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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. 5/2020 

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 

5/2020 αναφορικά με το Διαγωνισμό 232/2019 «Supply or Storage Servers, 

Maintenance and Technical Support».   

Ο δικηγόρος των Αιτητών με την προσφυγή του ζήτησε τη χορήγηση προσωρινών 

μέτρων για το λόγο ότι (α) πιθανολογείται σοβαρή παραβίαση του ισχύοντος 

δικαίου, β) με την έκδοση τους θα αποτραπεί περαιτέρω ζημιά των Αιτητών γ) οι 

διαδικασίες ενώπιον της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών είναι σύντομες και ως 

εκ τούτου δεν θα προκληθεί οποιαδήποτε ζημιά στο δημόσιο συμφέρον.    

Η δικηγόρος της Αναθέτουσας Αρχής με επιστολή της ημερομηνίας 17.3.2020 

ενημέρωσε την Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών ότι δεν φέρει οποιαδήποτε 

ένσταση στη χορήγηση Προσωρινών Μέτρων μέχρι την τελική απόφαση της 

Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών επί της Προσφυγής.   

Ενόψει των μέτρων που έχουν ληφθεί για περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού 

κρίναμε, δεδομένου του περιεχομένου της επιστολής της Αναθέτουσας Αρχής, ότι 
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η παρουσία των Αιτητών κατά την ημερομηνία ορισμού της υπόθεσης δεν είναι 

αναγκαία εάν δεν είχαν οτιδήποτε να προσθέσουν.   Ο δικηγόρος των Αιτητών με 

επιστολή του ημερ. 18.3.2020 πληροφόρησε την Αρχή ότι οι Αιτητές δεν έχουν 

οτιδήποτε άλλο να προσθέσουν πέραν των λόγων που αναφέρονται στην Προσφυγή 

τους.  

Με βάση τα όσα αναφέρονται στην προσφυγή και λαμβάνοντας υπόψη τη θέση της 

Αναθέτουσας Αρχής θεωρούμε ότι η χορήγηση των 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 με αρ. 

232/2019 μέχρι την έκδοση τελικής απόφασης της Αναθεωρητικής Αρχής 

Προσφορών επί της Προσφυγής 5/2020.   


