Αριθμός Απόφασης: Α283 / 2018
Η
ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α.Ε.Π.Π.)
2ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Το 2ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ Α.Ε.Π.Π. αποτελούμενο από τον Πρόεδρο, Νικόλαο Σαββίδη
και τα μέλη Νεκταρία-Πηνελόπη Ταμανίδη – Εισηγήτρια και Μαρία Μανδράκη,
αναπληρώτρια της Γερασιμούλας – Μαρίας Δρακονταειδή, δυνάμει της με αριθμό
23/2018 Πράξης του Προέδρου της ΑΕΠΠ, συνεδρίασε σήμερα, 21 Ιουνίου 2018,
στην έδρα της Αρχής.
Για να εξετάσει το αίτημα για Αναστολή και Λήψη Προσωρινών Μέτρων που
σωρεύεται στην με Γεν. Αριθ. Κατ. ΑΕΠΠ 528/11-06-2018 προδικαστική προσφυγή
του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «....................., που εδρεύει στην
Θεσσαλονίκη,

και

εκπροσωπείται

νόμιμα

(εφεξής

προσφεύγων)

κατά

της

αναθέτουσας αρχής με την επωνυμία «Διοίκηση της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας
Πειραιώς και Αιγαίου» όπως νόμιμα εκπροσωπείται, (εφεξής αναθέτουσα αρχή).
Με την υπό κρίση προδικαστική προσφυγή, ο προσφεύγων επιδιώκει, για
τους λόγους που αναλυτικά αναφέρει επί του σώματος της προσφυγής του, όπως:
ακυρωθούν οι προσβαλλόμενες τεχνικές προδιαγραφές του τμήματος 3 και του
τμήματος 7, μέσα στα πλαίσια της υπ’ αριθ. ΔΘΝ1/2018 Διακήρυξης ηλεκτρονικού
ανοικτού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού
εξοπλισμού, που αφορά στο υποέργο με α/α 1 στα πλαίσια της πράξης με τίτλο
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΕΔΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» που υποδιαιρείται σε 29 τμήματα (CPV: 33100000-1
Ιατρικές συσκευές), προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.634.274,19 ευρώ πλέον του
αναλογούντος ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. Ο επίδικος Διαγωνισμός έχει λάβει
συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 52098.
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Στην υπό κρίση προδικαστική προσφυγή σώρευσε και αίτημα για τη λήψη
προσωρινών μέτρων, με το οποίο αιτείται την αναστολή της διαγωνιστικής
διαδικασίας, ιδίως την υποβολή των προσφορών, διότι σε διαφορετική περίπτωση ο
προσφεύγων δεν θα μπορεί να υποβάλλει εγκαίρως και προσηκόντως την
προσφορά του.
Αφού άκουσε την εισηγήτρια Νεκταρία-Πηνελόπη Ταμανίδη
και μελέτησε το σύνολο των εγγράφων του φακέλου,
σκέφτηκε κατά νόμο και έκανε ομοφώνως δεκτά τα εξής :
1. Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 366 (προσωρινά μέτρα) (ΦΕΚ Α’
147/08.08.2016) του ν. 4412/2016 και το άρθρο 15 του π.δ. 39/2017 (Προσωρινά
μέτρα) στο πλαίσιο του νομοθετικού πλαισίου για την παροχή έννομης προστασίας
κατά το στάδιο ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων παρέχεται στην ΑΕΠΠ η
δυνατότητα να διατάσσει την αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης
ωσότου αποφανθεί για την προσφυγή καθώς και κάθε πρόσφορο μέτρο
προκειμένου να επανορθωθεί η εικαζόμενη παράβαση ή να αποτραπεί η ζημία των
θιγόμενων συμφερόντων συμπεριλαμβανομένων μέτρων που αναστέλλουν τη
διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης ή εκτέλεσης οποιασδήποτε απόφασης
λαμβάνει η αναθέτουσα αρχή. Ειδικότερα, όπως σαφώς προκύπτει και από την
αιτιολογική έκθεση του ν. 4412/2016 σχετικά με το άρθρο 366 του νόμου δίνεται η
δυνατότητα στην ΑΕΠΠ να διατάσσει προσωρινά μέτρα προκειμένου να μην
καταστεί αλυσιτελής η αποδοχή της προδικαστικής προσφυγής λόγω προόδου της
διαγωνιστικής διαδικασίας ανάγοντας έτσι το προδήλως παραδεκτό και βάσιμο της
υπό κρίση προσφυγής ως ουσιώδη κριτήρια για το αποδεκτό της.
2. Επειδή για την άσκηση της υπό κρίση Προδικαστικής Προσφυγής
καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του ΠΔ 39/2017
και το άρθρο 363 παρ. 2 του Ν. 4412/2016, συνολικού ποσού 1.350,81 Ευρώ
(κωδικός e-Παραβόλου 217165284958 0806 0022 αυτόματης δέσμευσης για τον
φορέα Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)»), που αντιστοιχεί στο
0,5% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης των τμημάτων 3 και 7 του επίδικου
διαγωνισμού στο πλαίσιο του οποίου ασκήθηκε η υπό κρίση προσφυγή, τα οποία
(τμήματα) ανέρχονται στο ποσό των 270.161,29 ευρώ μη συμπ/νου ΦΠΑ, και φέρει
την

ένδειξη

ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟ

και

το

οποίο
2

πληρώθηκε

σύμφωνα

με

την
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προσκομιζόμενη από τον προσφεύγοντα εκτύπωση της απόδειξης πληρωμής του
στην Τράπεζα και πράγματι «δεσμεύτηκε».
3. Επειδή η υπό κρίση προσφυγή ασκήθηκε με τη χρήση του τυποποιημένου
εντύπου που παρατίθεται στο Παράρτημα Ι, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8
του ΠΔ 39/2017 και της παρ. 2 του άρθρου 362 του Ν. 4412/2016.
4. Επειδή η προσφυγή έχει κατατεθεί εμπρόθεσμα, στις 08-06-2018,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ. 1 του ΠΔ 39/2017 και το άρθρο 361
παρ. 1 του Ν. 4412/2016, δεδομένου ότι η προθεσμία άσκησης αυτής έληγε 10
ημέρες από την γνώση της προσβαλλομένης, η οποία (πλήρης γνώση) τεκμαίρεται
ότι έλαβε χώρα στις 05-06-2018, καθώς η προσβαλλομένη αναρτήθηκε στον
διαδικτυακό τόπο του ΚΗΜΔΗΣ στις 21-05-2018. Η εν λόγω προσφυγή αναρτήθηκε
στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στις 08-06-2018 και κοινοποιήθηκε με μήνυμα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου στην Α.Ε.Π.Π. αυθημερόν.
5. Επειδή η ΑΕΠΠ είναι αρμόδια για την εξέταση της υπό κρίση
προδικαστικής προσφυγής και λόγω ποσού (345 παρ.1 Ν.4412/2016, 6 παρ.1
Ν.4412/2016).
6. Επειδή ο προσφεύγων θεμελιώνει, κατ’ αρχήν, έννομο συμφέρον για την
άσκηση προδικαστικής προσφυγής δηλώνοντας ότι βάσει του αντικειμένου της
επιχειρηματικής του δραστηριότητας προτίθεται να συμμετάσχει στην υπό κρίση
διαγωνιστική διαδικασία, πλην όμως ορισμένες προδιαγραφές της Διακήρυξης
περιορίζουν, χωρίς νόμιμο έρεισμα, τη συμμετοχή του ιδίου καθώς και άλλων
εταιρειών και την ανάπτυξη του ανταγωνισμού.
7. Επειδή κατόπιν άσκησης της με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης ΑΕΠΠ
478/29.05.2018 Προδικαστικής Προσφυγής του οικονομικού φορέα με την επωνυμία
«……………………» και της από 08-06-2018 με αριθμό Α260/2018 απόφασης της
ΑΕΠΠ, με την οποία αναστέλλεται η διαγωνιστική διαδικασία και, συγκεκριμένα,
παρατείνεται ο χρόνος υποβολής προσφορών έως την έκδοση απόφασης της ΑΕΠΠ
επί της Προδικαστικής Προσφυγής, η Διοικήτρια της Αναθέτουσας Αρχής, δυνάμει
της

με

αριθ.

Πρωτ.

29047/11-06-2018,
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αποφάσισε:

«Την

αναστολή

της
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διαγωνιστικής

διαδικασίας

του

διαγωνισμού

για

την

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ ΜΕ Α/Α 1
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΤΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΩΝ

ΠΕΔΥ

ΚΑΙ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» με αριθμ.
Διακήρυξης ΔΘΝ1/2018 και συγκεκριμένα την παράταση του χρόνου υποβολής
προσφορών έως την έκδοση απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προδικαστικής
προσφυγής. Η Διοίκηση της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου θα επανέλθει με νέα
απόφασή της, μετά την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προδικαστικής
προσφυγής».
8. Επειδή, εν όψει των όσων έχουν εκτεθεί στην προηγούμενη σκέψη, το υπό
κρίση αίτημα αναστολής έχει καταστεί άνευ αντικειμένου και ως εκ τούτου πρέπει να
απορριφθεί.
Για τους λόγους αυτούς
Απορρίπτει το αίτημα αναστολής – ορισμού προσωρινών μέτρων που
σωρεύεται στην υπό κρίση Προδικαστική Προσφυγή του προσφεύγοντα.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη στις 21-062018.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ

ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΤΣΙΑΛΑΦΟΥΤΑ
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