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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. 38/2014
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
38/2014 αλαθνξηθά κε ην Δηαγσληζκό αξ. 7/2013 κε ηίηιν «Παποσή Υπηπεσιών για
την Ανάπτςξη Ολοκληπωμένος Πληπουοπιακού Σςστήματορ Λιμενικήρ Κοινότηταρ και
την Ππομήθεια Εξοπλισμού».
Καηά ηελ ελώπηνλ καο δηαδηθαζία ε δηθεγόξνο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ελεκέξσζε ηελ
Αλαζεσξεηηθή Αξρή Πξνζθνξώλ όηη ε αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ ηνπ παξόληνο
δηαγσληζκνύ γίλεηαη ζε ηξία (3) ζηάδηα, (έιεγρνο δηθαηώκαηνο ζπκκεηνρήο, ηερληθή
αμηνιόγεζε, νηθνλνκηθή αμηνιόγεζε) θαη όηη ε πξνζθνξά ησλ Αηηεηώλ απνξξίθζεθε
από ην πξώην ζηάδην. Επίζεο ζεκείσζε όηη ε Αλαζέηνπζα Αξρή δελ έρεη πξόζεζε λα
πξνρσξήζεη ζην άλνηγκα ησλ νηθνλνκηθώλ θαθέισλ, νύηε λα πξνβεί ζε θαηαθύξσζε
πξηλ από ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ελώπηνλ ηεο Αλαζεσξεηηθήο Αξρήο
Πξνζθνξώλ. πλεπώο, δήισζε όηη απνδέρεηαη ηε ρνξήγεζε Πξνζσξηλώλ Μέηξσλ
κέρξη ηελ εμέηαζε θαη ηειηθή απόθαζε ηεο Αλαζεσξεηηθήο Αξρήο Πξνζθνξώλ,
λννπκέλνπ όηη κπνξεί λα πξνρσξήζεη κε ηελ ηερληθή αμηνιόγεζε ησλ ππόινηπσλ
πξνζθνξώλ.
Ο δηθεγόξνο ησλ Αηηεηώλ δήηεζε ηε ρνξήγεζε πξνζσξηλώλ κέηξσλ ζηε βάζε ησλ
ιόγσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην έληππν ηεο πξνζθπγήο θαη ζπκθώλεζε κε όζα ε
δηθεγόξνο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο αλέθεξε.
Με βάζε ηα όζα αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθπγή θαη ιακβάλνληαο ππόςε όζα

ε

Αλαζέηνπζα Αξρή έρεη δειώζεη ελώπηνλ καο, ζεσξνύκε όηη ε ρνξήγεζε ηνπο 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 ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο, ζην δηαγσληζκό
αξ.7/2013 κέρξη ηελ έθδνζε ηειηθήο απόθαζεο ηεο Αλαζεσξεηηθήο Αξρήο Πξνζθνξώλ
επί ηεο Πξνζθπγήο 38/2014. Η Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί λα πξνρσξήζεη

ζην

δεύηεξν ζηάδην, δειαδή ζην ζηάδην ηεο ηερληθήο αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ πνπ
έρνπλ πεξάζεη επηηπρώο από ην πξώην ζηάδην.

