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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. 25/2012 
 

 

Η παξνύζα εμέηαζε αθνξά ηελ ρνξήγεζε πξνζωξηλώλ κέηξωλ γηα αλαζηνιή ηεο 

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

ηεο ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο, ζηελ Πξνζθπγή κε αξηζκό 25/2012 πνπ θαηαρωξήζεθε 

ζηελ Αλαζεωξεηηθή Αξρή Πξνζθνξώλ δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν. 104(Θ)/2010 

αλαθνξηθά κε ην Δηαγωληζκνύ αξ. ΔΘΔΜ/18/2011 κε ηίηιν «Διαγωνιζμός για ηην παροτή 

σπηρεζιών μίζθωζης λεωθορείων για ηην εθαρμογή ηοσ Στεδίοσ Διακίνηζης ηων 

Εθνοθροσρών ηης Εθνικής Φροσράς». 

 

 

Καηά ηελ ελώπηνλ καο δηαδηθαζία ν Δηθεγόξνο ηωλ Αηηεηώλ δήηεζε ηε ρνξήγεζε 

πξνζωξηλώλ κέηξωλ ηζρπξηδόκελνο όηη πηζαλνινγείηαη ζνβαξά ε παξάβαζε ηνπ 

ηζρύνληνο δηθαίνπ γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην έληππν ηεο πξνζθπγήο θαη όηη 

δελ ζα επεξεαζηεί θαζ’ νηνλδήπνηε ηξόπν αξλεηηθά ην δεκόζην ζπκθέξνλ, ελώ 

παξάιιεια ζα απνηξαπεί ε πεξαηηέξω δεκηά ηωλ ζπκθεξόληωλ ηωλ Αηηεηώλ.   

 

 

Οη εθπξόζωπνη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο αλέθεξαλ όηη θέξνπλ έλζηαζε ζηελ ρνξήγεζε 

Πξνζωξηλώλ Μέηξωλ γηα αλαζηνιή ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ή ηεο εθηέιεζεο πξάμεο ή 

απόθαζεο ηεο ή ηεο ππνγξαθήο ηεο ύκβαζεο, θαζόηη νη Αηηεηέο δελ έρνπλ απνδείμεη 

έθδειε παξαλνκία θαη αλεπαλόξζωηε νηθνλνκηθή βιάβε ώζηε λα δηθαηνινγείηαη ε 

έθδνζε Πξνζωξηλνύ Μέηξνπ.  Η Αλαζέηνπζα Αξρή ζεωξεί όηη ελήξγεζε λνκόηππα θαη ε 

απόθαζε είλαη θαζόια έγθπξε θαη λόκηκε.   

 

 

Με βάζε ηα πην πάλω θαη ζπλππνινγίδνληαο ηηο πηζαλέο ζπλέπεηεο ηωλ πξνζωξηλώλ 

κέηξωλ γηα όια ηα ζπκθέξνληα πνπ ελδέρεηαη λα δεκηωζνύλ, θαζώο θαη ην δεκόζην 

ζπκθέξνλ θαηά ηα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 24 ηνπ Ν. 104(Θ)/2010 ε Αλαζεωξεηηθή 

Αξρή Πξνζθνξώλ θξίλεη όηη ζηνηρεηνζεηνύληαη ιόγνη ρνξήγεζεο πξνζωξηλώλ κέηξωλ.  
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Ωο εθ ηνύηνπ απνθαζίδνπκε νκόθωλα ηελ ρνξήγεζε πξνζωξηλώλ κέηξωλ γηα αλαζηνιή 

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

ή ηεο ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο, ζην Δηαγωληζκνύ κε αξ. ΔΘΔΜ/18/2011 κέρξη ηελ 

έθδνζε ηειηθήο απόθαζεο ηεο Αλαζεωξεηηθήο Αξρήο Πξνζθνξώλ επί ηεο Πξνζθπγήο 

25/2012. 

 
 
  


