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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. 35/2014 
 

Η παξνύζα δηαδηθαζία αθνξά ηελ εμέηαζε ρνξήγεζεο πξνζωξηλώλ κέηξωλ γηα αλαζηνιή 

ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ή ηεο εθηέιεζεο πξάμεο ή απόθαζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ή 

ηεο ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο, ζηελ Πξνζθπγή κε αξηζκό 35/2014 αλαθνξηθά κε ηηο 

Οκάδεο 1, 2 θαη 3 ζην Γηαγωληζκό αξ. 19/2013 κε ηίηιν «Σςμυωνία Πλαίσιο για την 

Ππομήθεια Εξοπλισμού και Υπηπεσιών Πληπουοπικήρ». 

 

Καηά ηελ ελώπηνλ καο δηαδηθαζία ν δηθεγόξνο ηωλ Αηηεηώλ αλάθεξε όηη αηηείηαη ηε 

ρνξήγεζε Πξνζωξηλώλ Μέηξωλ, ηζρπξηδόκελνο όηη πηζαλνινγείηαη ζνβαξά ε παξάβαζε 

ηνπ ηζρύνληνο δηθαίνπ ζηε βάζε ηωλ όζωλ αλαθέξνληαη ζην έληππν ηεο Πξνζθπγήο.  

εκείωζε επίζεο δελ ζα επεξεαζηεί θαζ΄ νηνλδήπνηε ηξόπν ην δεκόζην ζπκθέξνλ .   

 

Οη εθπξόζωπνη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο δήιωζαλ όηη θέξνπλ έλζηαζε ζηε ρνξήγεζε 

Πξνζωξηλώλ Μέηξωλ ππνζηεξίδνληαο όηη ε πξνζθνξά ηωλ Αηηεηώλ θξίζεθε ωο άθπξε από 

ην πκβνύιην Πξνζθνξώλ εθόζνλ απηή ππνβιήζεθε ζην ειεθηξνληθό ζύζηεκα 

εθπξόζεζκα.   

 

Σα κέξε θαηά ηελ ελώπηνλ καο δηαδηθαζία αλάιωζαλ κεγάιν κέξνο ηνπ ρξόλνπ πνπ ηνπο 

δόζεθε επεμεγώληαο κε δηάθνξνπο ηζρπξηζκνύο ζηνηρεία πνπ άπηνληαη ηεο νπζίαο ηεο 

πξνζθπγήο ηα νπνία δελ κπνξνύκε λα εμεηάζνπκε ζην παξόλ ζηάδην, ρωξίο λα 

αλαθεξζνύλ ζηηο πηζαλέο ζπλέπεηεο πνπ ζα έρνπλ ηα Πξνζωξηλά Μέηξα γηα ην δεκόζην 

ζπκθέξνλ.  Ο εθπξόζωπνο ηνπ Γεληθνύ Λνγηζηεξίνπ επεζήκαλε κάιηζηα όηη ε κε ρνξήγεζε 

ηωλ Πξνζωξηλώλ Μέηξωλ είλαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ αηηεηή εθ΄ όζνλ ζύκθωλα κε ηελ 

απόθαζε ηνπ πκβνπιίνπ Πξνζθνξώλ ζα πξνθεξπρζεί λένο δηαγωληζκόο ζηνλ νπνίν νη 

αηηεηέο ζα κπνξνύλ λα ιάβνπλ κέξνο.  Τπό ηηο πεξηζηάζεηο ηεο ππόζεζεο θαηέιεμε ν κόλνο 

πνπ ζα κπνξνύζε λα παξαπνλεζεί είλαη ε επηηπρνύζα ζηελ νπνία γίλεηαη αλάζεζε κόλν γηα 

12 κήλεο αληί γηα 36 κήλεο.  Με ηε ρνξήγεζε ηωλ Πξνζωξηλώλ Μέηξωλ ζα θαζπζηεξήζεη ε 

πξνθήξπμε ηνπ λένπ δηαγωληζκνύ.   
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Με βάζε ηα όζα αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθπγή θαη ζπλππνινγίδνληαο ηηο πηζαλέο ζπλέπεηεο 

ηωλ πξνζωξηλώλ κέηξωλ γηα όια ηα ζπκθέξνληα πνπ ελδέρεηαη λα δεκηωζνύλ, θαζώο θαη 

ηελ απνπζία ζπλεπεηώλ ζην δεκόζην ζπκθέξνλ θαηά ηα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 24 ηνπ 

Ν.104(Ι)/2010 ε Αλαζεωξεηηθή Αξρή Πξνζθνξώλ θξίλεη όηη ζηνηρεηνζεηνύληαη ιόγνη 

ρνξήγεζεο πξνζωξηλώλ κέηξωλ.  

 

Ωο εθ ηνύηνπ απνθαζίδνπκε νκόθωλα ηελ ρνξήγεζε πξνζωξηλώλ κέηξωλ γηα αλαζηνιή 

ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ή ηεο εθηέιεζεο πξάμεο ή απόθαζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ή 

ηεο ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο, ζην Γηαγωληζκνύ κε αξ. 19/2013 κέρξη ηελ έθδνζε ηειηθήο 

απόθαζεο ηεο Αλαζεωξεηηθήο Αξρήο Πξνζθνξώλ επί ηεο Πξνζθπγήο 35/2014.  

 
 


