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Η 

ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

3ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

 

 

Συνήλθε στην έδρα της στις 6 Μαΐου 2022 με την εξής σύνθεση: 

Μιχαήλ Διαθεσόπουλος, Πρόεδρος, Χρυσάνθη Χαραλαμποπούλου, Μέλος και 

Σωτηρία Σταματοπούλου, Μέλος και Εισηγήτρια, δυνάμει των με αριθμ. 888, 

890 και 897/2022 Πράξεων.  

Για να εξετάσει α) το αίτημα αναστολής και λήψης κατάλληλων 

προσωρινών μέτρων, που ενσωματώνεται στην από 26-4-2022 με Γενικό 

Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ 604/27.4.2022 προδικαστική προσφυγή 

του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «…» και τον διακριτικό τίτλο «...» 

(εφεξής η «πρώτη προσφεύγουσα»), που εδρεύει στην …, οδός … αριθμ. …, 

όπως εκπροσωπείται νόμιμα, β) το αίτημα αναστολής και λήψης κατάλληλων 

προσωρινών μέτρων, που ενσωματώνεται στην από 26-4-2022 με Γενικό 

Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ 605/27.4.2022 προδικαστική προσφυγή 

του οικονομικού φορέα «…» (εφεξής ο «δεύτερος προσφεύγων»), που 

διατηρεί ατομική επιχείρηση στη …, επί της οδού … αριθμ. … και γ) το αίτημα 

αναστολής και λήψης κατάλληλων προσωρινών μέτρων που ενσωματώνεται 

στην από 26-4-2022 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ 612/27-

04-2022 προσφυγή του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «…» και τον 

διακριτικό τίτλο «….» (εφεξής η «τρίτη προσφεύγουσα»), που εδρεύει στην …, 

οδός …, αριθμ. …, όπως νομίμως εκπροσωπείται.  

Κατά του «…», νπδδ (εφεξής η «αναθέτουσα αρχή»), που εδρεύει στο 

…, οδός … αριθμ. …, όπως εκπροσωπείται νόμιμα. 

Και κατά του παρεμβαίνοντος επί των ως άνω τριών προσφυγών, 

οικονομικού φορέα με την επωνυμία «…» και τον διακριτικό τίτλο «...» (εφεξής 

«η παρεμβαίνουσα επί των τριών προσφυγών»), που εδρεύει στη …, οδός … 

αριθμ. …, όπως νομίμως εκπροσωπείται.  
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Με τις υπό κρίση προδικαστικές προσφυγές τους, στις οποίες 

σωρεύονται αντιστοίχως αιτήματα λήψης προσωρινών μέτρων, οι 

προσφεύγοντες επιδιώκουν την ακύρωση της, κοινοποιηθείσας την 15-4-2022 

μέσω της λειτουργικότητας «επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ, υπ΄ αριθμ. 16/12-04-

2022 (Θέμα 3ο) Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της αναθέτουσας 

αρχής περί έγκρισης δικαιολογητικών κατακύρωσης και ανάδειξης οριστικού 

αναδόχου, καθώς και της ενσωματωμένης σε αυτήν με αριθμ. 13/29-03-2022 

(Θέμα ΕΗΔ 1ο) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της αναθέτουσας 

αρχής, δια της οποίας επικυρώθηκαν τα οικεία Πρακτικά της Επιτροπής του 

Διαγωνισμού περί έγκρισης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και 

οικονομικών προσφορών, καθ΄ο μέρος I) κατά την πρώτη προσφεύγουσα 

κρίθηκε αποδεκτή η προσφορά της παρεμβαίνουσας και κατακυρώθηκε σε 

αυτήν οριστικώς το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, II) κατά τον δεύτερο 

προσφεύγοντα α) κρίθηκαν αποδεκτές οι προσφορές των 

συνδιαγωνιζομένων εταιρειών 1. …, 2. …, 3. …, 4. .., 5. …, 6. … 7. …, β) 

κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός στην παρεμβαίνουσα εταιρεία και γ) δεν 

απορρίφθηκε η προσφορά της εταιρίας … για τους πρόσθετους 

μνημονευόμενους στην προσφυγή της λόγους, και τέλος, ΙΙΙ) κατά την τρίτη 

προσφεύγουσα κρίθηκαν αποδεκτές οι προσφορές των οικονομικών φορέων 

1. «….», 2. «...», 3. «…», 4. «….», 5. «….» και 6. «….» και κατακυρώθηκε το 

αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην παρεμβαίνουσα εταιρεία.  

Υπέρ της διατήρησης της ισχύος της προσβαλλόμενης απόφασης της 

αναθέτουσας αρχής άσκησε παρεμβάσεις η παρεμβαίνουσα εταιρεία, 

αιτούμενη την καθ’ ολοκληρίαν απόρριψη των υπό κρίση τριών 

προδικαστικών προσφυγών για τους ειδικώς αναφερόμενους στις 

παρεμβάσεις της λόγους για έκαστη εκ των ως άνω προσφυγών. 

Η προσβαλλόμενη απόφαση της αναθέτουσας αρχής εκδόθηκε στο 

πλαίσιο της με αριθμ. … Διακήρυξης της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία 

προκηρύχθηκε δημόσιος ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την επιλογή 

αναδόχου ανάθεσης της σύμβασης «…» για τις ανάγκες του …, με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει τιμής, διάρκειας ενός έτους και εκτιμώμενης αξίας 

297.000,00€, μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.. Η 

προκήρυξη της σύμβασης απεστάλη για δημοσίευση στην Υπηρεσία 
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Εκδόσεων της ΕΕ στις 27-8-2021, το δε πλήρες κείμενο της Διακήρυξης 

καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ την 1-9-2021 με ΑΔΑΜ …, καθώς και στη 

διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ, όπου ο προκείμενος διαγωνισμός έλαβε 

συστημικό αριθμό …. 

 

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα 

Σκέφτηκε κατά τον Νόμο 

 

        1. Επειδή για την άσκηση της πρώτης προσφυγής έχει καταβληθεί το 

νόμιμο παράβολο, σύμφωνα με τα άρθρα 363 του Ν. 4412/2016 και 5 του 

Π.Δ. 39/2017 (βλ. ηλεκτρονικό παράβολο με κωδικό  …., την από 20-4-2022 

ηλεκτρονική απόδειξη πληρωμής της Τράπεζας … και την εκτύπωση από τη 

σελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου 

Οικονομικών με την ένδειξη «δεσμευμένο»), ποσού 1.485,00€, το οποίο και 

υπολογίζεται με βάση την εκτιμώμενη, άνευ ΦΠΑ, αξία της σύμβασης, ήτοι 

€297.000,00.  

2. Επειδή για την άσκηση της δεύτερης προσφυγής έχει καταβληθεί το 

νόμιμο παράβολο, σύμφωνα με τα άρθρα 363 του Ν. 4412/2016 και 5 του 

Π.Δ. 39/2017 (βλ. ηλεκτρονικό παράβολο με κωδικό  … την από 26-4-2022 

ηλεκτρονική απόδειξη πληρωμής της Τράπεζας …, καθώς και την εκτύπωση 

από τη σελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του 

Υπουργείου Οικονομικών με την ένδειξη «δεσμευμένο»), ποσού 1.485,00€, 

υπολογιζόμενο επί της εκτιμώμενης άνευ ΦΠΑ αξίας της σύμβασης, ήτοι 

€297.000,00. 

3. Επειδή για την άσκηση της τρίτης προσφυγής έχει καταβληθεί το 

νόμιμο παράβολο, σύμφωνα με τα άρθρα 363 του Ν. 4412/2016 και 5 του 

Π.Δ. 39/2017 (βλ. ηλεκτρονικό παράβολο με κωδικό …, την από 26-4-2022 

ηλεκτρονική απόδειξη πληρωμής της τράπεζας …, καθώς και την εκτύπωση 

από τη σελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του 

Υπουργείου Οικονομικών με την ένδειξη «δεσμευμένο»), ποσού 1.485,00€, το 

οποίο υπολογίζεται με βάση την εκτιμώμενη αξία άνευ ΦΠΑ αξίας της 

σύμβασης, ήτοι €297.000,00. 

4. Επειδή, στο πλαίσιο διαδικασίας εμπίπτουσας στην αρμοδιότητα της 

Α.Ε.Π.Π., ήδη Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., λόγω αξίας και χρόνου δημοσίευσης, 
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εμπροθέσμως και μετ’ εννόμου συμφέροντος ασκούνται οι κρινόμενες από 

26-4-2022 προδικαστικές προσφυγές της πρώτης προσφεύγουσας, του 

δεύτερου προσφεύγοντος και της τρίτης προσφεύγουσες, στρεφόμενες κατά 

της κοινοποιηθείσας την 15-4-2022 με αριθμ. 16/12-04-2022 (Θέμα 3ο) 

Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της αναθέτουσας αρχής, δυνάμει της 

οποίας επικυρώθηκε το οικείο Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού, 

περί αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης και ανάδειξης της ήδη 

παρεμβαίνουσας ως οριστικής αναδόχου, καθώς και της συμπροσβαλλόμενης 

και ενσωματωμένης στην άνω κατακυρωτική απόφαση με αριθμ. 13/29-03-

2022 (Θέμα ΕΗΔ 1ο) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της αναθέτουσας 

αρχής, με την οποία επικυρώθηκαν τα οικεία Πρακτικά της Επιτροπής του 

Διαγωνισμού περί αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών 

συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών. Επίσης, εμπροθέσμως 

και μετ’ εννόμου συμφέροντος ασκείται η παρέμβαση της παρεμβαίνουσας 

εταιρείας, και αναδειχθείσας οριστικής αναδόχου, προς απόρριψη των υπό 

κρίση τριών προδικαστικών προσφυγών και υπέρ της διατήρησης της ισχύος 

της προσβαλλομένης. 

5. Επειδή, οι υπό κρίση προδικαστικές προσφυγές δεν προκύπτουν ως 

προδήλως απαράδεκτες ή ουσία αβάσιμες. Περαιτέρω, για την οριστική κρίση 

περί του παραδεκτού και της βασιμότητας των λόγων τους, απαιτείται 

ενδελεχής έρευνα των στοιχείων του φακέλου του διαγωνισμού και των 

προσφορών στη βάσει των οικείων όρων της διακήρυξης και της ισχύουσας 

ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας, που δεν μπορεί να συναχθεί στο πλαίσιο 

της προσωρινής προστασίας.  

6. Επειδή η αναθέτουσα αρχή κοινοποίησε στην Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ, καθώς και 

στους συμμετέχοντες μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ 

στις 5-5-2022 τις απόψεις της επί των προσφυγών και των περιεχόμενων σε 

αυτές αιτημάτων λήψης προσωρινών μέτρων. Ειδικώς, απέστειλε το με αριθμ. 

πρωτ. Γ2/4633/4-5-2022 έγγραφο απόψεών της επί της πρώτης 

προδικαστικής προσφυγής, το με αριθμ. πρωτ. Γ2/4634/4-5-2022 έγγραφο 

απόψεών της επί της δεύτερης προδικαστικής προσφυγής, και το με αριθμ. 

πρωτ. Γ2/4178/5-5-2022 έγγραφο απόψεών της επί της τρίτης προδικαστικής 

προσφυγής, αιτούμενη παραλλήλως την απόρριψη αυτών ως και των 
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περιεχόμενων αιτημάτων λήψης προσωρινών μέτρων, επικαλούμενη λόγους 

δημοσίου συμφέροντος. 

7. 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.  

8. Επειδή, κατ’ άρθρ. 364 του 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 των προσφευγόντων, δεδομένης της ούτως ή άλλως εκ του νόμου 

οριζόμενης αναστολής.  

9. Επειδή, επομένως τα αιτήματα προσωρινών μέτρων που 

ενσωματώνονται στις υπό κρίση προδικαστικές προσφυγές πρέπει να 

απορριφθούν. 

Για τους λόγους αυτούς 

 

Απορρίπτει τα αιτήματα παροχής προσωρινής προστασίας.  

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στις 6 Μαΐου 2022 και εκδόθηκε αυθημερόν στον 

Άγιο Ιωάννη Ρέντη. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΜΙΧΑΗΛ ΔΙΑΘΕΣΟΠΟΥΛΟΣ 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΣΑΠΑΛΙΑΡΗΣ 

 


