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Η 

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α.Ε.Π.Π.) 

1ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

 

Συνήλθε στην έδρα της στις 10 Νοεμβρίου 2020 με την εξής σύνθεση: 

Χρήστος Σώκος, Πρόεδρος και Εισηγητής, Μιχαήλ Διαθεσόπουλος και Αγγελική 

Πουλοπούλου, Μέλη. 

Για να αποφασίσει σχετικά με την από 03.10.2020 με ΓΑΚ 

1411/05.10.2020 Προδικαστική Προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία «…» , 

που εδρεύει στην “…”, όπως εκπροσωπείται νόμιμα.  

κατά του «…», όπως νομίμως εκπροσωπείται [εφεξής η αναθέτουσα 

αρχή]. 

Με την προδικαστική προσφυγή η προσφεύγουσα αιτείται να ακυρωθεί η 

υπ’ αριθμ. 229/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του «…» καθ’ ο 

μέρος εγκρίθηκε το 1ο πρακτικό αξιολόγησης δικαιολογητικών και τεχνικών 

προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού και Αξιολόγησης των 

προσφορών και έγιναν δεκτές οι προσφορές των εταιρειών «…» και «…» στα 

επόμενα στάδια του διαγωνισμού.  

 

Η συζήτηση άρχισε αφού άκουσε τον Εισηγητή Χρήστο Σώκο 

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα 

Σκέφτηκε κατά τον Νόμο 

 1. Επειδή, για την άσκηση της κρινόμενης προσφυγής έχει καταβληθεί και 

δεσμευθεί το νόμιμο παράβολο σύμφωνα με τα άρθρα 363 του Ν. 4412/2016 και 

5 του ΠΔ 39/2017, ποσού €600,00 (βλ. ηλεκτρονικό παράβολο αυτόματης 

δέσμευσης με κωδικό «…»).  

 2. Επειδή, προκηρύχθηκε Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός του «…», για 

την «…», με αριθμό πρωτοκόλλου διακήρυξης «…», αριθμό μελέτης “…” και 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών «…», ο οποίος πήρε αριθμό 

ΕΣΗΔΗΣ «…». 
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 3. Επειδή, με την 229/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

αναθέτουσας αρχής, εγκρίθηκε το από 21/09/2020 1ο Πρακτικό «Ελέγχου 

Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Αξιολόγησης Τεχνικής Προσφοράς διενέργειας 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για «…». Το 

1ο Πρακτικό, αφορούσε στην αποσφράγιση των φακέλων/προσφορών και στον 

έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών. Βάσει 

αυτού, έγιναν δεκτές στο διαγωνισμό οι εταιρείες «…», «…» καθώς και η 

προσφεύγουσα, με προσφορές για την ομάδα «Β: «…», και προκρίθηκαν όλοι οι 

συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς στο επόμενο στάδιο της διαγωνιστικής 

διαδικασίας, ήτοι στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών, διότι οι προσφορές 

τους κρίθηκαν πλήρεις και τεχνικά αποδεκτές 

 4. Επειδή, κατά της ως άνω απόφασης, της οποίας η προσφεύγουσα έλαβε 

γνώση στις 23.09.2020, ασκήθηκε η υπό κρίση προσφυγή, νόμιμα και 

εμπρόθεσμα την 05.10.2020, με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του 

Παραρτήματος Ι του π.δ 39/2017, με κατάθεση μέσω της λειτουργικότητας 

«επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ.  

 5. Επειδή, η αναθέτουσα αρχή, στις 21.10.2020 ανήρτησε στην 

«επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ την υπ’αριθμ. 251/2020 απόφαση της οικονομικής 

επιτροπής με την οποία ακυρώθηκε η προσβαλλόμενη 229/2020 απόφαση και 

αποφασίστηκε η λήψη νέας απόφασης αφού αποσφραγιστούν και οι 

οικονομικές προσφορές.  

 6. Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω η υπό κρίση προδικαστική προσφυγή 

καθίσταται άνευ αντικειμένου αφού η προσβαλλόμενη απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής έχει ακυρωθεί. 

 7. Επειδή, ύστερα από την προηγούμενη σκέψη, το Παράβολο που κατέθεσε 

η προσφεύγουσα πρέπει να επιστραφεί (άρθρο 363  Ν. 4412/2016). 

 

         

   Για τους λόγους αυτούς 

 

Θέτει στο αρχείο  την υπό κρίση προδικαστική προσφυγή. 

Ορίζει την επιστροφή του παραβόλου ποσού €600,00 με ηλεκτρονικό  

κωδικό «…». 
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Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στις  10 Νοεμβρίου 2020 και εκδόθηκε στις 30 

Νοεμβρίου 2020 στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη. 

       Ο Πρόεδρος          Ο Γραμματέας 

 

   ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΚΟΣ             ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΕΝΟΣ 


