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Η 

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

1ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

 

Συνήλθε στην έδρα της στις 02 Φεβρουαρίου 2021 με την εξής σύνθεση: 

Χρήστος Σώκος, Πρόεδρος και Εισηγητής, Μιχαήλ Διαθεσόπουλος και Αγγελική 

Πουλοπούλου, Μέλη. 

Για να αποφασίσει σχετικά με την από 04.01.2021 με ΓΑΚ 40/05.01.2021 

Προδικαστική Προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία «*****, όπως 

εκπροσωπείται νομίμως.  

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

αρχή]. 

Με την προδικαστική προσφυγή η προσφεύγουσα αιτείται να ακυρωθεί η 

**** Διακήρυξη της αναθέτουσας αρχής.  

 

 

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 €6.686,50 (βλ. ηλεκτρονικό παράβολο με κωδικό 

*****). 

 2. Επειδή, με την υπ’αριθμ. ***** Διακήρυξη της αναθέτουσας αρχής, 

προκηρύχθηκε ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων για τη 

σύναψη σύμβασης για τρία (3) έτη, με αντικείμενο την «*****», με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

της τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικού προϋπολογισμού 3.285.000,00 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και στο ΕΣΗΔΗΣ 

στις 18.12.2020, λαμβάνοντας τον Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: *****.  

 3. Επειδή, η προσφεύγουσα προσβάλλει την ως άνω Διακήρυξη, διότι 
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υποστηρίζει ότι με τους όρους της, στα Τμήματα 5 και 10, παραβιάζονται ευθέως 

η διάταξη του άρθρου 10 παρ. 1 του ν. 4664/2020 και οι αρχές της ισότητας, της 

διαφάνειας, του ανταγωνισμού και της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος. 

  4. Επειδή, η αναθέτουσα αρχή απέστειλε στην ΑΕΠΠ στις 14.01.2021 την με 

ΑΔΑ ***** απόφασή της, την οποία απόφαση κοινοποίησε μέσω ΕΣΗΔΗΣ στην 

προσφεύγουσα. Με την εν λόγω απόφαση αποφασίστηκε η ματαίωση της 

διενέργειας του υπ’ αριθμ. **** Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των 

ορίων για την «******» και η επανεξέταση των τεχνικών προδιαγραφών και της 

προϋπολογισθείσας δαπάνης. 

5. Επειδή, κατ’ ακολουθία, η εξέταση της κρινόμενης Προδικαστικής 

Προσφυγή πρέπει να καταργηθεί. 

6. Επειδή, ύστερα από την προηγούμενη σκέψη, το Παράβολο που 

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

 

         

       Για τους λόγους αυτούς 

 

Καταργεί την εξέταση της  προδικαστικής προσφυγής. 

Ορίζει την επιστροφή του παραβόλου ποσού 6.686,50 με ηλεκτρονικό 

κωδικό ******. 

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στις 02 Φεβρουαρίου 2021 και εκδόθηκε στις 

19 Φεβρουαρίου 2021 στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη. 

       Ο Πρόεδρος          Ο Γραμματέας 

  ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΚΟΣ              ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΕΝΟΣ 


