Αριθμός απόφασης: Α279/2020

Η
ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α.Ε.Π.Π.)
7ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Συνήλθε στις 14 Δεκεμβρίου 2020 με την εξής σύνθεση: Χρυσάνθη
Ζαράρη- Πρόεδρος και Eισηγήτρια, Μιχάλης Σειραδάκης και Χρυσάνθη
Χαραλαμποπούλου, Μέλη.
Για να εξετάσει το αίτημα αναστολής και λήψης κατάλληλων
προσωρινών μέτρων που ενσωματώνεται στην από 7.12.2020 με Γενικό
Αριθμό Κατάθεσης ΑΕΠΠ 1844/08.12.2020 Προδικαστική Προσφυγή του
οικονομικού φορέα με την επωνυμία «“...”» που εδρεύει στο “…”, νομίμως
εκπροσωπούμενου.
Κατά του “...” (εφεξής αναθέτουσα αρχή) όπως νόμιμα εκπροσωπείται.
Με την υπό εξέταση Προδικαστική Προσφυγή στην οποία σωρεύεται και
αίτημα λήψης κατάλληλων προσωρινών μέτρων, ο προσφεύγων επιδιώκει να
ακυρωθούν οι προσβαλλόμενοι όροι της διακήρυξης με ΑΔΑΜ “...” (αρ.
ΕΣΗΔΗΣ “...”) καθ’ ο μέρος θέτουν ως προϋπόθεση συμμετοχής την κατοχή
πτυχίου 1ης τάξεως και άνω στην κατηγορία των υδραυλικών ή ΗΜ εργασιών.
Η συζήτηση άρχισε αφού άκουσε την Εισηγήτρια Χρυσάνθη Ζαράρη
Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα
Σκέφτηκε κατά τον Νόμο
1. Επειδή, για την άσκηση της υπό εξέταση προσφυγής έχει
καταβληθεί e-παράβολο, σύμφωνα με τα άρθρα 363 του Ν.4412/2016 και 5
του ΠΔ 39/2017, ύψους

2.420,00 ευρώ (βλ. ηλεκτρονικό παράβολο με
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κωδικό “...”και έγγραφο της ΓΓΠΣ σύμφωνα με το οποίο το εν λόγω παράβολο
είναι ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟ.
2.Επειδή με την

υπ’ αριθμ. “...” Προκήρυξη η αναθέτουσα αρχή

προκήρυξε Ανοιχτό Ηλεκτρονικό μειοδοτικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων για
την ανάθεση του έργου «“...”. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο
ποσό των € 478.122,27 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.). Η δε καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών ορίσθηκε η 14.12.2020.
3. Επειδή η διακήρυξη καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ) με Α.Δ.Α.Μ. : “...” καθώς και στην διαδικτυακή πύλη
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, όπου έλαβε συστημικό αριθμό “...”.
4. Επειδή ο προσφεύγων απέστειλε στην ΑΕΠΠ στις 07.12.20220 την
υπό εξέταση προδικαστική προσφυγή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
έχοντας κάνει χρήση του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι του
π.δ/τος 39/2017.
5. Επειδή η προσβαλλόμενη διακήρυξη, ως εκ του αντικειμένου της,
της προϋπολογισθείσας δαπάνης αλλά και του χρόνου εκκίνησης της
διαδικασίας ανάθεσης, εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου ΙV του Ν.
4412/2016.
6. Επειδή, σε συνέχεια των ανωτέρω, νομίμως εισάγεται η υπό
εξέταση προδικαστική προσφυγή ενώπιον του κρίνοντος Κλιμακίου κατόπιν
της με αρ. 2175/08.12.2020 Πράξης της Προέδρου ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΜΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ

ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

&

ΕΙΣΗΓΗΤΗ- ΚΛΗΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΨΕΩΝ ΕΠΙ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ
ΜΕΤΡΩΝ».
7. Επειδή σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως προβολής τους από την
αναθέτουσα αρχή ή τον παρεμβαίνοντα, οι προϋποθέσεις παραδεκτού της
προδικαστικής προσφυγής, μεταξύ των οποίων και η κατά νόμο κατάθεσης
της, ελέγχονται αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια κατά περίπτωση σύνθεση
εξέτασης της προσφυγής (βλ. κατ’ αναλογία ΣτΕ 2080/2016, 5/2006,
3078/2005, 1461/2003, κα), ανεξαρτήτως τυχόν προβολής τους από τα
ενδιαφερόμενα μέρη.
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8. Επειδή το άρθρο 362 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και το άρθ. ορίζει ότι :
«

1.

Η

προδικαστική

προσφυγή

κατατίθεται

ηλεκτρονικά

στον

ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού. Σε περίπτωση που η διαγωνιστική
διαδικασία δεν διενεργείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, η προδικαστική
προσφυγή κατατίθεται στην ΑΕΠΠ. Η προδικαστική προσφυγή περιέχει τις
νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά της».
9. Επειδή το άρθρο 8 παρ. 3 και 4 του ΠΔ. 39/2017 « Κανονισμός
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της ΑΕΠΠ (Α 64) ορίζει ότι :
« … 3. Η προσφυγή κατατίθεται στον ηλεκτρονικό τόπο του
διαγωνισμού και κοινοποιείται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
στην ΑΕΠΠ. Ως ημερομηνία υποβολής της προσφυγής θεωρείται η
ημερομηνία ηλεκτρονικής καταχώρισης αυτής στον ηλεκτρονικό τόπο του
διαγωνισμού. 4. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), η οποία
πιστοποιείται

από

τη

Διεύθυνση

Ανάπτυξης

και

Υποστήριξης

του

Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, ή σε περίπτωση που
η

διαγωνιστική

διαδικασία

προδικαστική

προσφυγή

ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου

δεν

διενεργείται

κατατίθεται
(email).

μέσω

ηλεκτρονικά
Ως

του
στην

ημερομηνία

ΕΣΗΔΗΣ,
ΑΕΠΠ

υποβολής

η

μέσω
της

προσφυγής θεωρείται η ημερομηνία παραλαβής της από την ΑΕΠΠ μέσω του
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από
την παραλαβή της προσφυγής, η ΑΕΠΠ ειδοποιεί ηλεκτρονικά τον
προσφεύγοντα για την παραλαβή

της

προσφυγής

και τον αριθμό

πρωτοκόλλου αυτής…».
10. Επειδή στο άρθ. 2 παρ. 1, περ. 32 και 33 του ν. 4412/2016 με τον
τίτλο «Ορισμοί (άρθρο 2 και άρθρο 33 παρ. 1 εδάφιο β΄ της Οδηγίας
2014/24/ΕΕ και άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)», προβλέπεται ότι « 1. Για
τους σκοπούς του παρόντος εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί: …32) ως
«Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» νοείται το
Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα
3
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αναγκαία στοιχεία για τον προγραμματισμό και τη σύναψη δημοσίων
συμβάσεων και συμβάσεων, κατά την έννοια της διάταξης της περίπτωσης 5
της παρούσας παραγράφου, με τη χρήση και εφαρμογή Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), 33) ως «χρήστες ΕΣΗΔΗΣ»
νοούνται οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς και οι οικονομικοί φορείς
που χρησιμοποιούν το ΕΣΗΔΗΣ…»
11. Επειδή στο άρθ. 22 του ν. 4412/2016 με τον τίτλο «Κανόνες που
εφαρμόζονται στις επικοινωνίες (άρθρο 22 παράγραφοι 1- 5 της Οδηγίας
2014/24/ΕΕ)», ορίζεται ότι «1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του
άρθρου 36, όλες οι επικοινωνίες, καθώς και όλες οι ανταλλαγές
πληροφοριών δυνάμει του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 3 έως 221) ιδίως η
ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τις
απαιτήσεις του παρόντος άρθρου, των άρθρων 36 και 37 και του
Παραρτήματος IV του Προσαρτήματος Α΄. Τα εργαλεία και οι συσκευές που
χρησιμοποιούνται για τις επικοινωνίες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, καθώς και τα
τεχνικά χαρακτηριστικά τους, δεν δημιουργούν διακρίσεις, είναι γενικώς
προσιτά και διαλειτουργικά με τις γενικά χρησιμοποιούμενες ΤΠΕ, και δεν
περιορίζουν την πρόσβαση των οικονομικών φορέων στη διαδικασία
σύναψης σύμβασης.….»
12. Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν. 4412/2016 με τίτλο
«Υποχρέωση

χρήσης

–

Λειτουργία

ΕΣΗΔΗΣ»

ορίζεται ότι «1.

Οι

αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. σε όλα
τα στάδια της διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων του παρόντος
νόμου, με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ,
χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 2. Το Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. οφείλει να
συμμορφώνεται

με:

α)

τις

απαιτήσεις

του

Παραρτήματος

IV

του

Προσαρτήματος Α΄ και β) τους κανόνες του παρόντος άρθρου και των
άρθρων 22 και 37. Πέραν των ανωτέρω το Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. οφείλει να τηρεί τα
οριζόμενα: α) στο ν. 3979/2011 (Α΄ 138) και στην κατ’ εξουσιοδότηση αυτού
εκδοθείσα νομοθεσία, ιδίως στο Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης (ΠΗΔ), το οποίο κυρώθηκε με την ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012
4
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απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης (Β΄ 1301) και β) στο π.δ. 25/2014 (Α΄ 44). 3. Με κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ρυθμίζονται τα τεχνικά ζητήματα που
αφορούν την ανάθεση και εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων έργων,
μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών
υπηρεσιών σχετικά με :α) τον προσδιορισμό του περιεχομένου, των κανόνων
και λεπτομερειών χρήσης των επιμέρους εργαλείων του ΕΣΗΔΗΣ, όπως της
διαδικτυακής

διαχείρισης

αιτημάτων

και

πληροφοριών,

της

χρήσης

προτύπων και υποδειγμάτων, της ηλεκτρονικής κοινοποίησης, …, β) τους
όρους και τις προϋποθέσεις για την υποβολή, τη γνωστοποίηση, τη διακίνηση
εγγράφων μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, τον τύπο και το περιεχόμενό τους, τον
προσδιορισμό του χρόνου αποστολής ή παραλαβής και τον υπολογισμό των
προθεσμιών, τεκμήρια γνωστοποίησης και απόκτησης πρόσβασης από τον
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, καθώς και τον τρόπο και την απόδειξη
πρόσβασης σε έγγραφα μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και χορήγησης αντιγράφων
δ) τον καθορισμό και την εφαρμογή μέτρων εκπαίδευσης των χρηστών, μέσω
σχετικών προγραμμάτων και σεμιναρίων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης ή με
τη σύνταξη κωδίκων πρακτικής και ε) τους όρους και προϋποθέσεις που
εξασφαλίζουν, σε τεχνικό επίπεδο, την αδιάλειπτη και ορθή λειτουργία του
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. 4. Με κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων, καθώς και του κατά περίπτωση αρμόδιου
Υπουργού, ρυθμίζονται τα τεχνικά ζητήματα που αφορούν τη διαλειτουργική
σύνδεση του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. με την Εθνική Βάση Δεδομένων Δημοσίων
Συμβάσεων της Αρχής και τα πληροφοριακά συστήματα των αναθετουσών
αρχών, και των πάσης φύσεως φορέων του δημόσιου τομέα, όπως το Γενικό
Εμπορικό Μητρώο, το Μητρώο Δεσμεύσεων του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους, τα σχετικά Μητρώα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων (ΜΕΚ, ΜΕΕΠ, κ.λπ.), του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ του ν.
3862/2010 (Α΄ 112), όπως εκάστοτε ισχύει, το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό
Σύστημα παρακολούθησης συγχρηματοδοτούμενων έργων, και με κάθε άλλο
5
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πληροφοριακό σύστημα που κρίνεται απαραίτητο για την παρακολούθηση
των δημοσίων συμβάσεων για ελεγκτικούς, δημοσιονομικούς, στατιστικούς
και λοιπούς σκοπούς των φορολογικών ασφαλιστικών, δικαστικών και
εισαγγελικών αρχών, καθώς, και με τα πληροφοριακά συστήματα της
Ένωσης και άλλων κρατών-μελών..»
13. Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4412/2016 με τίτλο
«Πολιτική ασφαλείας ΕΣΗΔΗΣ (άρθρο 22 παρ. 6 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)»
ορίζεται ότι « … 4. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του
ΕΣΗΔΗΣ, η οποία οφείλεται σε γεγονότα ανωτέρας βίας, η αναθέτουσα αρχή
λαμβάνει άμεσα όλα τα απαιτούμενα μέτρα κυρίως για την τήρηση του
ελάχιστου διαστήματος για την υποβολή των προσφορών και των αιτήσεων
συμμετοχής, όπως ιδίως η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας και η
σχετική δημοσίευσή της. Η ανωτέρω αδυναμία πιστοποιείται από τη
Διεύθυνση Ανάπτυξης και Υποστήριξης του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. της Γενικής
Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και, στη συνέχεια, με αιτιολογημένη
απόφασή της, η αναθέτουσα αρχή ρυθμίζει τα της συνέχειας του
διαγωνισμού. 5. Οι χρήστες αποκτούν δικαίωμα χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ,
εφόσον διαθέτουν τα ανάλογα διαπιστευτήρια που απαιτούνται, σύμφωνα με
την απόφαση της παραγράφου 5 του άρθρου 36…»
14. Επειδή στην ΚΥΑ με Αριθμ. 117384/2017 (Β 3821) «Ρυθμίσεις
τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων
έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών
υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» ορίζεται
«Άρθρο 15 Προδικαστικές Προσφυγές - Ενστάσεις. 1. Προδικαστικές
Προσφυγές: 1.1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος, οι
Προδικαστικές Προσφυγές του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016 και με βάση τα
όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, κατατίθενται ηλεκτρονικά βάσει του
τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του
υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή/Αναθέτοντα Φορέα επιλέγοντας
κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας
6
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το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της
παρούσας.»:….
15. Επειδή στη διακήρυξη προβλέπεται ρητά ότι «4.3 Προδικαστικές
Προσφυγές / Προσωρινή δικαστική προστασία …. Η προδικαστική
προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, κατατίθεται
ηλεκτρονικά

βάσει

λειτουργικότητας
Αναθέτουσα

του

τυποποιημένου

«Επικοινωνία»

Αρχή,

του

επιλέγοντας

και

μέσω

της

υποσυστήματος

προς

την

κατά

εντύπου

περίπτωση

την

ένδειξη

«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017
Κ.Υ.Α»….
16. Επειδή από το σύνολο του ισχύοντος νομικού πλαισίου που διέπει
την κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής ενώπιον της ΑΕΠΠ καθώς και
από τους ρητούς και σαφείς όρους της διακήρυξης (βλ. σκέψεις 8 έως και
15),

καθίσταται

αδιαμφισβήτητο

σε

ηλεκτρονικά

διενεργούμενους

διαγωνισμούς με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, η άσκηση της προδικαστικής
προσφυγής υποχρεωτικά κατατίθεται στον «επικοινωνία» του διαγωνισμού
στο ΕΣΗΔΗΣ, δεδομένης της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής διαδικασίας
υποβολής της προσφυγής, και σε κάθε περίπτωση που δεν υφίσταται
αρμοδίως πιστοποιημένη τεχνική αδυναμία του συστήματος, κατά τα ως
άνω.
17. Επειδή οι ως άνω διατάξεις σχετικά με τον τρόπο άσκησης της
προδικαστικής προσφυγής ενώπιον της ΑΕΠΠ, αποκλειστικά διά της
ανάρτησης στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, μέσω της
λειτουργικότητας «Επικοινωνία», είναι υποχρεωτικές, ενώ με αποστολή
ηλεκτρονικού μηνύματος στην ΑΕΠΠ διενεργείται μόνο η κοινοποίηση από
τον οικονομικό φορέα της ήδη κατατεθείσας στο ΕΣΗΔΗΣ και ασκηθείσας
προδικαστικής προσφυγής. Ως εκ τούτου, η αποστολή προδικαστικής
προσφυγής με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ΑΕΠΠ αντί
κατάθεσης αυτής στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ
μέσω της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού τόπου διενέργειας του
διαγωνισμού,

δεν

συνιστά

νόμιμο

και

παραδεκτό

τρόπο

άσκησης

προδικαστικής προσφυγής. Τούτο προκύπτει και εξ αντιδιαστολής, διότι,
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εφόσον πρόκειται περί ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ - ως ο
υπό εξέταση-, ο ίδιος ο νόμος προβλέπει ρητώς και περιοριστικώς μία και
μόνη περίσταση κατά την οποία γίνεται δεκτός και άλλος τρόπος άσκησης
της προσφυγής -πλην της ανάρτησης στο ΕΣΗΔΗΣ- και συγκεκριμένα μόνον
σε περίπτωση πιστοποιημένης τεχνικής αδυναμίας του ΕΣΗΔΗΣ (άρθ. 8
παρ. 4 ΠΔ 39/2017). Συνεπώς, με βάση τις άνω διατάξεις, καθίσταται σαφές
ότι υφίσταται ειδική πρόβλεψη για το παραδεκτό της άσκησης προσφυγής
ενώπιον ΑΕΠΠ, με κατάθεση στον οικείο ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού
στο ΕΣΗΔΗΣ.
18. Επειδή, περαιτέρω, ο τρόπος άσκησης της προδικαστικής
προσφυγής προβλέπεται ρητά στον νόμο, αποτελεί δε, εν πάσει περιπτώσει,
ευθύνη του οικονομικού φορέα ο οποίος οφείλει να επιδεικνύει και την
ανάλογη επιμέλεια. Σε κάθε δε περίπτωση, στο πλαίσιο των διοικητικών
προσφυγών που ασκούνται στο πεδίο των δημοσίων συμβάσεων,
δεδομένου του μικρού κύκλου των αποδεκτών της οικείας νομοθεσίας και της
κατ΄ επάγγελμα και κατά την συνήθη πορεία των πραγμάτων ενασχολήσεώς
τους με τις διαδικασίες των δημοσίων συμβάσεων, αυτοί οφείλουν να
γνωρίζουν τις κρίσιμες διατάξεις (ΟλΣτΕ 876/2013, ΣτΕ 268, 360/2018, 1400,
1595/2016,

3128,

3129/2015,

1072,

1985,

1988/2014,

2886/2013,

2315/2013).
19. Επειδή, επιπλέον, οι διατάξεις που προβλέπουν την προδικαστική
προσφυγή, αφενός, χαρακτηρίζονται ως «δικονομικές» και, αφετέρου,
απευθύνονται σε μικρό κύκλο αποδεκτών που οφείλουν να τις γνωρίζουν
ενόψει της ιδιαιτερότητας του αντικειμένου. Ως εκ τούτου, είναι άμεσης
εφαρμογής, ανεξαρτήτως σχετικής ενημέρωσης από την αρμόδια Αρχή, κι
επομένως, ακόμη και ανεξαρτήτως ρητής και εξαντλητικής αναφοράς των
σχετικών προϋποθέσεων παραδεκτού στην οικεία διακήρυξη. Πολλώ δε
μάλλον, ως εν προκειμένω, που η διακήρυξη σαφώς παραπέμπει στις οικείες
εφαρμοζόμενες διατάξεις του νόμου, όσο και ρητώς έκανε μνεία του τρόπου
άσκησης της προσφυγής με ηλεκτρονική κατάθεση στον τόπο του
διαγωνισμού. Επισημαίνεται επιπλέον, ότι υφίστανται σχετικές οδηγίες που
είναι αναρτημένες στην επίσημη ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ στην στήλη
προδικαστικές προσφυγές, με ρητή μνεία του τρόπου κατάθεσης της
8
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προσφυγής με ανάρτηση στην οικεία ηλεκτρονική σελίδα του διαγωνισμού
στο

ΕΣΗΔΗΣ

http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/prodikastiki_pro
sfigi_diadika sies_2018.pdf).
20. Επειδή, όπως αδιαμφησβήτητα προκύπτει από τα έγγραφα της
διαδικασίας ως είναι αναρτημένα στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού
στο ΕΣΗΔΗΣ, η κρινόμενη προδικαστική προσφυγή, δεν έχει κατατεθεί εκ
του προσφεύγοντος ηλεκτρονικά στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού
στο ΕΣΗΔΗΣ, κατά παράβαση του κανονιστικού πλαισίου περί παραδεκτής
άσκησης της προσφυγής με κατάθεση στον οικείο ηλεκτρονικό τόπο του
διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ. Εν προκειμένω ο προσφεύγων απέστειλε αυτήν
στην ΑΕΠΠ στις 07.12.2020 με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στη
συνέχεια η αναθέτουσα αρχή προέβη στην ανάρτηση της στον ηλεκτρονικό
τόπο του διαγωνισμού. Στη δε προσφυγή δεν υφίσταται ουδεμία αναφορά
περί τεχνικής αδυναμίας του ΕΣΗΔΗΣ πολλώ δε μάλλον πιστοποιημένης,
ώστε να δύναται να θεωρηθεί ότι κατατέθηκε εκ του προσφεύγοντος
παραδεκτώς, αποκλειστικά ενώπιον της ΑΕΠΠ. Επομένως, σε συνέχεια του
συνόλου των ανωτέρω ευχερώς προκύπτει ότι η προσφυγή κατατέθηκε
απαραδέκτως.
21. Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 366 του Ν.4412/2016 και το άρθρο
15 του ΠΔ 39/2017 προβλέπεται 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
της 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 μην χορηγηθούν τα
προσωρινά μέτρα της προηγούμενης παραγράφου αν κρίνει ότι, ύστερα από
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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 δεν θίγει τις λοιπές αξιώσεις
που προβάλλει το πρόσωπο που έχει ζητήσει τη χορήγηση των εν λόγω
μέτρων».
22. 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».
23. Επειδή, εν προκειμένω, προϋπόθεση παροχής προσωρινών
μέτρων υπέρ του αιτούντος είναι α) η παραδεκτή άσκηση της προσφυγής, β)
η ύπαρξη βλάβης του προσφεύγοντος ως στοιχείο του παραδεκτού της
αίτησης θεμελιώνοντας το έννομο συμφέρον τεκμαιρόμενη από την ιδιότητα
της αιτούσας ως προτιθέμενης να συμμετάσχει πλην όμως αποκλειόμενης
λόγω των όρων της Διακήρυξης - και κριτήριο επιλογής του κατάλληλου
ασφαλιστικού μέτρου, γ) η απλή πιθανολόγηση βασιμότητας έστω κι ενός εκ
των προβαλλόμενων λόγων, καθώς καθίσταται σαφές ότι προδήλως αβάσιμη
– ως 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.
24.

Επειδή η υπό κρίση προσφυγή

παρίσταται προδήλως

απαράδεκτη για τους λόγους που αναφέρθηκαν και αναλύθηκαν ανωτέρω.
25. Επειδή γίνεται δεκτή η εισήγηση.
26. Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω, το κρινόμενο αίτημα αναστολής
πρέπει να απορριφθεί.

Για τους λόγους αυτούς
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Αριθμός απόφασης: Α279/2020

Απορρίπτει το αίτημα λήψης μέτρων προσωρινής προστασίας κατά το
σκεπτικό.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 2020 και εκδόθηκε στις 15
Δεκεμβρίου 2020 στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη.

Η Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Χρυσάνθη Γ. Ζαράρη

Ελένη Λεπίδα
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