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Η
ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟ

Συνήλθε στην έδρα της, στις 17 Φεβρουαρίου 2022 με το μέλος Μαρία
Βύρρα, υπό την ιδιότητά του ως Μονομελούς Κλιμακίου.
Για να εξετάσει την από 10.01.2022 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης
(ΓΑΚ)

ΑΕΠΠ

56/11.01.2022

Προδικαστική

Προσφυγή

της

ιδιωτικής

κεφαλαιουχικής εταιρίας με την επωνυμία «…» και με διακριτικό τίτλο «….,
(εφεξής η «προσφεύγουσα»), που εδρεύει στ... … (…), όπως νόμιμα
εκπροσωπείται.
Κατά του «ΔΗΜΟΥ …» (εφεξής η «αναθέτουσα αρχή»), που εδρεύει
στ.. … (…), όπως νόμιμα εκπροσωπείται.
Με την υπό κρίση προδικαστική προσφυγή της, η προσφεύγουσα
αιτείται να

ακυρωθούν η με αρ. πρωτ.

Οικ… Διακήρυξη (εφεξής η

«προσβαλλόμενη διακήρυξη») ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των
ορίων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ,

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Η΄

ΚΑΙ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ, ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ …» Α.Μ: …, ως αυτή τροποποιήθηκε με την
προσβαλλόμενη απόφαση 518/2021 της Οικονομικής Επιτροπής (εφεξής η
«προσβαλλόμενη απόφαση»), καθώς με τον τρόπο αυτό μεταβλήθηκαν οι
όροι αυτής.
Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα
Σκέφτηκε κατά τον Νόμο
1. Επειδή για την άσκηση της προσφυγής καταβλήθηκε, πληρώθηκε και
δεσμεύθηκε το νόμιμο παράβολο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 363
παρ. 1 του ν. 4412/2016 και 5 παρ. 1 του π.δ. 39/2017 (βλ. ηλεκτρονικό
παράβολο αυτόματης δέσμευσης με κωδικό …, ύψους €600,00€, το οποίο και
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υπολογίζεται επί τη βάσει της προϋπολογισθείσας αξίας της σύμβασης άνευ
ΦΠΑ, ήτοι 69.758,04 €).
2. Επειδή με την με αρ. πρωτ. οικ. … Διακήρυξη προκηρύχθηκε ανοιχτός
ηλεκτρονικός

διαγωνισμός

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ,

κάτω

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ,

των

ορίων

ΜΕΤΑΦΟΡΑ

για

την

ΚΑΙ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Η΄ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ
ΣΤΑΣΕΩΝ, ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
…» Α.Μ: …, προϋπολογισμού 69.758,04 € άνευ ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 01-10-2021
με μοναδικό ΑΔΑΜ … και καταχωρήθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό
…. Με την ανωτέρω υπ΄αριθμό 518/2021 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής αποφασίσθηκε και εγκρίθηκε η τροποποίηση της ανωτέρω
διακήρυξης ως προς το χρόνο παράδοσης των υλικών και ολοκλήρωσης της
σύμβασης έως την λήξη του προγράμματος χρηματοδότησης ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ,
ήτοι 31.12.2022, σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 88542/30.11.2021 7η
Τροποποίηση Πρόσκλησης του Προγράμματος Φιλόδημος (Α.Π. εισερχ. Δ.Η.
26822/1.12.2021).
3.

Επειδή

ο

διαγωνισμός

ως

εκ

του

αντικειμένου

του,

της

προϋπολογισθείσας αξίας της σύμβασης άνευ Φ.Π.Α., και του χρόνου
εκκίνησης της διαγωνιστικής διαδικασίας, εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του
Βιβλίου IV του ν. 4412/2016, σύμφωνα με το άρθ. 345 του ν. 4412/2016, η δε
Α.Ε.Π.Π. ενώπιον της οποίας ασκείται η προσφυγή είναι αρμόδια για την
εξέτασή της.
4. Επειδή, η υπό εξέταση προδικαστική προσφυγή (α) έχει ασκηθεί
εμπρόθεσμα, καθόσον κατατέθηκε στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού
στις 10.01.2022, ήτοι εντός της προβλεπόμενης 10ήμερης προθεσμίας από
την επομένη της κοινοποίησης της προσβαλλόμενης απόφασης της
αναθέτουσας αρχής, η οποία έλαβε χώρα στις 31.12.2021 μέσω της
λειτουργικότητας «επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ, (β) ασκήθηκε με τη χρήση του
τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι του Π.Δ. 39/2017 και (γ)
κοινοποιήθηκε στην ΑΕΠΠ από την προσφεύγουσα αυθημερόν με μήνυμα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του
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άρθρου 361 και τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 362 του Ν . 4412/2016, και την
παρ. 1 εδ. α του άρθρου 4 και την παρ. 2 του άρθ. 8 του Π.Δ. 39/2017.
5. Επειδή η αναθέτουσα αρχή υπέβαλε τις από 20.01.2022 απόψεις
της σχετικά με την υπό εξέταση προδικαστική προσφυγή.
6. Επειδή, κατά τα παγίως γενόμενα δεκτά, κατά την έννοια των
διατάξεων του N. 3886/2010, η οποία δεν έχει μεταβληθεί εν προκειμένω με
το παρόν νομοθετικό πλαίσιο (Ν. 4412/2016), το θεσπιζόμενο με το νόμο
αυτό σύστημα παροχής έννομης προστασίας, κατά το στάδιο που προηγείται
της σύναψης δημοσίων συμβάσεων, σκοπεί στην προστασία όσων
ενδιαφέρονται να τους ανατεθούν οι παραπάνω συμβάσεις, έναντι της βλάβης
την οποία υφίστανται ή ενδέχεται να υποστούν από την πιθανολογούμενη εκ
μέρους του αναθέτοντος φορέως παράβαση των κανόνων οι οποίοι
καθορίζουν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό, την διαδικασία
επιλογής του αναδόχου της σύμβασης που πρόκειται να συναφθεί, καθώς και
τα κριτήρια, βάσει των οποίων θα αναδειχθεί ο τελευταίος. Κατά συνέπεια, εάν
ο

ενδιαφερόμενος

για

την

ανάθεση

δημόσιας

σύμβασης

ασκήσει

προδικαστική προσφυγή κατά της διακήρυξης ή τροποποιητικών της
πράξεων, θα πρέπει, προκειμένου να θεωρηθεί ότι ασκεί την αίτηση αυτή με
έννομο συμφέρον, να επικαλεσθεί βλάβη από όρο της διακήρυξης, ο οποίος
παραβιάζει κατά την άποψή του τους κανόνες που αφορούν τις προϋποθέσεις
συμμετοχής στο διαγωνισμό, την διαδικασία επιλογής του αναδόχου ή τα
εφαρμοστέα για την ανάδειξή του κριτήρια, σε σημείο που να αποκλείει ή να
καθιστά ουσιωδώς δυσχερή την συμμετοχή του στον διαγωνισμό (ΕΑ 16,
9/2015, 415/2014, 314/2013. 616, 472, 434/2012, 182/2011 κ.α.). Σε
περίπτωση, δε, που ο αιτών τελικώς μετάσχει στο διαγωνισμό με επιφύλαξη
και προσβάλλει με την Προδικαστική του Προσφυγή συγκεκριμένο όρο της
διακηρύξεως, προβάλλοντας ότι ο όρος αυτός είναι παράνομος, διότι τον
αποκλείει ή καθιστά ουσιωδώς δυσχερή τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό,
έχει έννομο συμφέρον για προσβολή του εν λόγω όρου, μόνον εφόσον
προβάλλει ειδικούς ισχυρισμούς ότι, παρά το γεγονός ότι υπέβαλε προσφορά
στο διαγωνισμό, ενδέχεται να υποστεί ζημία από τον όρο αυτό της
διακηρύξεως (ΣτΕ (Ασφ) 124/2015, ΕΑ 16/2015, 415/2014, 718, 616/2012
κά). Με βάση τα ως άνω, σε περίπτωση που κάποιος προτίθεται να στραφεί
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κατά όρων διακήρυξης, θεωρώντας ότι την καθιστούν πλημμελή, θα πρέπει
να επικαλεσθεί και να αποδείξει τη συγκεκριμένη ζημία που υφίσταται από τον
όρο τον οποίο θεωρεί μη νόμιμο και όχι σύμφωνο με τη νομοθεσία που διέπει
τους διαγωνισμούς των δημοσίων συμβάσεων.
7. Επειδή το έννομο συμφέρον πρέπει να είναι άμεσο, και ατομικό
/προσωπικό, με την έννοια ότι πρέπει να αφορά τον ενδιαφερόμενο
προσωπικά και όχι ένα γενικό κύκλο προσώπων. Όσον αφορά τις
κανονιστικές πράξεις «η προϋπόθεση για τη συνδρομή του προσωπικού
εννόμου συμφέροντος συντρέχει όταν η προσβαλλόμενη κανονιστική
ρύθμιση, θίγει συγκεκριμένες ελευθερίες ή δικαιώματα του αιτούντος, τα οποία
κατοχυρώνονται από το Σύνταγμα και τους νόμους και των οποίων την
πραγμάτωση επιδιώκει να αποκαταστήσει ο αιτών με την έκδοση της
ακυρωτικής απόφασης» (Κωνσταντίνος Β. Χιώλος, «Το έννομο συμφέρον
στην ακυρωτική δίκη ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας», ΔιοικΔ,
2010, τ. 4, σελ 847). Περαιτέρω, κατά τη θεωρία και νομολογία το έννομο
συμφέρον θα πρέπει να είναι και άμεσο από την άποψη ότι το προβαλλόμενο
προσωπικό συμφέρον πρέπει να συνδέεται αιτιωδώς με το πρόσωπο του
προσφεύγοντος, χωρίς να παρεμβάλλεται συμφέρον τρίτου, και ενεστώς,
δηλαδή να είναι υπαρκτό και όχι μελλοντικό (Π. Δαγτόγλου, Διοικητικό
Δικονομικό Δίκαιο, Εκδόσεις Σάκκουλα, 2014). Πρέπει, επομένως, να υπάρχει
συρροή των κάτωθι : α) η προσβαλλόμενη πράξη έχει προκαλέσει βλάβη,
υλική ή ηθική, και β) να υφίσταται αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της
προσβαλλόμενη πράξης και της προσβαλλόμενης βλάβης (ΣτΕ 7μ.
1898/2016), ήτοι μια ειδική έννομη σχέση του προσφεύγοντα με την
προσβαλλόμενη πράξη (Σπ. Βλαχόπουλος, όψεις της δικαστικής προστασίας
ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας – το παράδειγμα του ν. 2522/1997
για τα δημόσια έργα, 1998, σελ 199, Δ. Ράικος, Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων,
2017, σελ. 745 επ. ) άλλως να την υφίσταται υπό συγκεκριμένη ιδιότητα ως
υποψηφίου στην οικεία διακήρυξη ( ΣτΕ 880/2016 7μ. σκ. 13, 1844/2013 7μ.
σκ. 15, 2973/1989), άλλως, ως ενδιαφερομένου μεν να συμμετάσχει σ’ αυτήν,
αλλά αποκλειομένου δυνάμει ρήτρας της προκηρύξεως (ΣτΕ 4606/2012,
1982-1985, 1987/2011) και δεν αρκεί το γενικό δημόσιο ενδιαφέρον του κάθε
πολίτη για την σύννομη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων (ΣτΕ
4
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4391/2011 7μ., 2446/1992 7μ.). Περαιτέρω, δέον είναι το έννομο συμφέρον να
είναι και ενεστώς, ήτοι η βλάβη που προκαλείται στον ενδιαφερόμενο να έχει
ήδη επέλθει ή να είναι βέβαιο ότι θα επέλθει κατά το χρόνο άσκησης της
προσφυγής (ΣτΕ 1442/97 ΔΔικ 1997/1136) και να υφίσταται σωρευτικά τόσο
κατά την έκδοση της προσβαλλόμενης, όσο και κατά την άσκηση της
προσφυγής και την εξέταση αυτής (παρ. ενδεικτικά ΣτΕ 956/95 ΔΔικ
1995/577, ΣτΕ Ολομ. 280/96 ΔΔικ 1996/844, ΔτΕ 416/2002λ 2239/2003,
Κωνσταντίνος Β. Χιώλος, «Το έννομο συμφέρον στην ακυρωτική δίκη
ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας», ΔιοικΔ, 2010, τ. 4, σελ 846-7). Δεν
νομιμοποιείται επομένως όποιος θεμελιώνει το έννομο συμφέρον του σε
μελλοντικά και αβέβαια γεγονότα, τα οποία δεν αποτελούν αναγκαία συνέπεια
της ακύρωσης της πράξης (ΣτΕ 1425/93 ΔΔικ 1994/831).
8. Επειδή, η βλάβη, ως βασικό στοιχείο της θεμελίωσης του εννόμου
συμφέροντος, πρέπει να προσδιορίζεται ειδικώς (ΣτΕ 1995/2016). Οφείλει,
δηλαδή, ο Προσφεύγων να επικαλείται τις δυσμενείς μεταβολές που
επέρχονται σε βάρος του από την πράξη προς θεμελίωση του έννομου
συμφέροντος για άσκηση προσφυγής (βλ. ΣτΕ 3905/2004).
9. Επειδή, σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως προβολής του από την
αναθέτουσα αρχή ή τον παρεμβαίνοντα, το έννομο συμφέρον ελέγχεται
αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια κατά περίπτωση σύνθεση εξέτασης της
προσφυγής ως και από τον δικαστή (βλ. ΣτΕ 2080/2016, 5/2006, 3078/2005,
1461/2003, κα). Εξετάζεται, δε, η ύπαρξη του εννόμου συμφέροντος με βάση
τους προβαλλόμενους ισχυρισμούς του Προσφεύγοντος και τα στοιχεία του
φακέλου που προσκομίστηκαν (ΣτΕ 928/2004) υπό την έννοια ότι δεν δύναται
το αρμόδιο όργανο να συμπληρώσει τη θεμελίωση του εννόμου συμφέροντος
του προσφεύγοντος καθόσον το βάρος απόδειξης για την ύπαρξη εννόμου
συμφέροντος φέρει ο τελευταίος (ΣτΕ 4524/2009, 3900/2006) και μόνο
προαποδεικτικώς (ΣτΕ 1898/2016, 7μελές), ήτοι στην περίπτωση της
προσφυγής με την κατάθεσή της εφόσον δεν προβλέπεται από τον Ν.
4412/2016 και το οικείο κανονιστικό πλαίσιο (ΠΔ 39/2017) η συμπλήρωση της
προσφυγής - και δη όσον αφορά τη θεμελίωση του παραδεκτού της άσκησής
της - με υποβολή υπομνήματος.
10. Επειδή, σε κάθε περίπτωση ελέγχεται αυτεπάγγελτα η συνδρομή
των ουσιαστικών κριτηρίων του εννόμου συμφέροντος με βάση το κατά πόσο
5
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από το έγγραφο της προσφυγής και τα στοιχεία του φακέλου αποδεικνύεται η
ύπαρξη του έννομου συμφέροντος. Δεν αρκεί δηλαδή ο προσφεύγων να
επικαλείται την ύπαρξη έννομου συμφέροντος για άσκηση της προσφυγής
αλλά απαιτείται η προσκόμιση και μάλιστα προαποδεικτικώς – ως ισχύει και
στην ακυρωτική δίκη- των απαραίτητων για την απόδειξη αυτού στοιχείων
(ΣτΕ Ολομ. 4570/96, ΔΔικ 1997/673, ΣτΕ 3664/1998, Βλαδίμηρος Δ.
Μωυσίδης, «Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας», Κατ’ άρθρο ερμηνεία –
νομολογία, Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ. 2017). Υφίσταται, περαιτέρω, στα πλαίσια
της μεν ακυρωτικής δίκης προαπόδειξη του εννόμου συμφέροντος, γεγονός
που δεν καθιστά θεμιτή τη μεταγενέστερη προσαγωγή αποδεικτικών
στοιχείων θεμελίωσης του εννόμου συμφέροντος (ΣτΕ 1393/2003) στη δε
διαδικασία εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής το έννομο συμφέρον θα
πρέπει να προαποδεικνύεται με την άσκησή της.
11.Επειδή, η παράλειψη της προαπόδειξης, παράλειψη η οποία
ερευνάται αυτεπάγγελτα από το αρμόδιο όργανο, ως αναγόμενη σε
προϋπόθεση του παραδεκτού της υπό κρίση προσφυγής, δεν αναπληρώνεται
με την προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων μετά τη συζήτηση της υποθέσεως
(ΣτΕ 2274/2000). Επειδή το έννομο συμφέρον του οικονομικού φορέα, που
προσφεύγει ενώπιον της ΑΕΠΠ εξειδικεύεται αυθεντικά και αποκλειστικά από
τον ίδιο, εξετάζεται δε από την τελευταία ως προς την νομιμότητά του, την
απόδειξή του και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του που επιβάλλουν την έννομη
προστασία του, δεν είναι ανταγωνιστικό του δημοσίου συμφέροντος, δεν είναι
αποδοκιμαστέο ως ιδιοτελές (πρβλ. Δημήτριος Θ. Πυργάκης, «Το έννομο
συμφέρον στη δίκη ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας», Νομική
Βιβλιοθήκη, 2017, σελ. 17).
12. Επειδή η προαπόδειξη του εννόμου συμφέροντος δεν καθιστά
δυσχερή την πρόσβαση του ενδιαφερόμενου στο δικαστήριο ή εν γένει στην
προσήκουσα παροχή έννομης προστασίας (άρθρο 20 παρ. 1 του Συντ. ) ούτε
δημιουργεί (Δημήτριος Θ. Πυργάκης, «Το έννομο συμφέρον στη δίκη ενώπιον
του Συμβουλίου της Επικρατείας», Νομική Βιβλιοθήκη, 2017) αντίθεση προς
το άρθρο 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ (ΣτΕ 2980/2013). Μόνη, δε, εξαίρεση στην άνω
αναφερθείσα υποχρέωση προαπόδειξης είναι να προκύπτει σαφώς και άνευ
ουδεμίας αμφιβολίας από τις ad hoc ειδικές συνθήκες ότι θίγονται τα
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επαγγελματικά

και οικονομικά συμφέροντα

του

Προσφεύγοντος (ΣτΕ

2521/2004).
σε

13.Επειδή,

κάθε

περίπτωση,

οι

προβαλλόμενοι

από

τον

Προσφεύγοντα λόγοι ακύρωσης περί υπάρξεως πλημμελειών κατά τη
διοικητική διαδικασία ή περί παράβασης νόμου, όσο σοβαρές και εάν είναι οι
πλημμέλειες αυτές και όσο κατάφωρη η παράβαση νόμου, δεν μπορούν να
θεμελιώσουν έννομο συμφέρον για τον προσφεύγοντα, αφού άλλωστε η
εξέτασή τους ανάγεται στο βάσιμο της αιτήσεως και όχι στο παραδεκτό αυτής
(Δημήτριος Θ. Πυργάκης, Το έννομο συμφέρον στη δίκη ενώπιον του
Συμβουλίου της Επικρατείας, Νομική Βιβλιοθήκη, 2017).
14. Επειδή, το έννομο συμφέρον αφορά κάθε νομική ή πραγματική
κατάσταση που αναγνωρίζεται από το δίκαιο και από την οποία ο αιτών βάσει
ενός

ιδιαίτερου

δεσμού

αντλεί

ωφέλεια,

η

οποία

θίγεται

από

την

προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη (Γλυκερία Π. Σιούτη, «Το έννομο
συμφέρον στην αίτηση ακύρωσης», Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1998, σελ
23). Ειδικότερα, όσον αφορά την προσφυγή κατά όρων διακήρυξης, ο
προσφεύγων πρέπει να επικαλεσθεί άμεση βλάβη από τον όρο της
διακήρυξης, ο οποίος παραβιάζει κατ’ αυτόν τους κανόνες που αφορούν τις
προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό, τη διαδικασία επιλογής του
αναδόχου ή τα εφαρμοστέα για την ανάδειξή του κριτήρια, σε σημείο που να
αποκλείει ή να καθιστά ουσιωδώς δυσχερή τη συμμετοχή του στον
διαγωνισμό (βλ. ενδεικτικά ΕΑ ΣτΕ 148/2016 Ολομ., ΕΑ ασφ. Μ. 415/2014,
Δημήτριος Γ. Ράικος, «Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων», Β΄ έκδοση, Εκδόσεις
Σἀκκουλα, 2017, σελ. 756).
15. Επειδή κατά την έννοια του ενωσιακού δικαίου (βλ. σχετικά άρθρο 6
ΕΣΔΑ) ως ερμηνεύεται από το ΕΔΔΑ η έννοια του «θιγόμενου» ταυτίζεται με
το άτομο που βλάπτεται άμεσα από την αμφισβητούμενη πράξη ή παράλειψη
(βλ. Johnston κα 18.12.1986, Prager και Oberschlick, 26.4.1995).
16. Επειδή, Επειδή, ως έχει παγίως κριθεί ο περιορισμός των
προσώπων που δύνανται να προσφύγουν κατά μιας κανονιστικής πράξης,
υπό την έννοια της θεμελίωσης του εννόμου συμφέροντος είναι θεμιτός και
επιβεβλημένος, μη προσκρούων στο άρθρο 6 της ΕΣΔΑ καθόσον συνάδει
στην

εξασφάλιση

αποτελεσματικής

έννομης

προστασίας

κατά

το

προδικαστικό στάδιο, αποτρέποντας την έναρξη προπετών διαδικασιών, με
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παρελκυστικά κίνητρα που παρεμποδίζουν την υγιή ανταγωνισμό και την
ανάπτυξη. Άλλωστε, η ενδεχόμενη βλάβη υπό την έννοια του «πιθανά» ή «εν
δυνάμει» θιγόμενου απαντάται και στη νομολογία του ΕΔΔΑ, εφόσον
ασφαλώς στοιχειοθετείται επαρκώς η ύπαρξη προσωπικού και υπαρκτού
κινδύνου να υποστεί την βλάβη, την οποία επικαλείται με σαφήνεια (βλ.
ΕΔΔΑ, Burden κατά Ηνωμένου Βασιλείου, τμήμα ευρείας σύνθεσης,
29.4.2008).
17. Επειδή στα πλαίσια της δικονομικής Οδηγίας 89/665/ΕΚ καθίσταται
σαφές ότι τα κράτη μέλη δεν υποχρεούνται να παρέχουν το δικαίωμα
ασκήσεως προσφυγής σε οποιοδήποτε πρόσωπο επιδιώκει τη σύναψη
δημοσίας συμβάσεως (υπόθεση ΔΕΚ C-240/01, 19.6.03, W.Hackermuller,
Συλλ. 2003, Ι-6319, σκέψεις 18-19) C-230/02, 12.2.04 Grossmann Air Service,
σκ 26).
18. Επειδή, έχει κριθεί ότι τα κράτη μέλη δεν επιτρέπεται να εξαρτούν
την ενεργητική νομιμοποίηση για την άσκηση προσφυγής κατά την
προκήρυξης διαγωνισμού από προγενέστερη συμμετοχή στην διαγωνιστική
διαδικασία, καθότι αυτό θα ερχόταν σε αντίθεση με τα αρθ. 1, παρ.3 και 2
παρ. ιβ της Οδηγίας 89/665/ΕΟΚ, αλλά και την αρχή της αναλογικότητας ΔΕΚ
C-230/02, 12.02.04 Grossmann, Συλλ. 2004, σκέψη 29 και 30, C 26/03 Stadt
Halle).
19. Επειδή, από τον έλεγχο του εγγράφου της προσφυγής συνάγεται
ευχερώς ότι δεν υπάρχει

ουδεμία

σχετική αναφορά

με τη θεμελίωση

εννόμου συμφέροντος παρά μόνο αναφέρεται πως «…Πλην όμως με την
απόφαση αυτή μεταβλήθηκε η Διακήρυξη με ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΟΙΚ. …, η οποία
προέβλεπε ότι Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως 6 μήνες από την
ημερομηνία ανάρτησης του συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με το
πρόγραμμα χρηματοδότησης ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και το αργότερο έως τις
31/12/2021…Στην προσβαλλόμενη απόφαση δεν υπάρχει καμία σχετική
πρόβλεψη αναφορικά με τη διάρκεια της σύμβασης, λόγω της τροποποίησης
της ως προς το χρόνο παράδοσης των υλικών και ολοκλήρωσης της
σύμβασης, η οποία πλέον από 6μηνη μετατρέπεται σε 12μηνη χωρίς σχετική
πρόβλεψη, γεγονός το οποίο αποτελεί και ουσιώδη μεταβολή του αντικειμένου
της σύμβασης αλλά και της οικονομικής προσφοράς αυτής, διότι μεταβάλλει
την χρονική διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης ως προς το χρόνο παράδοσης
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των υλικών και ολοκλήρωσης της σύμβασης μετά την κατάθεση των
υποβληθέντων προσφορών. Συνεπώς είναι μη επιτρεπτή και μη νόμιμη η ως
άνω τροποποίηση των όρων της διακήρυξης καθιστώντας με τον τρόπο αυτό
ακυρωτέα στο σύνολό της την με ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΟΙΚ. … ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ,

ΚΑΤΩ

ΤΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΟΡΙΩΝ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΚΑΙ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Η΄ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ, ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ …...».
20. Επειδή η αναθέτουσα αρχή στις απόψεις της αναφέρει πως
«…Επιπροσθέτως ο οικονομικός φορέας δεν επικαλείται βλάβη ούτε ζημία
από την παράταση μέχρι 31-12-2022…».
21. Επειδή, σε περίπτωση άσκησης προσφυγής κατά διακήρυξης,
προκειμένου να θεμελιώσει έννομο συμφέρον ο Προσφεύγων πρέπει να
επικαλεστεί, με την προβολή ειδικού ισχυρισμού, τη βλάβη του, η οποία στην
περίπτωση μη συμμετοχής του στο διαγωνισμό πρέπει να συνίσταται στον
αποκλεισμό του από την διαγωνιστική διαδικασία (βλ. και ΣτΕ 31/2019),
γεγονός που δεν έχει πράξει ο Προσφεύγων. Η, δε, επίκληση του
αποκλεισμού

του

από

την

συμμετοχή

προβάλλεται αορίστως, χωρίς επίκληση

στη

διαγωνιστική

διαδικασία

-πολλώ μάλλον απόδειξη

-

περαιτέρω στοιχείων, που καθιστούν αδύνατη τη συμμετοχή του στο
διαγωνισμό,

γεγονός

που

θα

συνιστούσε

θεμελίωση

του

εννόμου

συμφέροντός του για την άσκηση της κρινόμενης Προσφυγής επί τη βάσει της
ενδεχόμενης βλάβης των συμφερόντων του. Εξάλλου, έχει κριθεί ότι ο
αόριστος ισχυρισμός περί παρεμπόδισης της συμμετοχής του και κατά τρόπο
αόριστο, δεν καθιστά σαφές ότι ο συγκεκριμένος όρος της διακήρυξης
απέκλεισε τη συμμετοχή του ενώ μπορούσε να μετάσχει αυτού υποβάλλοντας
προσφορά με επιφύλαξη (βλ. ΔεφΑθ. Ν133/2018).
22. Επειδή η προσφεύγουσα στην προσφυγή της δεν επικαλείται ουδέν
για τη βλάβη της από την επίμαχη παράταση μέχρι την 31.12.2022 και
συνεπώς ενόψει των ανωτέρω εκτεθέντων, οι λόγοι της προσφυγής κρίνονται
απορριπτέοι ως απαράδεκτοι, λόγω έλλειψης εννόμου συμφέροντος,
γενομένων δεκτών των σχετικών ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής.
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23. Επειδή η κρινόμενη Προσφυγή πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη
ελλείψει εννόμου συμφέροντος.
24. Επειδή, και συνακόλουθα πρέπει να καταπέσει το κατατεθέν
παράβολο (άρθρα 5 και 18 ΠΔ 39/2017 και 363 του Ν. 4412/2016).
Για τους λόγους αυτούς

Απορρίπτει την Προδικαστική Προσφυγή.
Ορίζει την κατάπτωση του παραβόλου.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στις 17 Φεβρουαρίου 2022 και εκδόθηκε στις 09
Μαρτίου 2022 στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη.
ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΒΥΡΡΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΣΑΠΑΛΙΑΡΗΣ
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