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Η
ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
3Ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Συνήλθε στην έδρα της, στις 13 Ιανουαρίου 2022 με την εξής σύνθεση:
Μιχαήλ Διαθεσόπουλος, Πρόεδρος, Μαρία Βύρρα, Μέλος και Σωτηρία
Σταματοπούλου, Μέλος και Εισηγήτρια, δυνάμει της με αριθ. 40/2022 Πράξης
Προέδρου Κλιμακίου.
Για να εξετάσει το αίτημα αναστολής και λήψης προσωρινών μέτρων
που ενσωματώνεται στην από 7.1.2022 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ)
ΑΕΠΠ 31/7.1.2022 Προδικαστική Προσφυγή του οικονομικού

φορέα,

ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «…..», (εφεξής η «προσφεύγουσα»),
που εδρεύει στο .. (….), όπως νόμιμα εκπροσωπείται.
Κατά του «…..», που εδρεύει στην …(... αρ. .), όπως νόμιμα
εκπροσωπείται (εφεξής ο «αναθέτων φορέας»).
Με την υπό κρίση Προδικαστική Προσφυγή της, στην οποία σωρεύει
και αίτημα λήψης προσωρινών μέτρων, η αιτούσα επιδιώκει να ακυρωθούν οι
επί ποινή αποκλεισμού τιθέμενοι όροι των άρθρων 2.2.6 (ε), 2.4.3.1.
περίπτωση δ και 2.2.8.1. της με αριθ. …. Διακήρυξης Ανοιχτού Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών ….. από Ιδιωτική
Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών …στη ……, διάρκειας από 29-1-2022 έως 3112-2022,

προϋπολογισμού

€188.936,00

άνευ

Φ.Π.Α.,

με

κριτήριο

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιμής, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 4.1.2022
λαβούσα μοναδικό ΑΔΑΜ …. και στο ΕΣΗΔΗΣ, όπου έλαβε συστημικό αριθμό
…..
Η

συζήτηση

άρχισε

αφού

άκουσε

την

Εισηγήτρια,

Σωτηρία

Σταματοπούλου,
Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα
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Σκέφτηκε κατά τον Νόμο
1. Επειδή, όπως προκύπτει από τον φάκελο της υπόθεσης για την
άσκηση της προσφυγής καταβλήθηκε 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 (ηλεκτρονικό παράβολο με κωδικό ……, ύψους
945,00€, όπως προκύπτει από την εκτύπωση της σχετικής σελίδας της
Γ.Γ.Π.Σ. με την ένδειξη «δεσμευμένο», το οποίο υπολογίζεται επί της
προϋπολογισθείσας αξίας της σύμβασης άνευ ΦΠΑ, ήτοι €188.936).
2. Επειδή με την προκείμενη Διακήρυξη, η οποία δημοσιεύθηκε στο
ΚΗΜΔΗΣ στις 4.1.2022 λαβούσα μοναδικό ΑΔΑΜ …..και στο ΕΣΗΔΗΣ, όπου
έλαβε συστημικό αριθμό …., ο αναθέτων φορέας προκήρυξε δημόσιο ανοιχτό
διαγωνισμό για την παροχή ….. από Ιδιωτική Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών
…. στη …… και στην ευρύτερη περιοχή ……, διάρκειας από 29-1-2022 (ή το
όποιο μεταγενέστερο αυτής της ημερομηνίας χρονικό σημείο υπογραφής της
σύμβασης) έως 31-12-2022, προϋπολογισμού €188.936,00 άνευ Φ.Π.Α. και
€257.032,00 συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης άνευ
Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των προσφορών ορίστηκε στο άρθρο 1.5 της Διακήρυξης η 14η.1.2022 και
ώρα 10:00.
3. Επειδή, στο πλαίσιο διαδικασίας εμπίπτουσας στην αρμοδιότητα της
ΑΕΠΠ λόγω αξίας και χρόνου αποστολής προς δημοσίευση, εμπροθέσμως,
ήτοι εντός δέκα ημερών από το σημείο τεκμαιρόμενης γνώσης, ήτοι από την
4.1.2022 (δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ 4.1.2022), και μετ’
εννόμου συμφέροντος ασκείται η προσφυγή της ενδιαφερόμενης προς
συμμετοχή προσφεύγουσας, που βάλλει κατά όρων, που καθιστούν αδύνατη
τη συμμετοχή της ή θεσπίζουν δυσμενή εις βάρος της διάκριση. Επομένως, η
προσφυγή δεν προκύπτει προδήλως απαράδεκτη ή αβάσιμη, στο πλαίσιο της
διαδικασίας προσωρινών μέτρων ενώπιον της ΑΕΠΠ, τα δε ειδικότερα
ζητήματα εννόμου συμφέροντος επί των επιμέρους ισχυρισμών της
προσφεύγουσας,

θα

εξεταστούν κατά

την εξέταση

της

προσφυγής.

Επομένως, η προσφυγή πρέπει να γίνει τυπικά δεκτή και να εξετασθεί
περαιτέρω κατ’ ουσία.
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4. Επειδή, η λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών πριν την έκδοση
απόφασης επί της προσφυγής, θα καταστήσει αλυσιτελή την προδικαστική
προστασία της προσφεύγουσας, ως και θα διακινδυνεύσει σε περίπτωση
αποδοχής των ισχυρισμών της την ίδια τη διαδικασία, τα συμφέροντα όσων
τυχόν μετάσχουν, περαιτέρω δε και τα συμφέροντα της ίδιας της
αναθέτουσας, αλλά και τυχόν τρίτων θιγόμενων και αποκλειόμενων εκ των
ίδιων ως άνω όρων. Κατ’ αποτέλεσμα, η προθεσμία υποβολής προσφορών
θα πρέπει να ανασταλεί έως και την έκδοση απόφασης επί της προσφυγής,
ώστε να εκκαθαριστεί η νυν διαφορά πριν λήξει η ως άνω προθεσμία. Όμως,
η χορήγηση προσωρινού μέτρου που θα προστατεύσει τα συμφέροντα όλων
των μερών δεν διατάσσεται με αόριστη διάρκεια, αλλά ως παράταση στον
καταληκτικό χρόνο υποβολής προσφορών, ως και την παρέλευση του
αποκλειστικού κατ’ άρ. 367 Ν. 4412/2016 διαστήματος προς έκδοση
απόφασης από την ΑΕΠΠ, ήτοι ως και την παρέλευση της 3ης.3.2022, και σε
οποιοδήποτε μετά από το σημείο αυτό χρόνο τυχόν ορίσει η αναθέτουσα,
ενόψει της ήδη ορισθείσας ημερομηνίας εξέτασης της προσφυγής την
11η.2.2022.
Για τους λόγους αυτούς
Δέχεται το αίτημα αναστολής - προσωρινών μέτρων που σωρεύεται στη με
ΓΑΚ ΑΕΠΠ 31/7.1.2022 προδικαστική προσφυγή.
Αναστέλλει την περαιτέρω πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας και ορίζει
ως κατάλληλο μέτρο τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής
των προσφορών, σε χρόνο μετά την πάροδο εικοσαημέρου από την
ορισθείσα ημερομηνία εξέτασης της προσφυγής (11-2-2022), ήτοι σε
οιονδήποτε χρόνο μετά την 3-3-2022 τυχόν ορίσει ο αναθέτων φορέας.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στις 13 Ιανουαρίου 2022 και εκδόθηκε αυθημερόν
στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη.
Ο Πρόεδρος

ΜΙΧΑΗΛ ΔΙΑΘΕΣΟΠΟΥΛΟΣ

Η Γραμματέας

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕΤΡΟΥ
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