
Αριθμός Απόφασης:  Α 272/2022 
 

1 
 
 

 

Η 

ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

Συνήλθε στην έδρα της στις 11 Απριλίου 2022 με την εξής σύνθεση:  

Μαρία Βύρρα, Μέλος υπό την ιδιότητά του ως Μονομελούς Κλιμακίου. 

Για να εξετάσει το αίτημα αναστολής και λήψης προσωρινών μέτρων 

που ενσωματώνεται στην από 31.03.2022 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) 

ΑΕΠΠ 493/01.04.2022 Προδικαστική Προσφυγή του οικονομικού φορέα 

«………» (εφεξής ο «προσφεύγων»), όπως εκπροσωπείται νόμιμα. 

Κατά τ… «………» (εφεξής ο «αναθέτων φορέας»), όπως 

εκπροσωπείται νόμιμα. 

  Με την Προδικαστική Προσφυγή του, στην οποία σωρεύει και αίτημα 

λήψης προσωρινών μέτρων, ο αιτών επιδιώκει  την ακύρωση της υπ’ αριθμό  

Να ακυρωθεί ή άλλως να τροποποιηθεί η προσβαλλόμενη υπ’ αρ. 36/2022 

Απόφαση τ… ………, με θέμα την: «Έγκριση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ IV ελέγχου 

δικαιολογητικών κατακύρωσης και απόφαση κατακύρωσης της ανοικτής 

διαδικασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας με τίτλο 

«………» τ… ……… με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή του αρχικού προϋπολογισμού 

59.997,91 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%», αλλά και των Πρακτικών I,II 

και III, », κατά το μέρος που έκανε αποδεκτή την προσφορά της εταιρείας  

«………» για την ΟΜΑΔΑ Α, καθώς και κάθε επόμενη της προσβαλλόμενης 

πράξης ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής που ερείδεται στην 

προσβαλλόμενη πράξη. 

       

 

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα 

Σκέφτηκε κατά τον Νόμο 
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 1.Επειδή, όπως προκύπτει από τον φάκελο της υπόθεσης για την 

άσκηση της προσφυγής καταβλήθηκε 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 (ηλεκτρονικό παράβολο  με κωδικό ……… ύψους €600,00 

δεσμευμένο όπως προκύπτει από την εκτύπωση της σχετικής σελίδας της 

Γ.Γ.Π.Σ.), το οποίο υπολογίζεται με βάση την εκτιμώμενη αξία της ομάδας Α 

επί της οποίας ασκείται η προσφυγή, 28.015,88€ άνευ ΦΠΑ. 

2.Επειδή με την υπ’ αριθ.πρωτ. ……/…-…-… Διακήρυξη 

προκηρύχθηκε Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την «………» 

συνολικού  προϋπολογισμού 43.385,41€ άνευ ΦΠΑ.  Η άνω Διακήρυξη 

καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ) 

στις 25.10.2021 με ΑΔΑΜ  ……… και στο ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό 

……… . 

3.Επειδή, στο πλαίσιο διαδικασίας εμπίπτουσας στην αρμοδιότητα της 

ΑΕΠΠ λόγω αξίας και χρόνου δημοσίευσης, εμπροθέσμως και μετ’ εννόμου 

συμφέροντος ασκείται η κρινόμενη από 31.03.2022 προσφυγή κατά της από 

21.03.2022 κοινοποιηθείσας απόφασης της αναθέτουσας. Η δε υπό κρίση 

προσφυγή δεν πιθανολογείται ως προδήλως απαράδεκτη ή προδήλως 

αβάσιμη. Περαιτέρω, για την οριστική κρίση περί του παραδεκτού και της 

βασιμότητας των λόγων της προσφυγής, απαιτείται ενδελεχής έρευνα των 

στοιχείων του φακέλου του διαγωνισμού στη βάσει των οικείων όρων της 

διακήρυξης και της ισχύουσας ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας που δεν 

μπορεί να συναχθεί στο πλαίσιο της προσωρινής προστασίας (ΕΑ ΣτΕ 

496/2011, ΔΕφΑθ 9/2015, 10/2015, 20/2015, 3520/15, 41/2015, 46/2015), 

καθώς και, ενδεχομένως, ερμηνείας όρων αυτών καθώς και, ενδεχομένως, 

περαιτέρω αναζήτηση διευκρινήσεων ή/και εγγράφων και από αρμόδιους 

προς τούτο φορείς προκειμένου το παρόν Κλιμάκιο να αχθεί σε σχετική 

οριστική κρίση 

           4. Επειδή, από την επισκόπηση του φακέλου της υπόθεσης προκύπτει 

ότι ο διαγωνισμός ευρίσκεται στο στάδιο όπου έχουν προσκομιστεί τα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης, έχει ανακηρυχθεί ο οριστικός ανάδοχος και 

ακολουθεί η υπογραφή της υπόψη σύμβασης. 



Αριθμός Απόφασης:  Α 272/2022 
 

3 
 
 

5.Επειδή, κατ’ άρ. 364 Ν. 4412/2016, η άσκηση της προσφυγής κωλύει 

τη σύναψη της σύμβασης ενώ, ούτως ή άλλως, δεν απομένει περαιτέρω 

στάδιο της διαδικασίας προ της σύναψης της σύμβασης και άρα, ούτε βλάβη 

του προσφεύγοντος, δεδομένης της ούτως ή άλλως εκ του νόμου οριζόμενης 

αναστολής. 

6. Επειδή, επομένως, το αίτημα προσωρινών μέτρων πρέπει να 

απορριφθεί. 

        

Για τους λόγους αυτούς 

Απορρίπτει το αίτημα παροχής προσωρινής προστασίας. 

 

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στις 11 Απριλίου 2022 και εκδόθηκε αυθημερόν 

στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη.  

 

ΤΟ ΜΕΛΟΣ 

                 ΜΑΡΙΑ ΒΥΡΡΑ 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

       ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΣΑΠΑΛΙΑΡΗΣ 

 

 


