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ΑΠΟΦΑΣΗ 31/2017
Απόφαση Προσωρινών Μέτρων κατόπιν Αίτησης του Προσφεύγοντος-Προδικαστική
Προσφυγή κατά Όρων Διακήρυξης- Καταλληλότητα Προσωρινών Μέτρων και παραπομπή
σε σκεπτικό Απόφασης Α.Ε.Π.Π. 3/2017- Προσβολή της ίδιας Διακήρυξης με προγενέστερη,
εκκρεμούσα ακόμη ενώπιον του Κλιμακίου, Προσφυγή έτερου οικονομικού φορέα με
διαφορετικές βάσεις και ειδικότερα προσβαλλόμενους όρους-Προγενέστερη και νυν
τελούσα σε ισχύ Απόφαση Α.Ε.Π.Π. 30/2017 περί χορήγησης Προσωρινών Μέτρων
παράτασης της διαδικασίας υποβολής προσφορών επί του ιδίου διαγωνισμού για
συγκεκριμένο χρόνο που έπεται της εξέτασης της Προσφυγής από το Κλιμάκιο- Το
περιεχόμενο των ήδη διαταχθέντων Προσωρινών Μέτρων δεν καθιερώνει εξατομικευμένη
προστασία υπέρ αποκλειστικά του φορέα επί της Προσφυγής του οποίου διετάχθησανΈχουν ισχύ υπέρ κάθε ενδιαφερόμενου προς συμμετοχή στον διαγωνισμό, διέπουν τη
διαδικασία εν όλω και προστατεύουν κάθε τρίτο ανεξαρτήτως εκ μέρους του άσκησης
προσφυγής ή παρέμβασης- Δεδομένης της συνεκδίκασης της νυν Προσφυγής με την
προγενέστερη επί του ιδίου διαγωνισμού, λόγω συνάφειας, τα ήδη διαταχθέντα Προσωρινά
Μέτρα επαρκούν για την προστασία του νυν Προσφεύγοντος και καλύπτουν πλήρως το
κύριο αίτημα της προκείμενης Αίτησης Προσωρινών Μέτρων- Απορρίπτεται η Αίτηση ως
Αλυσιτελής

Το ΣΤ’ Κλιμάκιο της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, συνεδρίασε στην έδρα
της Αρχής, την 15η Σεπτεμβρίου 2017, παρουσία όλων των μελών του και συγκεκριμένα με
την εξής σύνθεση: Μιχαήλ Διαθεσόπουλος, Πρόεδρος, Αγγελική Πουλοπούλου,
(Εισηγήτρια) και Κουρή Σταυρούλα μέλη, προκειμένου να εξετάσει το την Αίτηση Λήψης
Προσωρινών Μέτρων κατά τις διατάξεις των άρ. 15 παρ. 1 και 3 ΠΔ 39/2017 επί της με ΓΑΚ
ΑΕΠΠ ... και ΕΑΚ ΑΕΠΠ ... Προδικαστικής Προσφυγής του οικονομικού φορέα με την
επωνυμία .... (εφεξής «η προσφεύγουσα εταιρεία») κατά της Αναθέτουσας Αρχής Ελληνικό
Δημόσιο/Υπ. Άμυνας/ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/5α (εφεξής «αναθέτουσα αρχή») και της Διακήρυξης
αυτής 41/2017 «Ηλεκτρονικός, Ανοικτός, Δημόσιος Διαγωνισμός, για την Προμήθεια
Ιατρικού Εξοπλισμού για το 401 ΓΣΝΑ [Ένα (1) Ψηφιακό Ακτινολογικό Μηχάνημα]
(Προϋπoλογισθείσα αξία 161.290,32€ συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων, πλέον ΦΠΑ)
(CPV 33111000-1)» (εφεξής «προσβαλλόμενη»), σύμφωνα με την κατ’ αρ. 366 παρ. 1 Ν.
4412/2016 οικεία αρμοδιότητα της Α.Ε.Π.Π.
Χρέη Εισηγήτριας εκτέλεσε η Αγγελική Πουλοπούλου, η οποία κατά τη συνεδρίαση, κατ΄
αρ. 12 παρ. 2 ΠΔ 39/2017, προσκόμισε και παρουσίασε ενώπιον του Κλιμακίου την οικεία
εισήγησή της.
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ΤΟ ΣΤ’ ΚΛΙΜΑΚΙΟ
ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΒΕ ΥΠΟΨΗ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ

1. Επειδή, η παρούσα εξέταση ερείδεται επί της χρεωθείσας στο Κλιμάκιο από 14-9-2017
και κατατεθείσας την 12-9-2017 ως άνω Προσφυγής κατά όρων της διακήρυξης του
ανωτέρω δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, που απεστάλη για δημοσίευση
στην ΕΕΕΕ την …δημοσιεύθηκε δε στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. την … με συστημικό α/α … και στο
Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. την …με Μοναδικό ΑΔΑΜ …και λαμβάνει χώρα κατόπιν σχετικού αιτήματος
που συμπεριέλαβε ο νυν προσφεύγων στην ως άνω Προσφυγή του.
2. Επειδή, 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, της αναθέτουσας ή
οιουδήποτε τρίτου, χωρίς να δεσμεύεται ως προς το περιεχόμενό τους από το τυχόν
ειδικότερο αίτημα του προσφεύγοντος (βλ. Απόφαση Α.Ε.Π.Π. 3/2017).
3. Επειδή, κατά της ως άνω διακήρυξης έχει ήδη ασκηθεί η με ΓΑΚ ΑΕΠΠ … και ΕΑΚ ΑΕΠΠ
… Προδικαστική Προσφυγή του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «…. επί της οποίας
έλαβε χώρα ήδη την 12-9-2017 εξέταση περί τη λήψη προσωρινών μέτρων κατ’ άρ. 15 παρ.
1 και 3 ΠΔ 39/2017, κατόπιν εξάλλου σχετικού αιτήματος του τελευταίου, σε συνδυασμό με
την αυτεπάγγελτη οικεία αρμοδιότητα της Α.Ε.Π.Π.. Επ’ αυτής εξεδόθη ήδη από 12-9-2017
και κοινοποιήθηκε την 13-9-2017 στην αναθέτουσα ως και τον προσφεύγοντα φορέα … η
Απόφαση Α.Ε.Π.Π. 30/2017. Αυτή έκρινε ότι ενόψει της ανάγκης εξέτασης και αξιολόγησης
πολύπλοκων τεχνικών ζητημάτων, το μόνο πρόσφορο και συγχρόνως αναγκαίο και εν
στενή εννοία αναλογικό για την προστασία των διακινδυνευόμενων ως άνω συμφέροντων,
μέτρο, το οποίο εξάλλου δεν θίγει τρίτα μέρη ή την αναθέτουσα λόγω του ιδιαίτερα
περιορισμένου χρονικού του εύρους, είναι η αναστολή προόδου της διαγωνιστικής
διαδικασίας και συγκεκριμένα της περάτωσης της διαδικασίας υποβολής προσφορών. Η
παραπάνω ανάγκη συντρέχει εξάλλου και όσον αφορά την προκείμενη Προσφυγή, η οποία
περιλαμβάνει διαφορετικούς ισχυρισμούς και βάλλει κατά διαφορετικών όρων της
διακήρυξης από την ως άνω προγενέστερη και εκκρεμούσα ενώπιον της Α.Ε.Π.Π.
Προσφυγή. Το μέτρο αναστολής της προόδου της διαγωνιστικής διαδικασίας και
συγκεκριμένα της περάτωσης της διαδικασίας υποβολής προσφορών, ειδικότερα
υλοποιήθηκε με τη χορήγηση συγκεκριμένης παράτασης στο στάδιο αυτό και δη του
καταληκτικού χρόνου υποβολής προσφορών. Εξάλλου η εξέταση αμφοτέρων των
Προσφυγών κατά της ως άνω διακήρυξης έχει ήδη προσδιοριστεί με τις από 8-9-2017 και
από 15-9-2017 αντίστοιχες για έκαστη Προσφυγή, Πράξεις του Προέδρου του Κλιμακίου για
την 25-09-2017, όταν και θα συνεκδικαστούν λόγω συνάφειας, ενώ το Κλιμάκιο οφείλει να
εκδώσει την Απόφασή του επί αυτών εντός προθεσμίας είκοσι ημερών (άρ. 367 παρ. 1 ν.
4412/2016 & άρ. 18 παρ. 3 π.δ. 39/2017). Συγκεκριμένα δε, κατά το διατακτικό της ως άνω
ήδη δημοσιευθείσας, διέπουσας τον διαγωνισμό και δεσμεύουσας την Αναθέτουσα
Απόφασης Α.Ε.Π.Π. α. διατάχθηκε η Αναστολή της προόδου της Διαγωνιστικής Διαδικασίας
και δη το στάδιο υποβολής προσφορών έως και την 10-10-2017 (ήτοι χρόνο εντός της
αποκλειστικής προθεσμίας έκδοσης απόφασης επί των ως άνω προσφυγών από την
Α.Ε.Π.Π.), επιβάλλοντας στην αναθέτουσα όπως με ενέργειές της παρατείνει τον χρόνο
καταληκτικής υποβολής προσφορών τουλάχιστον έως και το πέρας της ανωτέρω ημέρας
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και β. διατάχθηκε η 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.
4. Επειδή, εκ της φύσεως και του περιεχομένου των ως άνω ήδη διαταχθέντων μέτρων
προκύπτει ότι οι συνέπειές τους δεν καταλαμβάνουν αποκλειστικά τον οικονομικό φορέα
επί της Προσφυγής του οποίου διατάχθηκαν ούτε παρέχουν σε αυτόν κάποια ειδική
προσωπική προστασία. Αντίθετα, επιβάλλουν στην αναθέτουσα υποχρεώσεις που αφορούν
συνολικά τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας, έχουν ισχύ έναντι και υπέρ όλων
των τυχόν ενδιαφερομένων για συμμετοχή, και εκτείνονται ούτως, προστατευτικά υπέρ
και προς κατοχύρωση των συμφερόντων οιουδήποτε τρίτου και δη ασκούντα αυτοτελή
Προσφυγή με διαφορετικό περιεχόμενο και αντικείμενο προσβολής κατά της ιδίας
διακήρυξης, όπως του εν προκειμένω Προσφεύγοντος. Προστατεύουν δε πλήρως τα όποια
θιγόμενα συμφέροντά του από οιαδήποτε βλάβη εκ της τυχόν διενέργειας του
διαγωνισμού προ εκδόσεως Απόφασης επί της Προσφυγής του από την Α.Ε.Π.Π., κίνδυνος
ο οποίος αποτρέπεται πλήρως δια του διατακτικού της παραπάνω Απόφασης.
5. Επειδή, συνεπεία των ανωτέρω, η συμπεριλαμβανόμενη στην Προσφυγή του νυν
Προσφεύγοντος Αίτηση Λήψης Προσωρινών Μέτρων ασκείται αλυσιτελώς, αφού ούτως ή
άλλως τα κατάλληλα προσωρινά μέτρα έχουν ήδη διαταχθεί με την ανωτέρω Απόφαση
Α.Ε.Π.Π. 30/2017, το δε περιεχόμενό τους εξαντλεί εξάλλου, το κύριο αίτημα της Αίτησης
Προσωρινών Μέτρων του νυν Προσφεύγοντος.
Το Κλιμάκιο ομόφωνα δέχεται την Εισήγηση και

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

- Απορρίπτει την Αίτηση Λήψης Προσωρινών Μέτρων.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη Πειραιώς, την 15η Σεπτεμβρίου 2017,
συντάχθηκε την ίδια ημέρα από την Εισηγήτρια και δημοσιεύθηκε αυθημερόν.
Παραγγέλλεται ο Γραμματέας της Α.Ε.Π.Π. όπως, σύμφωνα με τα αρ. 11 και 19 ΠΔ 39/2017,
καταχωρίσει αμελλητί το διατακτικό της Απόφασης στο Βιβλίο Αποφάσεων της Α.Ε.Π.Π.,
κοινοποιήσει την παρούσα Απόφαση στους ενδιαφεροµένους, ήτοι την προσφεύγουσα και
την αναθέτουσα αρχή, κοινοποιήσει περαιτέρω στον νυν προσφεύγοντα την Απόφαση
Α.Ε.Π.Π. 30/2017 προς γνώση του για τις έννομες συνέπειές της, καθώς και όπως προβεί
σε κάθε περαιτέρω νόμιμη ενέργεια.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΔΙΑΘΕΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΑΚΟΥ
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