
	 1	

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

Λεωφόρος Θηβών 198, Αγ. Ιωάννης Ρέντης Πειραιώς, ΤΚ 18233, Κτίριο Κεράνη 5ος όροφος 

                   ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΣΤ’ 

ΑΠΟΦΑΣΗ 19/2017 

Απόφαση Προσωρινών Μέτρων-Προδικαστική Προσφυγή κατά Όρων Διακήρυξης-Αυτεπάγγελτη 
Αρµοδιότητα Κλιµακίου-Δεν δεσµεύεται το Κλιµάκιο ως προς το αντικείµενο των διατασσόµενων µέτρων 
από το ειδικό αντικείµενο της Αίτησης του προσφεύγοντος-Χαρακτήρας του όρου «Κατάλληλα Μέτρα»- 
Κανόνας Εξέτασης επί Προσωρινών Μέτρων ενώπιον Α.Ε.Π.Π.: Τέσσερα Στάδια κρίσης και παραποµπή 
σε σκεπτικό Απόφασης Α.Ε.Π.Π. 3/2017- Η προθεσµία για το τεκµήριο γνώσης της προσβαλλόµενης 
διακήρυξης ξεκινά από τη δηµοσίευση στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ ακόµα και για διακηρύξεις άνω των ορίων, λόγω 
της ρητής διατύπωσης του άρ. 361 παρ. 1 περ. γ’ Ν. 4412/2016- Λήψη υπόψη και άλλων θιγόµενων 
συµφερόντων πλην αυτών του προσφεύγοντος και δη των συµφερόντων της αναθέτουσας, της εν γένει 
διαδικασίας ανάθεσης ή και τρίτων, ανεξαρτήτως άσκησης εκ µέρους τους παρέµβασης-Η πρόοδος του 
διαγωνισµού επιφέρει πρόδηλη βλάβη στον προσφεύγοντα λόγω διαφαινόµενου αποκλεισµού του 
συνεπεία της αδυναµίας του να καλύψει τις απαιτήσεις της διακήρυξης- Η ολοκλήρωση του σταδίου 
υποβολής προσφορών προ της εξέτασης της Προσφυγής εκθέτει τρίτους συµµετέχοντες, την αναθέτουσα 
και την εν γένει διαδικασία σε κίνδυνο τυχόν ανασφάλειας δικαίου, µη νοµιµότητας ανάθεσης και µείζονος 
χρονικής καθυστέρησης συνεπεία µεταγενέστερης ακύρωσης όρων διακήρυξης και συνακόλουθης 
ακύρωσης κάθε ενδιαµέσως συντελεσθείσας διαδικασίας- Η αναστολή του σταδίου υποβολής προσφορών 
συνιστά το πλέον κατάλληλο µέτρο για την πρόληψη ζηµίας εις βάρος κάθε µετέχοντος και της 
αναθέτουσας -Η αναστολή αυτή υλοποιείται καταλλήλως µε διαταγή προς την αναθέτουσα όπως 
παρατείνει το στάδιο τουλάχιστον έως και συγκεκριµένα οριζόµενη εκ της Απόφασης της Α.Ε.Π.Π. ηµέρα, 
η οποία οπωσδήποτε έπεται της εκ µέρους της εξέτασης της Προσφυγής-Η παράταση αυτή σε συνδυασµό 
µε τον σύντοµο χρόνο εξέτασης της Προσφυγής από την Α.Ε.Π.Π. και τη βραχεία αποκλειστική προθεσµία 
για την έκδοση απόφασης κατοχυρώνουν πλήρως τα συµφέροντα κάθε ενδιαφερόµενου µέρους, άνευ 
αντίρροπης ζηµίας-Ανεξαρτήτως διατασσόµενης διάρκειάς τους, τα Προσωρινά Μέτρα παύουν 
αυτοδικαίως µε την έκδοση Απόφασης επί της Προσφυγής- Διατάσσεται η Παράταση του καταληκτικού 
χρόνου υποβολής προσφορών για διάστηµα τουλάχιστον 3 ηµερών µετά τον χρόνο στον οποίο θα 
εξεταστεί η Προσφυγή 

 

 ----------------------- 

Το Στ’ Κλιµάκιο της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, συνεδρίασε στην έδρα της Αρχής, 
την 8η Σεπτεµβρίου 2017, κατόπιν της από 7-9-2017 Συγκλήσεως εκ µέρους του Προέδρου του, 
παρουσία όλων των µελών του και συγκεκριµένα µε την εξής σύνθεση: Διαθεσόπουλος Μιχαήλ, 
Πρόεδρος και Εισηγητής, Κουρή Σταυρούλα και Πουλοπούλου Αγγελική, µέλη.  

Για να εξετάσει την µε αρ. πινακίου (1) της προκείµενης συνεδριάσεως, κατ’ αρ. 366 παρ. 1 Ν. 
4412/2016 εισαγωγή προς εξέταση περί τυχόν λήψης µέτρων των άρ. 15 παρ. 1 και 3 ΠΔ 39/2017 
επί της από 1-9-2017 µε Γεν. Αρ. Κατ. Α.Ε.Π.Π. ..... και Ειδ. Αρ. Κατ. Α.Ε.Π.Π. ....  Προδικαστικής 
Προσφυγής του Οικονοµικού Φορέα µε την επωνυµία .... (εφεξής «προσφεύγων») κατά της 
Αναθέτουσας Αρχής Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ-Νοσοκοµείο Ειδικών 
Παθήσεων Θεσσαλονίκης (εφεξής «αναθέτουσα») και της Διακήρυξης αυτής µε αρ. 39/2017 
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (CPV 90520000-8, 
Προϋπoλογισθείσα αξία 266.129,03 € συµπεριλαµβανοµένων των κρατήσεων, χωρίς ΦΠΑ)» (εφεξής 
«προσβαλλόµενη»), µε ηµεροµηνία αποστολής δηµοσίευσης στην ΕΕΕΕ την ... και ID: .... και µε 
προκαταρκτική προκήρυξη µε αριθµό .... που απεστάλη για δηµοσίευση στην ΕΕΕΕ στις ..., 
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δηµοσιευθείσας στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. την ... µε συστηµικό α/α ... και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. την ...µε Μοναδικό 
ΑΔΑΜ .... Η παρούσα εξέταση κινείται βάσει του σχετικού αιτήµατος περί λήψης προσωρινών µέτρων 
που ενσωµατώθηκε στην Προσφυγή, αλλά και την κατ’ αρ. 366 παρ. 1 Ν. 4412/2016 οικεία 
αυτεπάγγελτη αρµοδιότητα της Α.Ε.Π.Π. Η εξέταση της Προσφυγής ανατέθηκε στο Κλιµάκιο κατ’ αρ. 
3 εδ. β’ και αρ. 6 ΠΔ 38/2017 την 6-9-2017 και η πράξη ανάθεσης της οποίας διαβιβάστηκε στο 
Κλιµάκιο την 7-9-2017. Δεν κατατέθηκαν σχετικές απόψεις επί της εξέτασης προσωρινών µέτρων 
από την αναθέτουσα αρχή, παρότι έλαβε χώρα κλήσή της κατόπιν της από 7-9-2017 κοινοποιήσεως 
σε αυτήν της οικείας Πράξης Προέδρου Στ’ Κλιµακίου 12/7-9-2017. Περαιτέρω, η υπόθεση περί 
εξέτασης προσωρινών µέτρων εισάγεται λόγω κατεπείγοντος την επόµενη ηµέρα της χρεώσεως, 
λόγω καταληκτικού χρόνου υποβολής προσφορών και συνεπώς κινδύνου επέλευσης ζηµίας, την 8-9-
2017 ώρα 15.00, ήτοι την εποµένη ηµέρα της χρεώσεως της υπόθεσης στο Κλιµάκιο (7-9-2017). 
Χρέη Εισηγητή εκτέλεσε ο ως άνω Πρόεδρος του Κλιµακίου, κατόπιν της ως άνω υπ’ αρ. 5/2017 
Πράξεως του ιδίου, µε την οποία όρισε εαυτόν ως Εισηγητή, σύµφωνα µε το αρ. 12 παρ. 1 εδ. β’ ΠΔ 
39/2017 τόσο για την εξέταση της Προσφυγής, όσο και για την εξέταση περί λήψης προσωρινών 
µέτρων, σύµφωνα και µε το αρ. 12 παρ. 5 ΠΔ 39/2017, ο οποίος κατά την ως άνω συνεδρίαση, κατ΄ 
αρ. 12 παρ. 2 ΠΔ 39/2017, προσκόµισε και παρουσίασε ενώπιον του Κλιµακίου την οικεία Εισήγησή 
του.  
 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΒΕ ΥΠΟΨΗ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ  

 

1. Επειδή, η παρούσα εξέταση ερείδεται επί της κατατεθείσας την 1-9-2017 Προσφυγής κατά 
εκτελεστής πράξεως και συγκεκριµένα διακήρυξης δηµόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού 
ανάθεσης σύµβασης, εκτιµώµενης αξίας 266.129,03 ευρώ άνευ ΦΠΑ για την παροχή υπηρεσιών 
διαχείρισης επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων (CPV 90520000-8), η οποία διακήρυξη δηµοσιεύτηκε 
στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. την ...µε συστηµικό α/α .... και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. την ...µε Μοναδικό ΑΔΑΜ .... Ήδη 
µε την ως άνω Προσφυγή, ο προσφεύγων επικαλείται αντίθεση της διακήρυξης και δη των ειδικών 
όρων αυτής υπ΄ αρ. 2.2.6 περ. (α) περί κριτηρίων τεχνικής επάρκειας και 2.2.5.2 περί  
χρηµατοοικονοµικής επάρκειας, του όρου 12 του υποκεφαλαίου Ελάχιστες Τεχνικές και 
Περιβαλλοντικές Απαιτήσεις Εγκαταστάσεων Αποστείρωσης (Σταθερές ή Κινητές) του Παραρτήµατος 
Ι αυτής και συγκεκριµένα του εδαφίου όπου προβλέπεται “Να κατατεθούν οι ετήσιες εκθέσεις 
επεξεργασίας των δύο τελευταίων ετών προκειµένου να τεκµηριωθεί η τεχνική και επαγγελµατική 
ικανότητα-αξιοπιστία του υποψηφίου αναδόχου, ως και του εδαφίου (ε) του Παραρτήµατος ΙΙ της 
διακήρυξης κατά το σκέλος που περιέχει τη φράση “σε µορφή .xml”. Επιπλέον, αιτείται λήψη 
προσωρινών µέτρων, ώστε να διαταχθεί η εκτέλεση της διακήρυξης και η εν γένει διενέργεια του 
διαγωνισµού, άλλως να ανασταλεί η εκτέλεσή της διακήρυξης, όσον αφορά τους προσβαλλόµενους 
όρους 2.2.6 και 2.2.5.2 αυτής και της υποβολής α) των ετησίων εκθέσεων επεξεργασίας για τις 
µονάδες επεξεργασίας ΕΑΑΜ και β) του ΕΕΕΣ σε αρχείο µορφής .xml.  

2. Επειδή το συνεδριάζον Κλιµάκιο, στο οποίο χρεώθηκε η ως άνω Προδικαστική Προσφυγή, 
νοµίµως και αρµοδίως κατά τις διατάξεις των άρ. 366 Ν. 4412/2016  και άρ. 15 ΠΔ 39/2017, 
υπεισέρχεται, βάσει της οικείας 12/7-9-2017 Πράξης του Προέδρου του σε εξέταση περί τυχόν 
ανάγκης επιβολής µέτρων είτε της παρ. 1 είτε της παρ. 3 του αρ. 15 ΠΔ 39/2017 επί της ως άνω 
Προσφυγής. Επειδή, εκ των ως άνω διατάξεων, όπως κρίθηκε και στην Απόφαση Α.Ε.Π.Π. 3/2017 
(σκέψη 2), προκύπτει ότι το αρµόδιο για την εξέταση της Προσφυγής Κλιµάκιο έχει αρµοδιότητα 
όπως ελευθέρως κατά την κρίση του διαµορφώσει ad hoc τα όποια Προσωρινά Μέτρα επί σκοπώ 
προστασίας των επαπειλούµενων συµφερόντων του Προσφεύγοντος ή οιουδήποτε τρίτου, χωρίς να 
δεσµεύεται ως προς το περιεχόµενό τους από το τυχόν ειδικότερο αιτητικό της Προσφυγής. Επειδή 
δε, τα αναφερόµενα στη σκ. 2 της ως άνω Απόφασης Α.Ε.Π.Π. 3/2017 περί του σκοπού των 
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“καταλλήλων” προσωρινών µέτρων, όπως και η πρόβλεψη της παρ. 3 του αρ. 366 Ν. 4412/2016 και 
της παρ. 4 του αρ. 15 ΠΔ 39/2015 περί στάθµισης όλων των συµφερόντων όλων των (εν γένει) 
εµπλεκοµένων µερών, ως και του δηµοσίου συµφέροντος, έχουν την έννοια κατά την ως άνω 
µνηµονευθείσα εξάλλου Απόφαση ΑΕΠΠ 3/2017, ότι το αντικείµενο πιθανολόγησης κατά την εξέταση 
περί ορισµού προσωρινών µέτρων και το κριτήριο χορήγησης αυτών, αναφέρεται στον εντοπισµό 
µιας απτής και µη ασήµαντης αθροιστικής ζηµίας επί των συµφερόντων του συνόλου των 
εµπλεκοµένων µερών. Συνεπώς, η εκ της Α.Ε.Π.Π. εξέταση περί λήψης προσωρινών µέτρων 
διαρθρώνεται σε τέσσερα διαδοχικά στάδια, ήτοι πρώτον την κρίση περί τυχόν προδήλως 
απαραδέκτου ή προδήλως αβασίµου της Προσφυγής, µε την πιθανολόγηση επί του προδήλως 
αβασίµου να αφορά την έλλειψη οιασδήποτε νοµικής βάσης, η οποία δύναται να αποτελέσει 
αντικείµενο µιας έστω ολοκληρωµένης νοµικής αξιολόγησης και απαιτεί µια καταρχήν εκτίµηση 
περιεχοµένου εγγράφων και ερµηνεία νοµικού πλαισίου, δεύτερον την πιθανολόγηση συνδροµής µη 
αµελητέας ζηµίας επί του συνόλου των εµπλεκοµένων συµφερόντων, συµπεριλαµβανοµένων ακόµα 
και µη παρεµβαίνοντων κατά της προσφυγής τρίτων, τρίτον τη στάθµιση της ζηµίας αυτής µε την 
όποια ζηµία που δύναται να προκληθεί από την αναστολή και τέταρτον την εξέταση του 
περιεχοµένου των µέτρων µε πρόκριση εκείνων που είναι κατάλληλα για την αποτροπή της ζηµίας 
και θεραπεία της επικαλούµενης παράβασης, πλην όµως µε την ελάχιστη δυνατή αντίρροπη βλάβη 
(βλ. και Αποφάσεις Α.Ε.Π.Π. 3,6 και 8/2017). 

3. Επειδή, παρίσταται ότι για την άσκηση της Προσφυγής κατεβλήθη το κατ’ άρ. 5 ΠΔ 39/2017 και άρ. 
363 Ν. 4412/2016 παράβολο (µε αρ. 16259597695710310011 ποσού 1.331 ευρώ), η δε αρµόδια 
υπηρεσία της Α.Ε.Π.Π. βεβαιώνει µε εσωτερικό έγγραφό της την πληρωµή, τον έλεγχο και τη 
δέσµευση του παραβόλου. Περαιτέρω, η Προσφυγή υπάγεται βάσει της κατά τα ως άνω εκτιµώµενης 
αξίας της Διακήρυξης και του χρόνου δηµοσίευσης αυτής στο ΚΗΜΔΗΣ στο πεδίο εφαρµογής των 
οικείων διατάξεων του Βιβλίου IV Ν. 4412/2016 και συνεπώς στη δικαιοδοσία της Α.Ε.Π.Π., ως και 
την καθ’ ύλην αρµοδιότητά της κατ’ αρ. 345 παρ. 1 Ν. 4412/2016. Επιπλέον, η Προσφυγή παρίσταται 
ως εµπροθέσµως ασκηθείσα κατά το άρ. 361 παρ. 1 Ν. 4412/2016 και δη την περίπτωση (γ) (χρόνος 
δηµοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ …., χρόνος γνώσης … και άσκησης …), ενώ η προσφυγή νοµίµως 
υπογράφεται από τον νόµιµο εκπρόσωπο του οικονοµικού φορέα. Ο δε Προσφεύγων, παρίσταται ως 
έχων άµεσο, προσωπικό και ενεστώς έννοµο συµφέρον για την άσκηση της ως Προσφυγής, αφού µε 
την ιδιότητά του ως επιχείρηση δραστηριοποιούµενη στον κλάδο διαχείρισης µολυσµατικών 
αποβλήτων µετά των νοµίµων αδειών µεταφοράς και επεξεργασίας, συνιστά προδήλως 
ενδιαφερόµενο προς ανάθεση σε αυτόν της συγκεκριµένης συµβάσεως, ενώ αυτονόητα θίγεται από 
τους προσβαλλόµενους µε την Προσφυγή του όρους της Διακήρυξης, διότι, όπως ο ίδιος µάλιστα 
δηλώνει, δεν πληροί τους όρους υπ΄ αρ. 2.2.6 περ. (α) και 2.2.5.2, ως και τον όρο 12 του 
υποκεφαλαίου Ελάχιστες Τεχνικές και Περιβαλλοντικές Απαιτήσεις Εγκαταστάσεων Αποστείρωσης 
(Σταθερές ή Κινητές) του Παραρτήµατος Ι, ενώ όσον αφορά το εδάφιο (ε) του Παραρτήµατος ΙΙ κατά 
το σκέλος που περιέχει τη φράση “σε µορφή .xml”, αυτο καθιστά µη νόµιµη, περίπλοκη και δυσχερή 
την υποβολή προσφοράς και συνεπεία, εν τέλει των ως άνω λόγων, αποκλείεται από τη συµµετοχή 
του στον διαγωνισµό. Εποµένως, η Προσφυγή δεν πιθανολογείται ως προδήλως απαράδεκτη. 
Οµοίως, δεν πιθανολογείται ούτε ως προδήλως αβάσιµη, αφού ο προσφεύγων επικαλείται 
συγκεκριµένους λόγους αντίθεσης των όρων της διακήρυξης σε διατάξεις νόµου και θέτουν 
αδικαιολόγητα εµπόδια στον ανταγωνισµό και έτσι, σε κάθε περίπτωση απαιτούν αναλυτικώς και 
ένας προς έναν έλεγχο ως προς τη βασιµότητά τους, εξέταση εγγράφων και ειδική νοµική ερµηνεία 
και υπαγωγή. Εποµένως, δεν πληρούνται οι όροι του αρ. 15 παρ. 3 ΠΔ 38/2017 και συνεπώς δεν 
δύναται να αρθεί η αυτοδίκαιη εκ του νόµου αναστολή σύναψης σύµβασης, ενώ περαιτέρω χωρεί 
εξέταση περί τυχόν επιβολής µέτρων του άρ. 15 παρ. 1 ΠΔ 38/2017. 

4. Επειδή, η ζηµία του προσφεύγοντος εκ της συνέχισης του διαγωνισµού και δη εκ της 
ολοκλήρωσης του σταδίου υποβολής προσφορών είναι πρόδηλη και οπωσδήποτε µη αµελητέα, 
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καθώς η διατήρηση των προσβαλλόµενων δια της προσφυγής του όρων, θα οδηγήσει αναπόφευκτα 
σε αποκλεισµό του από τον διαγωνισµό, δεδοµένου ότι δεν πληροί τα απαιτούµενα από τη διακήρυξη 
προσόντα. Ούτως, ακόµη και αν υποβάλει προσφορά, αυτή δεν είναι δυνατό να συµµορφώνεται µε 
τη διακήρυξη και η υποβολή αυτή θα είναι άσκοπη, µε πρόδηλη οικονοµική ζηµία για τον 
προσφεύγοντα. Εξάλλου, οι προσβαλλόµενοι όροι δύνανται να θίγουν περισσότερους τυχόν 
ενδιαφερόµενους προς συµµετοχή στον διαγωνισµό οικονοµικούς φορείς, οι οποίοι οµοίως δεν 
διαθέτουν τα απαιτούµενα προσόντα ή δεν θα µπορούν να υποβάλουν προσφορά βάσει του εδ. ε’ 
του Παραρτήµατος ΙΙ και ούτως µε τους παραπάνω τρόπους θα αποθαρρυνθούν από τη συµµετοχή 
τους, µε περαιτέρω εξάλλου αποτέλεσµα τη µείωση του ανταγωνισµού, προς βλάβη έτσι και των 
συµφερόντων της αναθέτουσας αρχής. Επιπλέον, αν τυχόν η προσφυγή ευδοκιµήσει και οι επίµαχοι 
όροι κριθούν ως µη νόµιµοι, πλην όµως µετά την περάτωση του σταδίου υποβολής ή και 
αξιολόγησης προσφορών, εκτός του ότι η ως άνω µείωση του ανταγωνισµού βάσει µη νόµιµου όρου 
θα ζηµιώσει το δηµόσιο συµφέρον και ειδικότερα το συµφέρον της αναθέτουσας, περαιτέρω το 
συµφέρον αυτό θα πληγεί και λόγω της ενδιάµεσης συνέχισης µιας ερειδόµενης σε µη νόµιµους 
όρους, τιθέµενους επί ποινή αποκλεισµού, διαγωνιστικής διαδικασίας, µε αποτέλεσµα οι αρνητικές 
συνέπειες από την ακύρωση της διαδικασίας αυτής µετά από περαιτέρω πρόοδό της και προώθηση 
σε επόµενα στάδια, θα είναι µεγαλύτερες, τόσο για την αναθέτουσα αρχή όσο και για τους τυχόν 
συµµετέχοντες, ακόµη δε και για αυτούς που τυχόν πληρούν τους επίµαχους όρους, από την όποια 
εύλογη καθυστέρηση καταρχήν περάτωσης του σταδίου υποβολής προσφορών. Εξάλλου, δεδοµένου 
ότι η εξέταση της προσφυγής έχει ήδη προσδιοριστεί δια της 12/7-9-2017 Πράξεως του Προέδρου Στ’ 
Κλιµακίου για την 19-9-2017, ήτοι εντός λίαν συντόµου χρονικού διαστήµατος και δη µόλις έντεκα 
ηµέρες µετά τον αρχικώς ορισθέντα καταληκτικό χρόνο υποβολής προσφορών, η όποια επίπτωση 
από τυχόν διαταγή αναστολής προόδου της διαδικασίας έως την έκδοση απόφασης επί της 
προσφυγής κρίνεται ως αµελητέα και µη δυνάµενη να προκαλέσει οιαδήποτε ζηµία στην αναθέτουσα, 
τον παρεµβαίνοντα ή τρίτους. Αντίθετα, η πρόοδος της διαδικασίας υποβολής προσφορών, η οποία 
πρόκειται να περατωθεί την 8-9-2017 ήτοι προ του χρόνου εξέτασης της προσφυγής, θα στερήσει 
πρακτικά και προκαταβολικά τον προσφεύγοντα από την ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. αιτούµενη 
προστασία, θα καταστήσει άνευ αντικειµένου την κρίση της τελευταίας επί της προσφυγής και εν γένει 
κατά τα ως άνω θα ζηµιώσει σηµαντικά τόσο τον προσφεύγοντα, όσο και την αναθέτουσα αρχή, αλλά 
και ευρύ κύκλο ενδιαφερόµενων τρίτων.  
5. Επειδή, εξάλλου, βάσει και των ανωτέρω, το µόνο πρόσφορο και συγχρόνως αναγκαίο και εν 
στενή εννοία αναλογικό για τη θεραπεία και προστασία των διακινδυνευόµενων ως άνω 
συµφέροντων, µέτρο είναι η αναστολή προόδου της διαγωνιστικής διαδικασίας και συγκεκριµένα της 
περάτωσης της διαδικασίας υποβολής προσφορών. Το µέτρο αυτό ειδικότερα υλοποιείται µε τη 
χορήγηση παράτασης στο στάδιο αυτό και δη του καταληκτικού χρόνου υποβολής προσφορών. Η 
παράταση αυτή, προς τον σκοπό της διαφάνειας της διαδικασίας για τους τρίτους ενδιαφερόµενους, 
την πληροφόρηση των διαδίκων και τον προγραµµατισµό της αναθέτουσας δεν διατάσσεται µε 
αόριστη, αλλά 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 για ταχεία 
πρόοδο αυτής. Το µέτρο αυτό σε κάθε περίπτωση θα αρθεί αυτοδίκαια µε την ενδιάµεση και εντός 
του χρόνου της χορηγούµενης παρατάσεως, έκδοση απόφασης επί της Προσφυγής κατ’ άρ. 366 
παρ. 1 Ν. 4412/2016. Επειδή, µε δεδοµένο ότι ήδη δια της υπ’ αρ. 12/7-9-2017 Πράξης Προέδρου Στ’ 
Κλιµακίου, ορίστηκε ως νέος χρόνος εξέτασης της Προσφυγής η 19-9-2017, προκύπτει ότι το 
διάστηµα των τριών (3) ηµερών από την εξέταση της προσφυγής, ήτοι έως και 22-9-2017, συνιστά 
κατά τα ως άνω εύλογο διάστηµα παράτασης του καταληκτικού χρόνου υποβολής προσφορών.  
Εποµένως, το Κλιµάκιο οµόφωνα δέχεται την Εισήγηση και 
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- Διατάσσει την Αναστολή της προόδου της Διαγωνιστικής Διαδικασίας και δη το στάδιο 
υποβολής προσφορών έως και την 22-9-2017, δια της επιβολής στην αναθέτουσα της υποχρέωσης 
όπως µε πράξη της παρατείνει τον χρόνο καταληκτικής υποβολής προσφορών τουλάχιστον έως και 
το πέρας της ανωτέρω ηµέρας, υπό την επιφύλαξη έκδοσης απόφασης επί της Προσφυγής 
ενδιαµέσως και προ της ως άνω ηµεροµηνίας. 

- Διατάσσει την αναθέτουσα όπως άµεσα διενεργήσει κάθε προβλεπόµενη από τη νοµοθεσία 
ενέργεια και δηµοσίευση περί της ανωτέρω παρατάσεως και όπως αναρτήσει ηλεκτρονικά την 
παρούσα απόφαση στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισµού. 

Κρίθηκε και αποφασίστηκε  στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη Πειραιώς, την 8η Σεπτεµβρίου 2017, συντάχθηκε 
την ίδια ηµέρα από τον Εισηγητή και δηµοσιεύθηκε αυθηµερόν. 

Παραγγέλλεται ο Γραµµατέας της Α.Ε.Π.Π. όπως, σύµφωνα µε τα αρ. 11 και 19 ΠΔ 39/2017, 
παραχρήµα καταχωρίσει το διατακτικό της Απόφασης στο Βιβλίο Αποφάσεων της Α.Ε.Π.Π., 
κοινοποιήσει την παρούσα Απόφαση στους ενδιαφεροµένους, ήτοι τον προσφεύγοντα, την 
αναθέτουσα αρχή και τον παρεµβαίνοντα και προβεί σε κάθε περαιτέρω νόµιµη ενέργεια.  
 

                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ                         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΔΙΑΘΕΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ                         ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΑΚΟΥ       


