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ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Ή ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Ή ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ Ή ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ 
ΑΡ. 17/2011 
 

Η παρούσα εξέταση αφορά την χορήγηση προσωρινών µέτρων για αναστολή της 

διαδικασίας ανάθεσης ή της εκτέλεσης πράξης ή απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής ή 

της υπογραφής της σύµβασης, στην Προσφυγή µε αριθµό 17/2011 που καταχωρήθηκε 

στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών δυνάµει του άρθρου 24 του Ν.104(Ι)/2010 

αναφορικά µε  τη «Συµφωνία Πλαίσιο για την προµήθεια εξοπλισµού και υπηρεσιών 

Πληροφορικής 2ο εξάµηνο – Οµάδα Αγαθών µε αρ. 3 (υπολογιστές γραφείου και 

περιφερειακά)». 

 

Κατά την ενώπιον µας διαδικασία ο δικηγόρος των Αιτητών ανέφερε ότι αιτείται τη 

χορήγηση προσωρινών µέτρων για τους λόγους που αναφέρονται στο έντυπο της 

προσφυγής του και ότι δεν υπάρχει οποιοσδήποτε λόγος δηµοσίου συµφέροντος αφού 

οι διαδικασίες που ακολουθούνται στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών είναι σύντοµες 

και το δηµόσιο συµφέρον επιβάλλει την προµήθεια ποιοτικών προϊόντων. Τόνισε ότι, η 

καθυστέρηση προµήθειας των εν λόγω προϊόντων δεν είναι σοβαρός λόγος που πρέπει 

να οδηγήσει στη µη χορήγηση του προσωρινού µέτρου.   

 

Ο εκπρόσωπος της Αναθέτουσας Αρχής ανέφερε ότι φέρει ένσταση στη χορήγηση 

Προσωρινού Μέτρου επικαλούµενος το δηµόσιο συµφέρον, καθότι υπάρχουν άµεσες 

ανάγκες αγοράς ηλεκτρονικών υπολογιστών και οι Αναθέτουσες Αρχές αναγκάζονται να 

αγοράζουν µε πιο ψηλές τιµές έτσι ώστε να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες. 

Εξάλλου, ανέφερε, ως Αναθέτουσα Αρχή ακολούθησε την προηγούµενη απόφαση της  

Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών οπότε δεν έχει κάτι περαιτέρω να προσθέσει αφού 

η προσφυγή αφορά µόνο το σηµείο το οποίο ήδη εκδικάστηκε και αποφασίστηκε από 

την τελευταία. 

 

Μετά από επισταµένη µελέτη όλων των στοιχείων της υπόθεσης τα µέλη της Α.Α.Π. 

Ανδρέας Χριστοφή, Νίκος Πιττοκοπίτης και Κυριάκος Συρίµης αποφαίνονται ως εξής: 

 

Με τη χορήγηση προσωρινού µέτρου για αναστολή της διαδικασίας ανάθεσης ή της 

εκτέλεσης πράξης ή απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής ή της υπογραφής της 
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σύµβασης στον εν λόγω διαγωνισµό θα υπάρξει περαιτέρω καθυστέρηση στην 

προµήθεια των προϊόντων για τα οποία υπάρχουν άµεσες ανάγκες του δηµοσίου µε 

αποτέλεσµα την παρατεταµένη αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών σε πιο ψηλές τιµές, 

έτσι ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες της κάθε Αναθέτουσας Αρχής. Κρίνουµε, λοιπόν, 

µε βάση τα πιο πάνω και λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των Συµφωνιών 

Πλαίσιο αλλά και του παρόντος διαγωνισµού, ότι το δηµόσιο συµφέρον εξυπηρετείται 

καλύτερα µε τη µη χορήγηση προσωρινού µέτρου, καθότι θα επηρεάσει σοβαρά το 

χρόνο υλοποίησης του ∆ιαγωνισµού και θα υπάρξουν περαιτέρω αχρείαστες δαπάνες 

για την άµεση αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών µε συνοπτικές διαδικασίες. 

 

Ο πρόεδρος της Α.Α.Π. και το µέλος Ιωσήφ Ιωσηφίδης διατυπώνουν τη θέση τους ως 

ακολούθως: 

 

Με βάση τους λόγους που αναφέρονται στο έντυπο της Προσφυγής, συνυπολογίζοντας 

τις πιθανές συνέπειες των προσωρινών µέτρων για όλα τα συµφέροντα που ενδέχεται 

να ζηµιωθούν, καθώς και το δηµόσιο συµφέρον κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 24 

του Ν.104(Ι)/2010 και λαµβάνοντας υπόψη τις σύντοµες διαδικασίες που ακολουθούνται 

για την έκδοση αποφάσεων στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, κρίνουν ότι 

στοιχειοθετούνται λόγοι χορήγησης προσωρινών µέτρων.  

 

Με βάση όλα τα πιο πάνω η Α.Α.Π. αποφασίζει κατά πλειοψηφία τη µη χορήγηση 

προσωρινών µέτρων για αναστολή της διαδικασίας ανάθεσης ή της εκτέλεσης πράξης ή 

απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής ή της υπογραφής της σύµβασης στον παρόντα 

διαγωνισµό.  


