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Προσφυγή Αρ. 53/2016 

 
 
 
Μεταξύ: 
 
   CARRIAREL TRADING LTD 
        Αιτούντων 
                          ν. 
 
   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΜΥΝΑΣ 
 
        Αναθέτουσας Αρχής 
 
 
 
Αναθεωρητική Αρχή  Έφη Παπαδοπούλου, Πρόεδρος 
Προσφορών:   Λοΐζος Κάππας, Μέλος 
    Γιώργος Αναστασίου, Μέλος 
    Σόλων Παπαθεοχάρους, Μέλος 
    Βασίλης Πάλµας, Μέλος 
 
 
 
Αιτούντες:    CARRIAREL TRADING LTD 
 Αντιπροσωπεύθηκε από τον: 

1.  Χρίστο Σταύρου, Εκπρόσωπο αιτούσας Εταιρείας 
 

 
Αναθέτουσα Αρχή:   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ 
         Αντιπροσωπεύθηκε από τους: 

1. Αντισµήναρχο Ανδρόνικο Ξυδά, Προϊστάµενο Τοµέα 
     Προσφορών ΥΠΑΜ. 

2.  Ταγµατάρχη Έλλη Χρυσοστόµου, Λειτουργό Προσφορών ΥΠΑΜ 
3.  Επιλοχία Χαρίκλεια Τσάππα, Λειτουργό Προσφορών ΥΠΑΜ  

 
 
 
Ηµεροµηνία έκδοσης Απόφασης Π.Μ.:  22 Σεπτεµβρίου, 2016 
------------------------------------------------------------- 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ 
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Ή ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΠΡΑΞΗΣ Ή ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ Ή ΤΗΣ 
ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΑΡ. 53/2016  
   

Η παρούσα διαδικασία αφορά την εξέταση χορήγησης προσωρινών µέτρων για 

αναστολή της διαδικασίας ανάθεσης ή της εκτέλεσης πράξης ή απόφασης της 

Αναθέτουσας Αρχής ή της υπογραφής της σύµβασης, στην Προσφυγή µε αριθµό 

53/2016 αναφορικά µε το ∆ιαγωνισµό αρ. ∆Ι∆Μ/25/2015 µε τίτλο «Προµήθεια 

40.000 Εσωρούχων (φανέλες βαµβακερές και σλιπ) για κάλυψη αναγκών της 

Εθνικής Φρουράς». 

Κατά την ενώπιον µας διαδικασία ο εκπρόσωπος της Αναθέτουσας Αρχής έφερε 

ένσταση στη χορήγηση Προσωρινών Μέτρων. Ανέφερε ότι η απόφαση ήταν 

νόµιµη και σύµφωνη µε τούς όρους του ∆ιαγωνισµού και την κείµενη νοµοθεσία. 

Οι Αιτητές, συνέχισε, ήταν µεν οι φθηνότεροι προσφοροδότες αλλά 

αποκλείστηκαν διότι δεν ανταποκρίθηκαν σε ουσιώδη όρο του ∆ιαγωνισµού.  

Συγκεκριµένα, δεν επισύναψαν το Έντυπο 9. Ανέφερε επίσης ότι οι Αιτητές δεν 

έχουν αποδείξει το ενδεχόµενο έκδηλης παρανοµίας και ανεπανόρθωτης 

οικονοµικής βλάβης, ώστε να δικαιολογείται η έκδοση προσωρινού µέτρου.  

Απαντώντας σε ερώτηση πρόσθεσε ότι το αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού αφορά 

τους νεοσύλλεκτους του 2017 και ότι από την υπογραφή της σύµβασης, µέχρι την 

παράδοση, θα χρειαστούν περίπου 7 µήνες.   
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Ο εκπρόσωπος των Αιτητών υποστήριξε ότι εφόσον η υποβολή της προσφοράς 

έγινε ηλεκτρονικά και µ’ αυτή στάληκε και το Έντυπο 9 η Αναθέτουσα Αρχή θα 

µπορούσε, σύµφωνα και µε τούς όρους, να ζητήσει διευκρινίσεις.  Σ’ ότι αφορά το 

αντικείµενο του διαγωνισµού και την ανάγκη άµεσης υπογραφής της σύµβασης 

υποστήριξε ότι εφόσον η παράδοση αφορά τους νεοσύλλεκτους του 2017, δεν 

υπάρχει οτιδήποτε το κατ’ επείγον.  Η εξέταση και ολοκλήρωση της προσφυγής 

δεν θα επηρεάσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής.  

Συνεπώς κατέληξε δικαιολογείται η χορήγηση των Προσωρινών Μέτρων.  Εν 

πάση περιπτώσει ανέφερε δικαιολογείται και από το γεγονός ότι η προσφορά τους 

είναι η φθηνότερη εντός προδιαγραφών και συνεπώς η κατακύρωση του 

∆ιαγωνισµού σ’ αυτούς είναι προς το δηµόσιο συµφέρον. 

Αφού συνεκτιµήσαµε όλα όσα τέθηκαν ενώπιον µας και ιδιαίτερα ότι το 

αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού, η παράδοση του οποίου θα πρέπει να γίνει πριν από 

το καλοκαίρι του 2017, θεωρούµε ότι η χορήγηση προσωρινών µέτρων είναι προς 

το δηµόσιο συµφέρον κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 24 του Ν.104(Ι)/2010. Ως   

εκ τούτου  αποφασίζουµε οµόφωνα την χορήγηση προσωρινών µέτρων για 

αναστολή της διαδικασίας ανάθεσης ή της εκτέλεσης πράξης ή απόφασης της 

Αναθέτουσας Αρχής ή της υπογραφής της σύµβασης, στο διαγωνισµό αρ. 

∆Ι∆Μ/25/2015 µέχρι την έκδοση τελικής απόφασης της Αναθεωρητικής Αρχής 

Προσφορών επί της Προσφυγής 53/2016. 


