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Προσυσγή Αρ.34/2014 
 

 

Μεηαμύ: 

   ICTS HELLAS SECURITY SOLUTIONS        Αηηνύλησλ 

      λ. 
    
   ΣΜΗΜΑΣΟ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΔΡΟΠΟΡΙΑ 
                   Αλαζέηνπζα Αξρή 
 
Αναθεωρητική Αρτή  
Προσυορών:   Έθε Παπαδνπνύινπ, Πξόεδξνο  
    Λνΐδνο Κάπαο, Μέινο  
    Γηώξγνο Αλαζηαζίνπ, Μέινο  
    όισλ Παπαζενράξνπο, Μέινο  
    Βαζίιεο Πάικαο, Μέινο  

 
 
Αιτητές: ICTS HELLAS SECURITY SOLUTIONS  
     Αληηπξνζσπεύζεθε από ηνλ: 
      Μηράιε Θενδνζίνπ, Γηθεγόξν Αηηεηώλ  
 
Αναθέτοσσα Αρτή:              ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΔΡΟΠΟΡΙΑ 
    Αληηπξνζσπεύζεθε από ηνπο:   

1. Πάλν Υαηδεγηαζεκή, Δθπξόζσπν Αλαζέηνπζαο Αξρήο  
2. Βαζηιηθή δξάιε, Δθπξόζσπν Αλαζέηνπζαο Αξρήο  
3. Μαξία Φεινγέλε, Δθπξόζσπν Αλαζέηνπζαο Αξρήο 
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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. 34/2014 
 

Η παξνύζα δηαδηθαζία αθνξά ηελ εμέηαζε ρνξήγεζεο πξνζσξηλώλ κέηξσλ γηα 

αλαζηνιή ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ή ηεο εθηέιεζεο πξάμεο ή απόθαζεο ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο ή ηεο ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο, ζηελ πξνζθπγή κε αξηζκό 

34/2014 αλαθνξηθά κε ην Γηαγσληζκό ΣΠΑ01/2014 κε ηίηιν «Παροτή Υπηρεσιών 

Ασυαλείας Φρούρησης στοσς τώροσς τοσ Αερολιμένα Πάυοσ ποσ εντάσσονται στην 

κατηγορία 79710000».   

 

Καηά ηελ ελώπηνλ καο δηαδηθαζία ζηηο 23.6.2014 ν δηθεγόξνο ησλ Αηηεηώλ δήηεζε ηε 

ρνξήγεζε πξνζσξηλώλ κέηξσλ ηζρπξηδόκελνο όηη πηζαλνινγείηαη ζνβαξά ε παξάβαζε 

ηνπ ηζρύνληνο δηθαίνπ γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην έληππν ηεο πξνζθπγήο θαη 

όηη δελ ζα επεξεαζηεί θαζ’ νηνλδήπνηε ηξόπν ην δεκόζην ζπκθέξνλ, ελώ παξάιιεια 

ζα απνηξαπεί ε πεξαηηέξσ δεκηά ησλ ζπκθεξόλησλ ησλ Αηηεηώλ.   

 

H Αλαζέηνπζα Αξρή αλέθεξε όηη ε ζύκβαζε κε ηνλ επηηπρόληα πξνζθνξνδόηε έρεη 

ππνγξαθεί ηελ Παξαζθεπή 20.6.2014 κε ηζρύ από 23.6.2014 δειαδή ππεγξάθε ηελ 15ε 

εκέξα από ηελ γλσζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνύ επεηδή ε 

πξνεγνύκελε ζύκβαζε Τπεξεζηώλ Αζθαιείαο Φξνύξεζεο ζηνπο ρώξνπο ηνπ 

Αεξνιηκέλα Πάθνπ έιεγε ηελ Κπξηαθή ζηηο 22.6.2014.  πλεπώο δελ ππάξρεη ζέκα 

ρνξήγεζεο πξνζσξηλώλ κέηξσλ θαηέιεμε.   

 

Δλόςεη ηεο πην πάλσ αλαθνξάο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο νξίζακε ηελ ππόζεζε ζηηο 

24.6.2014 ώζηε λα δνζεί ε επθαηξία ζηνπο Αηηεηέο λα εμεηάζνπλ ηελ ζέζε ηνπο αθνύ 

κόιηο είραλ ιάβεη γλώζε γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο.   

 

Καηά ηελ λέα εκεξνκελία νξηζκνύ ηεο ππόζεζεο ν δηθεγόξνο ησλ Αηηεηώλ κε δεδνκέλε 

ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή δήηεζε όπσο ηνπ δνζεί από 

ηελ Αλαζεσξεηηθή Αξρή Πξνζθνξώλ άδεηα γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ αηηεηηθνύ ηεο 

πξνζθπγήο ηνπ κε ηελ πξνζζήθε ιόγσλ γηα θήξπμε ηεο ππνγξαθείζαο ζύκβαζεο σο 

αλελεξγνύ.   

 

 



3 
 

 

 

Αθνύ αθνύζακε θαη ηηο δύν πιεπξέο θαη κειεηήζακε ηα ζρεηηθά ζηνηρεία πνπ ηέζεθαλ 

ελώπηνλ καο ζε απηό ην ζηάδην, θαηαιήγνπκε ζηα αθόινπζα:   

 

Με δεδνκέλν ην γεγνλόο όηη ε Αλαζέηνπζα Αξρή πξνρώξεζε κε ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζύκβαζεο εληόο ηεο αλαζηαιηηθήο πξνζεζκίαο πνπ πξνλνείηαη από ην λόκν 104(Ι)/2010 

θαη ζεσξεί ηνλ εαπηό ηεο δεζκεπκέλν θαη πξνρσξεί ζηελ πινπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ 

ηεο ζύκβαζεο θαη ιακβάλνληαο ππόςε ηελ θαζνξηζκέλε έθηαζε ησλ εμνπζηώλ καο 

θξίλνπκε όηη ε ρνξήγεζε πξνζσξηλώλ κέηξσλ πνπ λα αλαζηέιινπλ ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζύκβαζεο θαζίζηαηαη άλεπ αληηθεηκέλνπ.  

  

Δλόςεη ησλ πην πάλσ ζεσξνύκε όηη δελ έρνπκε εμνπζία ρνξήγεζεο πξνζσξηλώλ 

κέηξσλ ιακβάλνληαο όκσο ππόςε ην ρξόλν πνπ πεξηήιζε ζε γλώζε ησλ Αηηεηώλ ην 

γεγνλόο ηεο ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο ην αίηεκα γηα ηξνπνπνίεζε ηεο πξνζθπγήο ηνπο 

είλαη δηθαηνινγεκέλν. πλεπώο παξέρνπκε ηε δπλαηόηεηα ζηνπο Αηηεηέο λα 

ηξνπνπνηήζνπλ ην αηηεηηθό ηεο Πξνζθπγήο ηνπο κε αξ. 34/2014 ώζηε λα αμηώλνπλ ηελ 

θήξπμε ηεο ζύκβαζεο σο αλελεξγνύ κε βάζε ην άξζξν 26 ηνπ Νόκνπ 104(Ι)/2010.  Γηα 

ηελ απόθαζε καο απηή ιάβακε ηδηαίηεξα ππόςε ην γεγνλόο όηη νη Αηηεηέο θαηά ην ρξόλν 

θαηαρώξεζεο ηεο παξνύζαο Πξνζθπγήο δελ ήηαλ ζε ζέζε λα γλσξίδνπλ ην γεγνλόο 

ηεο ππνγξαθήο ηεο ελ ιόγσ ζύκβαζεο, αιιά νύηε ηνπο γλσζηνπνηήζεθε ζε 

νπνηνδήπνηε ζηάδην όηη ππάξρεη επηηπρώλ πξνζθνξνδόηεο αθνύ ε επηζηνιή 

γλσζηνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ αλαθέξεηαη κόλν ζην δηθό ηνπο απνθιεηζκό.   

 


