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ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΄Η ΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 
ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΑΡ. 47/2010, ΗΜΕΡ. 23.4.2010,  ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ αρ. 
∆Ι∆Μ/41/2009  

 

Η παρούσα εξέταση αφορά την παράταση ή µη του προσωρινού µέτρου, το οποίο 

εκδόθηκε στις 23 Απριλίου, 2010 από την Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών ασκούσα τις 

εξουσίες που της παρέχονται δυνάµει του εδαφίου (8) του άρθρου 56 του Ν.101(Ι)/2003 

όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.16(Ι)/2006 στα πλαίσια της ως άνω Ιεραρχικής 

Προσφυγής σχετικά µε την απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής στο ∆ιαγωνισµό αρ. 

∆Ι∆Μ/41/2009 για την «προµήθεια διακόσιων (200) ελαστικών επισώτρων 1400 R20 

18PR (164/160 G) TUBELESS OFF ROAD USE, για τις ανάγκες της Εθνικής Φρουράς». 

 

Κατά την ενώπιον µας διαδικασία οι Εκπρόσωποι της Αναθέτουσας Αρχής ανέφεραν ότι 

φέρουν ένσταση στην παράταση του Προσωρινού Μέτρου και ειδικότερα επεσήµαναν 

το γεγονός ότι οποιαδήποτε περαιτέρω καθυστέρηση στη διαδικασία ανάθεσης της υπό 

εξέταση σύµβασης θα είναι επιβλαβής για το δηµόσιο συµφέρον καθότι ενδεχοµένως ο 

επιτυχών προσφοροδότης που ήταν και ο φθηνότερος να µην αποδεχθεί το αίτηµα της 

Αναθέτουσας Αρχής για παράταση της ισχύος της προσφοράς του.  

 

Αντίθετα, η πλευρά των Αιτητών υποστήριξε ότι αφενός οι σύντοµες διαδικασίες που 

προβλέπονται ενώπιον της Α.Α.Π. δεν θα επηρεάσουν ουσιωδώς το χρόνο ανάθεσης 

της σύµβασης και αφετέρου η παράταση της ισχύος του προσωρινού µέτρου είναι 

αναγκαία για την αποτροπή περαιτέρω ζηµιάς στα συµφέροντα των Αιτητών. Όσον 

αφορά στο δηµόσιο συµφέρον, οι Αιτητές ανέφεραν ότι αυτό θα ζηµιωθεί λόγω της 

απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής να επιλέξει τα ελαστικά του επιτυχόντα 

προσφοροδότη τα οποία είναι ακατάλληλα και δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές 

που περιλαµβάνονταν στα έγγραφα του παρόντος διαγωνισµού.   

 

Ενόψει των πιο πάνω και λαµβάνοντας υπόψη τους ισχυρισµούς των Αιτητών, η 

Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών κρίνει ότι συντρέχουν οι πρόνοιες του άρθρου 56(8) 

του Ν. 101(Ι)/2003, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 16(Ι)/2006, και δεν υπάρχει τίποτε 
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που να δείχνει ότι συντρέχουν οι πρόνοιες του άρθρου 56(9) που αφορούν το δηµόσιο 

συµφέρον. Σηµειώνουµε ότι η προκήρυξη του παρόντος διαγωνισµού έγινε την 

25.9.2009 ενώ η γνωστοποίηση των αποτελεσµάτων έγινε την 12.4.2010. Εποµένως, 

δεν µπορεί η Αναθέτουσα Αρχή να επικαλείται πειστικά το ζήτηµα της πρόκλησης 

περαιτέρω καθυστέρησης.   

 

Ως εκ τούτου η ισχύς του προσωρινού µέτρου παρατείνεται µέχρι την έκδοση τελικής 

απόφασης της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών επί της Ιεραρχικής Προσφυγής 

47/2010. 


