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Η 

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ  

3ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

  ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ  

[(άρθρο 365 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 

136 του ν. 4782/2021 (36 Α)]   

 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

 

 

Συνήλθε στην έδρα της στις 24 Δεκεμβρίου 2021, υπό την Σωτηρία 

Σταματοπούλου, Μέλος ΑΕΠΠ κατόπιν της με αριθ.  3241/2021 Πράξης.   

Για να εξετάσει το αίτημα αναστολής και λήψης κατάλληλων 

προσωρινών μέτρων που ενσωματώνεται στην από 14/12/2021 με Γενικό 

Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) ΑΕΠΠ 2322/16-12-2021 προδικαστική προσφυγή 

του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «…» με διακριτικό τίτλο «…» (εφεξής 

η «προσφεύγουσα»), που εδρεύει στ.. … (…), όπως εκπροσωπείται νόμιμα. 

Κατά της …, ΟΤΑ β’ βαθμού (εφεξής η «αναθέτουσα αρχή»), που 

εδρεύει στ.. … (…), όπως εκπροσωπείται νόμιμα. 

Με την προδικαστική προσφυγή στην οποία σωρεύει και αίτημα λήψης 

προσωρινών μέτρων, η προσφεύγουσα αιτείται την ακύρωση της, 

κοινοποιηθείσας την 6η.12.2021 μέσω της λειτουργικότητας «επικοινωνία» του 

ΕΣΗΔΗΣ, υπ’ αριθ. 1609/1.12.2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 

της Αναθέτουσας Αρχής (απόσπασμα εκ του πρακτικού 46/1.12.2021 -θέμα 

έκτακτο 1ο), με την οποία ενεκρίθη το Πρακτικό 3 της Επιτροπής του 

Διαγωνισμού και αποφασίστηκε η κατακύρωση της σύμβασης στον 

οικονομικό φορέα με την επωνυμία «…», στο πλαίσιο επαναληπτικού 

ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Εξοπλισμού 

(Οπτικοακουστικός Εξοπλισμός – Ομάδα Β’) για το …», προϋπολογισθείσας 

δαπάνης €97.511,00, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, που 

καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.) στις 21.7.2021 καθώς και στη 

διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ, όπου o επίμαχος διαγωνισμός έλαβε α/α 
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ΕΣΗΔΗΣ … 

 

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα 

Σκέφτηκε κατά τον Νόμο 

 

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

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

Π.Δ. 39/2017, ποσού 600 ευρώ (βλ. ηλεκτρονικό παράβολο με κωδικό … και 

την εκτύπωση από τη σελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 

Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών με την ένδειξη «δεσμευμένο»), το 

οποίο και υπολογίζεται με βάση την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, ήτοι 

€97.511,00, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  

2. Επειδή, στο πλαίσιο διαδικασίας εμπίπτουσας στην αρμοδιότητα της 

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

συμφέροντος ασκείται η κρινόμενη από 14/12/2021 προσφυγή κατά της  

κοινοποιηθείσας την 6η.12.2021 με αριθ. 1609/1.12.2021 απόφασης της 

Οικονομικής Επιτροπής της Αναθέτουσας Αρχής, καθ’ ο μέρος κρίθηκε 

αποδεκτή η προσφορά και αναδείχθηκε οριστικός ανάδοχος η συμμετέχουσα 

εταιρεία με την επωνυμία «…».  

3. Επειδή, η προσφυγή δεν προκύπτει ως προδήλως απαράδεκτη ή ουσία 

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

βασιμότητας των λόγων της, 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.  

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. Δοθέντος ότι ασκήθηκε η υπό 

κρίση προδικαστική προσφυγή, η υπογραφή της σύμβασης δεν δύναται να 

πραγματοποιηθεί, αφού αντίκειται στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και σε κάθε 

περίπτωση θα είναι άκυρη, σύμφωνα με τα άρθρα 364 και 368 του ν. 

4412/2106 και 6 του π.δ/τος 39/2017 (ΑΕΠΠ Α55/2020). Κατά συνέπεια, στο 

παρόν στάδιο δεν υφίσταται βλάβη της προσφεύγουσας που να πρέπει να 
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τύχει προστασίας μέχρι την οριστική κρίση της διαφοράς, αφού από τη 

συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας ούτε επικείμενο κίνδυνο διατρέχει 

ούτε ζημία υφίσταται (ΑΕΠΠ Α22/2020, Α55/2020˙ πρβλ. ΣτΕ ΕΑ 86/2018, 

ΣτΕ Ολ 1215/2018, πρβλ. ΣτΕ ΕΑ Ολ 146- 148/2016, ΔΕφΑθ 26/2019). 

5. Επειδή, επομένως το αίτημα προσωρινών μέτρων πρέπει να 

απορριφθεί. 

Για τους λόγους αυτούς 

 

Απορρίπτει το αίτημα παροχής προσωρινής προστασίας.  

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στις 24 Δεκεμβρίου 2021 και εκδόθηκε αυθημερόν 

στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη. 

 

Το Μέλος,                                                                             Η Γραμματέας,  

 

 

ΣΩΤΗΡΙΑ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ                                      ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕΤΡΟΥ 

 

 


