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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. 65/2015 
 

Η παξνύζα δηαδηθαζία αθνξά ηελ εμέηαζε ρνξήγεζεο πξνζσξηλώλ κέηξσλ γηα αλαζηνιή 

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

ηεο ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο, ζηελ Πξνζθπγή κε αξηζκό 65/2015 αλαθνξηθά κε ην 

Γηαγσληζκό αξ. 087/2015 γηα «Προμήθεια, παράδοζη, εγκαηάζηαζη και θέζη ζε λειηοσργία 

ενός βοηθηηικού βραζηήρα ζηον Ηλεκηροπαραγωγικό ζηαθμό Δεκέλειας».   

 

Ο δηθεγόξνο ησλ Αηηεηώλ δήηεζε ηε ρνξήγεζε πξνζσξηλώλ κέηξσλ ζηε βάζε ησλ ιόγσλ 

πνπ αλαθέξνληαη ζην έληππν ηεο πξνζθπγήο.  πγθεθξηκέλα αλέθεξε όηη ην δεκόζην 

ζπκθέξνλ ζα πιεγεί αλεπαλόξζσηα εάλ ππνγξαθεί ε ζύκβαζε κε ηνλ επηηπρόληα 

πξνζθνξνδόηε θαζόηη δελ πιεξνί νπζηώδεηο όξνπο ηνπ δηαγσληζκνύ ή/θαη δελ έρεη ηελ 

απαηηνύκελε πείξα γηα εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο, ελώ παξάιιεια ηα 

ζπκθέξνληα ησλ Αηηεηώλ ζα πιεγνύλ αλεπαλόξζσηα εθόζνλ, κε ηελ κε ρνξήγεζε 

πξνζσξηλώλ κέηξσλ δελ ζα ππάξρεη πιένλ ε δπλαηόηεηα λα ηνπο θαηαθπξσζεί ν 

δηαγσληζκόο ζε πεξίπησζε επηηπρίαο ηεο παξνύζαο πξνζθπγήο.   

 

Οη δηθεγόξνη ηεο ΑΗΚ έθεξαλ έλζηαζε ζηελ ρνξήγεζε Πξνζσξηλώλ Μέηξσλ επηθαινύκελνη 

ιόγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο.  πγθεθξηκέλα, κε αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλνπο όξνπο ηνπ 

δηαγσληζκνύ αιιά θαη επηζηνιέο θαη πξαθηηθά ζεκείσζαλ όηη ν Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο 

Μεηαθνξάο ζέηνληαο πηεζηηθά ρξνλνδηαγξάκκαηα δήηεζε από ηελ ΑΗΚ ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηνπ παξόληνο δηαγσληζκνύ ην αξγόηεξν κέρξη ηνλ Απξίιην 2016.  Πεξαηηέξσ, 

ηόληζε όηη ε θαζπζηέξεζε ζηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εμνπιηζκνύ ζα επηθέξεη 

απώιεηα εμνηθνλόκεζεο ζηελ ΑΗΚ ύςνπο πεξίπνπ €1.7εθ. ην ρξόλν.   

 

Πέξαλ ησλ πην πάλσ νη δηθεγόξνη ηεο ΑΗΚ έζεζαλ ζέκα έιιεηςεο δηθαηνδνζίαο ηεο 

Αλαζεσξεηηθήο Αξρήο Πξνζθνξώλ λα εμεηάζεη ηνλ παξόληα δηαγσληζκό αλαθέξνληαο όηη 

αθελόο ην πνζό ηεο ελδεηθηηθήο πξνθήξπμεο είλαη €660.000 ελώ ην θαηώηαην όξην γηα 

ζθνπνύο αξκνδηόηεηαο ηεο Αλαζεσξεηηθήο Αξρήο Πξνζθνξώλ αλέξρεηαη ζε €750.000.  

Δπηπξόζζεηα, αλέθεξαλ όηη ε παξαγσγή ξεύκαηνο δελ εκπίπηεη ζηηο δξαζηεξηόηεηεο θνηλήο 

σθειείαο αιιά αληίζεηα πξόθεηηαη γηα αληαγσληζηηθή δξαζηεξηόηεηα αθνύ ε παξαγσγή 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο έρεη θηιειεπζεξνπνηεζεί από ην 2003.  πλεπώο, θαηέιεμε, ε 

Αλαζεσξεηηθή Αξρή Πξνζθνξώλ δελ έρεη δηθαηνδνζία λα εμεηάζεη ην δηαγσληζκό απηό θαη 

παξέπεκςε ζρεηηθά ζην Νόκν 122(Ι)/2003 θαη ζηελ ΚΓΠ289/2015.   
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Ο δηθεγόξνο ησλ Αηηεηώλ απάληεζε ζηα πην πάλσ αλαθέξνληαο όηη ην δεκόζην ζπκθέξνλ 

ζα εμππεξεηεζεί κε ηε ρνξήγεζε ησλ πξνζσξηλώλ κέηξσλ αθνύ πηζαλή ππνγξαθή ηεο 

ζύκβαζεο κε κε πξνζνληνύρν νηθνλνκηθό θνξέα ζα νδεγήζεη ζε δεκηά ηεο ΑΗΚ θαη ελ πάζε 

πεξηπηώζεη ζύκθσλα κε ηελ παξαδνρή ηεο ΑΗΚ δελ ηίζεηαη ζέκα βιάβεο ηνπ δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο αθνύ πηζαλή παξάηαζε ζηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο ζα επηθέξεη κόλν 

απώιεηα εμνηθνλόκεζεο.   

 

ε ζρέζε κε ηελ θαη’ ηζρπξηζκό ησλ δηθεγόξσλ ηεο ΑΗΚ έιιεηςε δηθαηνδνζίαο ν δηθεγόξνο 

ησλ Αηηεηώλ ππνζηήξημε όηη πξόθεηηαη γηα δήηεκα πνπ άπηεηαη ηεο νπζίαο ηεο παξνύζαο 

πξνζθπγήο θαζόηη ζην παξόλ ζηάδην δελ ππάξρνπλ όια ηα ζηνηρεία ελώπηνλ ηεο 

Αλαζεσξεηηθήο Αξρήο Πξνζθνξώλ γηα λα απνθαζίζεη.  Παξάιιεια αλέθεξε όηη ε ΑΗΚ θαηά 

παξάβαζε ησλ αξρώλ ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο ελώ ηόζν ζηελ επηζηνιή γλσζηνπνίεζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ όζν θαη ζηνπο όξνπο ηνπ δηαγσληζκνύ παξέπεκπε ηνπο Αηηεηέο ζηελ 

Αλαζεσξεηηθή Αξρή Πξνζθνξώλ δπλάκεη ηνπ Νόκνπ 11(Ι)/2006, ηζρπξίδεηαη ηώξα ζηα 

πιαίζηα ηεο παξνύζαο δηαδηθαζίαο όηη ε Αλαζεσξεηηθή Αξρή Πξνζθνξώλ δελ έρεη ηελ 

απαηηνύκελε δηθαηνδνζία.  Σέινο αλέθεξε όηη ε πξνθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνύ ξεηά αλαθέξεη 

όηη πξόθεηηαη γηα δηαδηθαζία άλσ ησλ θαησηάησλ νξίσλ γεγνλόο πνπ θαηαδεηθλύεη όηη ζα 

είραλ δηθαίσκα λα πξνζθύγνπλ ζηελ Αλαζεσξεηηθή Αξρή Πξνζθνξώλ ζε όια ηα ζηάδηα 

πξηλ ηελ θαηαθύξσζε ή αθόκα θαη ζε πεξίπησζε αθύξσζεο ηνπ δηαγσληζκνύ.  πλεπώο, ζα 

ήηαλ παξάδνμν λα απνζηεξνύληαη νη Αηηεηέο ηνπ δηθαηώκαηνο λα πξνζθύγνπλ ελώπηνλ ηεο 

Αλαζεσξεηηθήο Αξρήο Πξνζθνξώλ ηώξα πνπ θαηαθπξώζεθε ν δηαγσληζκόο ζε πνζό 

ρακειόηεξν ησλ νξίσλ.   

 

Αθνύζακε ηηο εθαηέξσζελ απόςεηο θαη θαηαιήγνπκε όηη ην δήηεκα ηεο δηθαηνδνζίαο δελ ζα 

πξέπεη λα απνθαζηζηεί ζην παξόλ ζηάδην ρσξίο λα ππεηζέιζνπκε ζηελ νπζία ηεο παξνύζαο 

πξνζθπγήο θαη ρσξίο λα έρνπκε ελώπηνλ καο όια ηα ζηνηρεία θαζώο θαη ηελ ζέζε ησλ 

Αηηεηώλ πνπ γηα πξώηε θνξά έιαβαλ γλώζε ηνπ ελ ιόγσ ηζρπξηζκνύ.   

 

Πεξαηηέξσ, ζε όηη αθνξά ηνπο ηζρπξηζκνύο γηα ην δεκόζην ζπκθέξνλ θξίλνπκε όηη ε 

επίθιεζε θαη κόλν ηεο απώιεηαο εμνηθνλόκεζεο, δελ ζπληζηά ιόγν κε ρνξήγεζεο ησλ 

πξνζσξηλώλ κέηξσλ, δεδνκέλεο κάιηζηα ηεο πεξηνξηζκέλεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ησλ 

δηαδηθαζηώλ ελώπηνλ ηεο Αλαζεσξεηηθήο Αξρήο Πξνζθνξώλ.   
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Με βάζε όια ηα πην πάλσ ζεσξνύκε όηη ε ρνξήγεζε ησλ πξνζσξηλώλ κέηξσλ είλαη πξνο ην 

δεκόζην ζπκθέξνλ θαηά ηα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 24 ηνπ Ν.104(Ι)/2010.  Ωο εθ ηνύηνπ 

απνθαζίδνπκε νκόθσλα ηελ ρνξήγεζε πξνζσξηλώλ κέηξσλ γηα αλαζηνιή ηεο δηαδηθαζίαο 

αλάζεζεο ή ηεο εθηέιεζεο πξάμεο ή απόθαζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ή ηεο ππνγξαθήο 

ηεο ζύκβαζεο, ζην δηαγσληζκό κε αξ. 087/2015 κέρξη ηελ έθδνζε ηειηθήο απόθαζεο ηεο 

Αλαζεσξεηηθήο Αξρήο Πξνζθνξώλ επί ηεο Πξνζθπγήο 65/2015.   


