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Η 

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ  

6ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 

 

Συνήλθε στην έδρα της την 8η Ιουλίου 2021 με την εξής σύνθεση: 

Χρήστος Σώκος Πρόεδρος, Ιωάννα Θεμελή Εισηγήτρια και Γερασιμούλα-

Μαρία Δρακονταειδή Μέλη. 

Για να εξετάσει το αίτημα αναστολής του διαγωνισμού, που 

ενσωματώνεται στην από 28.06.2021 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) 

ΑΕΠΠ 1311/29.06.2021 Προδικαστική Προσφυγή της εταιρείας με την 

επωνυμία …, όπως εκπροσωπείται νόμιμα. 

 

Κατά τoυ ΓΕΝΙΚΟY ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟY ... «...» (εφεξής αναθέτουσα 

αρχή), όπως εκπροσωπείται νόμιμα. 

 

Με την προδικαστική προσφυγή στην οποία σωρεύεται και αίτημα 

αναστολής του διαγωνισμού, η προσφεύγουσα αιτείται να ακυρωθεί η με αριθ. 

12/2021 διακήρυξη της αναθέτουσας αρχής, ως προς το διακριτό τμήμα 41 

αυτής ήτοι ως προς το είδος: ΡΟΜΠΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ UV,ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ - ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΑΥΤΟ 79.838,71€ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) (ΚΗΜΔΗΣ .../16-6-2021, 

ΕΣΗΔΗΣ ..., ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην ΕΕΕΕ 9-6-2021). 

 

Η συζήτηση άρχισε αφού άκουσε την Εισηγήτρια Ιωάννα Θεμελή 

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα 

Σκέφτηκε κατά τον Νόμο 

 

        1. Επειδή για την άσκηση της προσφυγής έχει καταβληθεί και δεσμευτεί 

το νόμιμο παράβολο σύμφωνα με τα άρθρα 363 του ν. 4412/2016 και 5 του 

Π.Δ. 39/2017, ποσού 600 ευρώ με βάση την προσυπολογιζόμενη αξία του 

διακριτού τμήματος 41 της διακήρυξης σχετικά με το οποίο ασκείται η 
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προσφυγή (βλ. ηλεκτρονικό παράβολο με κωδικό ..., και το από 30-6-2021 

υπηρεσιακό ηλεκτρονικό μήνυμα του αρμόδιου υπαλλήλου ΑΕΠΠ). 

         2. Επειδή, στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας που εμπίπτει στην 

αρμοδιότητα της ΑΕΠΠ καθ΄ ύλην και κατά χρόνο λόγω προυπολογιζόμενης 

αξίας της προμήθειας και χρόνου δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, 

εμπροθέσμως προσηκόντως και μετ’ εννόμου συμφέροντος ασκήθηκε με 

ανάρτηση στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού την 28-6-2021 η υπό 

κρίση προσφυγή κατά της προσβαλλόμενης διακήρυξης που αναρτήθηκε στο 

ΚΗΜΔΗΣ την 16-6-2021, η δε προσφυγή δεν προκύπτει ως προδήλως εν 

συνόλω απαράδεκτη ή ουσία αβάσιμη.  

3. Επειδή, η περάτωση του χρόνου υποβολής προσφορών ορίστηκε 

την 30-7-2021 (όρος 1.5 της διακήρυξης), ήτοι προ του χρόνου έκδοσης της 

απόφασης επί της προσφυγής, η συζήτηση της οποίας ορίστηκε για την 6-8-

2021 με την υπ΄ αριθ. 1643/2021 Πράξη, και επομένως σύμφωνα με το άρθ. 

367 παρ. 1 του ν. 4412/2016, η απόφαση ΑΕΠΠ μέλλει να εκδοθεί έως την 

26-8-2021. Συνεπώς για τους λόγους αυτούς, αν δεν ανασταλεί ο 

διαγωνισμός, διακινδυνεύεται η λυσιτέλεια της προδικαστικής προστασίας της 

προσφεύγουσας η οποία επικαλείται  αδυναμία συμμετοχής της στον 

διαγωνισμό λόγω των πλησσομένων με την προσφυγή τεχνικών 

προδιαγραφών, συγχρόνως δε, αν τυχόν κριθεί βάσιμος κάποιος ισχυρισμός 

της, χωρίς να έχει ανασταλεί ο διαγωνισμός  καταλείπεται ως μόνο 

αποτέλεσμα, η ματαίωση της διαδικασίας, ένεκα και της αδυναμίας 

επαναφοράς στο προ λήξης υποβολής προσφορών στάδιο και τούτο εις 

βλάβη και της αναθέτουσας και των τυχόν προσφερόντων. Αντίθετα, η 

αναστολή της συνέχισης του διαγωνισμού και της περάτωσης του χρόνου 

λήξης υποβολής προσφορών και τούτο, όχι αορίστως αλλά με παράταση 

αυτού σε χρόνο συγκεκριμένο μεταγενέστερο πάντως της παρέλευσης του 

αποκλειστικού προς έκδοση απόφασης, κατ’ άρ. 365 παρ. 4 και 367 παρ. 1 ν. 

4412/2016 διάστημα, ήτοι μετά το πέρας της 26-8-2021, δεν πιθανολογείται 

ότι δημιουργεί οιονδήποτε κίνδυνο και βλάβη για οιοδήποτε μέρος. Συνεπώς 

πληρούνται οι προϋποθέσεις και οι σκοποί λήψης προσωρινών μέτρων 

σύμφωνα με το άρθ. 366 παρ. 1 του ν. 4412/2016  «..2. Με την απόφαση .. 
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μπορεί να διατάσσονται προσωρινά μέτρα για να .. αποτραπεί η ζημία των 

θιγόμενων συμφερόντων…» 

4. Επειδή, επομένως το αίτημα προσωρινών μέτρων πρέπει να γίνει 

δεκτό, να ανασταλεί η πρόοδος του διαγωνισμού και να παραταθεί ο 

καταληκτικός χρόνος υποβολής προσφορών σε σημείο μετά την παρέλευση 

της 26-8-2021. 

Για τους λόγους αυτούς 

 

Δέχεται το Αίτημα Προσωρινών Μέτρων.  

Αναστέλλει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας για το είδος με 

α/α 41 ΡΟΜΠΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 

UV,ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ και διατάσσει την μετάθεση του χρόνου υποβολής των 

προσφορών για το είδος αυτό σε σημείο μετά την παρέλευση της 26-8-2021. 

 

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε την 8-7-2021 και εκδόθηκε στις 9-7-2021. 

 

           Η Πρόεδρος                                                    Ο Γραμματέας  

Χ.ΖΑΡΑΡΗ        Β.Γ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ 

       Αναπληρούσα ως προς  την έκδοση  

τον αναπληρωτή Πρόεδρο του 6ου Κλιμακίου  

σύμφωνα με τις με αρ.  

72 και 85/2021 Πράξεις Προέδρου ΑΕΠΠ 

                                

   


