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Αριθμός 54/2018

Η Επιτροπή Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας

(άρθρο 372 του ν. 4412/2016 και άρθρο 52 του π.δ. 18/1989, όπως ισχύει)

___________________

Συνεδρίασε σε συμβούλιο στις 7 Φεβρουαρίου 2018 με την εξής σύνθεση: Ε. Σαρπ, 
Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Β΄ Τμήματος, Σ. Βιτάλη, Α. Γαλενιανού-Χαλκιαδάκη, 
Σύμβουλοι, Ι. Δημητρακόπουλος, Μ. Σκανδάλη, Πάρεδροι. Γραμματέας η Α. 
Ζυγουρίτσα.

Για να αποφασίσει σχετικά με την από 27 Νοεμβρίου 2017 αίτηση αναστολής 
εκτέλεσης:

της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «A», που εδρεύει στον Ασπρόπυργο Αττικής 
(Θέση Στεφάνι), η οποία παρέστη με τον δικηγόρο Κωνσταντίνο Γιαννακόπουλο (Α.Μ. 
17003), που τον διόρισε με ειδικό πληρεξούσιο,

κατά των: 1) Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), που εδρεύει στον 
Άγιο Ιωάννη Ρέντη Αττικής (Λεωφ. Θηβών 196), η οποία παρέστη με τους δικηγόρους:
α) Σπυρίδωνα-Νικόλαο Κρεμεζή (Α.Μ. 22463) και β) Σταυρούλα Καρατζά (Α.Μ. 24832),
που τους διόρισε με εξουσιοδότησή του ο Πρόεδρος και 2) Γενικού Νοσοκομείου 
Δράμας, το οποίο δεν παρέστη.

Με την αίτηση αυτή ζητείται να διαταχθεί η αναστολή εκτέλεσης της υπ' αριθμ. 
137/2017 απόφασης του 6ου κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
(ΑΕΠΠ). 

Κατέθεσε το από 2 Ιανουαρίου 2018 υπόμνημά της, η ανώνυμη εταιρεία με την 
επωνυμία «Σ, που εδρεύει στη θέση Πάχη Πάτημα, Στεφάνη Βοιωτίας (46ο χλμ. 
Επαρχιακής οδού Μαγούλας - Δερβενοχωρίων), η οποία παρέστη με τον δικηγόρο 
Δημήτριο Κωστή (Α.Μ. 5586 Δ.Σ. Θεσ/νίκης), που τον διόρισε με ειδικό 
πληρεξούσιο. 

Η πιο πάνω αίτηση εισάγεται στην Επιτροπή Αναστολών του Συμβουλίου της 
Επικρατείας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 24/2017 πράξεως της Επιτροπής του άρθρου 1 
παρ. 1 του Ν. 3900/2010. 

Κατά τη συνεδρίασή της η Επιτροπή Αναστολών άκουσε τον εισηγητή, Πάρεδρο Ι. 
Δημητρακόπουλο.

Κατόπιν η Επιτροπή Αναστολών άκουσε τον πληρεξούσιο της αιτούσας εταιρείας, ο 
οποίος ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση και τους πληρεξούσιους της καθ' ης Αρχής 
και της εταιρείας «SOL ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», οι οποίοι ζήτησαν την απόρριψή της.

Α φ ο ύ μ ε λ έ τ η σ ε τ α σ χ ε τ ι κ ά έ γ γ ρ α φ α

Σ κ έ φ θ η κ ε κ α τ ά τ ο ν Ν ό μ ο

1. Επειδή, με την 14/2017 διακήρυξη του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας προκηρύχθηκε 
δημόσιος ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια ιατρικού υγρού 
οξυγόνου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, 
προϋπολογισθείσας δαπάνης 130.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Σύμφωνα 
με την παράγραφο 2.2. του Μέρους Β΄ της ανωτέρω διακήρυξης, «[...] oι 
προμηθευτές θα πρέπει να διαθέτουν και να καταθέσουν –επί ποινή αποκλεισμού– τα 
ακόλουθα: i. Άδεια Κυκλοφορίας από τον Ε.Ο.Φ. (Υ.Α.Δ.ΥΓ3α/Γ.Π. 32221/2013 ΦΕΚ 
Β/1049/29.04.2013) […]». Η ήδη αιτούσα εταιρεία άσκησε την από 9.8.2017 
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (στο 
εξής, ΑΕΠΠ), ζητώντας την ακύρωση του ως άνω όρου της διακήρυξης. Η εταιρεία S 
άσκησε την 17.8.2017 παρέμβαση, ζητώντας την απόρριψη της προσφυγής της 



αιτούσας. Με την 14/2017 απόφαση (του ΣΤ΄ Κλιμακίου) της ΑΕΠΠ, έγινε δεκτή η 
προδικαστική προσφυγή της αιτούσας, απορρίφθηκε η παρέμβαση της S και ακυρώθηκε 
ο παραπάνω όρος της διακήρυξης, ο οποίος θεωρήθηκε ότι παραβίαζε το άρθρο 54 
παρ. 2 του ν. 4446/2016 και τις αρχές του ελεύθερου ανταγωνισμού και της ίσης 
μεταχείρισης των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων. Η ΑΕΠΠ κατέληξε στην κρίση 
αυτή, αφού έλαβε υπόψη της την από 10.2.2017 ανακοίνωση της Προέδρου του 
Ελληνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ), η οποία επαναλήφθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ.
40035/28-4-2017 ανακοίνωσή της και με την οποία κλήθηκαν οι δραστηριοποιούμενες 
στο χώρο παρασκευής και διακίνησης ιατρικών αερίων εταιρείες που διαθέτουν άδεια
παραγωγής, όχι όμως και άδεια κυκλοφορίας, να ενεργήσουν ώστε να εφοδιασθούν με 
άδεια κυκλοφορίας των προϊόντων, ορίσθηκε δε εύλογος χρόνος συμμόρφωσης μέχρι 
τις 30.6.2018, μετά την παρέλευση του οποίου κανένα σχετικό προϊόν δεν θα 
μπορούσε να κυκλοφορήσει χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Στη συνέχεια, ο Διοικητής 
του Γενικού Νοσοκομείου (Γ.Ν.) Δράμας με την υπ’ αριθ. πρωτ. 10115/1.9.2017 
πράξη του, ανακοίνωσε στους ενδιαφερόμενους ότι «[...] μετά την κοινοποίηση της 
απόφασης της Α.Ε.Π.Π. 14/2017, ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ η διενέργεια του Διαγωνισμού που αφορά
στον Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό Ιατρικού Υγρού Οξυγόνου για το
Γ.Ν. Δράμας (Αρ. Διακήρυξης 14η/2017) και θα επαναπροκηρυχθεί». Η Διευθύντρια 
της Διοικητικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 10227/5.9.2017
έγγραφό της προς το Δ.Σ. του Γ.Ν. Δράμας, το οποίο είχε το θέμα «Επαναπροκήρυξη 
Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ιατρικού υγρού 
οξυγόνου (14.1η/2017) εντός του Π.Π.Υ.Φ.Υ. 2015, προϋπολογισμού 130.000 ευρώ με 
το ΦΠΑ [...]», ζήτησε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, μεταξύ άλλων,
την έγκριση της διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού και του πλήρους κειμένου της
διακήρυξής του. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Γ.Ν. Δράμας, στην 23η έκτακτη 
συνεδρίασή του, που έλαβε χώρα την 5.9.2017, αποφάσισε, σε σχέση με το «θέμα 
έκτακτο 2o: Επαναπροκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την 
προμήθεια ιατρικού υγρού οξυγόνου (14.1η/2017) εντός του Π.Π.Υ.Φ.Υ. 2015, 
προϋπολογισμού 130.000 ευρώ με το ΦΠΑ [...]», να εγκρίνει τη διενέργεια του 
ανωτέρω διαγωνισμού και το πλήρες κείμενο της διακήρυξης, αφού έλαβε υπόψη του 
την 14/2017 απόφαση της ΑΕΠΠ επί της προδικαστικής προσφυγής της ήδη αιτούσας 
εταιρείας. Κατόπιν τούτων, δημοσιεύθηκε η «ΕΠΑΝΑΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 14.1η/2017 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ για την προμήθεια 
ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά 
από οικονομική άποψη, βάσει τιμής», προϋπολογισθείσας δαπάνης 130.000 ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η παράγραφος 2.2 του Μέρους Β΄ της ως άνω 
επαναδιακήρυξης 14.1η/2017 δεν περιέχει τον όρο που ακυρώθηκε με την 14/2017 
απόφαση της ΑΕΠΠ. Με την από 6.10.2017 προδικαστική προσφυγή της, η εταιρεία ΣΟΛ
ζήτησε την ακύρωση της ως άνω διακήρυξης, κατά το μέρος της που δεν περιλαμβάνει
τον επίμαχο όρο, δηλαδή κατά το μέρος που δεν ορίζει ότι οι προσφέροντες 
οφείλουν να διαθέτουν και να καταθέσουν, επί ποινή αποκλεισμού, άδεια 
κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Με την 137/2017 απόφαση (του 6ου Κλιμακίου) της ΑΕΠΠ, η
εν λόγω προσφυγή έγινε δεκτή, απορρίφθηκε η σχετική παρέμβαση της ήδη αιτούσας 
εταιρείας A, ακυρώθηκε η «παράλειψη της προσβαλλομένης να συμπεριλάβει όρο περί 
επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς απαιτήσεως κατοχής και προσκομίσεως εκ 
μέρους του προσφέροντος άδειας κυκλοφορίας για το προσφερόμενο αγαθό μετά του 
περιέκτη του, ο οποίος δια της παρούσας θεωρείται ήδη και αναδρομικώς 
εγγεγραμμένος και συμπεριληφθείς στη Διακήρυξη» και διατάχθηκε η «συνέχιση της 
προκείμενης διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης κατά τα υπόλοιπα στάδια που 
απομένουν ως και την ολοκλήρωσή της». Η ΑΕΠΠ κατέληξε στην απόφαση αυτή, αφού 
έλαβε υπόψη της το υπ’ αριθ. πρωτ. 95939/24.10.2017 έγγραφο του ΕΟΦ, με το οποίο
η Πρόεδρός του απάντησε σε ερώτημα του Προέδρου του 6ου Κλιμακίου της ΑΕΠΠ, 
σχετικά με την αληθή έννοια, το χαρακτήρα και τις έννομες συνέπειες της 
προαναφερόμενης υπ’ αριθ. πρωτ. 40035/28-4-2017 ανακοίνωσης της Προέδρου του 
ΕΟΦ. Με την κρινόμενη αίτηση του άρθρου 372 του ν. 4446/2016, η οποία ασκήθηκε 
την 27.11.2017 ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής, ζητείται η αναστολή 
εκτέλεσης της παραπάνω 137/2017 απόφασης της ΑΕΠΠ. Την ίδια ημερομηνία, η 
αιτούσα άσκησε στο Διοικητικό Εφετείο Κομοτηνής και αίτηση ακύρωσης κατά της 
επίμαχης απόφασης της ΑΕΠΠ.

2. Επειδή, η κρινόμενη αίτηση εισήχθη στο Συμβούλιο της Επικρατείας, κατόπιν της
υπ’ αριθμ. 24/21.12.2017 πράξης της Επιτροπής του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 
3900/2010, με την οποία έγινε δεκτή σχετική αίτηση της εταιρείας A. Κατόπιν και 
της νόμιμης δημοσίευσης της πράξης αυτής, η δικογραφία της υπόθεσης διαβιβάσθηκε



στο Συμβούλιο της Επικρατείας με το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΓΠ163/2018 από 10.1.2018 
έγγραφο της Γραμματείας του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής.

3. Επειδή, η εταιρεία Σ, η οποία έχει δικαίωμα παρέμβασης στην ακυρωτική δίκη, 
κατέθεσε παραδεκτώς υπόμνημα, ζητώντας την απόρριψη της κρινόμενης αίτησης. Το 
υπόμνημα αυτό υποβλήθηκε παραδεκτώς την 2.1.2018 στο Διοικητικό Εφετείο 
Κομοτηνής, στο οποίο εκκρεμούσε τότε η υπόθεση, πρέπει δε να απορριφθούν ως 
αβάσιμα τα περί του αντιθέτου προβαλλόμενα από την αιτούσα. 

4. Επειδή, η διάταξη του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3900/2010(Α΄ 213), η οποία αφορά
σε «οποιοδήποτε ένδικο βοήθημα ή μέσο ενώπιον οποιουδήποτε τακτικού διοικητικού 
δικαστηρίου», έχει πεδίο εφαρμογής και στις αιτήσεις αναστολής εκτέλεσης του 
άρθρου 372 του ν. 4412/2016 (πρβλ. ΕΑ ΣτΕ 136/2013 Ολομ.), όπως η παρούσα (που 
αφορά σε διαδικασία ανάθεσης σύμβασης δημόσιας προμήθειας, εκτιμώμενης αξίας 
ανώτερης των 60.000 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ: βλ. άρθρο 345 παρ. 1 του ν. 4412/2016), 
πρέπει δε να απορριφθούν ως αβάσιμα τα περί του αντιθέτου προβαλλόμενα από την 
εταιρεία Σ, κατ’ επίκληση της διάταξης του άρθρου 372 παρ. 2 εδ. β΄ του ν. 
4412/2016, η οποία δεν ασκεί επιρροή, ως αφορώσα στη δυνατότητα του Προέδρου του
Διοικητικού Εφετείου να εισάγει, λόγω σπουδαιότητας, αιτήσεις αναστολής 
εκτέλεσης σε τριμελή σύνθεση. 

5. Επειδή, για την άσκηση της κρινόμενης αίτησης καταβλήθηκε το οριζόμενο στο 
νόμο (άρθρο 372 παρ. 4 εδαφ. γ΄ και δ΄ του ν. 4412/2016)παράβολο, ύψους 250 ευρώ
(βλ. υπ’ αριθμ. 2076098/24.11.2017 διπλότυπο είσπραξης της Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών). 

6. Επειδή, η αιτούσα, ασκεί την υπό κρίση αίτηση με έννομο συμφέρον, 
προβάλλοντας ότι ο επίμαχος όρος, που θεωρήθηκε με την προσβαλλόμενη απόφαση της
ΑΕΠΠ ως αναδρομικώς γεγραμμένος και συμπεριληφθείς στη διακήρυξη 14.1η/2017 του 
Γ.Ν. Δράμας, άγει στον αποκλεισμό της από τον επίδικο διαγωνισμό, στον οποίο 
συμμετέχει. Το ότι η αιτούσα αποκλείσθηκε από την ένδικη διαγωνιστική 
διαδικασία, κατ’ εφαρμογή άλλου όρου της ανωτέρω διακήρυξης, δεν αναιρεί το 
έννομο συμφέρον της, δεδομένου ότι αυτή άσκησε προδικαστική προσφυγή κατά της 
πράξης αποκλεισμού της, επί της οποίας εκδόθηκε η 249/2017 απορριπτική απόφαση 
της ΑΕΠΠ, περαιτέρω δε, άσκησε αίτηση ακύρωσης και αίτηση αναστολής κατά της εν 
λόγω απόφασης της ΑΕΠΠ, η εκδίκαση των οποίων εκκρεμεί. Εξάλλου, η υπό κρίση 
αίτηση ασκείται παραδεκτώς και κατά τα λοιπά. 

7. Επειδή, το Βιβλίο IV του νόμου 4412/2016 (Α΄ 147/8.8.2016), που φέρει τον 
τίτλο «Έννομη προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων», ορίζει, στο άρθρο 
345 παρ. 1, ότι «Οι διατάξεις του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 345 έως 374) 
εφαρμόζονται στις διαφορές που προκύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων 
του παρόντος νόμου, καθώς και τροποποίησης αυτών, με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των
εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ και ανεξάρτητα 
από τη φύση τους.», στο άρθρο 346, ότι «1. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή 
είχε συμφέρον να του ανατεθεί σύμβαση των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 1 και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή
παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ή εσωτερικής 
νομοθεσίας, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 360 και να 
ζητήσει προσωρινή προστασία, σύμφωνα με το άρθρο 366, ακύρωση παράνομης πράξης ή
παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με τα άρθρο 367 ή ακύρωση σύμβασης η 
οποία έχει συναφθεί παράνομα, σύμφωνα με το άρθρο 368. 2. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο
οποίος έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από απόφαση της ΑΕΠΠ επί της 
προδικαστικής προσφυγής του άρθρου 360, μπορεί να ασκήσει αίτηση για την 
αναστολή εκτέλεσης και αίτηση για την ακύρωση της απόφασής της ενώπιον των 
αρμόδιων δικαστηρίων, σύμφωνα με το άρθρο 372.», στο άρθρο 360, ότι «1. Κάθε 
ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη 
σύμβαση του νόμου αυτού και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από
εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας 
της Ευρωπαϊκής Ένωσής ή της εσωτερικής νομοθεσίας, υποχρεούται, πριν από την 
υποβολή των προβλεπόμενων στον Τίτλο 3 ένδικων βοηθημάτων, να ασκήσει 
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της
αναθέτουσας αρχής. 2. Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση 
για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων του Τίτλου 3 κατά των εκτελεστών πράξεων ή



παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 3. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής
προσφυγής κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής κατά 
τη διαδικασία της ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων εκτός από την προδικαστική 
προσφυγή της παραγράφου 1.», στο άρθρο 361, ότι «1. Σε περίπτωση προσφυγής κατά 
πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής 
προσφυγής είναι: (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης 
πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με 
ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την 
κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως, (γ) δέκα (10) ημέρες από την 
πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του
ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. […]», στο άρθρο 364, ότι «Η προθεσμία για την 
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά 
από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, με 
την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 366.», στο άρθρο 365 παρ. 1 
(όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 49 παρ. 4 του ν. 4456/2017, 
Α΄ 24), ότι «[...] η αναθέτουσα αρχή [...] (α) κοινοποιεί την προσφυγή το 
αργότερο εντός πέντε (5) ημερών σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να 
θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα 
παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής [...]», στο άρθρο 365 παρ. 
4 (όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 49 παρ. 5 του ν. 4456/2017),
ότι «Με πράξη του προεδρεύοντος του κλιμακίου ορίζεται η ημέρα και η ώρα 
εξέτασης της προσφυγής, η οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από σαράντα 
(40) ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης της προσφυγής. Η πράξη αυτή 
κοινοποιείται το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν από την εξέταση της προσφυγής 
στον προσφεύγοντα, στην αναθέτουσα αρχή […] καθώς και σε εκείνους οι οποίοι 
έχουν ασκήσει παρέμβαση. […] Εάν [η ΑΕΠΠ] διαπιστώσει ότι η αναθέτουσα αρχή δεν 
εκπλήρωσε την υποχρέωση της παρ. 1(α), η κοινοποίηση γίνεται με μέριμνα της 
ΑΕΠΠ, έτσι ώστε οι ενδιαφερόμενοι να ασκήσουν παρέμβαση […]», στο άρθρο 367, ότι
«1. Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων 
πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της 
αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του 
παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με 
απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών
από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής.
2. Επί αποδοχής προσφυγής κατά πράξης ακυρώνεται ολικώς ή μερικώς η 
προσβαλλόμενη πράξη, ενώ επί αποδοχής προσφυγής κατά παράλειψης, ακυρώνεται η 
παράλειψη και η υπόθεση αναπέμπεται στην αναθέτουσα αρχή για να προβεί αυτή στην
οφειλόμενη ενέργεια. 3. Οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να συμμορφώνονται με 
τις αποφάσεις της ΑΕΠΠ.
4. Οι αποφάσεις της ΑΕΠΠ υπόκεινται αποκλειστικά στα ένδικα βοηθήματα που 
προβλέπονται στον Τίτλο 3 του παρόντος Βιβλίου.» (παρόμοιες διατάξεις με τις 
προεκτεθείσες των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 367 περιέχουν οι παράγραφοι 4 
και 5 του άρθρου 18 του π.δ. 39/2017, Α΄ 64, «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών») και, στο άρθρο 
372 (εντασσόμενο στον Τίτλο 3 του ίδιου Βιβλίου IV), όπως η παράγραφος 4 αυτού 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 87 παρ. 2 του ν. 4478/2017 (Α΄ 91) και με το άρθρο 27 
του ν. 4491/2017 (Α΄ 152), ότι «1. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει
την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του
Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, με τριμελή σύνθεση, το 
οποίο αποφαίνεται αμετακλήτως. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθημάτων 
έχει και η αναθέτουσα αρχή αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με 
τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως
συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω 
απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή 
συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη 
συζήτηση της αίτησης ακύρωσης. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος 
νόμου, για την εκδίκαση των διαφορών αυτών εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις 
του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). […] 4. Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από
την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης. Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο 
αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την έκδοση της 
απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής και συζητείται το αργότερο εντός 



τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής 
κατατίθεται παράβολο το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 0,1% της 
προϋπολογισθείσας αξίας, περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α., το οποίο δεν μπορεί να 
είναι κατώτερο των πεντακοσίων (500) ευρώ και ανώτερο των πέντε χιλιάδων (5.000)
ευρώ. Το 1/2 του ποσού του παραβόλου καταβάλλεται κατά την κατάθεση της αιτήσεως
και αν η αίτηση απορριφθεί ο αιτών καταδικάζεται στην καταβολή του υπολοίπου 1/2
με την απόφαση του δικαστηρίου. […] Σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της 
αιτήσεως αναστολής το δικαστήριο διατάσσει την απόδοσή του στον αιτούντα. Κατά 
τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 36 του π.δ. 18/1989. […] Κατά παρέκκλιση από τις 
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 52 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8), η αίτηση αναστολής 
γίνεται δεκτή εφόσον πιθανολογείται σοβαρά η παράβαση κανόνα του δικαίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του εσωτερικού δικαίου και η αναστολή είναι αναγκαία για να 
αρθούν τα δυσμενή από την παράβαση αποτελέσματα ή να αποτραπεί η ζημία των 
συμφερόντων του αιτούντος. Η αίτηση όμως μπορεί να απορριφθεί αν, από τη 
στάθμιση της βλάβης του αιτούντος, των συμφερόντων τρίτων και επιτακτικών λόγων 
γενικού δημοσίου συμφέροντος, κρίνεται ότι οι αρνητικές συνέπειες από την 
αποδοχή θα είναι σοβαρότερες από την ωφέλεια του αιτούντος. Η απόφαση επί της 
αναστολής εκδίδεται μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την εκδίκαση της 
αίτησης. Το διατακτικό των αποφάσεων αυτών, υπογραφόμενο από τον Πρόεδρο, τα 
μέλη και τον Γραμματέα, εκδίδεται υποχρεωτικά μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών 
από την εκδίκαση της αίτησης ή αν έχει χορηγηθεί προθεσμία στους διαδίκους για 
τη νομιμοποίησή τους ή για την υποβολή υπομνήματος από τη λήξη της προθεσμίας 
αυτής. Η προθεσμία προς τους διαδίκους δεν μπορεί πάντως να υπερβαίνει τις τρεις
(3) ημέρες από την εκδίκαση. Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της 
σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί 
διαφορετικά. [...]».

8. Επειδή, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 
367 του ν. 4412/2016 (και τις αντίστοιχες διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του 
άρθρου 18 του π.δ. 39/2017), σε περίπτωση αποδοχής της προδικαστικής προσφυγής, 
η ΑΕΠΠ ακυρώνει την προσβαλλόμενη πράξη της αναθέτουσας αρχής ή την επίδικη 
παράλειψή της και αναπέμπει την υπόθεση στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η 
τελευταία να προβεί στην οφειλόμενη ενέργεια, συμμορφούμενη προς την απόφαση της
ΑΕΠΠ, η οποία δεν έχει εξουσία ούτε να τροποποιήσει την προσβαλλόμενη πράξη ούτε
να προβεί η ίδια στην οφειλόμενη ενέργεια, καθ’ υποκατάσταση της αναθέτουσας 
αρχής. Επομένως, σε περίπτωση, όπως η παρούσα, στην οποία η ΑΕΠΠ ακυρώνει την 
παράλειψη της αναθέτουσας αρχής να συμπεριλάβει στη διακήρυξη του διαγωνισμού 
συγκεκριμένο όρο σχετικά με τις προϋποθέσεις επιλογής του προμηθευτή, η ΑΕΠΠ δεν
μπορεί να προσθέσει τον όρο στη διακήρυξη ή να θεωρήσει τον όρο αυτό αναδρομικώς
γεγραμμένο και συμπεριληφθέντα στη διακήρυξη και, περαιτέρω, να διατάξει την 
εξακολούθηση της διαγωνιστικής διαδικασίας με βάση το ούτως αναμορφωθέν κατά την
διάρκεια της εν λόγω διαδικασίας κανονιστικό πλαίσιο της διενέργειάς της. Toύτο 
ισχύει ακόμα κι όταν πρόκειται για επαναδιακήρυξη διαγωνισμού και ο επίμαχος 
όρος περιλαμβανόταν στην αρχική διακήρυξη, η οποία, όμως, ακυρώθηκε από την 
ΑΕΠΠ, ως προς το αντίστοιχο σκέλος της, με συνέπεια η αναθέτουσα αρχή, 
συμμορφούμενη προς την πράξη της ΑΕΠΠ, να ανακαλέσει/ακυρώσει τη διακήρυξη, στο 
σύνολό της, και να ματαιώσει το διαγωνισμό, όπως καταρχήν οφείλει (βλ. ΣτΕ 
3254/2010, 2951 - 2952/2004, ΕΑ 1089/2009, ΔΕΕ 4.12.2003, C–448/01, EVΝ AG και 
Wienstrom GmbH, ECLI:EU:C:2003:651, σκέψεις 93-94 και ΔΕΕ 5.4.2017, C-298/15, 
Borta UAB, ECLI:EU:C:2017:266, σκέψεις 70 - 73), και, ακολούθως, να προβεί στη 
δημοσίευση νέας διακήρυξης, που δεν περιέχει τον ακυρωθέντα όρο. 

9. Επειδή, από τις ανωτέρω διατάξεις των άρθρων 346, 365, 367 και 372 του ν. 
4412/2016, προκύπτει ότι (i) στη διαδικασία εξέτασης προδικαστικής προσφυγής από
την ΑΕΠΠ έχει δικαίωμα παρέμβασης κάθε τρίτος ενδιαφερόμενος, τα έννομα 
συμφέροντα του οποίου μπορεί να θιγούν από την αποδοχή της, (ii) αυτός ο τρίτος 
δικαιούται επίσης να ασκήσει, εντός της οριζόμενης στο νόμο (βλ. άρθρο 372 παρ. 
4 εδαφ. β΄) αποκλειστικής προθεσμίας, αίτηση αναστολής εκτέλεσης κατά της πράξης
της ΑΕΠΠ, με την οποία γίνεται δεκτή η προσφυγή και απορρίπτεται η παρέμβασή του
και (iii) η ΑΕΠΠ μπορεί να εκδώσει πράξη επί ασκηθείσης ενώπιόν της 
προδικαστικής προσφυγής εντός της προβλεπόμενης στο νόμο αποκλειστικής 
προθεσμίας (20 ημέρες από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής), μετά την άπρακτη 
παρέλευση της οποίας καθίσταται κατά χρόνον αναρμόδια να κρίνει (και να δεχθεί) 
την προσφυγή, η οποία λογίζεται ως απορριφθείσα. Περαιτέρω, πιθανολογείται 



σοβαρά ότι οι διατάξεις των άρθρων 346, 365, 367 και 372 του ν. 4412/2016, 
συνδυαστικά ερμηνευόμενες, υπό το φως των προηγουμένων παραδοχών, της ανάγκης 
ταχείας επίλυσης των διαφορών που γεννώνται, στο πλαίσιο διαγωνισμών ανάθεσης 
δημόσιας σύμβασης, από τις αποφάσεις της ΑΕΠΠ, της συναφούς αρχής του επικαίρου 
της άσκησης κατά των αποφάσεων της ΑΕΠΠ του προβλεπόμενου στο νόμο ενδίκου 
βοηθήματος της αίτησης αναστολής εκτέλεσης και της ανάγκης σταθερότητας των 
διοικητικών καταστάσεων που προκύπτουν από τις εν λόγω αποφάσεις, εφόσον δεν 
έχουν προσβληθεί, εντός της οριζόμενης στο νόμο προθεσμίας, με αίτηση αναστολής 
εκτέλεσης, έχουν την (αρκούντως σαφή και ευχερώς προβλέψιμη από τους 
ενδιαφερόμενους) έννοια ότι, σε υπόθεση όπως η παρούσα, εάν με απόφαση της ΑΕΠΠ 
γίνει δεκτή προσφυγή κατά όρου της διακήρυξης, σχετικού με τις προϋποθέσεις 
επιλογής του προμηθευτή, και απορριφθεί η υπέρ της νομιμότητας του όρου 
παρέμβαση τρίτου ενδιαφερόμενου, (α) αυτός ο τρίτος έχει δικαίωμα να ασκήσει, 
σύμφωνα με τα άρθρα 346 παρ. 2 και 372, αίτηση αναστολής εκτέλεσης ενώπιον του 
αρμοδίου δικαστηρίου κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, καθώς και κατά των πράξεων της 
αναθέτουσας αρχής που τυχόν εκδίδονται σε συμμόρφωση προς αυτήν (ακύρωση της 
διακήρυξης, ματαίωση του διαγωνισμού και επαναπροκήρυξή του με νέα διακήρυξη, 
που δεν περιέχει τον επίμαχο όρο), οι οποίες, εν πάση περιπτώσει, λογίζονται ως 
συμπροσβαλλόμενες με την εν λόγω αίτηση, εφόσον έχουν εκδοθεί μέχρι τη συζήτησή 
της (βλ. άρθρο 372 παρ. 1 εδαφ. γ΄), (β) εάν ο τρίτος ή άλλος έχων έννομο 
συμφέρον ή η αναθέτουσα αρχή δεν ασκήσει αίτηση αναστολής εκτέλεσης, εντός της 
οριζόμενης στο νόμο προθεσμίας (10 ημέρες από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ),
η αναθέτουσα αρχή οφείλει, καταρχήν, να συμμορφωθεί προς την απόφαση της ΑΕΠΠ, η
οποία, άλλωστε, δεσμεύει και την ίδια την ΑΕΠΠ, με εξαίρεση την περίπτωση που 
μεσολαβήσει μεταβολή του κρίσιμου νομοθετικού καθεστώτος, στο οποίο βασίσθηκε η 
απόφαση της ΑΕΠΠ, κατά τρόπο ώστε, υπό το νέο εφαρμοστέο καθεστώς, να είναι 
παράνομη η έκδοση πράξης ή η συντέλεση της οφειλόμενης ενέργειας, σύμφωνα με τα 
κριθέντα από την ΑΕΠΠ, (γ) τέτοια εξαίρεση δεν συντρέχει σε περίπτωση μεταβολής 
της ερμηνείας από την ΑΕΠΠ του εφαρμοστέου νομοθετικού καθεστώτος, (δ) η 
επαναδιακήρυξη του διαγωνισμού, στην οποία προβαίνει η αναθέτουσα αρχή στο 
πλαίσιο της συμμόρφωσής της προς τα κριθέντα από την ΑΕΠΠ, χωρίς τον όρο που 
ακυρώθηκε με την απόφαση της ΑΕΠΠ, κατά της οποίας δεν ασκήθηκε αίτηση αναστολής
εκτέλεσης εντός της οριζόμενης στο νόμο προθεσμίας, δεν μπορεί, κατά το μέρος 
της που δεν περιλαμβάνει τον επίμαχο όρο, να αμφισβητηθεί παραδεκτώς με 
προδικαστική προσφυγή από τον τρίτο παρεμβάντα ενώπιον της ΑΕΠΠ υπέρ του κύρους 
του όρου αυτού (με εξαίρεση την προαναφερόμενη περίπτωση της μεταβολής, στο 
ενδιάμεσο, του κρίσιμου νομοθετικού καθεστώτος), διότι κάτι τέτοιο θα οδηγούσε 
σε καταστρατήγηση των κανόνων των άρθρων 372 παρ. 4 εδ. β΄ και 367 παρ. 1 του ν.
4412/2016 που προβλέπουν, αφενός, την ταχεία (εντός αποκλειστικής δεκαήμερης 
προθεσμίας) άσκηση από τον παρεμβάντα αίτησης αναστολής εκτέλεσης κατά της 
απόφασης της ΑΕΠΠ και, αφετέρου, αποκλειστική προθεσμία (είκοσι ημερών από την 
ημέρα εξέτασης της προσφυγής) εντός της οποίας η ΑΕΠΠ αποφαίνεται επί της 
προδικαστικής προσφυγής και της παρέμβασης του τρίτου ενδιαφερόμενου και (ε) σε 
περίπτωση άσκησης τέτοιας (απαράδεκτης) προδικαστικής προσφυγής από τον τρίτο 
παρεμβάντα, η ΑΕΠΠ υποχρεούται να την απορρίψει (εκτός κι αν συντρέχει η 
προαναφερόμενη εξαίρεση της οψιγενούς μεταβολής του κρίσιμου νομοθετικού 
καθεστώτος), δεδομένου, άλλωστε, ότι δεσμεύεται από την προηγούμενη απόφασή της 
και στερείται αρμοδιότητας να επανέλθει επί του νομικού ζητήματος (της 
νομιμότητας του επίμαχου όρου) που κρίθηκε με αυτήν. 

10. Επειδή, με την υπό κρίση αίτηση προβάλλεται ότι κατά παράβαση της διάταξης 
του άρθρου 367 παρ. 2 του ν. 4412/2017 η ΑΕΠΠ θεώρησε με την προσβαλλόμενη 
απόφασή της ως αναδρομικώς εγγεγραμμένο και συμπεριληφθέντα στη διακήρυξη τον 
επίμαχο όρο. Ο λόγος αυτός πιθανολογείται σοβαρά ως βάσιμος, σύμφωνα με όσα 
έγιναν δεκτά στη σκέψη 7.

11. Επειδή, με την υπό κρίση αίτηση προβάλλεται ότι κατά παράβαση των διατάξεων 
των άρθρων 367 παρ. 3 και παρ. 4 του ν. 4412/2016 η ΑΕΠΠ δέχθηκε με την 
προσβαλλόμενη απόφασή της την προδικαστική προσφυγή της εταιρείας Σ και ακύρωσε 
την παράλειψη του Γ.Ν. Δράμας να συμπεριλάβει στην 14.1η/2017 επαναδιακήρυξη του
διαγωνισμού τον επίμαχο όρο που περιείχε η αρχική 14/2017 διακήρυξη και ο οποίος
είχε κριθεί παράνομος με την 14/2017 απόφαση της ΑΕΠΠ. Ο λόγος αυτός 
πιθανολογείται σοβαρά ως βάσιμος, σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη σκέψη 8, 
δεδομένου ότι (α) η επαναδιακήρυξη του διαγωνισμού, χωρίς τον επίμαχο όρο, έγινε



σε συμμόρφωση προς την 14/2017 απόφαση της ΑΕΠΠ, τούτο δε είχε ως συνέπεια ότι 
ήταν, τουλάχιστον καταρχήν, απορριπτέα ως απαράδεκτη η από 6.10.2017 
προδικαστική προσφυγή της εταιρείας ΣΟΛ, κρίνονται δε αβάσιμα τα περί του 
αντιθέτου προβαλλόμενα από την εταιρεία αυτή, (β) δεν προκύπτει ότι, μετά την 
έκδοση της 14/2017 απόφασης της ΑΕΠΠ και μέχρι τη δημοσίευση της 14.1η/2017 
επαναδιακήρυξης του διαγωνισμού, εχώρησε μεταβολή του κρίσιμου νομοθετικού 
καθεστώτος, στο οποίο στηρίχθηκε η εν λόγω απόφαση της ΑΕΠΠ, τέτοια δε μεταβολή 
δεν συνιστά το 95939/24.10.2017 έγγραφο του ΕΟΦ, απαντητικό σχετικού ερωτήματος 
του Προέδρου του 6ου Κλιμακίου της και (γ) η ΑΕΠΠ δεσμευόταν από την κρίση (περί
της νομιμότητας του επίμαχου όρου) και από το ακυρωτικό διατακτικό της 14/2017 
απόφασής της και δεν μπορούσε να επανέλθει στην απόφαση αυτή και κατ’ ουσίαν να 
την ανατρέψει/ανακαλέσει, κατόπιν συνεκτίμησης του ανωτέρω 95939/ 24.10.2017 
εγγράφου του ΕΟΦ. 

12. Επειδή, τούτων έπεται ότι πρέπει να γίνει δεκτή η υπό κρίση αίτηση και να 
ανασταλεί η εκτέλεση της 137/2017 απόφασης της ΑΕΠΠ. 

Δ ι ά τ α ύ τ α

Δέχεται την υπό κρίση αίτηση. 

Αναστέλλει την εκτέλεση της 137/2017 απόφασης της ΑΕΠΠ.

Διατάσσει την απόδοση του καταβληθέντος παραβόλου, ποσού διακοσίων πενήντα (250)
ευρώ. 

Επιβάλλει, συμμέτρως, στο Ελληνικό Δημόσιο και στην εταιρεία Σ τη δικαστική 
δαπάνη της αιτούσας, η οποία ανέρχεται σε επτακόσια (700) ευρώ. 

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 14 Φεβρουαρίου 2018 και η απόφαση 
εκδόθηκε στις 20 του ίδιου μήνα και έτους.

Η Πρόεδρος του Β´ ΤμήματοςΗ Γραμματέας

Ε. ΣάρπΑ. Ζυγουρίτσα

ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ

Εντέλλεται προς κάθε δικαστικό επιμελητή να εκτελέσει όταν του το ζητήσουν την 
παραπάνω απόφαση, τους Εισαγγελείς να ενεργήσουν κατά την αρμοδιότητά τους και 
τους Διοικητές και τα άλλα όργανα της Δημόσιας Δύναμης να βοηθήσουν όταν τους 
ζητηθεί.

Η εντολή πιστοποιείται με την σύνταξη και την υπογραφή του παρόντος.

Αθήνα, ..............................................

Η Πρόεδρος του Β΄ ΤμήματοςΟ Γραμματέας του Β΄ Τμήματος

 Ε. Σάρπ Ι. Μητροτάσιος

./.


