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Η 

                          ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

4Ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

         ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

Συνήλθε στις 11 Ioυλίου 2022 με την εξής σύνθεση:  Mαργαρίτα 

Κανάβα Πρόεδρος, Μιχαήλ Οικονόμου, Εισηγητής και Γερασιμούλα-Μαρία 

Δρακονταειδή, Μέλη. 

Για να εξετάσει το αίτημα αναστολής και λήψης κατάλληλων 

προσωρινών μέτρων που ενσωματώνεται στην από 04.07.2022 Προδικαστική 

Προσφυγή, με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) Ενιαία Αρχή Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) 955/05.07.2022 του προσφεύγοντος οικονομικού 

φορέα επωνυμία «…» εφεξής η «προσφεύγουσα» που εδρεύει στην …, …, 

όπως νόμιμα εκπροσωπείται. 

Κατά του «… με την επωνυμία «…» «εφεξής η αναθέτουσα αρχή» 

νομίμως εκπροσωπούμενου. 

Με την προδικαστική προσφυγή, στην οποία σώρευσε και αίτημα 

λήψης προσωρινών μέτρων, η προσφεύγουσα αιτείται να ανακληθεί, αλλιώς 

ακυρωθεί η προσβαλλόμενη η υπ' αριθ. … Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού 

άνω των ορίων Διαγωνισμού, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την … «…», διαφορετικά οι 

ανωτέρω αναφερόμενες προδιαγραφές αυτής επί σκοπώ τροποποίησης ως 

εξής: Από: Να διαθέτει υψηλό παράγοντα DQE, τουλάχιστον 75% σε 0 lp/mm 

, ο οποίος να επιτυγχάνεται σε δόση εισόδου ανιχνευτή <=9mR και να 

αναφερθεί η επιτυγχανόμενη τιμή σε 0 και 5 lp/mm Σε: Να διαθέτει τον 

μεγαλύτερο δυνατό παράγοντα DQE, ο οποίος να επιτυγχάνεται σε δόση 

εισόδου ανιχνευτή <=9mR και να αναφερθεί η επιτυγχανόμενη τιμή σε 0 και 5 

lp/mm Από: Να αναφερθεί προς αξιολόγηση ο συνολικός χρόνος 

πραγματοποίησης εξέτασης τομοσύνθεσης (3D) που να είναι περίπου 10 sec. 

Θα εκτιμηθεί ο μικρότερος χρόνος που επιτυγχάνεται προς αποφυγή 

κινήσεων της ασθενούς και ασάφειας στην εικόνα λόγω της κίνησης καθώς 

και προς αποφυγή επαναλήψεων στην εξέταση με περισσότερη ακτινοβολία 

και έτσι ώστε να είναι κατάλληλο το σύστημα για προληπτική μαστογραφία 
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screening. Σε: Να αναφερθεί προς αξιολόγηση ο συνολικός χρόνος 

πραγματοποίησης εξέτασης τομοσύνθεσης (3D). Θα εκτιμηθεί ο μικρότερος 

χρόνος που επιτυγχάνεται προς αποφυγή κινήσεων της ασθενούς και 

ασάφειας στην εικόνα λόγω της κίνησης καθώς και προς αποφυγή 

επαναλήψεων στην εξέταση με περισσότερη ακτινοβολία και έτσι ώστε να 

είναι κατάλληλο το σύστημα για προληπτική μαστογραφία screening. 

Η συζήτηση άρχισε, αφού άκουσε τον Εισηγητή. 

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα 

Σκέφτηκε κατά το Νόμο 

 

1. Επειδή, για την άσκηση της προσφυγής έχει καταβληθεί παράβολο 

κατά το άρθρο 363 παρ.1 και 2 του Ν. 4412/2016 και άρθρο 5 παρ.1 και 2  

του Π.Δ. 39/2017, συνολικού ποσού 1935,48 ευρώ (βλ. ηλεκτρονικό 

παράβολο με κωδικό …, την πληρωμή στην τράπεζα και την εκτύπωση από 

την σελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του 

Υπουργείου Οικονομικών περί αυτόματης δέσμευσης). Το παράβολο 

υπολογίστηκε βάσει του προϋπολογιζόμενου ποσού της σύμβασης μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.  

2.    Επειδή, με την με αρ. … Διακήρυξη (εφεξής «Διακήρυξη») -  του 

Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «… «…» προκηρύχθηκε Ηλεκτρονικός Διεθνής 

Δημόσιος Ανοιχτός Διαγωνισμός για την … «…», συνολικού προϋπολογισμού 

τετρακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ (480.000,00€) συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. 24% (387.096,77€ χωρίς ΦΠΑ) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης 

ποιότητας - τιμής (εφεξής ο «Διαγωνισμός»). Καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ ορίστηκε η 07η.07.2022 και ημερομηνία 

διενέργειας του Διαγωνισμού η 14η.07.2022. Η προσφεύγουσα έχοντας λάβει 

πλήρη γνώση του περιεχομένου της εν λόγω διακήρυξης, που προκηρύσσει 

τον εν λόγω διαγωνισμό, και προτιθέμενη να συμμετάσχει σε αυτόν, στρέφεται 

με την παρούσα προσφυγή κατά της προσβαλλομένης διακήρυξης καθόσον 

εξαιτίας ορισμένων τιθέμενων στη διακήρυξη προδιαγραφών, περιορίζεται 

κατ’ αυτήν η συμμετοχή του αναγνωρισμένου κατασκευαστικού Οίκου που 

αντιπροσωπεύει στον εν λόγω διαγωνισμό περιορίζοντας ανεπίτρεπτα τον 
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ανταγωνισμό. Ειδικότερα, η προσφεύγουσα υποστηρίζει ότι θα υποστεί 

παράνομη και ανεπανόρθωτη βλάβη από τους προσβαλλόμενους όρους της 

διακήρυξης, καθώς την αποκλείουν από την συμμετοχή της στον διαγωνισμό, 

καθιστούν δε ουσιωδώς δυσχερή την υποβολή προσφοράς εκ μέρους της, και 

επί πλέον οι προσβαλλόμενοι όροι εν γένει και ειδικά παραβιάζουν, τους 

κανόνες που αφορούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό, τη 

διαδικασία επιλογής του αναδόχου ή τα εφαρμοστέα για την ανάδειξή του 

κριτήρια Τέλος, η προσφεύγουσα εταιρεία υποστηρίζει ότι υφίσταται 

προσωπική βλάβη από τους πληττόμενους όρους διότι η ίδια άμεσα και 

προσωπικά δεν μπορεί να προμηθεύσει το απαιτούμενο σύστημα υπό τους 

προσβαλλόμενους όρους. η οποία κατ’ την εμποδίζει από το να υποβάλλει 

παραδεκτή τεχνικά προσφορά. 

3. Επειδή, η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας 

Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) στις 08.06.2022. Τα έγγραφα της Σύμβασης της 

παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία 

σύναψης δημόσιας Σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό 

Αύξοντα Αριθμό: … και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη του ΟΠΣ 

ΕΣΗΔΗΣ. 

4. Επειδή, η υπό εξέταση προδικαστική προσφυγή ασκήθηκε 

εμπρόθεσμα στις 04-07-2022, δεδομένου του χρόνου δημοσίευσης της 

διακήρυξης στις 08-06-2022 και του γεγονότος ότι η τελευταία μέρα 

εμπρόθεσμης υποβολής ήταν μέρα εξαιρετέα Κυριακή (03/07/2022). Επίσης 

ασκήθηκε με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι του 

ΠΔ 39/2017 και κοινοποιήθηκε στην Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ με μήνυμα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του 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 ΠΔ 39/2017.  

5. Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω κατ’ αρχάς με έννομο συμφέρον η 

προσφεύγουσα, στρέφεται κατά της προσβαλλόμενης διακήρυξης. 

6.  Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 366 του Ν.4412/2016 και το άρθρο 

15 του ΠΔ 39/2017 προβλέπεται ότι : «1. Η ΑΕΠΠ, ύστερα από αίτημα του 

προσφεύγοντος και μετά από κλήση της αναθέτουσας αρχής προ τριών (3) 
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ημερών, εκδίδει υποχρεωτικά κατόπιν συνεδρίασης συνοπτικά αιτιολογημένη 

απόφαση είτε αναστολής εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης είτε 

απόρριψης του αιτήματος περί λήψης προσωρινών μέτρων. Η ΑΕΠΠ μπορεί 

να εκδώσει απόφαση αναστολής της προσβαλλόμενης πράξης και 

αυτεπαγγέλτως. Σε κάθε περίπτωση, με την απόφαση αναστολής η ΑΕΠΠ 

ορίζει και τα κατάλληλα μέτρα έως ότου αποφανθεί για την προσφυγή και, 

πάντως, όχι πέραν της προθεσμίας που ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 367 

για την έκδοση της απόφασής της[….]». 

7. Επειδή, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του Ν.4412/2016, επί 

του άρθρου 366 αυτού, αναφέρεται ότι: «Δίδεται η δυνατότητα στην ΑΕΠΠ να 

διατάξει προσωρινά μέτρα προκειμένου να µην καταστεί αλυσιτελής η 

αποδοχή της προδικαστικής προσφυγής λόγω της προόδου της 

διαγωνιστικής διαδικασίας». Επομένως, η απόφαση επί του αιτήματος 

αναστολής – λήψης προσωρινών μέτρων, σκοπεί να αποτρέψει τη δημιουργία 

ανεπανόρθωτων καταστάσεων ή δύσκολα αναστρέψιμων λόγω της προόδου 

του διαγωνισμού. Στο πλαίσιο αυτό, σκοπός της απόφασης επί αιτήματος 

αναστολής -λήψης προσωρινών μέτρων είναι η διασφάλιση των, κατ΄ 

ελάχιστον, αμφισβητούμενων δικαιωμάτων των προσφευγόντων μέχρι την 

οριστική κρίση της διαφοράς και, ειδικότερα, η ρύθμιση μέχρι τότε μιας 

κατάστασης προς αποτροπή επικείμενου κινδύνου ή ανεπανόρθωτης βλάβης 

ή ζημίας.  

8. Επειδή, προϋπόθεση της παροχής προσωρινών μέτρων υπέρ του 

αιτούντος είναι: α) η παραδεκτή άσκηση της προσφυγής, β) η ύπαρξη βλάβης 

του προσφεύγοντος ως στοιχείο του παραδεκτού της αίτησης θεμελιώνοντας 

το έννομο συμφέρον του και κριτήριο επιλογής του κατάλληλου ασφαλιστικού 

μέτρου, γ) η πιθανολόγηση βασιμότητας έστω κι ενός εκ των προβαλλόμενων 

λόγων, καθώς καθίσταται σαφές ότι προδήλως αβάσιμη – ως και προδήλως 

απαράδεκτη – προσφυγή δεν δύναται να θεμελιώσει αίτημα αναστολής και δ) 

να μην προκύπτει από τη στάθμιση όλων των συμφερόντων των 

εμπλεκομένων μερών που ενδέχεται να ζημιωθούν, καθώς και του δημόσιου 

συμφέροντος, ότι οι πιθανές αρνητικές συνέπειες από τη χορήγηση των 

προσωρινών μέτρων είναι περισσότερες από τα οφέλη (άρθρο 15 του ΠΔ 

39/2017 και 366 του Ν. 4412/2016).  
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9.  Επειδή, για την οριστική κρίση επί του παραδεκτού αλλά και της 

νομικής και ουσιαστικής βασιμότητας των ισχυρισμών-αιτιάσεων όπως 

προβάλλεται από τον αιτούντα, απαιτείται ενδελεχής εξέταση του 

σχηματισθέντος φακέλου, σε σχέση με την κείμενη νομοθεσία και νομολογία. 

10.  Επειδή, ήδη με την υπ’ αριθ. Α492/2022 απόφαση προσωρινής 

προστασίας επί της ιδίας διαγωνιστικής διαδικασίας έχει ήδη χορηγηθεί 

αναστολή της ιδίας διαγωνιστικής διαδικασίας επί σχετικού αιτήματος έτερου 

συμμετέχοντος. Συνεπώς δοθέντος ότι δεν υφίσταται προστατευτέο δικαίωμα 

της προσφεύγουσας προς διασφάλιση το εξεταζόμενο αίτημα απορρίπτεται 

ως αλυσιτελώς προβαλλόμενο. 

11. Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω, το κρινόμενο αίτημα αναστολής 

πρέπει να απορριφθεί. 

Για τους λόγους αυτούς 

 

Απορρίπτει το αίτημα παροχής προσωρινής προστασίας. 

 

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε την 11-07-2022 και εκδόθηκε αυθημερόν 

στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη. 

         

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΑΝΑΒΑ                  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ 

 

 


