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Η 

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

3Ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

Συνήλθε στην έδρα της στις 16 Μαρτίου 2022 με την εξής σύνθεση: 

Μιχαήλ Διαθεσόπουλος, Πρόεδρος, Μαρία Βύρρα, Εισηγήτρια και Σωτηρία 

Σταματοπούλου, Μέλος.  

Για να εξετάσει το αίτημα αναστολής και λήψης προσωρινών μέτρων 

που ενσωματώνεται στην από 08.03.2022 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) 

ΑΕΠΠ 363/09.03.2022 Προδικαστική Προσφυγή του οικονομικού φορέα 

«……» και με διακριτικό τίτλο «……» (εφεξής ο «προσφεύγων»), όπως 

εκπροσωπείται νόμιμα. 

Κατά τ… ……, όπως νόμιμα εκπροσωπείται (εφεξής «η αναθέτουσα 

αρχή»).  

  Με την Προδικαστική Προσφυγή του, στην οποία σωρεύει και αίτημα 

λήψης προσωρινών μέτρων, ο αιτών επιδιώκει την ακύρωση όρου, που είναι 

περιοριστικός του ανταγωνισμού και έχει συμπεριληφθεί στη διακήρυξη 

……/…… [στο Παράρτημα ΙΙΙ-ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ και συγκεκριμένα στο υποκεφάλαιο «Αποστείρωση του 

ΕΑΑΠ], η οποία δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ την 11.02.2022 με ΑΔΑΜ …… 

και στο ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό …… . 

      Η συζήτηση άρχισε αφού άκουσε την Εισηγήτρια, 

 

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα 

Σκέφτηκε κατά τον Νόμο 

 

 1.Επειδή, όπως προκύπτει από τον φάκελο της υπόθεσης για την 

άσκηση της προσφυγής καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο, σύμφωνα με τις 

διατάξεις των άρθρων 363 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και 5 παρ. 1 του π.δ. 
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39/2017 (ηλεκτρονικό παράβολο  με κωδικό …… ύψους € 1.432,52 

δεσμευμένο όπως προκύπτει από την εκτύπωση της σχετικής σελίδας της 

Γ.Γ.Π.Σ.), το οποίο υπολογίζεται με βάση την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, 

286.904,00€ άνευ ΦΠΑ. 

2.Επειδή η προσφυγή έχει κατατεθεί εμπρόθεσμα, καθώς  αναρτήθηκε 

στο ΕΣΗΔΗΣ στις 08.03.2022, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ. 1 

του ΠΔ 39/2017 και το άρθρο 361 παρ. 1 του Ν. 4412/2016. Ειδικότερα, εν 

προκειμένω, η τελευταία ημέρα της αποκλειστικής δεκαήμερης προθεσμίας 

άσκησης της προσφυγής έληγε στις 09.3.2022, δεδομένου ότι ο προσφεύγων 

τεκμαίρεται ότι έλαβε γνώση της προσβαλλομένης δεκαπέντε (15) ημέρες 

μετά τις 26.02.2022, οπότε αυτή αναρτήθηκε στον διαδικτυακό τόπο του 

ΚΗΜΔΗΣ, ήτοι 11.02.2022.  

           3. Επειδή, στο πλαίσιο διαδικασίας εμπίπτουσας στην αρμοδιότητα της 

ΑΕΠΠ λόγω αξίας και χρόνου αποστολής προς δημοσίευση, ασκείται  η 

προσφυγή κατά  διακήρυξης, επικαλούμενων του προσφεύγοντος παρανομία 

και αδικαιολόγητο των επιμέρους προσβαλλόμενων όρων και ενδιαφερομένου 

προς συμμετοχή, αδυναμία συμμετοχής και σύνταξης προσφοράς, λόγω των 

προσβαλλόμενων όρων και εξαιτίας αδικαιολόγητων και δυσανάλογων όρων 

που τον αποκλείουν και καθιστούν ιδιαίτερα δυσχερή τη συμμετοχή του. Η 

προσφυγή δεν προκύπτει ως εν όλω προδήλως απαράδεκτη ή ουσία 

αβάσιμη, ενώ ειδικότερα ζητήματα παραδεκτού, χρήζοντα ενδελεχούς 

εξέτασης και της ουσίας των επιμέρους ισχυρισμών, δεν λαμβάνονται υπόψη 

στο στάδιο της όλως κατεπείγουσας και προσομοιάζουσας σε προσωρινή 

διαταγή, ενώπιον της ΑΕΠΠ προσωρινής δικαστικής προστασίας. 

4.Επειδή, η περάτωση του χρόνου υποβολής προσφορών πριν την 

έκδοση Απόφασης επί της προσφυγής, διακινδυνεύει τη λυσιτέλεια της 

προδικαστικής προστασίας, περαιτέρω δε, διακινδυνεύοντας αν τυχόν κριθεί 

βάσιμος κάποιος ισχυρισμός του, τη 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 ή τη 

δημιουργία ζητημάτων νομιμότητας στα επόμενα στάδια της αξιολόγησης. 

Αντίθετα, η αναστολή περάτωσης του χρόνου λήξης υποβολής προσφορών 

και δη, όχι αορίστως αλλά με παράταση αυτού σε χρόνο συγκεκριμένο 
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κατόπιν όμως της παρέλευσης του αποκλειστικού προς έκδοση Απόφασης, 

κατ’ άρ. 365 παρ. 4 και 367 παρ. 1 Ν. 4412/2016 διάστημα, με δεδομένο τον 

προσδιορισμό εξέτασης της προσφυγής για την 13.04.2022, ήτοι μετά το 

πέρας της 03.05.2022, δεν πιθανολογείται ότι δημιουργεί οιονδήποτε κίνδυνο 

και βλάβη για οιοδήποτε μέρος, ενώ άλλωστε, αν εκδοθεί νωρίτερα Απόφαση 

επί της προσφυγής, τα προσωρινά μέτρα αυτοδικαίως παύουν να ισχύουν.  

5.Επειδή,  όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, η 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 18.03.2022 ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 11 π.μ. 

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

δεκτό. Να παραταθεί ο καταληκτικός χρόνος υποβολής προσφορών σε 

σημείο μετά την 03.05.2022 και σε κάθε περίπτωση, ως και την έκδοση 

Απόφασης επί της προσφυγής 

            

 

Για τους λόγους αυτούς 

 

Δέχεται το αίτημα παροχής προσωρινής προστασίας. 

Διατάσσει την παράταση του καταληκτικού χρόνου υποβολής προσφορών σε 

σημείο μετά την παρέλευση της 03.05.2022 και σε κάθε περίπτωση, ως και 

την έκδοση Απόφασης επί της προσφυγής. 

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στις 16 Μαρτίου 2022 και εκδόθηκε αυθημερόν 

στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη.  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΔΙΑΘΕΣΟΠΟΥΛΟΣ 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΣΑΠΑΛΙΑΡΗΣ 

 

 


