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   Αληηπξνζσπεύζεθε από ηνπο: 
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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. 
44/2013 
 

 

Η παξνύζα εμέηαζε αθνξά ηελ ρνξήγεζε 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 44/2013 πνπ θαηαρσξήζεθε 

ζηελ Αλαζεσξεηηθή Αξρή Πξνζθνξώλ δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν. 104(Θ)/2010 

αλαθνξηθά ην Δηαγσληζκό αξ. 09/35/03794/AFOC, κε ηίηιν «Formation of Air Force 

Operations Center Programme». 

 

 

Καηά ηελ ελώπηνλ καο δηαδηθαζία ε Δηθεγόξνο ησλ Αηηεηώλ δήηεζε ηε ρνξήγεζε 

πξνζσξηλώλ κέηξσλ ηζρπξηδόκελε 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 αξλεηηθά ην δεκόζην ζπκθέξνλ, ελώ 

παξάιιεια ζα απνηξαπεί ε πεξαηηέξσ δεκηά ησλ ζπκθεξόλησλ ησλ Αηηεηώλ.   

 

Οη εθπξόζσπνη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο αλέθεξαλ όηη θέξνπλ έλζηαζε ζηελ ρνξήγεζε 

Πξνζσξηλώλ Μέηξσλ γηα αλαζηνιή ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ή ηεο εθηέιεζεο πξάμεο 

ή απόθαζεο ηεο ή ηεο ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο, ηζρπξηδόκελνη όηη ε παξνύζα 

Πξνζθπγή έρεη θαηαηεζεί εθπξόζεζκα ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη όηη ε 

Αηηήηξηα Εηαηξεία ελεκεξώζεθε κε επηζηνιή ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ζηηο 4 Οθησβξίνπ 

2013 κε ηειενκνηόηππν, ελώ ε Πξνζθπγή θαηαηέζεθε ζηηο 29 Οθησβξίνπ 2013, πέξαλ 

δειαδή ησλ 15 εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ πνπ πξνλνεί ν Νόκνο.   

 

Πξνο ηεθκεξίσζε ηνπ ηζρπξηζκνύ ηνπο θαηέζεζαλ απόδεημε ηνπ ηειενκνηόηππνπ 

εκεξνκελίαο 4.10.2013 πνπ ζηάιεθε ζηνλ αξηζκό 00390641503077 πνπ είλαη ν ίδηνο κε 

απηόλ πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ Πξνζθπγή.  Η Δηθεγόξνο ησλ Αηηεηώλ απάληεζε όηη 

παξόιν πνπ ν αξηζκόο πνπ θαίλεηαη ζηελ απόδεημε ηνπ ηειενκνηόηππνπ αλήθεη ζηελ 

εηαηξεία, ν αξηζκόο πνπ δήισζαλ ζηελ Πξνζθνξά ηνπο είλαη δηαθνξεηηθόο.   
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Πέξαλ όκσο ηνύηνπ αλέθεξε όηη νη Αηηεηέο παξέιαβαλ ηελ ελ ιόγσ επηζηνιή κέζσ 

Courier ζηηο 16/10/2013.  εκείσζε επίζεο όηη ζηελ πεξίπησζε πνπ θξηζεί όηη νη Αηηεηέο 

παξέιαβαλ ηελ πξνζβαιιόκελε απόθαζε θαηά/ή πεξί ηηο 4/10/2013 θαη/ή ζε 

νπνηνλδήπνηε ρξόλν πξηλ από ηηο 16/10/2013, είλαη ε ζέζε ηεο όηη νη Αηηεηέο ιόγσ 

παξαβίαζεο νπζηώδνπο ηύπνπ από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, δελ ήηαλ ζε ζέζε λα 

γλσξίδνπλ ηα κέζα ζεξαπείαο πνπ είραλ ζηελ δηάζεζε ηνπο αιιά νύηε θαη ηελ πξνζεζκία 

εληόο ηεο νπνίαο ζα κπνξνύζαλ λα πξνρσξήζνπλ κε απηά.   

 

Η επηζηνιή πνπ απνζηάιεθε από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή πξνο ηνπο Αηηεηέο θαηαγξάθε 

επί ιέμεη ηα αθόινπζα:   

 

“I am directed to refer to the above mentioned subject and to our correspondence 
which ends with your letter under reference (b) and to inform you that the Contracting 
Authority, has not approve/select your company to award the contract of the Air 
Force Operations Center Program (AFOC) 
 
2. We would like to thank you for your participation in the above tender procedure 
and we are confident that we will have the opportunity to collaborate again in the 
future.” 

 

Η Δηθεγόξνο ησλ Αηηεηώλ ζεκείσζε εκθαληηθά πσο από ην σο άλσ θείκελν πξνθύπηεη 

μεθάζαξα όηη ε Αλαζέηνπζα Αξρή παξέιεηςε λα πιεξνθνξήζεη ηνπο Αηηεηέο γηα ηα κέζα 

ζεξαπείαο ηα νπνία απηνί είραλ ζηελ δηάζεζε ηνπο θαζώο γηα ηελ πξνζεζκία εληόο ηεο 

νπνίαο δύλαληαη απηνί λα πξνζθύγνπλ ζηελ δηθαηνζύλε.  Η ελέξγεηα απηή ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρή ζπληζηά άκεζε παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Νόκνπ 158(Θ)/1999 

ζύκθσλα κε ην νπνίν: 

 

«Η δηνίθεζε νθείιεη ζην έγγξαθν κε ην νπνίν θνηλνπνηείηαη ε πξάμε λα ελεκεξώλεη ηνλ 

ελδηαθεξόκελν γηα ηηο ζεξαπείεο πνπ έρεη γηα λα πξνζβάιεη ηελ πξάμε. Σην έγγξαθν 

πξέπεη λα θαζνξίδεηαη ε θύζε θαη ε κνξθή ηεο ζεξαπείαο. ε πξνζεζκία πνπ ηάζζεη ην 

Σύληαγκα ή ν λόκνο θαη ην αξκόδην δηθαζηήξην ή δηνηθεηηθό όξγαλν πξνο ην νπνίν κπνξεί 

λα απεπζπλζεί ν ελδηαθεξόκελνο.» 

Ωο απνηέιεζκα ηεο σο άλσ παξαβίαζεο, νη Αηηεηέο αθόκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ 

είραλ ιάβεη ηελ ηειενκνηόηππε επηζηνιή εκεξ. 4/10/2013, δελ γλώξηδαλ ηελ ύπαξμε ηεο 

δηαδηθαζίαο ελώπηνλ ηεο Αλαζεσξεηηθήο Αξρήο Πξνζθνξώλ αιιά νύηε θαη ηελ απζηεξή 

πξνζεζκία εληόο ηεο νπνίαο έπξεπε λα θηλεζνύλ γηα λα πξνζβάινπλ ηελ απόθαζε απηή.  
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Πξνο ππνζηήξημε ηεο ζέζεο ηεο απηήο ε Δηθεγόξνο ησλ Αηηεηώλ θαηέζεζε ζσξεία 

απνθάζεσλ ηόζν ηνπ Αλσηάηνπ Δηθαζηεξίνπ όζν θαη ηεο Αλαζεσξεηηθήο Αξρήο 

Πξνζθνξώλ.   

 

Αληηθξνύνληαο ηα πην πάλσ νη εθπξόζσπνη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ζεκείσζαλ όηη ν 

παξώλ Δηαγσληζκόο πξνθεξύρζεθε ην 2009 όηαλ ήηαλ ζε ηζρύ ν Νόκνο 101(Θ)/2003 ελώ 

όηαλ έγηλε ε γλσζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ίζρπε ν Νόκνο 173(Θ)/2011.  Ελ πάζε 

πεξηπηώζεη ηόληζαλ όηη ν Νόκνο απηόο ηνπο παξέρεη δηθαίσκα λα κελ δεκνζηνπνηνύλ 

θάπνηεο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ζέκαηα άκπλαο θαη αζθάιεηαο ηνπ 

θξάηνπο θαη παξάιιεια ζηνπο όξνο ηνπο παξόληνο Δηαγσληζκνύ αλαθέξνληαη ηα πην 

θάησ:   

 

“According to the Laws and Regulations the present program has been characterized 
as secret and, among others, no information concerning this program should be 
released by anyone involved in this Tender competition to any third party.  
Furthermore, the MOD has no obligation to inform the rejected Tenderer (s) for the 
reasons of its/their rejection.” 

 

Είλαη εκθαλέο από ηα πην πάλσ ζηνηρεία όπσο θαηαηέζεθαλ ελώπηνλ καο όηη ε 

Αλαζέηνπζα Αξρή παξέιεηςε λα ελεκεξώζεη ηνπο Αηηεηέο ζύκθσλα κε όζα 

πξνβιέπνληαη ζην Νόκν 158(Θ)/1999.  Όπσο είλαη πάγηα λνκνινγεκέλν ε παξάιεηςε 

απηή ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρή ζπληζηά παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ πεξί Γεληθώλ Αξρώλ 

ηνπ Δηνηθεηηθνύ Δηθαίνπ Νόκνπ θαη ειέγρεηαη σο παξάβαζε νπζηώδνπο ηύπνπ.  πλεπώο 

δελ κπνξεί ε Αλαζέηνπζα Αξρή λα επηθαιείηαη απόξξηςε ηεο Πξνζθπγήο ησλ Αηηεηώλ 

σο εθπξόζεζκεο ζηεξηδόκελε ζηε δηθή ηεο επηζηνιή, ζηελ νπνία όκσο δελ πεξηέιαβε ηηο 

απαηηνύκελεο από ην Νόκν πιεξνθνξίεο, όπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ηα δηαζέζηκα κέζα 

ζεξαπείαο θαη ηελ πξνζεζκία πνπ ηάζζεη ην ύληαγκα θαη ν ζρεηηθόο Νόκνο.   

 

Με βάζε ηα πην πάλσ θαη ζπλππνινγίδνληαο ηηο πηζαλέο ζπλέπεηεο ησλ πξνζσξηλώλ 

κέηξσλ γηα όια ηα ζπκθέξνληα πνπ ελδέρεηαη λα δεκησζνύλ, θαζώο θαη ην δεκόζην 

ζπκθέξνλ θαηά ηα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 24 ηνπ Ν. 104(Θ)/2010 ε Αλαζεσξεηηθή 

Αξρή Πξνζθνξώλ θξίλεη όηη ζηνηρεηνζεηνύληαη ιόγνη ρνξήγεζεο πξνζσξηλώλ κέηξσλ.   
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Ωο εθ ηνύηνπ απνθαζίδνπκε νκόθσλα ηελ ρνξήγεζε πξνζσξηλώλ κέηξσλ γηα αλαζηνιή 

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

ή ηεο ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο, ζην Δηαγσληζκνύ κε αξ. 09/35/03794/AFOC, κέρξη ηελ 

έθδνζε ηειηθήο απόθαζεο ηεο Αλαζεσξεηηθήο Αξρήο Πξνζθνξώλ επί ηεο Πξνζθπγήο 

44/2013. 


