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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. 1/2012 
 

Η παξνύζα εμέηαζε αθνξά ηελ ρνξήγεζε πξνζωξηλώλ κέηξωλ γηα αλαζηνιή ηεο 

δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ή ηεο εθηέιεζεο πξάμεο ή απόθαζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

ή ηεο ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο, ζηελ πξνζθπγή κε αξηζκό 1/2012 πνπ 

θαηαρωξήζεθε ζηελ Αλαζεωξεηηθή Αξρή Πξνζθνξώλ δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν. 

104(Θ)/2010 αλαθνξηθά κε ην Δηαγωληζκό αξ. 28/2011 κε ηίηιν «Τκήκα Β, ηελ 

πξνκήζεηα 200,000 (κε πηζαλόηεηα απμνκείσζεο κέρξη 30%) εηδηθώλ ελσηίσλ 

δεηγκαηνιεςίαο, 200,000 (κε πηζαλόηεηα απμνκείσζεο κέρξη 30%) ελδνζηνκαρηθώλ 

βόισλ γηα αλαγλώξηζε ησλ δώσλ, 30 ζπζθεπώλ ηνπνζέηεζεο ησλ ελσηίσλ, 30 

ζπζθεπώλ ηνπνζέηεζεο ελδνζηνκαρηθώλ βόισλ θαη 30 θνξεηώλ αληρλεπηώλ 

(ζαξσηώλ)». 

 

H Αλαζέηνπζα Αξρή κε επηζηνιή ηεο εκεξ. 11.1.2012 πιεξνθόξεζε ηελ 

Αλαζεωξεηηθή Αξρή Πξνζθνξώλ όηη δελ θέξεη έλζηαζε ζηελ ρνξήγεζε 

Πξνζωξηλώλ Μέηξωλ κέρξη ηελ εμέηαζε θαη ηειηθή απόθαζε ηεο Αλαζεωξεηηθήο 

Αξρήο Πξνζθνξώλ επί ηεο Πξνζθπγήο αξ. 1/2012. 

 

Καηά ηελ ελώπηνλ καο δηαδηθαζία ν δηθεγόξνο ηωλ Αηηεηώλ δήηεζε ηε ρνξήγεζε 

πξνζωξηλώλ κέηξωλ ηζρπξηδόκελνο όηη πηζαλνινγείηαη ζνβαξά ε παξάβαζε ηνπ 

ηζρύνληνο δηθαίνπ γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην έληππν ηεο πξνζθπγήο θαη 

όηη δελ ζα επεξεαζηεί θαζ’ νηνλδήπνηε ηξόπν ην δεκόζην ζπκθέξνλ, ελώ παξάιιεια 

ζα απνηξαπεί ε πεξαηηέξω δεκηά ηωλ ζπκθεξόληωλ ηωλ Αηηεηώλ.   

 

Με βάζε ηα πην πάλω θαη ζπλππνινγίδνληαο ηηο πηζαλέο ζπλέπεηεο ηωλ πξνζωξηλώλ 

κέηξωλ γηα όια ηα ζπκθέξνληα πνπ ελδέρεηαη λα δεκηωζνύλ, θαζώο θαη ην δεκόζην 

ζπκθέξνλ θαηά ηα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 24 ηνπ Ν. 104(Θ)/2010 ε Αλαζεωξεηηθή 

Αξρή Πξνζθνξώλ θξίλεη όηη ζηνηρεηνζεηνύληαη ιόγνη ρνξήγεζεο πξνζωξηλώλ 

κέηξωλ.  
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Ωο εθ ηνύηνπ απνθαζίδνπκε νκόθωλα ηελ ρνξήγεζε πξνζωξηλώλ κέηξωλ γηα 

αλαζηνιή ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ή ηεο εθηέιεζεο πξάμεο ή απόθαζεο ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο ή ηεο ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο, ζην δηαγωληζκό κε αξ. 

28/2011 κέρξη ηελ έθδνζε ηειηθήο απόθαζεο ηεο Αλαζεωξεηηθήο Αξρήο Πξνζθνξώλ 

επί ηεο Πξνζθπγήο 1/2012. 


