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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. 27/2014 
 

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 27/2014 αλαθνξηθά κε ην 

Δηαγσληζκό αξ. 13/2014 κε ηίηιν «Πξνζθνξά γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ γηα ηε ζπιινγή θαη 

κεηαθνξά ησλ δσηθώλ ππνπξντόλησλ θαηεγνξίαο 1 θαη 2 ζηηο κνλάδεο επεμεξγαζίαο». 

 

Καηά ηελ ελώπηνλ καο δηαδηθαζία ε δηθεγόξνο ησλ Αηηεηώλ αλάθεξε όηη αηηείηαη ηε 

ρνξήγεζε Πξνζσξηλώλ Μέηξσλ, ηζρπξηδόκελε όηη πηζαλνινγείηαη ζνβαξά ε παξάβαζε ηνπ 

ηζρύνληνο δηθαίνπ ζηε βάζε ησλ όζσλ αλαθέξνληαη ζην έληππν ηεο Πξνζθπγήο.   

 

Οη εθπξόζσπνη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο απάληεζαλ ελ πξώηνηο ππό ηύπνλ πξνδηθαζηηθήο 

έλζηαζεο όηη ε πξνζθπγή είλαη εθπξόζεζκε, αθνύ αθνξά αίηεκα γηα ηξνπνπνίεζε όξσλ 

ηνπ δηαγσληζκνύ θαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 21(4) ηνπ Ν. 104(Ι)/2010, όπνπ θαζνξίδνληαη νη 

πξνζεζκίεο γηα άζθεζε πξνζθπγήο, ε πξνζεζκία έρεη παξέιζεη.  ηε ζπλέρεηα νη 

εθπξόζσπνη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο αλέθεξαλ όηη θέξνπλ έλζηαζε ζηε ρνξήγεζε 

Πξνζσξηλώλ Μέηξσλ, επηθαινύκελνη ηε βιάβε πνπ ζα ππνζηεί ην δεκόζην ζπκθέξνλ εάλ 

απηά ρνξεγεζνύλ, κε ηδηαίηεξε αλαθνξά ζε ελδερόκελν θίλδπλν ζηε δεκόζηα πγεία θαη απηό, 

όπσο αλέθεξαλ, γηαηί ε πθηζηάκελε ζύκβαζε πνπ είρε ππνγξαθεί κε ηνπο εδώ Αηηεηέο ιήγεη 

ηέινο Ινπλίνπ 2014.   

 

Οη Αηηεηέο απάληεζαλ όηη ππέβαιαλ ηελ πξνζθπγή ηνπο εκπξόζεζκα βάζεη ησλ πξνλνηώλ 

ηνπ ζρεηηθνύ λόκνπ, αθνύ ε πξάμε/απόθαζε πνπ πξνζβάιιεηαη είλαη ε κε ηξνπνπνίεζε 

ησλ όξσλ ηνπ δηαγσληζκνύ όπσο είραλ νη ίδηνη εηζεγεζεί ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, θάηη πνπ 

απνξξέεη από ην άξζξν 25(2)(γ) ηνπ Ν. 104(Ι)/2010.   

 

Με βάζε όια ηα πην πάλσ θαη ηα ζηνηρεία πνπ έρνπκε ελώπηνλ καο θαηαιήγνπκε σο εμήο:   
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ε όηη αθνξά ηνπο ηζρπξηζκνύο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ην εθπξόζεζκν ηεο Πξνζθπγήο 

ζεκεηώλνπκε όηη ην ζέκα απηό έρεη εμεηαζηεί θαη απνθαζηζηεί πξνεγνπκέλσο από ηελ 

Αλαζεσξεηηθή Αξρή Πξνζθνξώλ ζε αξθεηέο απνθάζεηο.  Παξαπέκπνπκε ραξαθηεξηζηηθά 

ζηελ απόθαζε ηεο Αλαζεσξεηηθήο Αξρήο Πξνζθνξώλ επί Πξνζσξηλώλ Μέηξσλ ζηελ 

Πξνζθπγή αξ. 14/2011 εκεξνκελίαο 31.3.2011, όπνπ ζρεηηθά κε ην ελ ιόγσ δήηεκα, κεηαμύ 

άιισλ, αλαθέξνληαη ηα αθόινπζα.   

 

«Σύκθσλα κε ηνλ όξν 2.14 ησλ εγγξάθσλ ηνπ δηαγσληζκνύ θαη κε ηνλ Καλνληζκό 18 ηεο 

Κ.Δ.Π. 489/20041 νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ πξνηίζεληαη λα ππνβάινπλ πξνζθνξά έρνπλ ην 

δηθαίσκα λα ππνβάιινπλ ηπρόλ εηζεγήζεηο, ζρόιηα θαη παξαηεξήζεηο αλαθνξηθά κε ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο όξνπο ησλ εγγξάθσλ ηνπ Δηαγσληζκνύ, ελώ ε Αλαζέηνπζα 

Αξρή ελεκεξώλεη κε δηεπθξηληζηηθή επηζηνιή θαη/ή ζπκπιεξσκαηηθά έγγξαθα γηα ηηο 

απνθάζεηο ηεο ηεξνπκέλσλ ησλ λόκηκσλ πξνζεζκηώλ, ήηνη ην αξγόηεξν  6 εκέξεο πξηλ ηελ 

ππνβνιή ησλ πξνζθνξώλ ζύκθσλα κε ηνλ όξν 2.14 θαη ην άξζξν 44(2) ηνπ Ν. 12(Ι)/2006. 

 

Σην άξζξν 19(1) ηνπ Ν. 104(Ι)/2010 πξνβιέπεηαη ην δηθαίσκα άζθεζεο πξνζθπγήο ελαληίνλ 

πξάμεο ή απόθαζεο πνπ πξνεγείηαη ηεο ζύλαςεο ηεο ζύκβαζεο από νπνηνλδήπνηε έρεη ή 

είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί ε ζπγθεθξηκέλε ζύκβαζε θαη ν νπνίνο είρε ππνζηεί ή 

ελδέρεηαη λα ππνζηεί δεκηά από ηελ πξάμε απηή ε νπνία εηθάδεηαη όηη παξαβηάδεη ην ηζρύνλ 

δίθαην.  Η πξνζεζκία δε γηα ππνβνιή πξνζθπγήο ζαθώο νξίδεηαη ζην άξζξν 21(1) ηνπ ίδηνπ 

Νόκνπ θαη ζπλίζηαηαη ζε 15 εκέξεο από ηελ επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο θαηά ηελ νπνία 

απεζηάιε ε ελ ιόγσ απόθαζε ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο (εθόζνλ ε απόθαζε απνζηέιιεηαη κε 

ηειενκνηόηππν ή ειεθηξνληθά κέζα).  

[...] 

Αδηακθηζβήηεηα απηό πνπ πξνζβάιιεηαη ζηελ παξνύζα είλαη ε άξλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο όπσο ηξνπνπνηήζεη ηνπο όξνπο σο αλαγξάθεηαη εηδηθά ζηηο ηειεπηαίεο γξακκέο ηεο 

επίκαρεο επηζηνιήο. Η ελ ιόγσ άξλεζε απνηειεί θαηά ηελ άπνςε καο εθηειεζηή πξάμε 

λνκίκσο πξνζβαιιόκελε κε ηελ παξνύζα πξνζθπγή θαη ππνθείκελε ζε αλαζηνιή. Τν 

δηθαίσκα λα επηδεηεζεί ε σο άλσ ηξνπνπνίεζε δίδεηαη από ηνλ ίδην ην λόκν, ν νπνίνο νξίδεη 

θαη ηελ ππνρξέσζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο λα απαληήζεη ζε ζπγθεθξηκέλε πξνζεζκία.  

                                            
1
 εκεηώλνπκε όηη ν Καλνληζκόο 18 ηεο ΚΔΠ 489/2004 είλαη παλνκνηόηππνο κε ηνλ Καλνληζκό 25 ηεο ΚΔΠ 201/2007 πνπ 

ηζρύεη ζηελ παξνύζα ππόζεζε. 
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Πξάμε πνπ απνξξέεη από άζθεζε δηθαηώκαηνο δελ κπνξεί παξά λα είλαη επηδεθηηθή 

πξνζβνιήο. Η νξζή δηαδηθαζία ζα ήην ελ ησ παξόληη ε άζθεζε ηνπ δηθαηώκαηνο γηα 

ππνβνιή εηζεγήζεσλ, ε δηεμαγσγή έξεπλαο επ’ απηνύ, ε επαθόινπζε έθδνζε απόθαζεο θαη 

ε ελδερόκελε πξνζβνιή ηεο ηειεπηαίαο δηακέζνπ ηεο πξνζθπγήο, δηαδηθαζία πνπ 

αθνινπζήζεθε ζηελ παξνύζα». 

 

πλεπώο κε βάζε ηα πην πάλσ ε πξνδηθαζηηθή έλζηαζε απνξξίπηεηαη. 

 

Αλαθνξηθά κε ηνπο ιόγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο πνπ ε Αλαζέηνπζα Αξρή επηθαιείηαη θαη 

θέξεη έλζηαζε ζηε ρνξήγεζε Πξνζσξηλώλ Μέηξσλ, ήηνη ηνλ θίλδπλν πνπ ελδερνκέλσο λα 

δηαηξέμεη ε δεκόζηα πγεία έλεθα ηνπ γεγνλόηνο όηη ε πθηζηάκελε ζύκβαζε ιήγεη ηέινο 

Ινπλίνπ θαη ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε πξνεγνύκελε ζύκβαζε πνπ είρε δηάξθεηα 7 ρξόληα 

έιεμε αξρηθά ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2013, αλαλεώζεθε γηα έλα κήλα θαη ηνλ Δεθέκβξην ηνπ 2013 

αλαλεώζεθε γηα άιινπο 6 κήλεο, αιιά θαη ηελ αλαθνξά ηνπ Αηηεηή όηη εθόζνλ ηνπ δεηεζεί 

είλαη πξόζπκνο λα επεθηείλεη ηελ πθηζηάκελε ζύκβαζε κέρξη ηελ έθδνζε απόθαζεο από 

ηελ Αλαζεσξεηηθή Αξρή Πξνζθνξώλ, θαη ζπλεπώο ππάξρεη δπλαηόηεηα θάιπςεο ηεο 

αλάγθεο ώζηε λα κε ηίζεηαη ζέκα βιάβεο ηεο δεκόζηαο πγείαο, θξίλνπκε όηη ε επίθιεζε ηεο 

βιάβεο ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή γηα κε ρνξήγεζε 

Πξνζσξηλώλ Μέηξσλ δελ επζηαζεί.   

 

Εμάιινπ ε θαζπζηέξεζε ζηελ πξνθήξπμε ηνπ Δηαγσληζκνύ από ηνλ Ννέκβξην ή ην 

Δεθέκβξην ηνπ 2013 κέρξη θαη ηνλ Απξίιην ηνπ 2014 νθείιεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή.  Ελδεηθηηθή είλαη θαη ε απόθαζε ηεο Αλαζεσξεηηθήο Αξρήο Πξνζθνξώλ 

επί Πξνζσξηλώλ Μέηξσλ ζηελ Πξνζθπγή αξ. 21/2013, εκεξνκελίαο 4.6.2013, όπνπ 

αλαθέξζεθαλ ηα πην θάησ: 

 

«Αθνύ αθνύζακε ηηο εθαηέξσζελ ζέζεηο θξίλνπκε όηη ζπληξέρνπλ ιόγνη γηα ρνξήγεζε ησλ 

πξνζσξηλώλ κέηξσλ θαζόηη ε έλζηαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο δελ κπνξεί λα επζηαζήζεη. 

Η Αλαζέηνπζα Αξρή σο ε απνθιεηζηηθά ππεύζπλε γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ρξόλνπ πξνθήξπμεο 

θαη αλάζεζεο ηνπ δηαγσληζκνύ, όθεηιε λα πξνρσξήζεη κε ηηο δένπζεο ελέξγεηεο γηα λα 

εμαζθαιίζεη ηηο αλαγθαίεο πξνκήζεηεο έγθαηξα. Η παξάιεηςε ηεο λα ην πξάμεη δελ είλαη 

δπλαηόλ λα επελεξγήζεη ελαληίνλ ησλ Αηηεηώλ, εθόζνλ κάιηζηα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα 

θάιπςεο ησλ αλαγθώλ κε ελαιιαθηηθή ιύζε.  
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Αλαθνξηθά κε ην δεκόζην ζπκθέξνλ θξίλνπκε όηη δελ ζπληξέρνπλ ιόγνη γηα κε ρνξήγεζε 

ησλ πξνζσξηλώλ κέηξσλ θαζόηη ν κηθξόο ρξόλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηεο 

δηαδηθαζίαο ελώπηνλ ηεο Αλαζεσξεηηθήο Αξρήο Πξνζθνξώλ δελ κπνξεί λα επεξεάζεη 

ζνβαξά ην ρξόλν πινπνίεζεο ηνπ δηαγσληζκνύ. Θέινπκε όκσο λα ζεκεηώζνπκε όηη 

νπνηαδήπνηε θαζπζηέξεζε έρεη παξαηεξεζεί από ηελ πξνθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνύ κέρξη θαη 

ηελ ηειηθή θαηάιεμε γηα θαηαθύξσζε ηνπ από πιεπξάο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ή 

νπνηνλδήπνηε άιισλ εκπιεθόκελσλ θνξέσλ δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη σο βάζε θαη 

αηηηνινγία γηα επίθιεζε βιάβεο ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο ελώπηνλ ηεο Αλαζεσξεηηθήο 

Αξρήο Πξνζθνξώλ αθνύ νη δηαδηθαζίεο ελώπηνλ ηεο ηειεπηαίαο  έρνπλ ζεζπηζηεί ηόζν κε 

Επξσπατθέο Οδεγίεο όζν θαη κε ηελ Εζληθή Ννκνζεζία. Δελ είλαη απνδεθηό λα ηίζεηαη ζέκα 

ζηελόηεηαο ρξόλνπ από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή όηαλ απηή έρεη, βαζηθά, δεκηνπξγεζεί από 

επηινγέο θαη ρεηξηζκνύο ηεο ίδηαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη όρη από αζηάζκεηνπο 

παξάγνληεο ή απξόβιεπηα γεγνλόηα». 

 

Με βάζε ηα πην πάλσ θαη ζπλππνινγίδνληαο ηηο πηζαλέο ζπλέπεηεο ησλ πξνζσξηλώλ 

κέηξσλ γηα όια ηα ζπκθέξνληα πνπ ελδέρεηαη λα δεκησζνύλ, θαζώο θαη ην δεκόζην 

ζπκθέξνλ θαηά ηα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 24 ηνπ Ν.104(Ι)/2010 ε Αλαζεσξεηηθή Αξρή 

Πξνζθνξώλ θξίλεη όηη ζηνηρεηνζεηνύληαη ιόγνη ρνξήγεζεο πξνζσξηλώλ κέηξσλ.  

 

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 Δηαγσληζκνύ κε αξ. 13/2014 κέρξη ηελ έθδνζε ηειηθήο 

απόθαζεο ηεο Αλαζεσξεηηθήο Αξρήο Πξνζθνξώλ επί ηεο Πξνζθπγήο 27/2014.  


