ζε δύν όπσο κέρξη ηώξα αθνινπζείην ηνύο πξνθάιεζε 

ζύγρπζε.  Δμέιαβαλ ηε δηαηύπσζε σο κνλή δηαδξνκή γη’ απηό θαη έδσζαλ ηηκή 

γηα κνλή δηαδξνκή θαη όρη δηπιή όπσο ινγηθόηαηα ζα αλακέλεην.  Οη Αηηεηέο 

κεηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο θαη κόιηο αληηιήθζεθαλ ην ιάζνο ηνπο 
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ελεξγώληαο ζηε βάζε ησλ νδεγηώλ πξνο νηθνλνκηθνύο θνξείο όξνο 8.5 (4), (5), 

θαη 9.5 (2), (3), (4), (5) απέζηεηιαλ γξαπηή δηεπθξίληζε όηη ε ηηκή πνπ έδσζαλ 

ήηαλ ιαλζαζκέλε δίδνληαο λέα ηηκή γηα ηε δηπιή δηαδξνκή.  Ζ Αλαζέηνπζα 

Αξρή, ηζρπξίδνληαη, από ηε ζηηγκή πνπ νη ηηκέο πνπ έδσζαλ ήηαλ εμόθζαικα 

ρακειέο, είρε θαζήθνλ λα ηνπο δεηήζεη δηεπθξηλίζεηο.  Απηή όκσο όρη κόλν δελ 

ην έπξαμε αιιά νύηε θαη έιαβε ππόςε ηεο ηε λέα ηηκή πνπ έδσζαλ νη Αηηεηέο.  

Γηθαηνινγείηαη θαηέιεμαλ ε έθδνζε ησλ πξνζσξηλώλ κέηξσλ έηζη ώζηε λα 

δνζεί ε επθαηξία λα απνθαζηζηεί ην όιν δήηεκα από ηελ Αλαζεσξεηηθή Αξρή 

Πξνζθνξώλ πξνηνύ πξνρσξήζεη ε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνύ. Σα όζα 

αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθπγή ηνπο εηζεγήζεθαλ πηζαλνινγνύλ παξάβαζε ηνπ 

ηζρύνληνο δηθαίνπ. 

Ο δηθεγόξνο ησλ Αηηεηώλ ελώπηόλ καο πεξηόξηζε ην αίηεκα γηα ηε ιήςε 

πξνζσξηλώλ κέηξσλ κόλν ζε ζρέζε κε ηε δηαδξνκή 70.  

Δθ δηακέηξνπ αληίζεηε είλαη ε ζέζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο εθπξόζσπνο ηεο 

νπνίαο ππνζηήξημε όηη αλεμάξηεηα από ην γεγνλόο όηη δελ είλαη ε πξώηε θνξά 

πνπ ε δηαηύπσζε ησλ δξνκνινγίσλ γίλεηαη κε ηνλ ηξόπν πνπ έγηλε ζηνλ 

παξόληα δηαγσληζκό ε επηζηνιή ησλ Αηηεηώλ δελ κπνξνύζε λα γίλεη απνδεθηή 

αθνύ ππνβιήζεθε κεηά ηελ ηειεπηαία εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ.  

Οη Αηηεηέο αλέθεξε, κε όζα πξνβάιινπλ δελ έρνπλ δείμεη ελδερόκελε έθδειε 

παξαλνκία ώζηε λα δηθαηνινγείηαη ε έθδνζε ησλ πξνζσξηλώλ κέηξσλ.  

Πεξαηηέξσ νη ζπλέπεηεο από ηελ ηπρόλ έθδνζε ησλ πξνζσξηλώλ κέηξσλ, 
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δεδνκέλνπ όηη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ελόηεηα ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ 

πξνεγνύκελνπ δηαγσληζκνύ είλαη ε 19.6.2014, ζα δεκηνπξγήζεη θελό ζηελ 

θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηεο Δζληθήο Φξνπξάο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ρεδίνπ 

Γηαθίλεζεο ησλ Οπιηηώλ ηεο. 

Έρνπκε εμεηάζεη κε πξνζνρή ηα όζα ηέζεθαλ ελώπηόλ καο. Υσξίο λα 

εμεηάδνπκε ην βάζηκν ή όρη ηεο πξνζθπγήο ησλ Αηηεηώλ θαη γηα ηνπο ζθνπνύο 

κόλν ηεο παξνύζαο αίηεζεο ζεκεηώλνπκε όηη κε όζα νη Αηηεηέο έζεζαλ ελώπηόλ 

καο δελ πηζαλνινγείηαη παξάβαζε ηνπ δηθαίνπ.  πλππνινγίδνληαο ηηο πηζαλέο 

ζπλέπεηεο ησλ πξνζσξηλώλ κέηξσλ γηα όια ηα ζπκθέξνληα πνπ ελδέρεηαη λα 

δεκησζνύλ θαη ηδηαίηεξα ην δεκόζην ζπκθέξνλ, πνπ εδώ ζπγθεθξηκελνπνηείηαη 

ζηε δεκηνπξγία θελνύ θάιπςεο ζηε δηαθίλεζε ησλ εζλνθξνπξώλ ηεο δηαδξνκήο 

70, θξίλνπκε όηη νη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο πνπ ζα πξνθύςνπλ από ηε ρνξήγεζε 

ηνπο είλαη πνιύ πεξηζζόηεξεο από ηα νθέιε ηνπο. 

Σν αίηεκα απνξξίπηεηαη. 


