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Η 

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ  

1ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

Συνήλθε στην έδρα της στις 4 Ιουλίου 2019 με την εξής σύνθεση: 

Πουλοπούλου Αγγελική Πρόεδρος, Εμμανουέλα Σωτηροπούλου-Εισηγήτρια και 

Μιχαήλ Διαθεσόπουλος, Μέλη. 

 Για  να εξετάσει το αίτημα αναστολής και λήψης προσωρινών μέτρων 

που ενσωματώνεται στην από 25.6.2019 Προδικαστική Προσφυγή με Γενικό 

Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ)-Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 

783/27-6-2019  της εταιρείας με την επωνυμία  “.................” και με διακριτικό 

τίτλο “.................” , νομίμως εκπροσωπουμένης. 

 Κατά του ................. (.................) – ................. (.................) και των όρων 

της  υπ΄ αριθμ. ................. διακήρυξης για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου προς 

Κάλυψη Λειτουργικών Αναγκών ................., με κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή 

(δηλαδή η χαμηλότερη τιμή), συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας ποσού 

1.770.000,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και 

επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 13% ή στο ποσό των 2.000.100,00€ 

συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος 

ΦΠΑ.  

 Η συζήτηση άρχισε αφού άκουσε την Εισηγήτρια Εμμανουέλα 

Σωτηροπούλου. 

Αφού  μελέτησε τα σχετικά έγγραφα 

Σκέφτηκε κατά το Νόμο 
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1. Επειδή, με την υπό κρίση Προδικαστική Προσφυγή, η οποία 

κατετέθη την 26/6/2019 στον διαδικτυακό τόπο του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), κοινοποιήθηκε στην 

ΑΕΠΠ με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  και την 27/6/2019 η αναθέτουσα 

αρχή προέβη στην προβλεπόμενη στο άρθρο 9 παρ. 1 α του ΠΔ 39/2017 

κοινοποίηση της υπό εξέταση προσφυγής στους λοιπούς ενδιαφερόμενους με 

μήνυμα μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού, η προσφεύγουσα 

επιδιώκει όπως ακυρωθεί η προσβαλλόμεν υπ' αριθμ. ................. Διακήρυξη 

του ................. (.................) - ................. (.................), με αντικείμενο τη σύναψη 

σύμβασης προμήθειας φυσικού αερίου για τις ανάγκες του ................. για τους 

λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην προδικαστική προσφυγή της. Με το 

αίτημα αναστολής η προσφεύγουσα επιδιώκει την αναστολή της διαγωνιστικής 

διαδικασίας μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της Προσφυγής. 

2. Επειδή  το ................. (.................) – ................. (.................), ως 

αναθέτουσα αρχή, με την υπ΄ αριθμ. ................. διακήρυξη προκήρυξε 

Ηλεκτρονικό Aνοικτό Διαγωνισμό για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου προς 

Κάλυψη Λειτουργικών Αναγκών ................., με κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή 

(δηλαδή η χαμηλότερη τιμή), συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας ποσού 

1.770.000,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και 

επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 13%. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύθηκε 

στο ΚΗΜΔΗΣ την 10-6-2019 στο ΚΗΜΔΗΣ με Μοναδικό ΑΔΑΜ ................. και 

στο ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό α/α ..................Η καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών ορίστηκε η 12η Ιουλίου 2019 ημέρα Παρασκευή και 

ώρα 15:00 μμ. και η αποσφράγιση των προσφορών ορίστηκε να γίνει τέσσερις 

(4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών, ήτοι την 19 Ιουλίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πμ. 

3. Επειδή, για την άσκηση της ανωτέρω Προδικαστικής Προσφυγής 

έχει κατατεθεί, δεσμευθεί και πληρωθεί, κατ’ άρθρο 5 ΠΔ 39/2017 και 363 Ν. 

4412/2016 το νόμιμο ηλεκτρονικό παράβολο, ήτοι το με κωδικό ................. 

ποσού 8.850,00 ευρώ. 
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4. Επειδή η υπό κρίση Προσφυγή έχει ασκηθεί με 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. 

5. Επειδή, ο επίδικος διαγωνισμός εμπίπτει ενόψει του αντικειμένου 

του και της προϋπολογισθείσας δαπάνης στο πεδίο εφαρμογής του ν. 

4412/2016, η δε Α.Ε.Π.Π. είναι αρμόδια βάσει συνολικού ποσού της Διακήρυξης 

του διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 1 περ. α) του ΠΔ 39/2017 και του 

άρθρου 345 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, ως και κατά χρόνο αρμόδια, όπως 

προκύπτει από το άρθρο 379 παρ. 7 του Ν. 4412/2016, όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει.  

6. Επειδή, η Προδικαστική Προσφυγή έχει ασκηθεί εμπρόθεσμα, 

καθόσον κατατέθηκε εντός της προθεσμίας που ορίζουν τα άρθρα 361 παρ. 1 

περ. (γ) του Ν. 4412/2016 και 4 παρ. 1 περ. (γ) του Π.Δ. 39/2017. 

7. Επειδή, η Προσφεύγουσα με έννομο συμφέρον ασκεί την υπό 

κρίση Προδικαστική της Προσφυγή ως ενδιαφερόμενη να συμμετάσχει στον 

επίδικο διαγωνισμό  καθώς δραστηριοποιείται ενεργά στον τομέα που αποτελεί 

το αντικείμενο της επίμαχης προμήθειας, ήτοι της προμήθειας ηλεκτρικού 

ρεύματος και φυσικού αερίου κατά τα οριζόμενα στο ν. 4001/2011, 

επικαλούμενη συγκεκριμένους όρους της οικείας Διακήρυξης, οι οποίοι, όπως 

ισχυρίζεται, δεν της επιτρέπουν να συμμετάσχει σε αυτόν.  

8. Επειδή, επομένως, η υπό κρίση Προδικαστική Προσφυγή μετά του 

αιτήματος αναστολής παραδεκτά και νόμιμα φέρεται προς εξέταση ενώπιον του 

1ου Κλιμακίου της ΑΕΠΠ. 

9. Επειδή,  η προσφεύγουσα με τον πρώτο λόγο της Προδικαστικής 

Προσφυγή της υποστηρίζει ότι ουδεμία αρμοδιότητα υφίσταται προς διενέργεια 

ποιοτικού ελέγχου του Φυσικού Αερίου από την επιτροπή παραλαβής της 

αναθέτουσας αρχής. Ως εκ τούτου, η αναφορά του άρθρου 24 της Διακήρυξης 

σε διενέργεια μακροσκοπικής εξέτασης/εργαστηριακής εξέτασης/πρακτικής 

δοκιμασίας του Φυσικού Αερίου από την επιτροπή παραλαβής καταδεικνύει τη 

προφανή αντίθεση της ως άνω πρόβλεψης με τα διαλαμβανόμενα στον Κώδικα 

Διαχείρισης ΕΣΦΑ. Με τον δεύτερο λόγο της υπό κρίση προδικαστικής 
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προσφυγής η προσφεύγουσα υποστηρίζει ότι η απαιτούμενη στο άρθρο 2 του 

Παραρτήματος Β' «Πρόσθετα Στοχεία Τεχνικής Προσφοράς» υπό στοιχείο (δ) 

Υπεύθυνη Δήλωση, «για την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα παραχθεί το 

προϊόν, καθώς και για την αποδοχή ότι η παραγωγή του τελικού προϊόντος θα 

γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή 

μερικά τη μονάδα παραγωγής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος 

εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντι του συμμετέχοντα την 

εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον 

ανάδοχο υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή», ουδεμία σχέση παρουσιάζει με το 

αντικείμενο της προκηρυσσόμενης προμήθειας, υπό την έννοια ότι το Φυσικό 

Αέριο διακινείται μέσω του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς και αποτελεί για 

την Ελλάδα απολύτως εισαγόμενο προϊόν. Και τούτο διότι η χρησιμότητα της εν 

λόγω υπεύθυνης δήλωσης προσιδιάζει σε άλλου είδους προμήθειες και όχι σε 

προμήθεια Φυσικού Αερίου και ως εκ τούτου δεν δύναται να προσκομισθεί από 

τις εταιρείες Προμήθειας Φυσικού Αερίου που αποτελούν τους δυνητικούς 

συμμετέχοντες στον υπό κρίση διαγωνισμό. Τέλος, με τον τρίτο λόγο της υπό 

κρίση προδικαστικής προσφυγής, η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι η χρέωση 

μεταφοράς που αποτελεί έναν εκ των παραγόντων του μαθηματικού τύπου 

βάσει του οποίο θα προκύψει το συμβατικό τίμημα είναι εσφαλμένη, καθόσον η 

Χρέωση Μεταφοράς δεν δύναται να λάβει Τιμή Αναφοράς προκαθορισμένη από 

την αναθέτουσα στο πλαίσιο μαθηματικού τύπου για τον προσδιορισμό του 

συμβατικού τιμήματος της προμήθειας Φυσικού Αερίου, διότι, εκ του νόμου, η 

Χρέωση Μεταφοράς εξαρτάται από την χρήση του Συστήματος Μεταφοράς 

Φυσικού Αερίου, σύμφωνα με το άρθρο 88 παρ. 1 του ν. 4001/2011, ως ισχύει 

και Κανονισμό Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων ΕΣΦΑ - ΦΕΚ Β’ 

3014/2018. Και τούτο διότι η η Χρέωση Μεταφοράς είναι ένας παράγοντας που 

διαμορφώνεται στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας από τον ίδιο τον 

Χρήστη του Συστήματος Μεταφοράς, δηλαδή τις εταιρείες προμήθειας Φυσικού 

Αερίου, βάσει του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων ΕΣΦΑ 

και της χρήσης του Συστήματος από τον Χρήστη Συστήματος Μεταφοράς - 

Προμηθευτή Φυσικού Αερίου. Εξάλλου, ως υποστηρίζει, η αναθέτουσα αρχή 

θέτοντας σταθερή τιμή στη Χρέωση Μεταφοράς μόνον κατά τη διαγωνιστική 
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διαδικασία, ενώ προβλέπει ότι κατά το ενδοσυμβατικό στάδιο ο εν λόγω 

συντελεστής θα αποτελεί μεταβλητή, αναγνωρίζει σαφώς το μεταβλητό 

χαρακτήρα αυτού. Κατά συνέπεια, είναι πλήρως δικαιολογημένη και εύλογη η 

αναφορά σε παρόμοιους δημόσιους διαγωνισμούς ότι η Χρέωση Μεταφοράς 

είναι σταθερή για όλο το Συμβατικό Έτος, ώστε ο εκάστοτε προσφέρων και 

μελλοντικός ανάδοχος να δεσμεύται για την προσφερόμενη τιμή για όλο το 

διάστημα εκτέλεσης της σύμβασης. 

10. Επειδή, οι ισχυρισμοί της προσφεύγουσας χρήζουν ενδελεχούς 

έρευνας, σύμφωνα και με τους ανωτέρω προβαλλόμενους ισχυρισμούς, 

εμπεριέχεται δε τεχνική κρίση που δε μπορεί να συναχθεί στο πλαίσιο της 

προσωρινής προστασίας (ΕΑ ΣτΕ 496/2011, ΔΕφΑθ 9/2015, 41/2015, 46/2015) 

αλλά απαιτείται η λεπτομερής επισκόπηση των εγγράφων του διαγωνισμού, 

των προβαλλόμενων ισχυρισμών αλλά και των απόψεων της αναθέτουσας 

αρχής, σε σχέση με την κείμενη νομοθεσία και την σχετική νομολογία, καθώς 

και, ενδεχομένως, περαιτέρω αναζήτηση διευκρινήσεων ή/και εγγράφων, 

προκειμένου το παρόν Κλιμάκιο να αχθεί σε σχετική οριστική κρίση η οποία δεν 

μπορεί να εξαντληθεί στο περιορισμένο χρονικό διάστημα της εξέτασης αυτής 

για την έκδοση απόφασης επί της αιτήσεως αναστολής.  

11. Επειδή, α) η υπό κρίση προσφυγή δεν παρίσταται προδήλως 

απαράδεκτη, δεδομένης και της φύσης της εξέτασης περί προσωρινών μέτρων, 

ως και του τυχόν αποτελέσματός της, η οποία εξαντλείται στον εντοπισμό 

πρόδηλου λόγου απαραδέκτου και ούτως, δεν επεκτείνεται σε ζητήματα που 

απαιτούν τέτοια ενδελεχή έρευνα και πάντως δεν είναι όλως προφανή. Στο  

παρόν στάδιο αρκεί, να μην υφίσταται πρόδηλος, ευχερώς εντοπίσιμος και 

εξαρχής αποδεικνυόμενος λόγος εκ του οποίου προκύπτει πως η προσφυγή 

είναι άνευ ετέρου εν όλω απαράδεκτη, ενώ συγχρόνως, η μετ’ εννόμου 

συμφέροντος και εν γένει παραδεκτή επίκληση έστω και ενός ισχυρισμού αρκεί 

για το καταρχήν παραδεκτό της Προσφυγής β) πιθανολογείται βλάβη της 

αιτούσας από την εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης και συγκεκριμένα από 

τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας, καθώς η διατήρηση των 

προσβαλλόμενων δια της προσφυγής του όρων, δεδομένου ότι η 

προσφεύγουσα επικαλείται αντίθεση τους στον νόμο και τις αρχές της ίσης 
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μεταχείρισης, διαφάνειας και τυπικότητας, είτε θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε 

αποκλεισμό της από τον διαγωνισμό, είτε, σε κάθε περίπτωση, ενδέχεται να 

καταλήξει σε αμφισβήτηση περί της διαφάνειας και ισότητας στην αξιολόγηση 

των συμμετεχόντων, ενώ και η ίδια η εκ μέρους της υποβολή προσφοράς 

δύναται να αποβεί δυσχερής, λόγω της εύλογης μη γνώσης του περί του αν 

συμμορφώνεται με τους όρους της διακήρυξης και του τρόπου με τον οποίο θα 

αξιολογηθεί. Ούτως, ακόμη και αν υποβάλει προσφορά δεν είναι σαφές αν η 

προσφορά της θα συμμορφώνεται με τη διακήρυξη και πως θα αξιολογηθεί και 

η υποβολή αυτή θα είναι δυνατό να πιθανολογηθεί ως δυσχερής ή και άσκοπη, 

με πρόδηλη οικονομική ζημία για την προσφεύγουσα.  γ) οι προβαλλόμενοι 

λόγοι δεν παρίστανται καταρχήν προδήλως αβάσιμοι. Και τούτο, διότι σε κάθε 

περίπτωση η προσφεύγουσα βάλλει κατά των προσβαλλόμενων δια της 

προσφυγής της, όρων της διακήρυξης με ισχυρισμούς, οι οποίοι δεν 

παρίστανται ούτε ως προδήλως αόριστοι και ανεπίδεκτοι νομικής εκτίμησης 

ούτε ως μη χρήζοντες τουλάχιστον επισταμένης νομικής αξιολόγησης και 

επομένως απαιτούν καταρχήν εκτίμηση του περιεχομένου εγγράφων και δη της 

διακηρύξεως και των τευχών της, ως και ερμηνεία του συναφούς νομοθετικού 

πλαισίου σε συνδυασμό με το αντικείμενο των προσβαλλόμενων όρων και δ) η 

αναθέτουσα αρχή ουδόλως αιτείται την απόρριψη του αιτήματος αναστολής. 

12. Επειδή η ζημία της προσφεύγουσας, της αναθέτουσας αρχής 

αλλά και των υπολοίπων συμμετεχόντων εκ της συνέχισης του διαγωνισμού και 

δη της προόδου στα επόμενα στάδια είναι πρόδηλη και οπωσδήποτε μη 

αμελητέα. Και τούτο διότι τυχόν ακύρωση των προσβαλλόμενων όρων και 

ακύρωσης κατ’ ακολουθίαν της διακήρυξης, θα καταστήσει αυτοτελώς μη 

νόμιμες τις μετέπειτα έτερες εκτελεστές πράξεις της αναθέτουσας αρχής, 

προξενώντας έτσι πιθανό επόμενο στάδιο προσφυγών, υποχρέωση της 

αναθέτουσας να ακυρώνει πράξεις και χρονοτριβή εις βάρος όλων των μερών. 

Ομοίως, η συνέχιση του διαγωνισμού δύναται να οδηγήσει, αν τυχόν έχουν 

περιληφθεί μη νόμιμοι όροι,  σε αχρείαστες επιπλοκές και περαιτέρω νομικές 

αμφισβητήσεις, οι οποίες δύνανται αζημίως να αποφευχθούν δια της αναστολής 

της διαδικασίας, έως ότου διευκρινιστεί η νομιμότητα των προσβαλλόμενων 

όρων κατά την εξέταση της προκείμενης προδικαστικής προσφυγής. Η  
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χορήγηση δε ανασταλτικού μέτρου θα εξασφαλίσει κατά τα ως άνω τα 

συμφέροντα όλων των μερών από το ενδεχόμενο ολοκλήρωσης επομένων 

σταδίων της διαδικασίας προ έκδοσης απόφασης του Κλιμακίου επί της 

Προσφυγής αυτής. Και τούτο διότι, μεσούσης της αμφισβήτησης της 

νομιμότητας των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού, η συνολική νομιμότητα 

της όλης διαδικασίας σε βάρος όλων των εν δυνάμει υποψηφίων 

συνδιαγωνιζόμενων οικονομικών φορέων τίθεται ομοίως εν αμφιβόλω. 

Εξάλλου, δεδομένου ότι η εξέταση της προσφυγής έχει ήδη προσδιοριστεί δια 

της 989/1-7-2019 Πράξεως της Προέδρου 1ου Κλιμάκιου, για την 31/7/2019, 

ήτοι εντός λίαν σύντομου χρονικού διαστήματος και πάντως νωρίτερα από τον 

απώτατο χρόνο κατά τον οποίο η ΑΕΠΠ δύναται να ορίσει την εξέταση της 

προσφυγής (κατά τα οριζόμενα στη διάταξη του αρ. 365 Ν. 4412/2016, 

απώτατος χρόνος είναι η 5-8-2019), η όποια επίπτωση από τυχόν διαταγή 

αναστολής προόδου της διαδικασίας για διάστημα που θα επαρκεί για την εκ 

μέρους του Κλιμακίου, μετά την εξέταση της υπόθεσης κατά την ορισθείσα 

ημερομηνία ή τυχόν μεταγενέστερη λόγω αναβολής, έκδοση απόφασης επί της 

προσφυγής κρίνεται ως αμελητέα και μη δυνάμενη να προκαλέσει οιαδήποτε 

ζημία στην αναθέτουσα αρχή, τον τυχόν παρεμβαίνοντα ή τρίτους. Αντίθετα, η 

λήξη της διαδικασίας υποβολής προσφορών, η οποία πρόκειται να λάβει χώρα 

την 12-7-2019, θα στερήσει πρακτικά και προκαταβολικά την προσφεύγουσα 

από την ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. αιτούμενη προστασία, θα καταστήσει αλυσιτελή 

και άνευ αντικείμενου την κρίση της τελευταίας επί της προσφυγής και εν γένει 

κατά τα ως άνω θα ζημιώσει σημαντικά τόσο την προσφεύγουσα, όσο και την 

αναθέτουσα αρχή, αλλά και τους έτερους τυχόν μετέχοντες και ευρύ κύκλο 

ενδιαφερόμενων τρίτων. Συνεπώς, ο όποιος οικείος κίνδυνος δύναται να 

προληφθεί αποτελεσματικά, αποκλειστικά με μόνη την αναστολή του χρόνου 

λήξης υποβολής προσφορών, αφού η τυχόν αυτή λήξη προ της έκδοσης 

απόφασης επί της προσφυγής είναι και η μοναδική συνθήκη που ενδέχεται να 

βλάψει την προσφεύγουσα ή τα λοιπά διακινδυνευόμενα συμφέροντα 

13. Επειδή, πέραν των ανωτέρω, όπως προκύπτει από την συνολική 

επισκόπηση του φακέλου, συντρέχει περίπτωση αναστολής της συνέχισης της 

διαγωνιστικής διαδικασίας προκειμένου το Κλιμάκιο να προχωρήσει στην 
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διεξοδική εξέταση των αιτιάσεων της προσφεύγουσας και προκειμένου να μην 

δημιουργηθούν ανεπανόρθωτες καταστάσεις ως προς την εξέλιξη του 

διαγωνισμού σε περίπτωση που κριθεί με την απόφαση επί της Προδικαστικής 

Προσφυγής ότι μη νόμιμα η αναθέτουσα αρχή διενεργεί τον υπό κρίση 

διαγωνισμό με μη σύννομους όρους.  

14. Επειδή, κατ΄ ακολουθίαν, το πλέον πρόσφορο, αναγκαίο και υπό 

στενή έννοια αναλογικό μέτρο, για την προσωρινή προστασία των 

διακινδυνευόμενων συμφερόντων της προσφεύγουσας, 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 αρχής δεν διατάσσεται με αόριστη, 

αλλά βεβαία πλην εύλογη για την έκδοση απόφασης επί της προσφυγής 

διάρκεια χωρίς να καθυστερεί υπέρμετρα τη διαδικασία. 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. 

367 παρ. 1 Ν. 4412/2016.  

15. Επειδή, με δεδομένο ότι ήδη δια της υπ’ αρ. 989/1-7-2019 Πράξης 

Προέδρου 1ου Κλιμακίου ορίστηκε ως καταρχήν χρόνος εξέτασης της 

Προσφυγής η 31/7/2019, ενώ δεν αποκλείεται τυχόν αναβολή εντός του 

αποκλειστικού προς εξέταση της προσφυγής χρόνου, προκύπτει ότι το 

διάστημα των 5 ημερών από την παραπάνω ημερομηνία, που επαρκεί για την 

τυχόν, αν απαιτηθεί, αναβολή της εξέτασης και το περαιτέρω εικοσαήμερο 

αποκλειστικό διάστημα προς έκδοση απόφασης, συνιστά κατά τα ως άνω 

εύλογο διάστημα παράτασης του καταληκτικού χρόνου υποβολής προσφορών, 

ενώ παράλληλα θα εξασφαλίσει στο Κλιμάκιο επαρκή χρόνο για την εξέταση και 

έκδοση επί της προσφυγής απόφασης. Εξυπακούεται πως η παρούσα 

απόφαση δεν επιβάλλει ρητή ημερομηνία καθορισμού του καταληκτικού χρόνου 

υποβολής προσφορών, αλλά αυτή μπορεί να τεθεί κατ’ ελεύθερη κρίση και 

εκτίμηση της αναθέτουσας αρχής από την 26-8-2019 και έπειτα. 
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16. Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω, το κρινόμενο αίτημα αναστολής 

πρέπει να γίνει δεκτό και να χορηγηθεί το προσωρινό μέτρο της παράτασης της 

καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και δη κατά το περιεχόμενο 

της αμέσως προηγούμενης σκέψης. 

 

 

Για τους λόγους αυτούς 

Δέχεται το αίτημα αναστολής - ορισμού προσωρινών μέτρων της 

προσφεύγουσας. 

Αναστέλλει την  πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας και συγκεκριμένα 

παρατείνει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, η οποία μπορεί 

να τεθεί κατ’ ελεύθερη κρίση και εκτίμηση της αναθέτουσας αρχής από την 26-

8-2019 και έπειτα. 

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 4 Ιουλίου 2019 και εκδόθηκε αυθημερόν 

στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη. 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕAΣ 

ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ                 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 


