Αριθμός απόφασης: A10/2021

Η
ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
5ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Συνήλθε στην έδρα της στις 19 Ιανουαρίου 2021 με την εξής
σύνθεση: Μιχαήλ Οικονόμου, Πρόεδρος-Εισηγητής, Σταυρούλα Κουρή και Άννα
Χριστοδουλάκου, Μέλη.
Για να εξετάσει το αίτημα αναστολής - λήψης κατάλληλων
προσωρινών μέτρων που ενσωματώνεται στην από 12.01.2021 προδικαστική
προσφυγή με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) Α.Ε.Π.Π. 107/12.01.2021 της
προσφεύγουσας-ενωσης οικονομικών φορέων με την επωνυμία «…», όπως
νόμιμα εκπροσωπείται.
Κατά

του

...

(εφεξής

«αναθέτουσα

αρχή»),

όπως

νόμιμα

εκπροσωπείται.
Με την προδικαστική προσφυγή η προσφεύγουσα επιδιώκει να
ακυρωθεί εν όλω η προσβαλλόμενη διακήρυξη του ΤΕΕ με αρ. ... (ΑΔΑ:
…).Ταυτόχρονα η προσφεύγουσα σωρεύει στην προσφυγή της και αίτημα να
ανασταλεί η εκτέλεση της προσβαλλόμενης και συγκεκριμένα αιτείται την
αναστολή της διαγωνιστικής διαδικασίας.
Η συζήτηση άρχισε αφού άκουσε τον εισηγητή.
Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα
Σκέφτηκε κατά το Νόμο
1. Επειδή, με την με αρ. πρωτ. ... διακήρυξη του Διεθνούς Ανοικτού
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Άνω των Ορίων του ... προκηρύχτηκε διαγωνιστική
διαδικασία για το Έργο «Σχεδιασμός, Υλοποίηση, θέση και υποστήριξη της
Παραγωγικής Λειτουργίας του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη και του Εθνικού
Μητρώου Υποδομών». Κατά το άρθρο 1.3 της Διακήρυξης με το προκηρυχθέν
έργο

επιδιώκεται

η

δημιουργία

ενός

ολοκληρωμένου

πληροφοριακού

συστήματος, το οποίο θα συγκεντρώνει, συστηματοποιεί και ενσωματώνει
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ψηφιακή γεωχωρική πληροφορία που τηρείται από διαφορετικούς φορείς της
δημόσιας διοίκησης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και αφορά: το καθεστώς
ιδιοκτησίας,

δόμησης,

εκμετάλλευσης

ή

και

προστασίας

της

ακίνητης

περιουσίας. Σκοπός του έργου είναι να καταστεί διαλειτουργικά διαθέσιμο μέσω
ενιαίας διαδικτυακής πλατφόρμας στον πολίτη, στους δημόσιους και ιδιωτικούς
φορείς και επενδυτές για τις οικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες που
σχετίζονται

με

τη

Επιχειρηματικών

Δόμηση

στους

Δραστηριοτήτων,

τομείς:

Τουρισμού,

Ανάπτυξης

Δημοσίων

ΠαραγωγικώνΑκινήτων

και

Κατοικίας. Το έργο αναλύεται σε επιμέρους δράσεις για την τροφοδότηση και
ολοκλήρωση των συστημάτων με τις αναγκαίες προς το σκοπό του
πληροφορίες καθώς και σε επιχειρησιακές λειτουργίες και διαδικασίες για την
ψηφιοποίηση, ενσωμάτωση και τήρηση νέας πληροφορίας, οι οποίες αφορούν,
στη λειτουργική ενοποίηση του Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών «eΠολεοδομία ΙΙΙ» με όλα τα επιμέρους σχετικά ηλεκτρονικά συστήματα και βάσεις
δεδομένων (π.χ. κυρωθέντες Δασικοί Χάρτες, Ορθοφωτοχάρτες, Natura και
πληροφοριακά συστήματα της Ελληνικό Κτηματολόγιο ΑΕ, Β.Δ. Δηλώσεων
Αυθαιρέτων Κτισμάτων και e- Άδειες του …, e-Ευρετήριο Αιγιαλών και χάρτες
αντικειμενικών αξιών της Γ.Γ.Δ.Π. κλπ.) που έχουν αναπτυχθεί μέχρι σήμερα και
αφορούν

το

δομημένο

περιβάλλον,

το

θεσμοθετημένο

χωροταξικό,

πολεοδομικό-ρυμοτομικό και κτιριοδομικό πλαίσιο και το καθεστώς προστασίας,
στην επέκταση αυτών με πρόσθετη πληροφορία για το Νομικό, Χωροταξικό,
Πολεοδομικό-Ρυμοτομικό και Κτιριοδομικό πλαίσιο, με σκοπό τη δημιουργία
ολοκληρωμένων υπηρεσιών «μίας στάσης» για τις Οικονομικές-Επενδυτικές
δραστηριότητες που σχετίζονται με Δόμηση στους τομείς Κατοικίας, Ανάπτυξης
Δημοσίων

Ακινήτων,

Τουρισμού

και

Παραγωγικών-Επιχειρηματικών

Δραστηριοτήτων. στην ένταξη των ανωτέρω ενοποιημένων συστημάτων σε
παραγωγική και υποχρεωτική λειτουργία, με διαρκή επικαιροποίηση της
πληροφορίας τους από εξουσιοδοτημένους χρήστες μηχανικούς, κατόπιν
σχετικής νομοθετικής έγκρισης, μέσω διαδικασιών και πλήρως τεκμηριωμένων
μηχανισμών τήρησης και ενημέρωσης στη δημιουργία και λειτουργία κεντρικής
πύλης ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών μίας στάσης, βασισμένων σε
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ανοιχτά πρότυπα, στη δημιουργία μηχανισμού αξιολόγησης/έγκρισης των
πληροφοριών που υποβάλλονται για ένταξη Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη, με βάση
πρότυπους

δείκτες

επαγγελματίες

αξιολόγησης

μηχανικούς.

στη

δεδομένων
δημιουργία

από

πιστοποιημένους

κρίσιμων

πληροφοριακών

συστημάτων με λειτουργικότητες που στόχο έχουν την ενίσχυση της συνολικής
επάρκειας του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη. Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και
οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Αναλυτική
Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης ή σε άλλο
περιγραφικό

έγγραφο

της

διακήρυξης.

Οι

παρεχόμενες

υπηρεσίες

κατατάσσονται από τη διακήρυξη στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : … Πακέτα λογισμικού και συστήματα
πληροφορικής

…

Υπηρεσίες

τεχνολογίας

των

πληροφοριών:

παροχή

συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη … Υπηρεσίες
ανάπτυξης

λογισμικού

…

Υπηρεσίες

εκπαίδευσης

στον

τομέα

της

πληροφορικής … Υπηρεσίες σάρωσης. Ο Προϋπολογισμός του Έργου –
Εκτιμώμενη Αξία της Σύμβασης ανέρχεται σε € τριάντα έξι εκατομμύρια
εξακόσιες

είκοσι

πέντε

χιλιάδες

Ευρώ

(36.625.000,00

€),

μη

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, προϋπολογισμός με ΦΠΑ 45.415.000,00€,
ΦΠΑ 8.790.000,00€ με δικαίωμα προαίρεσης 50%. Η διακήρυξη προβλέπει ότι
μετά από τη σύναψη της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να
αποφασίσει την άσκηση δικαιώματος προαίρεσης με αύξηση του φυσικού
αντικειμένου της σύμβασης (όπως αυτό περιγράφεται στο Παράρτημα Ι της
διακήρυξης) έως τριάντα τοις εκατό (30%) του συμβατικού τιμήματος, σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα στον Αστικό Κώδικα (βλ. Παρ.4.5.1της διακήρυξης). Η
διάρκεια

της

σύμβασης

ορίζεται

σε

είκοσι

τέσσερις

(24)

μήνες,

μη

συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας επανυποβολής παραδοτέων, όπως
ορίζεται στην Παρ.6.3 της διακήρυξης. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το
δικαίωμα προαιρέσεως να παρατείνει τη διάρκεια της σύμβασης, με μονομερή
της δήλωση (απόφαση) που ασκείται πριν από τη λήξη αυτής, για δώδεκα (12)
επιπλέον μήνες, με έναρξη την επομένη της ημερομηνίας λήξης της αρχικής
σύμβασης και με τους ίδιους όρους αυτής ως προς τα τμήματα του έργου που
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κρίνει αναγκαίο η ίδια και μέχρι του ημίσεως του προϋπολογισμού της αρχικής
σύμβασης. Η εν θέματι διακήρυξη δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 15/12/2020
με ΑΔΑΜ … 2020-15-12 και με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ … .
2. Επειδή, για την άσκηση της κρινόμενης προσφυγής έχει κατατεθεί,
πληρωθεί και δεσμευθεί το νόμιμο παράβολο κατά τις διατάξεις του άρθρου 363
παρ.1 και 2 του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 5 παρ. 1 και 2 του Π.Δ. 39/2017
ύψους 15.000,00 €, επιμεριζόμενο ως εξής κατά τα τρία μέρη της ένωσης
ποσού 5.000 ευρώ έκαστο, ήτοι με κωδικό … και Αποδεικτικό πληρωμής … υπ'
αρ. συναλλαγής …, αρ. παραβόλου … και Αποδεικτικό πληρωμής … υπ' αρ.
αρ. συναλλ. … και το αρ. παραβόλου … με Αποδεικτικό πληρωμής … υπ' αρ.
συναλλαγής: … .
3. Επειδή, η περιλαμβάνουσα το υπό κρίση αίτημα αναστολής
προσφυγή,

ενόψει

του

αντικειμένου

του

διαγωνισμού,

της

συνολικής

προϋπολογισθείσας δαπάνης, σύμφωνα με το άρθρο 345 παρ. 1 του Ν.
4412/2016 και το άρθρο 1 περ. α) του Π.Δ. 39/2017, καθώς και του χρόνου
δημοσίευσης της Διακήρυξης, σύμφωνα με τα άρθρα 5 περ. β), 61 παρ. 1, 376
και 379 παρ. 7 του Ν. 4412/2016, εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων
του Βιβλίου IV του Ν. 4412/2016 και στην καθ’ ύλην και κατά χρόνο
αρμοδιότητα της Α.Ε.Π.Π.
4. Επειδή, η υπό κρίση προσφυγή έχει κατατεθεί νομίμως και
εμπροθέσμως, σύμφωνα με το άρθρο 361 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, το άρθρο 4
παρ. 1 περ. γ) και το άρθρο 8 παρ. 3του Π.Δ. 39/2017, καθώς η
προσβαλλόμενη διακήρυξη δημοσιεύθηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. στις 15.12.2020 και
η προσφυγή κατατέθηκε στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού στις
11.01.2021, δεδομένου ότι η καταληκτική προθεσμία εμπρόθεσμης υποβολής
ήταν η 10η/01/2021 ημέρα Κυριακή και άρα μέρα εξαιρετέα, η δε προσφεύγουσα
δηλώνει ότι έλαβε γνώση της διακήρυξης στις 30.12.2020 και δεν προκύπτει
λήψη γνώσης αυτής εκ μέρους της προσφεύγουσας σε χρόνο προγενέστερο,
που να καθιστά την προσφυγή εκπρόθεσμη. Η προσφυγή κοινοποιήθηκε με
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην Α.Ε.Π.Π. από την προσφεύγουσα στις
11.01.2021.

4

Αριθμός Απόφασης:A10/2021

5. Επειδή, η προσφεύγουσα ασκεί την υπό εξέταση προσφυγή κατ’
αρχήν μετ’ εννόμου συμφέροντος, καθώς, ως προβάλλει, ορισμένοι από τους
προσβαλλόμενους όρους της διακήρυξης καθιστούν αδύνατη τη συμμετοχή της
στο διαγωνισμό.
6. Επειδή, η αναθέτουσα αρχή, με το υπ’ αριθμ. 1109/18.01.2021
υπέβαλε τις από 18/01/2021 απόψεις της στην ΑΕΠΠ επί του σωρευομένου
στην προσφυγή αιτήματος αναστολής, αιτούμενη την απόρριψη του για μια
σειρά από λόγους.
7. Επειδή, κατά τις διατάξεις του άρθρου 366 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’
147/08.08.2016) ορίζεται ότι: «1.Η ΑΕΠΠ, μπορεί, ύστερα από αίτημα του
προσφεύγοντος ή αυτεπαγγέλτως και μετά από κλήση της αναθέτουσας αρχής
προ τριών (3) ημερών, να εκδώσει πράξη αναστολής εκτέλεσης της
προσβαλλόμενης πράξης και να ορίσει τα κατάλληλα μέτρα έως ότου αποφανθεί
για την προσφυγή και, πάντως όχι πέραν της προθεσμίας που ορίζεται στην
παράγραφο 1 του άρθρου 367 για την έκδοση απόφασής της. 2. Με την
απόφαση της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να διατάσσονται προσωρινά
μέτρα για να επανορθωθεί η εικαζόμενη παράβαση ή να αποτραπεί η ζημία των
θιγόμενων

συμφερόντων,

στα

οποία

συμπεριλαμβάνονται

μέτρα

που

αναστέλλουν τη διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης ή την εκτέλεση
οποιασδήποτε απόφασης λαμβάνει η αναθέτουσα αρχή. 3. Η ΑΕΠΠ μπορεί να
αποφασίσει να μη χορηγηθούν τα προσωρινά μέτρα της προηγούμενης
παραγράφου αν κρίνει ότι, ύστερα από στάθμιση όλων των συμφερόντων που
ενδέχεται να ζημιωθούν, καθώς και του δημόσιου συμφέροντος, οι πιθανές
αρνητικές συνέπειες από τη χορήγηση των προσωρινών μέτρων είναι
περισσότερες από τα οφέλη …». Ομοίως, δε, ορίζεται και στις διατάξεις του
άρθρου 15 του Π.Δ. 39/2017 (ΦΕΚ Α’ 64/04.05.2017).
8. Επειδή, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του Ν.4412/2016, επί του
άρθρου 366 αυτού, αναφέρεται ότι: «Δίδεται η δυνατότητα στην ΑΕΠΠ να
διατάξει προσωρινά μέτρα προκειμένου να μην καταστεί αλυσιτελής η αποδοχή
της

προδικαστικής

προσφυγής

λόγω

διαδικασίας».
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9. Επειδή, οίκοθεν προκύπτει ότι η απόφαση επί του αιτήματος
αναστολής – λήψης προσωρινών μέτρων, σκοπεί να αποτρέψει τη δημιουργία
ανεπανόρθωτων καταστάσεων ή δύσκολα αναστρέψιμων λόγω της προόδου
του διαγωνισμού. Στο πλαίσιο αυτό, σκοπός της απόφασης επί αιτήματος
αναστολής

–

λήψης

προσωρινών

μέτρων

είναι

η

διασφάλιση

των

αμφισβητούμενων δικαιωμάτων των προσφευγόντων μέχρι την οριστική κρίση
της διαφοράς και ειδικότερα η ρύθμιση μέχρι τότε μιας κατάστασης προς
αποτροπή επικείμενου κινδύνου ή ανεπανόρθωτης βλάβης ή ζημίας.
10.

Επειδή,

τα

ανωτέρω,

άλλωστε,

ισχύουν,

κατά

τα

παγίως

νομολογιακώς γενόμενα δεκτά και υπό το πρίσμα του προϊσχύσαντος
νομοθετικού πλαισίου (Ν. 3886/2010), που δεν διαφοροποιείται εν προκειμένω
από το ισχύον πλαίσιο του Ν. 4412/16, αναφορικά με το σύστημα παροχής
προσωρινής έννομης προστασίας, κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης
δημοσίων

συμβάσεων,

το

οποίο

αποσκοπεί

στην

προστασία

όσων

ενδιαφέρονται να τους ανατεθούν δημόσιες συμβάσεις, έναντι της βλάβης την
οποία υφίστανται ή ενδέχεται να υποστούν από την πιθανολογούμενη εκ
μέρους της αναθέτουσας αρχής, παράβασης διατάξεων του ενωσιακού ή
εθνικού δικαίου.
11. Επειδή, παρέπεται ότι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για
την ικανοποίηση του αιτήματος αναστολής – ορισμού προσωρινών μέτρων
αποτελούν α) ως προς το παραδεκτό του αιτήματος αναστολής – προσωρινών
μέτρων, το μη προδήλως απαράδεκτο της υπό κρίση προδικαστικής
προσφυγής, β) ως προς το βάσιμο του αιτήματος αναστολής – προσωρινών
μέτρων, η πιθανολόγηση παραβίασης κανόνα του ενωσιακού ή εθνικού δικαίου
για τις δημόσιες συμβάσεις και την ανάγκη λήψης προσωρινών μέτρων για την
άρση δυσμενών από την παράβαση αυτή αποτελεσμάτων ή για την αποτροπή
της ζημίας των συμφερόντων του αιτούντος (βλ. Ράικο, Δίκαιο Δημοσίων
Συμβάσεων, 2014, σελ. 766 επομ.), γ) η ύπαρξη βλάβης του προσφεύγοντος
ως στοιχείο του παραδεκτού της αίτησης, θεμελιώνοντας το έννομο συμφέρον
τουκαι δ) να μην προκύπτει από τη στάθμιση όλων των συμφερόντων των
εμπλεκομένων μερών που ενδέχεται να ζημιωθούν, καθώς και του δημόσιου
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συμφέροντος, ότι οι πιθανές αρνητικές συνέπειες από τη χορήγηση των
προσωρινών μέτρων είναι περισσότερες από τα οφέλη.
12. Επειδή, όπως έχει κριθεί κατά πάγια νομολογία, στο στάδιο εξέτασης
του αιτήματος αναστολής – προσωρινών μέτρων, η επικαλούμενη εκ μέρους
του προσφεύγοντος βλάβη, δέον να συνίσταται όχι απλώς στην επίκληση
παρανομίας ή στην κατά γενικό τρόπο επίκληση παραβάσεως διαφόρων
διατάξεων οποιουδήποτε επιπέδου, αλλά σε μία νομική και πραγματική
κατάσταση, η οποία ανάγεται σε πραγματικά περιστατικά, συγκεκριμένα και
αρκούντως εξειδικευμένα, βάσει των οποίων είτε αποκλείεται είτε καθίσταται
υπερβολικά δυσχερής η συμμετοχή στο διαγωνισμό, είτε προδιαγράφεται άμεσα
ή έμμεσα το αποτέλεσμα λόγω αδυναμίας του προσφεύγοντος να εκπληρώσει
τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, με αποτέλεσμα να δημιουργείται μια
προσωρινά προστατευτέα κατάσταση που να δικαιολογεί τη χορήγηση
προσωρινού μέτρου (ΕΑ ΣτΕ 147/2016, 1140, 1137, 977/2010, 1149/2009,
14/2006).
13. Επειδή, κατά τα προλεχθέντα η υπό κρίση προσφυγή δεν
πιθανολογείται ως προδήλως απαράδεκτη ή ως προδήλως αβάσιμη. Ενόψει,
δε, των προβαλλόμενων με την προσφυγή αιτιάσεων, καθίσταται προφανές ότι
οι ισχυρισμοί της προσφεύγουσας, χρήζουν ενδελεχούς εξέτασης και ερμηνείας
των όρων της διακήρυξης και των σχετικών διατάξεων, υπό το φως της κείμενης
νομοθεσίας και νομολογίας, καθώς και, ενδεχομένως, περαιτέρω αναζήτησης
διευκρινήσεων ή/και εγγράφων (ΑΕΠΠ 4/2017,Α31/2019, Α 68/2019), η σχετική,
δε, κρίση, δεν μπορεί να συναχθεί στο πλαίσιο της προσωρινής προστασίας
(πρβλ. ΕΑ ΣτΕ 496/2011, ΔΕφΑθ46/2015, 41/2015, 35/2015, 10/2015, 9/2015).
14. Επειδή, προς αποφυγή να καταστεί αλυσιτελής η τυχόν αποδοχή της
προδικαστικής προσφυγής λόγω της προόδου της διαγωνιστικής διαδικασίας,
δεδομένου ότι, όπως προαναφέρθηκε, στη διακήρυξη, ορίζεται καταληκτική
ημερομηνία παραλαβής των προσφορών η 20.01.2021, ήτοι ημερομηνία
προγενέστερη αυτής της εξέτασης της προσφυγής (19.02.2021, ορισθείσα με
την υπ’ αριθμ. 121/2021 Πράξη του Προέδρου του κρίνοντος 5ου Κλιμακίου) και
προς αποτροπή ενδεχόμενης βλάβης της προσφεύγουσας σε περίπτωση
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αποδοχής της προδικαστικής προσφυγής κατά της διακήρυξης, παρίσταται
πρόδηλη η αναγκαιότητα αναστολής της εξέλιξης της διαγωνιστικής διαδικασίας
και η συνακόλουθη παράταση της λήξης της προθεσμίας υποβολής των
προσφορών, σε εύλογο χρόνο μετά την έκδοση της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. επί
της προσφυγής, λαμβανομένου υπόψη ότι ο αποκλειστικός χρόνος, κατά το αρ.
367 παρ. 1 Ν. 4412/2016, έκδοσης της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. επί της
προσφυγής, λήγει στις 11.03.2021.
15. Επειδή, προφανείς λόγοι δημοσίου συμφέροντος επιβάλλουν τη
σύναψη της προκηρυχθείσας σύμβασης. Λόγοι, όμως, δημοσίου συμφέροντος
επιτάσσουν εξίσου την τήρηση της νομιμότητας, κατά τη διαδικασία των
διαγωνισμών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, ώστε να γίνεται η ανάθεση
σε νομίμως επιλεγέντα ανάδοχο (ΕΑ ΣτΕ 840/2008).
16. Επειδή, σε κάθε, δε, περίπτωση, από μια γενική θεώρηση και
στάθμιση των συμφερόντων των εμπλεκομένων μερών που ενδέχεται να
ζημιωθούν, καθώς και του δημόσιου συμφέροντος, προκύπτει ότι οι πιθανές
αρνητικές συνέπειες από τη χορήγηση των προσωρινών μέτρων δεν είναι
περισσότερες από τα οφέλη. Το επιχείρημα δε της αναθέτουσας αρχής δια των
απόψεων της, ότι «Με δεδομένο ότι η χρονική διάρκεια του έργου σύμφωνα με
τη Διακήρυξη είναι 24 μήνες, σε περίπτωση που ο διαγωνισμός ανασταλεί,
ανατρέπεται

ο

χρονικός

προγραμματισμός

που

προβλέπεται

στην

προαναφερθείσα Πράξη με απρόβλεπτες συνέπειες για την έγκριση της
χρηματοδότησης του έργου και την απώλεια πόρων, ενδεχόμενη απένταξη του
έργου από το ΠΔΕ. Συναφώς, η αναστολή της προόδου του διαγωνισμού, θα
αποβεί εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος, χωρίς να συντρέχει ανάγκη
προστασίας συμφερόντων τρίτων, με συνέπεια, οι πιθανές αρνητικές συνέπειες
από την αναστολή του διαγωνισμού να είναι προδήλως περισσότερες από τα
οφέλη», είναι απορριπτέο. Τούτο, διότι ο ισχυρισμός αυτός δεν μπορεί να
θεωρηθεί ότι συνιστά επιτακτικό λόγο δημοσίου συμφέροντος, ο οποίος θα
δικαιολογούσε την απόρριψη του αιτήματος αναστολής, με την οποία, εξ άλλου,
ασκείται

δικαίωμα

παροχής

προσωρινής

έννομης

προστασίας

της

προσφεύγουσας, το οποίο κατοχυρώνει η ενωσιακή οδηγία 89/665/ΕΟΚ ως
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ισχύει, διατάξεις, δηλαδή, αυξημένης τυπικής ισχύος. Και τούτο, διότι άλλως η
απλή επίκληση της εντάξεως της εν θέματι προκηρυχθείσας σύμβασης σε
ενωσιακά

προγράμματα,

δηλαδή

γεγονότος

συνήθους

στην

ελληνική

πραγματικότητα, θα μπορούσε αυτή και μόνη να ματαιώνει το προαναφερθέν
δικαίωμα προσωρινής προστασίας, το οποίο θεσπίζουν διατάξεις του ίδιου του
ενωσιακού δικαίου (πρβλ. ΕΑ 380/2006, 599/2007, 34/2007 κ.ά. πρβλ. ΕΑ
458/2006, 998/2004, βλ. ad hoc EA ΣΤΕ 203/20080). Ωσαύτως η κρατούσα ως
άνω νομολογιακή θεώρηση απαντάται και στην θεωρία (βλ. σχολιασμό της ΕΑ
ΣΤΕ 233/2008, Κ. Μπέη, Δίκη, 2008, σελ 1021 επ. για την διαφορά ανάμεσα
στο δημόσιο συμφέρον και το συμφέρον του δημοσίου). Εξάλλου, η αναστολή
αυτή δεν διατάσσεται με αόριστη, αλλά βεβαία και εύλογη για την έκδοση
απόφασης επί της προσφυγής διάρκεια, και πάντως εντός του αποκλειστικού
χρόνου του αρ. 367 παρ. 1 Ν. 4412/2016, χωρίς να καθυστερεί υπέρμετρα τη
διαδικασία (βλ. ad hoc ΑΕΠΠ Επταμελής Σύνθεση Α282/2020 Διαδικασία
Προσωρινής Προστασίας, σκέψη 11).
17. Επειδή, συνακόλουθα, πληρούται η ratio της διάταξης για τη
χορήγηση αναστολής, κατά τα προλεχθέντα, η οποία σκοπεί στην αποτροπή
ανεπανόρθωτων ή δύσκολα αναστρέψιμων καταστάσεων, λόγω της προόδου
του διαγωνισμού.
18. Επειδή, συνεπώς, πρέπει να διαταχθεί, η αναστολή της περαιτέρω
προόδου της διαγωνιστικής διαδικασίας, έως ότου εκδοθεί οριστική απόφαση
επί της προσφυγής.
19. Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω, το κρινόμενο αίτημα αναστολής
πρέπει να γίνει δεκτό.
Για τους λόγους αυτούς
Δέχεται το αίτημα αναστολής.
Αναστέλλει την πρόοδο της οικείας διαγωνιστικής διαδικασίας, ήτοι
την διενέργεια κάθε διαδικαστικής πράξης αφορώσα αυτή, μέχρι την έκδοση
απόφασης επί της κρινόμενης προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με τα
άρθρο 15 παρ. 1 του ΠΔ 39/2017 και άρθρο 366 παρ. 1 του Ν. 4412/2016,
λαμβανομένων υπόψη των διαλαμβανόμενων στη σκ. 14 της παρούσας.
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Κρίθηκε και αποφασίστηκε στις 19 Ιανουαρίου 2021 και εκδόθηκε
αυθημερόν στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕAΣ

Μιχαήλ Οικονόμου

Μαρία Κατσαρού
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