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ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗ 

ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Ή ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Ή 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ Ή ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΑΡ. 22/2021  

   

Η γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων και η βαθμολόγηση των προσφορών που 

υποβλήθηκαν στο διαγωνισμό ΤΥΠ 2018/040/K/A, «National Implementation and 

Maintenance of UCC Customs System», είχε ως αποτέλεσμα την καταχώρηση της 

παρούσας προσφυγής με ταυτόχρονη υποβολή αιτήματος για χορήγηση προσωρινών 

μέτρων  σύμφωνα με το άρθρο 24 του περί των Διαδικασιών Προσφυγής στον Τομέα 

της Σύναψης των Δημοσίων Συμβάσεων Νόμου του 2010, Ν. 104/2010.   

Η Αναθέτουσα Αρχή με γραπτό υπόμνημα έφερε ένσταση στη χορήγηση προσωρινών 

μέτρων αναφερόμενη στα δεσμευτικά χρονικά πλαίσια που τίθενται από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση για την υλοποίηση συνολικών τελωνειακών συστημάτων.  Η 

χορήγηση των προσωρινών μέτρων ανέφερε θα επηρεάσει το χρόνο λήψης τελικής 

απόφασης με αποτέλεσμα τον περιορισμό του χρόνου υλοποίησης της σύμβασης.   

Κατά την ενώπιον μας διαδικασία  η Αναθέτουσα Αρχή ζήτησε όπως της επιτραπεί να 

προχωρήσει στο άνοιγμα των οικονομικών φακέλων και την αξιολόγηση των 

οικονομικών προσφορών χωρίς όμως να υποβάλει στο Συμβούλιο Προσφορών 

οποιαδήποτε εισήγηση μέχρι την ολοκλήρωση της παρούσας προσφυγής.  Οι Αιτητές 

συμφώνησαν με τη θέση της Αναθέτουσας Αρχής τονίζοντας όμως ότι κάτω από 

οποιεσδήποτε συνθήκες η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα πρέπει να προχωρήσει σε 
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κατακύρωση ή υπογραφή σύμβασης μέχρι την απόφαση της Αναθεωρητικής Αρχής 

Προσφορών στην παρούσα προσφυγή. 

Έχοντας υπόψη τις θέσεις των δύο πλευρών κρίνουμε ότι η χορήγηση προσωρινών 

μέτρων είναι προς το δημόσιο συμφέρον κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του 

Ν.104(Ι)/2010. Ως εκ τούτου, αποφασίζουμε ομόφωνα την χορήγηση προσωρινών 

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

της Αναθέτουσας Αρχής ή της υπογραφής της σύμβασης, στο διαγωνισμό αρ. ΤΥΠ 

2018/040/K/A μέχρι την έκδοση τελικής απόφασης της Αναθεωρητικής Αρχής 

Προσφορών στην παρούσα προσφυγή. 

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ελεύθερη να προχωρήσει στο άνοιγμα των οικονομικών 

φακέλων εκτός από τον οικονομικό φάκελο των Αιτητών και να ολοκληρώσει την 

οικονομική αξιολόγηση των υπολοίπων προσφορών χωρίς όμως να διατυπώσει 

εισήγηση προς το Συμβούλιο Προσφορών για λήψη τελικής απόφασης κατακύρωσης 

του διαγωνισμού μέχρι τη λήψη τελικής απόφασης στην παρούσα προσφυγή.  

  


