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ΑΠΟΦΑΗ ΓΙΑ ΣΗ 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. 17/2014  

   

Οη Αηηεηέο κε ηελ πην πάλσ Πξνζθπγή δεηνχλ αθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ αξ. 

02/2014 γηα ηε Γεκηνπξγία Γηαδηθηπαθήο Πχιεο ηνπ Σκήκαηνο Κηεκαηνινγίνπ 

θαη Υσξνκεηξίαο (ΣΚΥ) – «DLS Portal» («ν Γηαγσληζκφο») ή φξσλ ηνπ ή 

ηξνπνπνίεζε φξσλ ηνπ επεηδή, κεηαμχ άιισλ, πεξηέρεη δηαηάμεηο νη νπνίεο 

απνηεινχλ ηερληθέο ή άιιεο πξφλνηεο  πνπ παξαβηάδνπλ θαη ή αληηβαίλνπλ θαη ή 

θαηαζηξαηεγνχλ ζεκειηψδεηο φξνπο ηεο ζχκβαζεο C-2012/19 γηα ηε 

Γεκηνπξγία ηεο Κπβεξλεηηθήο Γηαδηθηπαθήο Γηφδνπ Αζθαιείαο (ΚΓΓΑ) πνπ 

δηαηεξνχλ νη Αηηεηέο κε ην Σκήκα Τπεξεζηψλ Πιεξνθνξηθήο (ΣΤΠ). 

Πεξαηηέξσ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ εγγξάθσλ ηνπ δηαγσληζκνχ πεξηέρνπλ 

απαηηήζεηο πνπ δελ κπνξνχλ λα ππνζηεξηρζνχλ απφ ηηο πθηζηάκελεο 

ιεηηνπξγίεο ηεο ΚΓΓΑ θαη γηα λα πινπνηεζνχλ απαηηείηαη ηξνπνπνίεζε ηνπ 

ππξήλα θαη ή ησλ δνκνζηνηρείσλ ηεο ΚΓΓΑ απφ ηνπο Αηηεηέο 

αλαδφρνπο/θαηαζθεπαζηέο ηεο ΚΓΓΑ.  Μεηαμχ άιισλ, αλαθέξνπλ φηη ηερληθέο 

θαη άιιεο πξφλνηεο αληηβαίλνπλ επζέσο ζεκειηψδεηο φξνπο ηεο ζχκβαζεο C-

2012/19  πνπ νη Αηηεηέο δηαηεξνχλ κε ην ΣΤΠ, ην Νφκν ή θαη ηνπο ζρεηηθνχο 

θαλνληζκνχο ή θαη ηηο γεληθέο αξρέο ηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ ή θαη ηε ζρεηηθή 

λνκνινγία. 
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ηα πιαίζηα ηεο πξνζθπγήο ηνπο δεηνχλ επίζεο ηε ιήςε πξνζσξηλψλ κέηξσλ 

γηα αλαζηνιή ηεο εθηέιεζεο νπνησλδήπνηε πξάμεσλ ή απνθάζεσλ ή θαη 

αλαζηνιή ησλ πξνζεζκηψλ ή θαη νπνηαζδήπνηε άιιεο πξάμεο ηνπ ΣΚΥ κέρξη 

ηελ έθδνζε ηεο ηειηθήο απφθαζεο ζηελ Πξνζθπγή. 

Οη Αηηεηέο θαηά ηελ ελψπηνλ καο ζπδήηεζε ηνπ αηηήκαηνο ηνπο γηα ηε 

ρνξήγεζε πξνζσξηλψλ κέηξσλ επαλέιαβαλ φζα εθηίζεληαη ζηελ επηζηνιή ηνπο 

εκεξ. 28.3.2014 πξνο ην Γηεπζπληή ηνπ ΣΚΥ.  χκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη 

ζηελ ελ ιφγσ επηζηνιή, αιιά θαη φζα ελψπηνλ καο εμέζεζαλ, είλαη ε ζέζε ηνπο 

φηη ηερληθέο θαη άιιεο πξφλνηεο ηνπ δηαγσληζκνχ βξίζθνληαη ζε αληίζεζε κε 

φξνπο ηεο ζχκβαζεο C-2012/19, θαη ζπλεπψο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, θαη 

βιάπηνπλ ηα δηθαηψκαηα ηνπο.  Σερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ πξνβιέπνληαη, 

ππέβαιαλ, δελ κπνξνχλ λα ππνζηεξηρζνχλ απφ ηηο πθηζηάκελεο ιεηηνπξγίεο ηεο 

ΚΓΓΑ.  Γηα λα πινπνηεζνχλ απαηηείηαη ηξνπνπνίεζε ηνπ ππξήλα ηεο ΚΓΓΑ ν 

νπνίνο φκσο δελ αλήθεη ζην ΣΤΠ αιιά ζηνλ θαηαζθεπαζηή. Οη ίδηνη ζηα 

πιαίζηα ηεο ζχκβαζεο C-2012/19 πξνζέθεξαλ ζην ΣΤΠ κέξνο ηνπ ινγηζκηθνχ 

ρσξίο φκσο ην ΣΤΠ λα έρεη ηνλ θψδηθα ψζηε λα κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζε 

αιιαγέο.  Ο πεγαίνο θψδηθαο είλαη πξντφλ ηεο Μicrosoft θαη δελ εκπίπηεη ζηα 

ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ θπξηφηεηα ηνπ ΣΤΠ.  Απηφο 

θαιχπηεηαη απφ ζπκθσλία Escrow θαη ζα πεξηέιζεη ζην ΣΤΠ ππφ 

πξνυπνζέζεηο. Δάλ ν ζπγθεθξηκέλνο δηαγσληζκφο πξνρσξήζεη σο έρεη 

πξνθεξπρζεί, εθφζνλ κε φξνπο ηνπ δεηείηαη λα γίλνπλ απφ ηνλ αλάδνρν ηνπ 
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δηαγσληζκνχ αιιαγέο ζηνλ πεγαίν θψδηθα ν νπνίνο δελ αλήθεη ζην ΣΤΠ, ν 

δηαγσληζκφο δελ ζα επηηχρεη.  Γηα λα ππάξμεη δπλαηφηεηα, θαηέιεμαλ, λα γίλεη 

επέκβαζε ζηνλ πεγαίν θψδηθα ζα πξέπεη ε Μicrosoft, ζηελ νπνία αλήθεη, λα 

αλαπηχμεη επηπιένλ εξγαζία πνπ δελ είλαη ρσξίο νηθνλνκηθή επηβάξπλζε, θάηη 

φκσο ην νπνίν νη ππφινηπνη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ην γλσξίδνπλ ψζηε λα ην 

ζπλππνινγίζνπλ ζηελ ηηκή ηεο πξνζθνξάο ηνπο.  

Δθ δηακέηξνπ αληίζεηε είλαη ε ζέζε ηνπ ΣΚΥ εθπξφζσπνο ηνπ νπνίνπ  

ππνζηήξημε φηη ηα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη απνηέιεζκα ζηελήο 

ζπλεξγαζίαο κε ην ΣΤΠ αιιά θαη ζπλαληήζεσλ πνπ είραλ κε ηνπο Αηηεηέο.  

Απέξξηςε ηνλ ηζρπξηζκφ φηη κε ηνπο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ επηδηψθεηαη 

επέκβαζε ζηνλ πεγαίν θψδηθα.  Γελ ρξεηάδεηαη ππέβαιε ζε νπνηαδήπνηε 

πεξίπησζε ν επηηπρψλ πξνζθνξνδφηεο λα επέκβεη ζηνλ πεγαίν θψδηθα. Απιά 

ην ΣΚΥ, φπσο θαη άιια ηκήκαηα ηεο θπβέξλεζεο, ζα αμηνπνηήζνπλ ηελ 

πθηζηάκελε ππνδνκή ε νπνία ππάξρεη.  Η ζπκβαηηθή ππνρξέσζε ησλ Αηηεηψλ 

φπσο θαη ν εθπξφζσπνο ηνπο αλέθεξε ήηαλ λα δεκηνπξγήζνπλ ινγηζκηθφ γηα 37 

πεξίπνπ ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο.  

Οη δεκφζηεο ζπκβάζεηο είλαη θαιά γλσζηφ φηη απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ θαη 

ηδηαίηεξα επαίζζεην ηνκέα ηεο αγνξάο. πλεπψο ν έιεγρνο ηεο λνκηκφηεηαο 

ελφο δηαγσληζκνχ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ θαη πξέπεη λα γίλεηαη φηαλ βέβαηα 

πξνθχπηεη αλάγθε απφ ηελ αξρή ηνπ δηαγσληζκνχ θαη φρη εθ ησλ πζηέξσλ γηα 

επλφεηνπο ιφγνπο. Απηφο ήηαλ άιισζηε θαη έλαο απφ ηνπο ιφγνπο 
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εγθαζίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Αλαζεσξεηηθήο Αξρήο Πξνζθνξψλ ε νπνία 

ζηα πιαίζηα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ πεξί ησλ Γηαδηθαζηψλ Πξνζθπγήο ζηνλ Σνκέα 

ηεο χλαςεο ησλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Νφκνο ηνπ 2010, Ν. 104(Ι)/2010, έρεη 

εμνπζία ρνξήγεζεο πξνζσξηλψλ κέηξσλ.  Καηά ηελ εμέηαζε ηνπ ελδερφκελνπ 

ιήςεο πξνζσξηλψλ κέηξσλ θαζψο πξνθχπηεη απφ ην ελ ιφγσ άξζξν ε 

Αλαζεσξεηηθή Αξρή «ζσνσπολογίζει ηις πιθανές ζσνέπειες ηων προζωρινών 

μέηρων για όλα ηα ζσμθέρονηα ποσ ενδέτεηαι να ζημιωθούν».  Φαίλεηαη απφ ην 

ιεθηηθφ ηνπ πην πάλσ  άξζξνπ φηη ε κε ρνξήγεζε πξνζσξηλψλ κέηξσλ απνηειεί 

ηελ εμαίξεζε.  Απηφ ην αλαθέξνπκε ρσξίο λα ππνλννχκε φηη κηα Αλαζέηνπζα 

Αξρή εκπνδίδεηαη λα ελίζηαηαη ζηε ρνξήγεζε ηνπο, φηαλ βέβαηα πξνβάιιεη 

νπζηαζηηθνχο ιφγνπο. 

Έρνπκε εμεηάζεη κε κεγάιε πξνζνρή ηα ελψπηφλ καο ηεζέληα.  Δθείλν ην νπνίν 

δηαπηζηψλνπκε είλαη φηη ε φπνηα ακθηζβήηεζε ηεο λνκηκφηεηαο ησλ φξσλ ηνπ 

δηαγσληζκνχ επηθεληξψλεηαη ζηελ αληίζεζή ηνπο κε ηδησηηθή ζχκβαζε C-

2012/19 ηελ νπνία έρνπλ νη Αηηεηέο κε ην ΣΤΠ θαη ηελ αδπλακία κειινληηθνχ 

επηηπρφληα, ιφγσ αθξηβψο ησλ φξσλ ηεο ελ ιφγσ ζχκβαζεο λα πινπνηήζεη ην 

έξγν. Γελ ηζρπξίζηεθαλ νη Αηηεηέο παξαβίαζε ηζρχνληνο δηθαίνπ. Ο ηζρπξηζκφο 

ηνπο γηα παξαβίαζε ηεο ζχκβαζεο απφ φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ, δεδνκέλεο 

κάιηζηα ηεο ζέζεο ηνπ ΣΚΥ φηη δελ παξίζηαηαη αλάγθε ζηε βάζε ησλ φξσλ ηνπ 

δηαγσληζκνχ λα γίλεη επέκβαζε ζηνλ πεγαίν θψδηθα πνπ ήηαλ θαη ην θεληξηθφ 

ζεκείν ηεο ζέζεο ησλ Αηηεηψλ, θινλίδεη ηελ αλάγθε γηα ρνξήγεζε πξνζσξηλψλ 
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κέηξσλ.  Δάλ ζηε βάζε ηεο ζχκβαζεο φπσο ηζρπξίδνληαη νη Αηηεηέο ν πεγαίνο 

θψδηθαο δελ αλήθεη ζην ΣΤΠ, θάηη πνπ δελ είλαη δπλαηφ εδψ λα δηαπηζησζεί, 

δελ ζα κπνξεί νπνηνζδήπνηε λα επέκβεη.  Απηφ βέβαηα είλαη δήηεκα πνπ δελ 

αθνξά ην ΣΚΥ αιιά ηνπο Αηηεηέο θαη ην ΣΤΠ.   

Έρνληαο ππφςε ηα πην πάλσ θαη ζπλππνινγίδνληαο ηηο πηζαλέο ζπλέπεηεο ησλ 

πξνζσξηλψλ κέηξσλ γηα φια ηα ζπκθέξνληα πνπ ελδέρεηαη λα δεκησζνχλ  θαη 

ηδηαίηεξα ην δεκφζην ζπκθέξνλ, πνπ ζηελ παξνχζα πεξίπησζε θιίλεη ππέξ ηεο 

ζπλέρηζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, θξίλνπκε φηη δελ ζηνηρεηνζεηνχληαη ιφγνη 

ρνξήγεζεο ηνπο θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 24 ηνπ Ν. 104(Ι)/2010.  

 


