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ΑΠΟΦΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ 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. 43/2013 
 
Η παξνχζα εμέηαζε αθνξά ηελ ρνξήγεζε πξνζσξηλψλ κέηξσλ γηα αλαζηνιή ηεο 

δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ή ηεο εθηέιεζεο πξάμεο ή απφθαζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ή 

ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο, ζηελ Πξνζθπγή µε αξ. 43/2013 πνπ θαηαρσξήζεθε 

ζηελ Αλαζεσξεηηθή Αξρή Πξνζθνξψλ δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν. 104(Θ)/2010 

αλαθνξηθά µε ην Δηαγσληζµφ αξ. 21/2012 µε ηίηιν «Supply, Installation and 

Maintenance of the equipment for the system (CYPRUS GMDSS)».  

 

Οη Αηηεηέο ππνζηήξημαλ ηελ ρνξήγεζε πξνζσξηλψλ κέηξσλ επηθαινχκελνη ηνπο ιφγνπο 

πνπ αλαθέξνπλ ζην έληππν ηεο Πξνζθπγήο ηνπο θαη ηζρπξηδφκελνη φηη ζπληξέρνπλ φιεο 

νη απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα ρνξήγεζε ηνπο.  Η Αλαζέηνπζα Αξρή απφ ηελ άιιε 

πξνέβαιε ηνλ ηζρπξηζκφ φηη νη Αηηεηέο (εηαηξεία TRANSAS MARINE INTERNATIONAL 

AB) ζηεξνχληαη ελλφκνπ ζπκθέξνληνο ζηελ πξνψζεζε ηεο παξνχζαο Πξνζθπγήο, 

ζεκεηψλνληαο φηη ε Αλαζεσξεηηθή Αξρή Πξνζθνξψλ ζηα πιαίζηα ηεο Πξνζθπγήο 

8/2013 έθξηλε φηη ε πξνζθνξά ηνπο θξίζεθε άθπξε θαζφηη «[…] έσει ςπογπαθηεί από μη 

εξοςζιοδοηημένο άηομο καηά παπάβαζη οςζιώδοςρ όπος 8.2.7 ηων εγγπάθων ηος 

διαγωνιζμού και ζςνεπώρ δεν είναι δεζμεςηική ένανηι ηηρ Αναθέηοςζαρ Απσήρ [...]».  

Πξφζζεζαλ πσο κε δεδνκέλε θαη ηελ ζρεηηθή απφθαζε ηήο πιήξνπο Οινκέιεηαο ηνπ 

Αλσηάηνπ Δηθαζηεξίνπ ε Αλαζέηνπζα Αξρή δελ είρε άιιε επηινγή απφ ηελ 

ζπκκφξθσζε κε ηελ απφθαζε ηεο Αλαζεσξεηηθήο Αξρήο Πξνζθνξψλ.  Η Αλαζέηνπζα 

Αξρή φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηελ επηζηνιή γλσζηνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ εκεξ. 

27.9.2013 πηνζέηεζε ηελ απφθαζε ηεο Αλαζεσξεηηθήο Αξρήο Πξνζθνξψλ θαη 

πξνρψξεζε ζηελ θαηαθχξσζε ηεο πξνζθνξάο ζηελ εηαηξεία ELECTROMATIC 

CONSTRUCTIONS LTD. Παξάιιεια επηθαιέζηεθε ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο γηα 

ηε κε ρνξήγεζε πξνζσξηλψλ κέηξσλ θαη ηφληζε ηδηαίηεξα φηη ν ππφ εμέηαζε 

δηαγσληζκφο ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ επξσπατθνχο πφξνπο θαηά 80% ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ε ζχκβαζε ζα ππνγξαθεί θαη  αλαηεζεί κέρξη ηηο 30.10.2013. 
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Οη Αηηεηέο απάληεζαλ φηη ην έλλνκν ζπκθέξνλ είλαη δεδνκέλν δηφηη έρνπλ ζπκκεηάζρεη 

ζηε δηαδηθαζία ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ θαη επηθαιέζηεθαλ ηηο απνθάζεηο Laos 

Brothers Ltd λ. Δεκνθξαηίαο θαη ηιβέζηξνπ & Κηηξνκηιίδε Ληδ λ. Δεκνθξαηίαο θαζψο 

θαη απνθάζεηο ηεο Αλαζεσξεηηθήο Αξρήο Πξνζθνξψλ.  εκείσζαλ επίζεο ιφγνπο γηα 

ηνπο νπνίνπο πηζηεχνπλ πσο ην δεκφζην ζπκθέξνλ δελ ζα επεξεαζηεί αξλεηηθά ζε 

ηέηνην κεγάιν βαζκφ πνπ επηθαιείηαη ε Αλαζέηνπζα Αξρή αθνχ νη δηαδηθαζίεο πνπ 

αθνινπζνχληαη απφ ηελ Αλαζεσξεηηθή Αξρή Πξνζθνξψλ είλαη ζχληνκεο.   

 

Μέζα απφ ηα ζηνηρεία πνπ θαηάζεζαλ νη δχν πιεπξέο θαη ηα δεδνκέλα πνπ πθίζηαληαη 

ελψπηφλ καο θξίλνπκε φηη πξνβάιιεη ε αλάγθε φπσο πξνηνχ εμεηάζνπκε αλ 

ζπληξέρνπλ ή φρη νη απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο πξνζσξηλνχ κέηξνπ 

αζρνιεζνχκε θαηά πξνηεξαηφηεηα κε ην πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο δήηεκα πνπ ήγεηξε ε 

Αλαζέηνπζα Αξρή αλαθνξηθά κε ην έλλνκν ζπκθέξνλ ησλ Αηηεηψλ. 

 

Είλαη γεγνλφο παξαδεθηφ θαη αδηακθηζβήηεην πσο ε πξνζθνξά ησλ Αηηεηψλ, ζηνλ 

παξφληα δηαγσληζκφ, θξίζεθε σο εθηφο πξνδηαγξαθψλ κε ηελ απφθαζε ηεο 

Αλαζεσξεηηθήο Αξρήο Πξνζθνξψλ εκεξνκελίαο 20.6.2013 ζηελ Πξνζθπγή αξ. 8/2013.  

Με απηφ ην δεδνκέλν είλαη ζαθέο φηη νη Αηηεηέο ζηεξνχληαη ελλφκνπ ζπκθέξνληνο 

πξνψζεζεο ηεο παξνχζαο Πξνζθπγήο ηνπο ε νπνία ζηξέθεηαη ελαληίνλ ηεο απφθαζεο 

ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο λα απνξξίςεη ηελ ελ ιφγσ πξνζθνξά ηνπο – ζπκκνξθνχκελε 

κε ηελ πην πάλσ απφθαζε ηεο Αλαζεσξεηηθήο Αξρήο Πξνζθνξψλ – θαη λα 

θαηαθπξψζεη ην δηαγσληζκφ ζε άιιν πξνζθνξνδφηε.  Είλαη επίζεο ζαθέο πσο νη 

Αηηεηέο είραλ δηθαίσκα λα πξνζθχγνπλ ζην Αλψηαην Δηθαζηήξην θαη λα πξνζβάινπλ 

ηελ ελ ιφγσ απφθαζε ηεο Αλαζεσξεηηθήο Αξρήο Πξνζθνξψλ. 

 

Η πην πάλσ ζέζε ζηεξίδεηαη απφ ηε ζαθή, πινχζηα θαη πάγηα λνκνινγία ηνπ Αλσηάηνπ 

Δηθαζηεξίνπ επί ηνπ ζέκαηνο.  Αληίζεηα θακηά απφ ηηο απνθάζεηο, είηε ηνπ Αλσηάηνπ 

Δηθαζηεξίνπ είηε ηεο Αλαζεσξεηηθήο Αξρήο Πξνζθνξψλ ζηηο νπνίεο παξαπέκπνπλ νη 

Αηηεηέο πξνο ππνζηήξημε ηεο αληίζεηεο ζέζεο ηνπο δελ αλαθέξεηαη θαη δελ αθνξά ζε 

πξνζθνξά ε νπνία θξίζεθε σο εθηφο πξνδηαγξαθψλ απφ ην Δηθαζηήξην ή ηελ 

Αλαζεσξεηηθή Αξρή Πξνζθνξψλ.   
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Ύζηεξα απφ εμέηαζε φισλ ησλ δεδνκέλσλ θαη απφ ηελ πέξαλ πάζεο ινγηθήο 

ακθηβνιίαο δηαπίζησζε πσο νη Αηηεηέο ζηεξνχληαη ελλφκνπ ζπκθέξνληνο πξνψζεζεο 

ηεο παξνχζαο Πξνζθπγήο ηνπο θξίλνπκε νξζφ θαη επηβεβιεκέλν φπσο ε Πξνζθπγή 

απνξξηθζεί ζε απηφ ην ζηάδην κε ζπλνπηηθή δηαδηθαζία θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 20(5) 

ηνπ Νφκνπ 104(Θ)/2010. 

 

Γηα ηνπο πην πάλσ ιφγνπο, νκφθσλα απνθαζίδνπκε φηη ε παξνχζα Πξνζθπγή 

απνηπγράλεη θαη απνξξίπηεηαη σο αβάζηκε. 

 

Ωζαχησο απνθαζίδνπκε πσο χζηεξα απφ ηελ απφξξηςε ηεο θαη αθνχ δελ ππάξρεη 

πιένλ ζε εθθξεκφηεηα Πξνζθπγή, δελ ηίζεηαη θαζφινπ ζέκα εμέηαζεο ηνπ ελδερνκέλνπ 

ρνξήγεζεο ή κε πξνζσξηλνχ κέηξνπ. 


