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ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ Ή ΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 
ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΑΡ. 104/2010, ΗΜΕΡ. 26.08.2010, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  Αρ. 
Π.Υ. 107(10/2010). 
 
Η παρούσα εξέταση αφορά την παράταση ή µη του προσωρινού µέτρου, το οποίο 

εκδόθηκε την 26η Αυγούστου, 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. Π.Υ. 107(10/2010), 

για «Προµήθεια και Συντήρηση δύο Αντλιοφόρων Πυροσβεστικών Οχηµάτων ∆ιάσωσης 

4Χ4», σε άλλο προσφοροδότη. 

 

Κατά την ενώπιον µας διαδικασία ο εκπρόσωπος της Αναθέτουσας Αρχής ανέφερε ότι 

φέρει ένσταση στην παράταση του Προσωρινού Μέτρου µέχρι την τελική απόφαση της 

Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών επί της Ιεραρχικής Προσφυγής Αρ. 104/2010. 

Συγκεκριµένα, υποστήριξε ότι η περαιτέρω καθυστέρηση που θα προκληθεί εφόσον 

παραταθεί το προσωρινό µέτρο, θα δηµιουργήσει ανυπέρβλητα προβλήµατα στην οµαλή 

λειτουργία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και στο έργο που επιτελεί, µε αναπόφευκτο 

αποτέλεσµα τον επηρεασµό της δηµόσιας υγείας και ασφάλειας. Όπως διευκρίνισε, το 

αντικείµενο του παρόντος διαγωνισµού είναι καίριας σηµασίας αφού τα εν λόγω οχήµατα 

ανταποκρίνονται σε κλήσεις βοήθειας για τη διάσωση και προστασία του κοινού.     

 

Ο εκπρόσωπος της Αναθέτουσας Αρχής ανέφερε επίσης ότι παρά το ότι είχαν 

προκηρυχθεί άλλοι δύο διαγωνισµοί στο παρελθόν µε το ίδιο αντικείµενο, δεν κατέστη 

δυνατή η κατακύρωση σε οποιοδήποτε προσφοροδότη λόγω των υπερβολικά υψηλών 

προσφερόµενων τιµών και στις δύο περιπτώσεις.  

 

Τέλος, από την Αναθέτουσα Αρχή υποδείχθηκε η δυνατότητα διεκδίκησης αποζηµιώσεων 

από τους Αιτητές για οποιαδήποτε ζηµιά ενδέχεται να υποστούν ως αποτέλεσµα της µη 

παράτασης του προσωρινού µέτρου. 
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Οι Αιτητές απαντώντας στις θέσεις που προέβαλε η Αναθέτουσα Αρχή, ανέφεραν ότι η 

επίκληση του δηµοσίου συµφέροντος δεν αρκεί να γίνεται γενικά και αόριστα, αλλά θα 

πρέπει να εξειδικεύεται. Υποστήριξαν επίσης ότι οι ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής για το 

χρονικό διάστηµα µέχρι την έκδοση της απόφασης της Α.Α.Π. θα µπορούν να καλυφθούν 

µε τον τρόπο που καλύπτονται εδώ και δύο χρόνια.  

 

Σε σχέση µε το δηµόσιο συµφέρον ισχυρίστηκαν επίσης ότι αυτό εξυπηρετείται καλύτερα 

µε την πιστή τήρηση των όρων του διαγωνισµού, επικαλούµενοι µάλιστα τις αρχές καλής 

πίστης και χρηστής διοίκησης.  

 

Ενόψει των πιο πάνω και λαµβάνοντας υπόψη τους ισχυρισµούς των Αιτητών, όπως αυτοί 

αναπτύσσονται στο Έντυπο της αίτησης τους, 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 που να δείχνει ότι συντρέχουν οι πρόνοιες του 

άρθρου 56(9) που αφορά το δηµόσιο συµφέρον. Παρά το ότι αναγνωρίζουµε ότι πρόκειται 

για ευαίσθητο ζήτηµα και κατανοούµε ότι η Αναθέτουσα Αρχή έχει να αντιµετωπίσει 

πιεστικές ανάγκες, εντούτοις η καθυστέρηση την οποία επικαλείται δεν προήλθε από 

λόγους µη προβλεπτούς ή πέραν του πεδίου ελέγχου της, αλλά σε µεγάλο βαθµό από 

δικές της επιλογές.  

 

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

απόφασης της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών επί της Ιεραρχικής Προσφυγής 

104/2010. 


