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Μεταξύ: 

   FB DESIGN SRL 

      

        Αιτητών 

     ν. 

 

   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΜΥΝΑΣ 

        Αναθέτουσας Αρχής 

 

Αναθεωρητική Αρχή  Σόλων Παπαθεοχάρους, Προεδρεύων  

Προσφορών   Λοΐζος Κάππας, Μέλος   

Γιώργος Αναστασίου, Μέλος  

Δήμος Θωμά, Μέλος   

  

 

Αιτητές:   FB DESIGN SRL 

              Αντιπροσωπεύθηκε από τους: 

1. Γιώργο Παπαδόπουλο, Δικηγόρο για Μ. Ηλιάδη & Συνεταίροι  

      ΔΕΠΕ 

2.  Χριστιάνα Μιχαηλίδου, Δικηγόρο για Μ. Ηλιάδη & Συνεταίροι  

ΔΕΠΕ   

3. Αναστάσιο Ιωάννου, Εκπρόσωπο Αιτούσας εταιρεάς 

 

 

Αναθέτουσα Αρχή:  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ 

              Αντιπροσωπεύθηκε από τους: 

1.  Έλενα Συμεωνίδου, Δικηγόρο της Δημοκρατίας 

2.  Κυριάκο Νικολαΐδη, Εκπρόσωπο Αναθέτουσας Αρχής,  
          Διεύθυνση Εξοπλισμών 

 

 

 

Ημερομηνία έκδοσης Απόφασης:  14 Φεβρουαρίου, 2018 

 

Προσφυγή Αρ.  40/2017 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ 

ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΑΡ. 40/2017 ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΙΣ 12.12.2017 ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ 

ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΡ. Κ0Υ 155.   

 

Η παρούσα Προσφυγή στρέφεται εναντίον της απόφασης του Υπουργείου Άμυνας 

(η «Αναθέτουσα Αρχή») να κατακυρώσει τον Διαγωνισμό Κ0Υ 155 και τίτλο 

«Tender for the supply of 2 rigid inflatable boats (RIB)» στην Εταιρεία 

METAMARINE d.o.o. Company (ο «επιτυχών») αντί στους  Αιτητές.   

Μετά από οδηγίες που δόθηκαν στα μέρη στις 21.12.2017 καθορίστηκε ότι οι 

Αιτητές θα κατάθεταν το γραπτό τους περίγραμμα αγόρευσης μέχρι τις 19.1.2018, 

στη συνέχεια μέχρι τις 8.2.2018 θα κατάθεται το γραπτό της περίγραμμα η 

Αναθέτουσα Αρχή  και ορίστηκε για τις 12.2.2018 η ακρόαση της υπόθεσης.   

 

Οι Αιτητές κατάθεσαν το γραπτό τους περίγραμμα Αγόρευσης στις 19.1.2018.  Η 

Αναθέτουσα Αρχή από την πλευρά της μας απέστειλε επιστολή με κοινοποίηση 

στους Αιτητές ημερ. 9.2.2018 με το πιο κάτω λεκτικό:   

 

«Σε σχέση με την πιο πάνω προσφυγή σας ενημερώνω ότι ο επιτυχόντας 

προσφοροδότης METAMARINE d.o.o. με επιστολή του προς το Υπουργείο 

Άμυνας έχει αποσύρει την προσφορά που υπέβαλε στον πιο πάνω διαγωνισμό.  
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Αντίγραφο της σχετικής επιστολή επισυνάπτεται ως Συνημμένο 1.  Ως εκ 

τούτου η αναθέτουσα αρχή θα πρέπει να ανακαλέσει την κατακύρωση της 

προσφοράς στην εταιρεία METAMARINE d.o.o. με αποτέλεσμα αυτό να 

καθιστά άνευ αντικειμένου την προσφυγή.   

 

Πλην όμως η αναθέτουσα αρχή εμποδίζεται στο να προβεί σε οποιαδήποτε 

ενέργεια λόγω της ύπαρξης του υφιστάμενου προσωρινού μέτρου που εξέδωσε 

η ΑΑΠ.   

 

Ως εκ τούτου κατά την επόμενη ημερομηνία που είναι ορισμένη η υπόθεση στις 

12.2.2018 θα αναγκαστούμε να αιτηθούμε να αποσυρθεί η προσφυγή αφού το 

αντικείμενο της δεν υφίσταται πλέον.  Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να μας 

δοθεί άρση του προσωρινού μέτρου ούτως ώστε να μπορεί η αναθέτουσα αρχή 

να προχωρήσει σε ακύρωση της πράξης κατακύρωσης του διαγωνισμού.» 

 

Κατά την ενώπιον μας διαδικασία η Αναθέτουσα Αρχή ανάφερε ότι στο στάδιο 

μελέτης του γραπτού περιγράμματος των Αιτητών περιήλθαν εις γνώση της θέματα 

τα οποία έχρηζαν περαιτέρω διερεύνησης αλλά λόγω της ύπαρξης προσωρινού 

μέτρου υπήρχε περιορισμένη ευχέρεια διερεύνησης τους.   
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Στην συνέχεια, σημείωσε, έλαβαν επιστολή από τον επιτυχόντα για απόσυρση της 

προσφοράς του και ως εκ τούτου αιτούνται άρση του Προσωρινού Μέτρου για να 

προβούν σε ακύρωση της πράξης κατακύρωσης.   

 

Από την πλευρά τους οι Αιτητές συμφώνησαν με το αίτημα της Αναθέτουσας Αρχής 

για άρση του Προσωρινού Μέτρου και δήλωσαν ότι μετά την νέα απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής ανάλογα θα εξετάσουν και τη πορεία της προσφυγής τους. 

 

Με βάση τη κοινή θέση των δύο πλευρών και τα δεδομένα που έχουμε ενώπιον μας, 

αποφασίζουμε ομόφωνα όπως αρθούν τα Προσωρινά Μέτρα στην Προσφυγή Αρ. 

40/2017 ώστε να δοθεί η δυνατότητα στην Αναθέτουσα Αρχή να προβεί σε όλες τις 

απαραίτητες, υπό τις συνθήκες, ενέργειες.   

 

Η υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω Οδηγίες την Παρασκευή, 30.3.2018 και ώρα 

9:30 π.μ.   

 

 


