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H ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

2Ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Συνήλθε στην έδρα της, στις 30 Μαΐου 2019, με την εξής σύνθεση: 

Μαρία Μανδράκη Πρόεδρος, Αργυρώ Τσουλούφα - Εισηγήτρια -  δυνάμει της 

με αρ. 736/2019 Πράξης της Προέδρου του Κλιμακίου και Νικόλαο Σαββίδη, 

Μέλη. 

Για να εξετάσει το αίτημα αναστολής – προσωρινών μέτρων, το 

οποίο σωρεύεται στην Προδικαστική Προσφυγή με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 

(ΓΑΚ) - Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 597/20-05-2019 

του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «................... και με διακριτικό τίτλο 

«..................», που εδρεύει στο .................., επί της οδού .................. αρ. 

……, όπως νόμιμα εκπροσωπείται (εφεξής «προσφεύγων» ή 

«προσφεύγουσα»). 

Κατά του .................., που εδρεύει στην .................. (εφεξής 

«Αναθέτουσα Αρχή» ή «..................» ή «ΑΑ») και κατά της με αρ. 

8/03.05.2019 ( θέμα 6° ) Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 

αναθέτουσας αρχής, στο πλαίσιο της διακήρυξης με αρ. .................. του 

ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια 

«..................» για .................. ...................................., προϋπολογιζόμενης 

δαπάνης, σύμφωνα με τη σύμβαση, 254.577,00€ συµπ. Φ.Π.Α 24% µαζί µε 

την ετήσια παράταση και για τις δύο .................. .................................... (για 

ένα (1) έτος 122.429,91€ συµπ. του Φ.Π.Α και µε δυνατότητα παράτασης ενός 

(1) έτους 122.429,91 € συµπ. του Φ.Π.Α για την .................. ..................ς και 

για ένα (1) έτος 4.858,41€ συµπ. του Φ.Π.Α και µε δυνατότητα παράτασης 

ενός (1) έτους 4.858,41€ συµπ. του Φ.Π.Α για την..................), για τους 

λόγους που αναφέρονται στην υπό εξέταση προσφυγή.  

Η συζήτηση άρχισε αφού άκουσε την Εισηγήτρια, Αργυρώ Τσουλούφα 
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Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα 

Σκέφτηκε κατά τον Νόμο και έκανε ομόφωνα δεκτά τα εξής: 
 

1. Επειδή, με την με αρ. .................. διακήρυξη το Γενικό 

.................. .................. προκήρυξε ανοιχτό, δημόσιο, κάτω των ορίων 

ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ: .................. για την προμήθεια 

«..................» για .................. ...................................., σύμφωνα με τα όσα 

ορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 

254.577,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και του δικαιώματος 

προαίρεσης, και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για το σύνολο των 

υπό προμήθεια ειδών (εφεξής «διαγωνισμός»). Κάθε διαγωνιζόμενος 

δικαιούται να υποβάλει προσφορά για το σύνολο των ειδών ή για μεμονωμένα 

είδη. 

2. Επειδή, με την υπό εξέταση Προδικαστική Προσφυγή, που 

χρεώθηκε στο 2ο Κλιμάκιο ΑΕΠΠ με το από 20-05-2019 ενημερωτικό 

ηλεκτρονικό μήνυμα του Προέδρου της, ο προσφεύγων, πέραν του αιτήματος 

της ακύρωσης της προσβαλλόμενης πράξης, αιτείται και να ανασταλεί η 

διαγωνιστική διαδικασία, μέχρις εκδόσεως απόφασης επί της προσφυγής του.  

3. Επειδή, για την άσκηση της Προσφυγής προκύπτει πως 

καταβλήθηκε και δεσμεύτηκε το νόμιμο παράβολο (ηλεκτρονικό παράβολο με 

κωδικό ..................), ποσού 600,00€.  

4. Επειδή, η υπό εξέταση Προδικαστική Προσφυγή ασκήθηκε με 

την χρήση του τυποποιημένου εντύπου που παρατίθεται στο Παράρτημα Ι του 

Π.Δ. 39/2017, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 αυτού και την παρ. 2 του 

άρθρου 362 του Ν. 4412/2016.   

5. Επειδή, ο διαγωνισμός, ενόψει του αντικειμένου του 

(προμήθεια), της συνολικής εκτιµώµενης αξίας της σύμβασης 254.577,00€, 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και του δικαιώματος προαίρεση και του 

χρόνου εκκίνησης της διαγωνιστικής διαδικασίας εμπίπτει στο πεδίο 
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εφαρμογής της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, υπάγεται δε συναφώς και στις διατάξεις 

του ν. 4412/2016. Συνακόλουθα, η κρινομένη διαφορά διέπεται από τις 

διατάξεις του Βιβλίου IV του νόμου αυτού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 345 παρ. 1 και την περ. γ΄ της παρ. 7 του άρθρου 379 αυτού, όπως η 

παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε εντέλει από την παρ. 4 του άρθρου 43 

του ν.4487/2017 (Φ.Ε.Κ. Α΄116/9-8-2017), η δε Α.Ε.Π.Π. ενώπιον της οποίας 

ασκείται η προδικαστική προσφυγή είναι αρμόδια για την εξέτασή της.  

6. Επειδή, όπως προκύπτει από τα μηνύματα που έχουν αναρτηθεί 

μέσω της λειτουργικότητας της επικοινωνίας στον ηλεκτρονικό τόπο του 

διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (α/α. Συστήματος ..................), η προσφυγή 

ασκήθηκε εμπρόθεσμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ. 1 περ. γ 

του π.δ. 39/2017 και το άρθρο 361 παρ. 1 περ. α του ν. 4412/2016, αφού η 

γνώση της προσβαλλόμενης διακήρυξης έλαβε χώρα την 10η Μαΐου του έτους 

2019 (ανάρτηση στο διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού) και η υπό εξέταση 

προσφυγή κατατέθηκε την 20η Μαΐου του ίδιου έτους, ήτοι εντός του εκ του 

νόμου προβλεπόμενου δεκαημέρου.  

7. Επειδή, ο προσφεύγων ισχυρίζεται ότι: Το Γενικό .................. 

Λακωνίας συνέταξε και δημοσίευσε την αρ. .................. διακήρυξη ανοικτού 

τακτικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια «..................» για 

.................. ..................................... Κατά τους όρους τις διακήρυξης και στις 

τασσόμενες προθεσμίες κατέθεσε μεταξύ άλλων και φάκελο με τα έγγραφα 

και τα δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του. Για την αξιολόγηση των 

τεχνικών προσφορών συντάχθηκε το αρ. 176/08.01.2019 πρακτικό 

αξιολόγησης της επιτροπής διενέργειας του άνω διαγωνισμού και το πρακτικό 

τούτο εγκρίθηκε με την αρ. 2α/1.02.2019 (θέμα 12°) Απόφαση Διοικητικού 

Συμβουλίου της άνω αναθέτουσας αρχής. Στην συνέχεια συντάχθηκε το αρ. 

4048/11.04.2019 πρακτικό επαναξιολόγησης προσφορών από την επιτροπή 

διενέργειας του διαγωνισμού και το πρακτικό τούτο επικυρώθηκε με την αρ. 8η 

/03.05.2019 (θέμα 6°) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της αναθέτουσας 

αρχής, σύμφωνα με την οποία ο προσφεύγων αποκλείστηκε από το επόμενο 

στάδιο του διαγωνισμού και απορρίφθηκε η τεχνική προσφορά του διότι σε 
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αυτήν επισηµαίνονται έγγραφα ως εµπιστευτικά, χωρίς, όµως, η εταιρεία, ως 

όφειλε από το άρθρο 21 του Ν. 4412 2/106 (παρ. 2.4.2.3 της διακήρυξης), να 

αναφέρει τις διατάξεις νόµων ή τις διοικητικές πράξεις που επιτάσσουν την 

εµπιστευτικότητα τους. Ωστόσο, κατά τον προσφεύγοντα, η απόφαση αυτή 

ερείδεται στον νόμο και στη διακήρυξη διότι η παράλειψή του να αναφέρει τις 

διατάξεις ή τις διοικητικές πράξεις που επιτάσσουν την εµπιστευτικότητα των 

εγγράφων του δεν αποτελεί λόγο αποκλεισμού, η απόφαση δεν έχει σαφή 

αιτιολογία και σε κάθε περίπτωση η αναθέτουσα παρέλειψε παράνομα να τον 

καλέσει, ως όφειλε, σύμφωνα με το άρθρο 102 ν. 4412/2016 να τον καλέσει 

να συμπληρώσει το κενό της μη αναφοράς των νόμων ή των διοικητικών 

πράξεων που επέβαλαν την εμπιστευτικότητα εγγράφων και δικαιολογητικών 

της τεχνικής προσφοράς του.  

8. Επειδή, με το με αρ. Φ/Γ/4/5861/28-05-2019 έγγραφο της, η 

αναθέτουσα αρχή απέστειλε τις απόψεις της. 

9. Επειδή, μετά ταύτα, ο προσφεύγων επιδιώκει την αναστολή 

προόδου της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

10. Επειδή, στον όρο 2.4.6 της διακήρυξης προβλέπονται οι λόγοι 

απόρριψης προσφορών : «H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του 

ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε 

περίπτωση, προσφορά : α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον 

τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριμένα στις 

παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και 

τρόπος υποβολής προσφορών)…» . Περαιτέρω, στον όρο 2.4.2 προβλέπεται 

ότι:  «… 2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα 

ακόλουθα: (α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –

Τεχνική Προσφορά» … και (β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική 

Προσφορά» … κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά. Από τον 

προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα 

στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16. Εφόσον ένας 
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οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω 

ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει 

ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν 

την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. Δεν χαρακτηρίζονται 

ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις 

προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της 

τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της». 

11. Επειδή, κατ’ άρ. 21 Ν. 4412/2016 ορίζονται τα ακόλουθα «1. 

Εκτός αν προβλέπεται άλλως στο παρόν Βιβλίο (άρθρα 3 έως 221) ή σε άλλες 

διατάξεις, ιδίως στο άρθρο 1 του π.δ. 28/2015 (Α` 34) και στο άρθρο 24 του V. 

2121/1993 (Α` 25), και με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων σχετικά με τη 

δημοσιοποίηση των συναπτόμενων συμβάσεων και την ενημέρωση των 

υποψηφίων και των προσφερόντων, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 64 και 70, 

η αναθέτουσα αρχή δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει 

οικονομικοί φορείς και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές, 

συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των τεχνικών ή εμπορικών απορρήτων και 

των εμπιστευτικών πτυχών των προσφορών. 2. Οι αναθέτουσες αρχές 

μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις στους οικονομικούς φορείς, με σκοπό την 

προστασία του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών, τις οποίες 

παρέχουν οι αναθέτουσες αρχές καθ’ όλη τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων. 

Μπορούν επίσης να απαιτήσουν από τους οικονομικούς φορείς να 

διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό τους, 

τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν 

κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της σύμβασης. 3. Εφόσον ένας οικονομικός 

φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού 

ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις 

σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την 

εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 4. Δεν χαρακτηρίζονται ως 

εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες 

ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς 

που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 5. Το δικαίωμα πρόσβασης στα 
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έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων ασκείται, σύμφωνα με 

τους όρους του άρθρου 1 του άρθρου πρώτου του π.δ. 28/2015 (Α`34).». Εκ 

των ως άνω συνάγεται ότι (βλ. Αποφάσεις ΑΕΠΠ 505, 658 και 565/2018) ότι 

καταρχήν οι προσφέροντες έχουν τη δυνατότητα υποβολής εγγράφων της 

προσφοράς τους ως εμπιστευτικών, πλην όμως η κρίση περί του αν 

πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για τον οικείο χαρακτηρισμό, απόκειται 

στην αναθέτουσα, η οποία είναι κατά νόμο αρμόδια και μόνη τεχνικά 

δυνάμενη εξάλλου να άρει την εμπιστευτικότητα και να καταστήσει τα έγγραφα 

προσβάσιμα στους έτερους μετέχοντες. Η δε μη πλήρωση των όρων της ως 

άνω διάταξης επάγεται την άρση του χαρακτηρισμού εγγράφου ως 

εμπιστευτικού από την αναθέτουσα, όχι όμως και τον αποκλεισμό της 

προσφοράς του προσφέροντος που δήλωσε την οικεία εμπιστευτικότητα ή τη 

μη αποδοχή των οικείων εγγράφων του. Ειδικότερα (βλ. Απόφαση ΑΕΠΠ 

237/2018) η παραπάνω διάταξη κατά το ως άνω περιεχόμενό της θεσπίζει 

όρους για τη δημοσιοποίηση πληροφοριών περί των προσφορών μεταξύ των 

συμμετεχόντων σε διαγωνισμό, επαφίει δε στην αναθέτουσα την αρμοδιότητα, 

η οποία εξάλλου υλοποιείται δια του εκ μέρους της χειρισμού των οικείων 

πληροφοριών μέσω ΕΣΗΔΗΣ, να κρίνει το άξιο προστασίας και τη νομιμότητα 

της εμπιστευτικότητας και αναλόγως να το διατηρεί ή να το αίρει. Επομένως, η 

ως άνω διάταξη απευθύνεται αληθώς στην αναθέτουσα και δεν θεσπίζει 

όρους που διέπουν αυτές καθαυτές τις προσφορές άρα και λόγους 

αποκλεισμού αυτών, αφού η τελική σχετική κρίση επαφίεται στην αναθέτουσα, 

η οποία είναι και ο τελικός χειριστής της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών 

και ο αποφαινόμενος για τη σχετική τους διαβάθμιση. Εξάλλου, οι 

προσφέροντες δια της επιλογής τους να χαρακτηρίσουν ως εμπιστευτικό 

κάποιο έγγραφο, εν τοις πράγμασι απλώς προτείνουν και αιτούνται στην 

αναθέτουσα τον χαρακτηρισμό αυτό, δεδομένου ότι αυτή έχει οποτεδήποτε τη 

δυνατότητα και αρμοδιότητα να τον άρει ή να τον διατηρήσει.  

12. Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 366 του Ν. 

4412/2016: «1. Η ΑΕΠΠ μπορεί ύστερα από αίτημα του προσφεύγοντος ή 

αυτεπαγγέλτως και μετά από κλήση της αναθέτουσας αρχής προ τριών (3) 
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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. Η απόφαση να μη χορηγηθούν προσωρινά μέτρα δε θίγει τις λοιπές 

αξιώσεις που προβάλλει το πρόσωπο που έχει ζητήσει τη χορήγηση των εν 

λόγω μέτρων» 

13. 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 της προόδου της διαγωνιστικής 

διαδικασίας». 

14. Επειδή, συνακόλουθα, η απόφαση επί του αιτήματος 

αναστολής – λήψης προσωρινών μέτρων, σκοπεί να αποτρέψει τη δημιουργία 

ανεπανόρθωτων καταστάσεων ή δύσκολα αναστρέψιμων λόγω της προόδου 

του διαγωνισμού. Ετέρωθεν, δεν θα πρέπει και η ίδια η απόφαση να 

δημιουργεί τέτοιες καταστάσεις, οδηγώντας σε πλήρη ικανοποίηση του 

ασφαλιστέου δικαιώματος, αφού η ισχύς της είναι προσωρινή και δεν θα 

πρέπει να επηρεάζει κατά τούτο την απόφαση επί της προδικαστικής 

προσφυγής. Στο πλαίσιο αυτό, σκοπός της απόφασης επί αιτήματος 

αναστολής – λήψης προσωρινών μέτρων είναι η διασφάλιση των 

αμφισβητούμενων δικαιωμάτων των προσφευγόντων μέχρι την οριστική κρίση 
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της διαφοράς και ειδικότερα η ρύθμιση μέχρι τότε μιας κατάστασης προς 

αποτροπή επικείμενου κινδύνου ή ανεπανόρθωτης βλάβης ή ζημίας.  

15. Επειδή, τα ανωτέρω, άλλωστε, στοιχούν, 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.   

16. Επειδή, εφόσον εικάζεται ζημία του προσφεύγοντος από την 

προσβαλλόμενη απόφαση, κατά παράβαση διατάξεων ενωσιακού ή εθνικού 

δικαίου, σύμφωνα με τον πιο πάνω τουλάχιστον λόγο της υπό εξέταση  

προσφυγής, παρέλκει στο παρόν στάδιο η εξέταση για την πιθανολόγηση των 

λοιπών της λόγων της, οι οποίοι πάντως δεν πιθανολογείται ότι είναι 

προδήλως αβάσιμοι.  

17. Επειδή, λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω και κατόπιν 

επισκόπησης της διακήρυξης, η υπό εξέταση προσφυγή, κατά την κρίση του 

επιληφθέντος Κλιμακίου, δεν είναι ούτε προδήλως απαράδεκτη, ούτε 

προδήλως αβάσιμη. Και τούτο, διότι πέραν των προϋποθέσεων του 

παραδεκτού που αυτή πληροί, επιπλέον, τουλάχιστον ο ισχυρισμός του 

προσφεύγοντος περί του ότι η μη αναγραφή των διατάξεων ή διοικητικών 

πράξεων που επιβάλλουν τον χαρακτηρισμό ενός εγγράφου εμπιστευτικού 

δεν αποτελεί λόγο αποκλεισμού, δεν μπορεί να απορριφθεί ως προδήλως 

αβάσιμος σύμφωνα και με την ως άνω σκ. 11.  

18. Επειδή, ωστόσο, οριστική κρίση, ωστόσο, επί της ουσίας των 

ισχυρισμών του προσφεύγοντος φορέα δεν είναι δυνατόν να διαλάβει το 

επιληφθέν Κλιμάκιο της ΑΕΠΠ στα στενά χρονικά πλαίσια εντός των οποίων 
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καλείται να αποφασίσει επί του αιτήματος προσωρινής προστασίας, αλλά θα 

διαλάβει κατά την διαδικασία για την έκδοση της οριστικής απόφασης επί της 

προσφυγής.  

19. Επειδή, προϋπόθεση της από την Α.Ε.Π.Π. παροχής 

προσωρινών μέτρων είναι α) η παραδεκτή άσκηση της προσφυγής, β) η 

επίκληση βλάβης του προσφεύγοντος ως στοιχείο του παραδεκτού της 

προσφυγής θεμελιώνοντας το έννομο συμφέρον του, γ) η απλή 

πιθανολόγηση βασιμότητας έστω κι ενός εκ των προβαλλόμενων λόγων, 

καθώς καθίσταται σαφές ότι προδήλως αβάσιμη, όπως και προδήλως 

απαράδεκτη, προσφυγή δεν δύναται να θεμελιώσει αίτημα αναστολής και δ) 

να μην προκύπτει από τη στάθμιση όλων των συμφερόντων των 

εμπλεκομένων μερών που ενδέχεται να ζημιωθούν, καθώς και του δημόσιου 

συμφέροντος, ότι οι πιθανές αρνητικές συνέπειες από τη χορήγηση των 

προσωρινών μέτρων είναι περισσότερες από τα οφέλη.  

20. Επειδή, η ζημία του προσφεύγοντος, της αναθέτουσας αρχής 

αλλά και του καθ’ ου φορέα εκ της συνέχισης του διαγωνισμού, είναι πρόδηλη 

και οπωσδήποτε μη αμελητέα. Και τούτο διότι, μεσούσης της αμφισβήτησης 

της νομιμότητας της κρίσης επί της αξιολόγησης των δικαιολογητικών 

συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών, η συνολική νομιμότητα της όλης 

διαδικασίας τίθεται συνεκδοχικώς εν αμφιβόλω, τυχόν μάλιστα ακύρωση της 

προσβαλλόμενης, θα καταστήσει αυτοτελώς μη νόμιμη την έτερη εκτελεστή 

πράξη της έγκρισης πρακτικού οικονομικών προσφορών, όσο και της 

έγκρισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης οδηγώντας τοιουτοτρόπως, 

πιθανόν, σε επόμενο στάδιο προσφυγών, υποχρέωση της αναθέτουσας να 

ακυρώνει πράξεις και χρονοτριβή εις βάρος της ολοκλήρωσης της διαδικασίας 

ανάθεσης, τα οποία δύνανται να αποφευχθούν δια της αναστολής της 

διαδικασίας. 

21. Επειδή, βάσει και των ανωτέρω, επιβάλλεται να ληφθούν μέτρα 

προσωρινής προστασίας, το πλέον πρόσφορο δε και συγχρόνως αναγκαίο 

και υπό στενή έννοια αναλογικό, για την προσωρινή προστασία των 
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διακινδυνευόμενων συμφερόντων, μέτρο είναι η αναστολή προόδου της 

διαγωνιστικής διαδικασίας, και, ιδίως, η αναστολή της πρόσκλησης στον 

προσωρινό ανάδοχο για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης και έγκρισης 

αυτών για το επίμαχο είδος, έως την έκδοση αποφάσεως επί της υπό εξέταση 

προσφυγής από την Α.Ε.Π.Π. Η αναστολή αυτή δεν διατάσσεται με αόριστη, 

αλλά με βεβαία, πλην 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, ώστε να 

προστατευθούν και τα συμφέροντα της Αναθέτουσας Αρχής για ταχεία 

πρόοδο αυτής.  

22. Επειδή, κατ’ ακολουθία, το αίτημα αναστολής –προσωρινών 

μέτρων του προσφεύγοντος πρέπει να γίνει δεκτό.  

 

                       Για τους λόγους αυτούς 

 

Δέχεται το αίτημα περί αναστολής-προσωρινών μέτρων που 

σωρεύεται στην υπό εξέταση Προδικαστική Προσφυγή. 

Αναστέλλει την πρόοδο του διαγωνισμού με αντικείμενο την 

προμήθεια «..................» για .................. ...................................., 

προϋπολογιζόμενης δαπάνης, σύμφωνα με τη σύμβαση, 254.577,00€ 

συµπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% καθώς και του ποσού της ετήσιας 

παράτασης και για τις δύο .................. ...................................., με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 

μόνο βάσει τιμής.  

 

 

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη, στις 30 Μαΐου   

2019, συντάχθηκε την ίδια ημέρα από την Εισηγήτρια και εκδόθηκε 

αυθημερόν.  
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    Η Πρόεδρος                                                Η  Γραμματέας   

 

       Μαρία Κων. Μανδράκη                              Αθηνά Μπουζιούρη   

 

 

 

  

 


