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ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 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. 47/2019. 

Η παρούσα διαδικασία αφορά την εξέταση του ενδεχομένου χορήγησης 

προσωρινών μέτρων για αναστολή της διαδικασίας ανάθεσης ή της εκτέλεσης 

πράξης ή απόφασης του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας («η Αναθέτουσα 

Αρχή») ή της υπογραφής της σύμβασης, στα πλαίσια της Προσφυγής με αριθμό 

47/2019 η οποία στρέφεται εναντίον της απόφασης απόρριψης της προσφοράς 

των Αιτητών για το Είδος 1.4 του διαγωνισμού με αρ. ΓΛ 7/2018.  Ο διαγωνισμός 

αφορά τη «Συμφωνία Πλαίσιο για την Προμήθεια Διαφόρων Ειδών Υπόδησης».   

Οι Αιτητές των οποίων η προσφορά για το Είδος 1.4 απορρίφθηκε γιατί δεν ήταν 

η οικονομικά πιο συμφέρουσα βάσει τιμής, τόσο με την προσφυγή τους όσο και 

ενώπιον μας ζήτησαν την χορήγηση προσωρινών μέτρων ισχυριζόμενοι ότι 

πιθανολογείται σοβαρά η παράβαση του ισχύοντος δικαίου, των Εθνικών και 

Ευρωπαϊκών Νόμων και/ή Κανονισμών, εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. 

Επίσης, συνεχίζουν οι Αιτητές, με την έκδοση των προσωρινών μέτρων θα 

αποτραπεί ενδεχόμενη ζημιά που θα δημιουργηθεί στην Αιτήτρια εταιρεία, η 

οποία θα είναι δύσκολο να αποκατασταθεί μετά σε χρήμα. 
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Η έκδοση προσωρινών μέτρων, ισχυρίζονται οι Αιτητές, δεν θα δημιουργήσει σε 

καμιά περίπτωση οποιεσδήποτε επιπτώσεις στο δημόσιο συμφέρον αφού τα 

προσωρινά μέτρα αφορούν το ένα είδος που δεν τους είχε κατακυρωθεί.   

Σχετικά παραπέμπουν στις αποφάσεις της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών 

16/2019 και 43/2019. 

Εκ διαμέτρου αντίθετη ήταν η θέση της Αναθέτουσας Αρχής η οποία ζήτησε την 

μη χορήγηση προσωρινών μέτρων. 

Το Υπουργείο Άμυνας, ανάφερε, το οποίο αποτελεί τον κύριο αγοραστή της 

Συμφωνίας Πλαίσιο έχει άμεσες ανάγκες προς κάλυψη, οι οποίες αφορούν 4.000 

ζεύγη, του Είδους 1.4, σε σχέση με τους νεοσύλλεκτους στρατιώτες της 

κατάταξης του Ιουνίου 2020. 

Δεδομένου, συνεχίζει η Αναθέτουσα Αρχή, ότι ο χρόνος παράδοσης για το είδος 

1.4 που προνοείται στην Σύμβαση Πλαίσιο ορίζεται στους έξι μήνες, η 

οποιαδήποτε καθυστέρηση στην υποβολή παραγγελίας θα έχει συνέπειες στην 

ικανότητα του όποιου ανάδοχου να παραδώσει τα προϊόντα, με αποτέλεσμα να 

κινδυνεύει η ετοιμότητα της Εθνικής Φρουράς να υποδεχτεί την στρατολογική 

σειρά του Ιουνίου 2020. 
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Περαιτέρω, η Αναθέτουσα Αρχή ισχυρίζεται ότι, η παρούσα προσφυγή επιχειρεί 

να χρησιμοποιήσει τις διαδικασίες ενώπιον της Αναθεωρητικής Αρχής 

Προσφορών ως μέσο για τον αποκλεισμό από τη διαδικασία, κατά το επόμενο 

κρίσιμο τρίμηνο, του μοναδικού πιθανού ανταγωνιστή, δεδομένου ότι οι Αιτητές 

έχουν κερδίσει όλα τα υπόλοιπα Είδη και ήταν και ο ανάδοχος της προηγούμενης 

συμφωνίας. 

Δεν θα ζημιωθούν οι Αιτητές αφού έχουν εξασφαλίσει την προμήθεια για τα έξι 

από τα επτά είδη, η δε προσφυγή τους, στη βάση του πιο πάνω σκεπτικού, μπορεί 

να κριθεί ως τακτικισμός.  

Καταληκτικά η Αναθέτουσα Αρχή αναφέρει ότι εάν δοθεί προσωρινό μέτρο για 

το Είδος 1.4, ψηλό άρβυλο, ουσιαστικά κατευθύνονται όλοι οι δικαιούχοι 

αγοραστές, επειδή βιάζονται, στην αναγκαστική αγορά από τα άλλα Είδη τα 

οποία κατακυρώθηκαν στην ΗΑΙΧ. 

Οι Αιτητές απορρίπτουν τους ισχυρισμούς της Αναθέτουσα Αρχής αναφέροντας 

ότι είναι νόμιμο δικαίωμα τους να υποβάλουν την παρούσα προσφυγή ασχέτως 

του αριθμού των ειδών που έχουν κερδίσει. 

Προέχει, καταλήγουν οι Αιτητές, η εξέταση της νομιμότητας του Διαγωνισμού. 
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Έχουμε εξετάσει με προσοχή όσα οι δυο πλευρές έθεσαν ενώπιον μας και 

αποφασίζουμε όπως πιο κάτω: 

Δεν θα μας απασχολήσουν οι ισχυρισμοί της Αναθέτουσας Αρχής περί 

«τακτικιστικής» προσφυγής, όπως την χαρακτήρισε. 

Το δικαίωμα προσφυγής καθορίζεται από τη σχετική νομοθεσία και συναφώς δεν 

εξαρτάται εν προκειμένω από τα πόσα είδη έχουν κατακυρωθεί στην 

προσφεύγουσα εταιρεία. 

Χωρίς να παραβλέπουμε, όπως κατ’ επανάληψη έχουμε αναφέρει, ότι η διοίκηση, 

πολύ δε περισσότερο που στην παρούσα περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή είναι το 

Γενικό Λογιστήριο, η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, πρέπει να λαμβάνει 

υπόψη στη διαδικασία των διαγωνισμών τη δυνατότητα των οικονομικών φορέων 

να προσφεύγουν στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών και συνεπώς έγκαιρα να 

προβαίνουν σε προκήρυξη τους1.   

Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε ότι τυχόν έγκριση των προσωρινών μέτρων θα 

επηρεάσει δυσμενώς το δημόσιο συμφέρον εφόσον ο διαγωνισμός διασυνδέεται 

με την ομαλή κάλυψη των αναγκών της στρατολογικής σειράς του Ιουνίου του 

2020. 

                                                           
1  Η Προκήρυξη έγινε στις 13/05/2019, η τελευταία ημερομηνία υποβολής μετά από παράταση 10/7/2019 

και η απόφαση του Συμβουλίου Προσφορών στις 22/10/2019 
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Με βάση τα όσα έχουμε αναφέρει πιο πάνω αποφασίζουμε ομόφωνα τη μη 

χορήγηση προσωρινών μέτρων καθότι αυτό θα επιφέρει περισσότερα οφέλη για 

το δημόσιο από τις όποιες αρνητικές επιπτώσεις θα έχει για του Αιτητές. 


