Αριθμός απόφασης: A 548 / 2019
H ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
2Ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Συνήλθε στην έδρα της, στις 29.11.2019, με την εξής σύνθεση:
Κωνσταντίνος Κορομπέλης Πρόεδρος, Μαρία Μανδράκη Εισηγήτρια και
Νικόλαος Σαββίδης, Μέλη.
Για να εξετάσει το αίτημα αναστολής – ορισμού προσωρινών
μέτρων, το οποίο σωρεύεται στην από 22.11.2019 και με Γενικό Αριθμό
Κατάθεσης (ΓΑΚ) - Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)
1437/22.11.2019 Προδικαστική Προσφυγή της ....., που κατοικοεδρεύει στο
......
Κατά του .....και δη κατά των με αρ. 367 και 368 Αποφάσεων της
Προέδρου αυτού αναφορικά με την απευθείας ανάθεση για την ....., για τους
λόγους που αναφέρει στην υπό εξέταση προσφυγή της. Ετέρωθεν, η
προσφεύγουσα αιτείται όπως ανασταλεί η ισχύς και εκτέλεση των ως άνω
προσβαλλόμενων πράξεων μέχρι την έκδοση απόφασης της ΑΕΠΠ επί της
παρούσας Προδικαστικής Προσφυγής.
Η συζήτηση άρχισε, αφού άκουσε την Εισηγήτρια .
Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα,
σκέφτηκε κατά το Νόμο
1. Επειδή, για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής
προσφυγής, σύμφωνα με το οικείο νομοθετικό πλαίσιο καταβάλλεται από τον
προσφεύγοντα e-παράβολο κατά την κατάθεση της προσφυγής κι εντός της
αποκλειστικής προθεσμίας άσκησής της, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε
ποσοστό 0,50 τοις εκατό (0,50%) της προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς
Φ.Π.Α.) της σχετικής σύμβασης. Το ύψος του παραβόλου δεν μπορεί να είναι
κατώτερο των εξακοσίων (600) ευρώ ούτε ανώτερο των δεκαπέντε χιλιάδων
(15.000) ευρώ. Αν από τα έγγραφα της σύμβασης δεν προκύπτει η
προϋπολογισθείσα

αξία

της,

για

το

παραδεκτό

της

άσκησης

της

προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται παράβολο ύψους εξακοσίων (600)
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ευρώ. Εν προκειμένω, όπως προκύπτει από την επισκόπηση των στοιχείων
της υπόθεσης, η προσφεύγουσα έχει καταβάλλει οριζόντιο ηλεκτρονικό
παράβολο με κωδικό .....ποσού 100,00€ το οποίο υπολείπεται του νόμιμου
κατώτατου ποσού παραβόλου, κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων
363 παρ.1 και 2 του Ν. 4412/2016 και 5 παρ.1 και 2 του Π.Δ. 39/2017.
2. Επειδή, σε συνέχεια της προηγούμενης σκέψης και δεδομένης
της καταβολής εν προκειμένω ελλιπούς παραβόλου από τη προσφεύγουσα,
η εν λόγω προσφυγή πιθανολογείται σοβαρά ως απαραδέκτως ασκηθείσα.
3. Επειδή, με το με αρ. πρωτ. 3546/29.11.2019 έγγραφο της η
αναθέτουσα αρχή, αποστέλλει τις απόψεις της επί της ασκηθείσας
προδικαστικής προσφυγής, αναφέροντας ότι

η υπό κρίση υπόθεση

αναφέρεται σε πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη παροχή υπηρεσιών
....., ενδεικτικού προϋπολογισμού 10.000,00€. Εφαρμόστηκαν εν προκειμένω
οι διατάξεις των άρθρων 116 και 118 του Ν. 4412/2016 και η ανάθεση
πραγματοποιήθηκε με τις με αριθμ. 367 και 368/1.11.2019 αποφάσεις της
Προέδρου του Νομικού Προσώπου στον ....., διότι είχε υποβάλλει την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και για το πρώτο τμήμα της
πρόσκλησης που αφορούσε την παροχή υπηρεσιών για την ...... Κατά
συνέπεια, υποστηρίζει η αναθέτουσα αρχή ότι η εν λόγω προδικαστική
προσφυγή τυγχάνει απαράδεκτη, δεδομένου ότι στην υπό κρίση περίπτωση
εφαρμόστηκαν οι διατάξεις των άρθρων 116 και 118 του Ν. 4412/2016.
4. Επειδή, ο επίδικος διαγωνισμός, ενόψει της πιθανολογούμενης
κατώτερης των 60.000,00€ προϋπολογισθείσας δαπάνης του (άρθρο 345
παρ. 1 του Ν. 4412/2016), δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των οικείων
διατάξεων του Βιβλίου IV του Ν. 4412/2016 και συνεπώς στη δικαιοδοσία της
ΑΕΠΠ.
5. 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)
ημερών να εκδώσει πράξη αναστολής εκτέλεσης της προσβαλλόμενης
πράξης και να ορίσει τα κατάλληλα μέτρα έως ότου αποφανθεί για την
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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»
6. Επειδή, κατά την έννοια των παραπάνω διατάξεων, όπως έχει
άλλωστε κριθεί από την ΑΕΠΠ, προϋπόθεση της από την Α.Ε.Π.Π. παροχής
προσωρινής προστασίας είναι α) η παραδεκτή άσκηση της προσφυγής, β) η
ύπαρξη βλάβης του προσφεύγοντος ως στοιχείο του παραδεκτού της αίτησης
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. Και τούτο διότι, μεσούσης της αμφισβήτησης της νομιμότητας
της προκείμενης προσβαλλόμενης πράξης της αναθέτουσας αρχής, η
συνολική νομιμότητα της όλης διαδικασίας εις βάρος όλων των υποψηφίων
συνδιαγωνιζόμενων οικονομικών φορέων τίθεται ομοίως εν αμφιβόλω.
7. Επειδή, ωστόσο η ως άνω Προσφυγή πιθανολογείται προδήλως
ως απαράδεκτη, δεδομένων όσων έγιναν δεκτά στις σκέψεις 1 και 4 της
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παρούσης, δεν πληρούται συνεπώς η απαιτούμενη εκ νόμου προϋπόθεση
της παραδεκτής άσκησης της προσφυγής.
8. Επειδή, κατ΄ακολουθίαν το παρόν αίτημα αναστολής θα πρέπει
να απορριφθεί.
Για τους λόγους αυτούς
Απορρίπτει το αίτημα αναστολής – ορισμού προσωρινών μέτρων
της προσφεύγουσας.
Κρίθηκε και αποφασίστηκε στον Άγ. Ιωάννη Ρέντη στις 29
Νοεμβρίου 2019 και εκδόθηκε στον ίδιο τόπο την 2 Δεκεμβρίου 2019.
Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Κωνσταντίνος Πολ. Κορομπέλης

Τζέιμυ Γιάννακα
α.α.
Βασιλική Κωστή
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