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Η  

ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ  

[(άρθρο 365 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 

136 του ν. 4782/2021 (36 Α)]   

 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 

 

Συνήλθε στις 13 Μαΐου 2022 υπό την Ειρήνη Αψοκάρδου, Μέλος 

ΕΑΔΗΣΥ κατόπιν της με αρ. 952/2022 Πράξης.   

Για να εξετάσει το από 6-05-2022 αίτημα προσωρινής προστασίας της 

Περιφέρειας ...(εφεξής η «αναθέτουσα αρχή»), όπως εκπροσωπείται νόμιμα, 

κατόπιν ασκήσεως της από 4.05.2022 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) 

ΕΑΔΗΣΥ 645/5.05.2022 Προδικαστικής Προσφυγής του οικονομικού φορέα 

με την επωνυμία «…» και τον  διακριτικό τίτλο «...» (εφεξής η 

«προσφεύγουσα»), που εδρεύει στα …, όπως εκπροσωπείται νόμιμα. 

Με την προδικαστική προσφυγή η προσφεύγουσα αιτείται, μεταξύ 

άλλων, την κήρυξη της ακυρότητας, αναδρομικώς από τη σύναψη της,  της 

από 20.4.2022 σύμβασης (ΑΔΑΜ … της αναθέτουσας αρχής με τη …. που 

έλαβε χώρα κατόπιν της υπ’ αρ. … πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση χωρίς 

δημοσίευση για την ανάθεση του έργου: «...», με κριτήριο ανάθεσης τη 

χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού 111.600,00 ευρώ με ΦΠΑ, που 

καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ) 

στις 4-04-2022 με ΑΔΑΜ …, εκτός ΕΣΗΔΗΣ. 

 

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα 

Σκέφτηκε κατά τον Νόμο 

 

1. Επειδή, για την άσκηση της προσφυγής έχει καταβληθεί παράβολο 

ποσού 600,00 ευρώ (βλ. ηλεκτρονικό παράβολο  με κωδικό …, την από 4-05-

2022 πληρωμή στην … Τράπεζα … και την εκτύπωση από την σελίδα της 

Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου 

Οικονομικών με την ένδειξη «δεσμευμένο»). To ως άνω παράβολο έχει 
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υπολογιστεί από την προσφεύγουσα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα 

άρθρα 363 του Ν.4412/2016 και 5 του ΠΔ 39/2017, ήτοι στο κατώτατο νόμιμο 

ποσό δοθέντος του ότι η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, ανέρχεται σε 90.000 

ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

2. Επειδή στο άρθρο 346 του Ν.4412/2016 προβλέπεται ότι: «1. Κάθε 

ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί σύμβαση των 

περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 και έχει υποστεί ή 

ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 

αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ή εσωτερικής 

νομοθεσίας, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 360 και 

να ζητήσει προσωρινή προστασία, σύμφωνα με το άρθρο 366, ακύρωση 

παράνομης πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με το 

άρθρο 367 ή ακύρωση σύμβασης η οποία έχει συναφθεί παράνομα , σύμφωνα 

με το άρθρο 368 […]». 

3. Επειδή, κατά τις διατάξεις του άρθρου 368 του Ν. 4412/2016, 

ορίζεται ότι: «Με την επιφύλαξη του άρθρου 370 και της παραγράφου 2 του 

άρθρου 371, η ΑΕΠΠ αποφασίζει να κηρύξει την ακυρότητα σύμβασης που 

έχει συναφθεί, εάν διαπιστώσει ότι: 

(α) η αναθέτουσα αρχή έχει αναθέσει τη σύμβαση χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

στις περιπτώσεις που αυτή απαιτείται, κατά παράβαση των ευρωπαϊκών και 

εθνικών κανόνων δημόσιων συμβάσεων· ή 

(β) αν δεν τηρήθηκε η υποχρέωση αναστολής της σύναψης, σύμφωνα 

με το άρθρο 364· ή 

(γ) σε περίπτωση σύναψης συμφωνίας - πλαίσιο και εφαρμογής 

δυναμικού συστήματος αγορών όταν παραβιάζονται οι υποχρεώσεις που 

προκύπτουν είτε από τις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 2, την 

περίπτωση α΄ της παραγράφου 4 και τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 33 

και την παράγραφο 5 του άρθρου 39 είτε από τις περιπτώσεις α΄ και β΄ της 

παραγράφου 2, την περίπτωση α΄ της παραγράφου 4, τις παραγράφους 5 και 

6 του άρθρου 270, κατά περίπτωση».   

4. Επειδή, κατά τις διατάξεις του άρθρου 369 του Ν. 4412/2016, 

προβλέπεται ότι: «1. Η ΑΕΠΠ αποφασίζει να κηρύξει την ακυρότητα 
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σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 368 ύστερα από προδικαστική προσφυγή 

ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα η οποία ασκείται εντός των προθεσμιών 

της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Τα άρθρα 360, 362, 363 και 365 

εφαρμόζονται αναλόγως στην περίπτωση αυτή. 

2. Η προσφυγή ασκείται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από 

την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης κατά τα άρθρα 64, 65, 66, 122 ή 

294, 295, 296 κατά περίπτωση, εφόσον στη δημοσίευση περιλαμβάνεται 

αιτιολογία για τη σύναψη της σύμβασης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης ή από 

την επομένη της ενημέρωσης των ενδιαφερομένων με άλλον τρόπο. Στην 

ενημέρωση αυτή πρέπει να εκτίθενται οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται 

στην παρ. 2 του άρθρου 70 ή στην παρ. 2 του άρθρου 300, αντίστοιχα. Η 

προσφυγή δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να ασκηθεί μετά την πάροδο έξι (6) 

μηνών από την επομένη της σύναψης της σύμβασης. 

3. Η διαδικασία προσφυγής της παραγράφου 1 δεν εφαρμόζεται, σε 

περίπτωση σύναψης συμφωνίας πλαίσιο και εφαρμογής δυναμικού 

συστήματος αγορών, όταν παραβιάζονται οι υποχρεώσεις που προκύπτουν 

είτε από τις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρ. 2, την περίπτωση α΄ της παρ. 4, τις 

παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 33 και την παρ. 5 του άρθρου 39 είτε από 

τις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρ. 2, την περίπτωση α΄ της παρ. 4, τις 

παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 270 και την παρ. 2 του άρθρου 273, κατά 

περίπτωση, αν η αναθέτουσα αρχή έχει αποστείλει την απόφαση ανάθεσης 

μαζί με συνοπτική έκθεση των λόγων της παρ. 2 του άρθρου 70 ή της παρ. 2 

του άρθρου 300, αντίστοιχα, στους ενδιαφερόμενους προσφέροντες, 

αναφέροντας τις προθεσμίες αναστολής σύναψης της σύμβασης και 

εφαρμόσει δεκαήμερη τουλάχιστον προθεσμία αναστολής της σύναψης, από 

την επομένη της αποδεδειγμένης παραλαβής της απόφασης από τους 

ενδιαφερόμενους προσφέροντες. 

4. Η κατάθεση της προσφυγής του παρόντος άρθρου αναστέλλει την 

εκτέλεση της σύμβασης έως την έκδοση απόφασης ΑΕΠΠ, εκτός εάν γίνει 

δεκτό αίτημα προσωρινής προστασίας της αναθέτουσας αρχής που ασκείται 

κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 366. 

5. Η διαδικασία προσφυγής του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζεται: 

α) αν η αναθέτουσα αρχή δημοσίευσε στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης προκήρυξη, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 
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65 του παρόντος ή την παράγραφο 5 του άρθρου 295 του παρόντος, κατά 

περίπτωση, με την οποία γνωστοποιεί την πρόθεσή της να αναθέσει τη 

σύμβαση και εφάρμοσε δεκαήμερη τουλάχιστον προθεσμία αναστολής της 

σύναψης, από την επομένη της δημοσίευσης της προκήρυξης, εφόσον η 

προκήρυξη αυτή συντάχθηκε σύμφωνα με το Παράρτημα XII του Εκτελεστικού 

Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως 

ισχύει, 

β) σε περίπτωση σύναψης συμφωνίας πλαισίου και εφαρμογής 

δυναμικού συστήματος αγορών, όταν παραβιάζονται οι υποχρεώσεις που 

προκύπτουν από τα άρθρα 39 και 33 του ν. 4412/2016, αν η αναθέτουσα αρχή 

έχει αποστείλει την απόφαση ανάθεσης μαζί με συνοπτική έκθεση των λόγων 

της παρ. 2 του άρθρου 70 του ν. 4412/2016 στους ενδιαφερόμενους 

προσφέροντες, αναφέροντας τις προθεσμίες αναστολής σύναψης της 

σύμβασης και εφαρμόσει δεκαήμερη τουλάχιστον προθεσμία αναστολής της 

σύναψης, από την επομένη της αποδεδειγμένης παραλαβής της απόφασης 

από τους ενδιαφερόμενους προσφέροντες. 

Η παρούσα παράγραφος ισχύει αναδρομικά από την 26η Ιουνίου 

2017». 

5. Επειδή στο από 6-05-2022 και με αριθμ. πρωτ. 68166 / 605 αίτημά 

της, η αναθέτουσα αρχή αιτείται την άρση της αναστολής εκτέλεσης της από 

20.4.2022 σύμβασης επικαλούμενη επιτακτικούς λόγους δημοσίου 

συμφέροντος. Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή υποστηρίζει τα κάτωθι: «[….] 

ΙΙΙ. ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΙ 

ΟΠΟΙΟΙ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Στο άρθ. 23 της Σύμβασης Σύμπραξης μεταξύ της Περιφέρειας … 

και του …ορίζονται τα ακόλουθα, υπό τον τίτλο «Κίνδυνοι διαχείρισης και 

διάθεσης αποβλήτων»: 

«23.1 Ο …, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης 

Σύμπραξης, αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη και τους σχετικούς κινδύνους για 

τη διαχείριση των Συμβατικών Αποβλήτων, για τη μεταφορά του Υπολείμματος 

από την επεξεργασία αυτών στο Χώρο Μεταφοράς Υπολείμματος, για την 

κατασκευή και λειτουργία του Σταθμού Μεταφόρτωσης Υπολλείμματος εντός 

του Χώρου του Έργου, καθώς και για την τυχόν εμπορία και διάθεση 
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Δευτερογενών Προϊόντων κατά την Περίοδο Υπηρεσιών. Οι ρυθμίσεις της 

παρούσας παραγράφου και η ανάληψη των σχετικών κινδύνων εκ μέρους του 

…, εφαρμόζονται και στην περίπτωση που ο τελευταίος διαχειρίζεται Μη 

Συμβατικά Απόβλητα, υπό τους όρους του άρθρου 24 κατωτέρω. 

23.2 Η Περιφέρεια … αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη και τους 

σχετικούς κινδύνους για την διασφάλιση της διάθεσης του Υπολείμματος που 

θα οδηγείται στον Χώρο Μεταφοράς Υπολείμματος από τον …. Η Περιφέρεια 

... θα έχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για τον προσδιορισμό του 

ποσοστού των υπολειμμάτων που αντιστοιχεί σε κάθε μία από τις Υποδομές 

της Περιφέρειας …, την μεταφορά και τη διάθεση του Υπολείμματος. 

23.3 Εξαιρουμένων των περιπτώσεων Ανωτέρας Βίας, για τις οποίες 

εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις της παρούσας Σύμβασης Σύμπραξης, ρητά 

ορίζεται ότι, σε περίπτωση που η Περιφέρεια … δεν έχει μεταφέρει το σύνολο 

του Υπολείμματος που βρίσκεται στο Σταθμό Μεταφόρτωσης Υπολείμματος 

για πέντε (5) συνεχόμενες ημέρες συμπεριλαμβανομένου και του 

Υπολείμματος που δημιουργήθηκε τις ημέρες που δεν έγινε μεταφορά) τότε: 

23.3.1 ο … θα δικαιούται την έκτη ημέρα να αρνηθεί την περαιτέρω 

αποδοχή και διαχείριση Συμβατικών Αποβλήτων ή/ και Μη Συμβατικών 

Αποβλήτων στη ΜΕΑ, εκτός αν ενημερώσει περί του αντιθέτου εγγράφως την 

Περιφέρεια …, -χωρίς τούτο να θεωρείται ως παραίτηση από το άνω δικαίωμα 

ή από την άσκησή του στο μέλλον-, μέχρι η Περιφέρεια … να μεταφορτώσει 

ποσότητα Υπολείμματος που να αντιστοιχεί τουλάχιστον στην παραγωγή μιας 

ημέρας κανονικής λειτουργίας της ΜΕΑ. Στην περίπτωση αυτή ο .. 

υποχρεούται να δέχεται ποσότητα απορριμάτων τόση ώστε το Υπόλειμμα που 

δημιουργείται να μην υπερβαίνει την ποσότητα που μεταφόρτωσε η Περιφέρεια 

.... 

23.3.2 Μέχρι την επανεκκίνηση της μεταφόρτωσης του Υπολείμματος, 

δεν θα διενεργούνται οι σχετικές Απομειώσεις από την Περιφέρεια …, πλην 

όσων αντιστοιχούν σε ποσότητα που ο … υποχρεούται να δεχτεί σύμφωνα με 

την παράγραφο 23.3.1 ανωτέρω, 

23.3.3 Μέχρι την επανεκκίνηση της μεταφόρτωσης του Υπολείμματος, ο 

... θα δικαιούται αποζημίωση σύμφωνα με τις παραγράφους 16.3.3, 16.3.5 και 

16.3.6 της παρούσας Σύμβασης Σύμπραξης, οι οποίες θα εφαρμόζονται εν 

προκειμένω αναλόγως. 
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23.3.4 Επίσης σε περίπτωση ανειλημμένων εκ μέρους του ... 

υποχρεώσεων αποδοχής και διαχείρισης Μη Συμβατικών Αποβλήτων, υπό 

τους όρους του άρθρου 40 της παρούσας Σύμβασης Σύμπραξης, τις οποίες ο 

... δεν δύναται να τηρήσει λόγω της προαναφερθείσας μη μεταφόρτωσης του 

Υπολείμματος πέραν των πέντε (5) ημερών, ο ... θα δικαιούται αποζημίωση 

από την Περιφέρεια ...για κάθε θετική ζημία που αποδεδειγμένα θα υποστεί 

από την αιτία αυτή, συμπεριλαμβανομένης τυχόν αποζημίωσης ή/και ποινικής 

ρήτρας που θα υποχρεωθεί να καταβάλει στους αντισυμβαλλομένους του, στο 

πλαίσιο των συμβάσεων διαχείρισης Μη Συμβατικών Αποβλήτων αυτών …». 

5.2 Εκ των ανωτέρω είναι σαφές ότι - πέραν των οικονομικής φύσεως 

συνεπειών σε βάρος της Περιφέρειας ...οι οποίες ορίζονται στις παρ. 23.3.2 

(μη διενέργεια των Απομειώσεων από την Περιφέρεια ...) και 23.3.3 (δικαίωμα 

του ... σε αποζημίωση), οι οποίες ανατρέπουν την εκτέλεση του 

προϋπολογισμού της, ο οποίος είναι ήδη ελλειμματικός, (βλ. απόφαση 

Περιφερειακού Συμβουλίου -σχετ. 46)- το οποίο αυτοτελώς συνιστά λόγω 

δημοσίου συμφέροντος για την άρση της αναστολής εκτέλεσης της σύμβασης, 

σύμφωνα με την παρ. 23.3.1 ο ... δικαιούται την έκτη ημέρα μη μεταφοράς του 

υπολείμματος, να αρνηθεί την περαιτέρω αποδοχή και διαχείριση Συμβατικών 

Αποβλήτων στη ΜΕΑ, δηλ. των αστικών αποβλήτων της Περιφέρειας .... Τούτο 

έχει ως συνέπεια την συσσώρευση αστικών απορριμμάτων στους δρόμους, 

προκαλώντας σοβαρό κίνδυνο στην δημόσια υγεία, δοθέντος ότι οι ΧΥΤ της 

Περιφέρειας δεν δέχονται πλέον απορρίμματα, αλλά υπόλειμμα, κατόπιν της 

επεξεργασίας των απορριμμάτων της Περιφέρειας από την ΜΕΑ. Σε 

περίπτωση δε κατά την οποία γίνει αποκομιδή των απορριμμάτων, για λόγους 

προστασίας της δημόσιας υγείας, η απόρριψή τους θα διενεργείται κατ’ 

ανάγκην ανεξέλεγκτα, μη υφισταμένων ενδεδειγμένων χώρων για την 

υποδοχή τους, προκαλώντας εξίσου σημαντική βλάβη στο περιβάλλον. Και 

αυτά, πέραν του προβλήματος που προκαλείται και εντός της ΜΕΑ από τον 

κορεσμό του χώρου μεταφοράς του υπολείμματος, το οποίο θα συσσωρεύεται 

αποτελώντας εστία μολύνσεων. 

5.3 Τα ανωτέρω έχουν γίνει δεκτά και από την ΕλΣ 706/2022 απόφαση 

(ad hoc), η οποία αναγνωρίζει την δυνατότητα του ... να αρνείται, μετά την 

παρέλευση 5ημέρου, την αποδοχή και διαχείριση απορριμμάτων (σελ. 22, σκ. 

28), αλλά και το γεγονός ότι «ο κορεσμός του χώρου μεταφοράς υπολείμματος 
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επηρεάζει τη δυνατότητα περαιτέρω αποδοχής αποβλήτων προς επεξεργασία 

και επιφέρει συνέπειες σε βάρος του υπόχρεου για την μεταφορά αυτού» (σελ. 

39). 

5.4 Άπαντα τα ανωτέρω επίσης προκύπτουν τόσο από τον ΠΕΣΔΑ 

...(σχετ. 47), από τον οποίο προκύπτουν τα στοιχεία των παραγομένων 

απορριμμάτων στην … σε παρελθόντα χρόνο (βλ. ιδίως σελ. 31, 66, 93), αλλά 

κυρίως από τη Μηνιαία Αναφορά του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης που 

λειτουργεί το εργοστάσιο επεξεργασίας του αντίστοιχου μήνα 2021 (σχετ. 48), 

όπου στη σελ. 19 αναφέρεται η συνολική ποσότητα απορριμμάτων που 

εισκομίσθηκε στη ΜΕΑ, ανερχόμενη σε 6.594,55 τόνους, καθώς και η 

καθημερινή ροή εισερχομένων απορριμμάτων (σελ. 50, γράφημα 3.1) και η 

μεταφορά υπολείμματος ανά ημέρα (σελ 55 επ.) [….]». 

6.Επειδή η υπό κρίση προσφυγή δεν πιθανολογείται ως προδήλως 

απαράδεκτη ή προδήλως αβάσιμη. Περαιτέρω, για την οριστική κρίση περί 

του παραδεκτού και της βασιμότητας των λόγων της προσφυγής, απαιτείται 

ενδελεχής έρευνα των στοιχείων του φακέλου βάσει της ισχύουσας ενωσιακής 

και εθνικής νομοθεσίας που δεν μπορεί να συναχθεί στο πλαίσιο της 

προσωρινής προστασίας (ΕΑ ΣτΕ 496/2011, ΔΕφΑθ 9/2015, 10/2015, 

20/2015, 3520/15, 41/2015, 46/2015), καθώς και, ενδεχομένως, ερμηνείας και 

περαιτέρω αναζήτηση διευκρινήσεων ή/και εγγράφων και από αρμόδιους 

προς τούτο φορείς προκειμένου το παρόν Κλιμάκιο να αχθεί σε σχετική 

οριστική κρίση. 

7. Επειδή, οι οικονομικής φύσεως συνέπειες για την αναθέτουσα αρχή 

δεν συνιστούν επιτακτικό λόγο δημοσίου συμφέροντος που θα αιτιολογούσε 

την άρση της εκ του νόμου αναστολής εκτέλεσης της επίμαχης σύμβασης 

κατόπιν άσκησης προσφυγής κατά το άρθρο 368 του Ν.4412/2016 (πρβλ ΕΑ 

ΣτΕ 136/2017). Περαιτέρω, ενώ η αναθέτουσα αρχή στο υπό κρίση αίτημά της 

αναφέρει μεν ότι ο ... δικαιούται την έκτη ημέρα μη μεταφοράς του 

υπολείμματος, να αρνηθεί την περαιτέρω αποδοχή και διαχείριση Συμβατικών 

Αποβλήτων στη ΜΕΑ, με συνέπεια την συσσώρευση αστικών απορριμμάτων 

στους δρόμους, προκαλώντας σοβαρό κίνδυνο στην δημόσια υγεία ή στο 

περιβάλλον από την ανεξέλεγκτη απόρριψή τους σε περίπτωση αποκομιδής 

τους, ωστόσο, δεν προβάλλει ότι συντρέχει, εν προκειμένω, τέτοια άρνηση 

αποδοχής των αποβλήτων από τον ... ώστε να προκύπτει ότι υφίσταται άμεσα 
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ή, εν πάση περιπτώσει, ως την έκδοση οριστικής αποφάσεως από την 

ΕΑΔΗΣΥ, σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια υγεία ή το περιβάλλον.   

8. Επειδή η εκ του νόμου αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης έχει 

βεβαία και εύλογη για την έκδοση απόφασης επί της προσφυγής διάρκεια και 

χωρίς να καθυστερεί υπέρμετρα τη διαδικασία, ώστε να προστατευθούν και τα 

συμφέροντα της αναθέτουσας αρχής, ενώ λόγοι δημοσίου συμφέροντος 

επιτάσσουν εξίσου με την ταχεία διεξαγωγή και την τήρηση της νομιμότητας, 

κατά τη διαδικασία, των διαγωνισμών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, 

ώστε να γίνεται η ανάθεση σε νομίμως επιλεγέντα ανάδοχο (Ε.Α. ΣτΕ 

840/2008). 

9. Επειδή από τη στάθμιση όλων των συμφερόντων των 

εμπλεκομένων μερών που ενδέχεται να ζημιωθούν, ήτοι της βλάβης της 

προσφεύγουσας από την εκτέλεση της ανατεθείσας σε έτερο οικονομικό 

φορέα σύμβασης καθώς και του δημόσιου συμφέροντος, δεν προκύπτει ότι οι 

πιθανές αρνητικές συνέπειες από τη μη χορήγηση προσωρινής προστασίας 

είναι περισσότερες από τα οφέλη (πρβλ άρθρο 15 του ΠΔ 39/2017 και 366 

του Ν. 4412/2017) δοθέντος και του ότι η εξέταση της υπό κρίση προσφυγής 

έχει ορισθεί για τις 25-05-2022 δυνάμει της υπ’αριθμ. 988/2022 Πράξης. 

10. Επειδή, κατ΄ ακολουθίαν των ανωτέρω, δεν πληρούται η ratio της  

παροχής προσωρινής προστασίας της αναθέτουσας αρχής, η οποία σκοπεί, 

κατ’ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 366 του Ν.4412/2016, στην αποτροπή 

ανεπανόρθωτων καταστάσεων. 

11. Επειδή, κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, το αίτημα προσωρινής 

προστασίας της αναθέτουσας αρχής πρέπει να απορριφθεί. 

 

Για τους λόγους αυτούς 

 

Απορρίπτει το αίτημα προσωρινής προστασίας της αναθέτουσας αρχής. 

 

 

 

 

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στις 13 Μαΐου 2022 και εκδόθηκε αυθημερόν στον 

Άγιο Ιωάννη Ρέντη. 
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          Το Μέλος                                               H Γραμματέας 

    ΕΙΡΗΝΗ ΑΨΟΚΑΡΔΟΥ                     ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΛΑΝΤΖΗ 
 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


