
1 
 

 

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

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ´ ΑΡΙΘΜ. 62/2017 

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 57/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

5ο  ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

 

 

Το 5ο Κλιμάκιο της ΑΕΠΠ αποτελούμενο από τους: Κωνσταντίνο Πολ. Κορομπέλη, 

Πρόεδρο, Μαρία Κων. Μανδράκη, Εισηγήτρια και Ελισάβετ Χριστ. Αλαγιαλόγλου, 

Μέλος, 

Έχοντας υπόψη: 

Α. Τις διατάξεις: 

i) του άρθρου 12 του Π.Δ. 38/2017 «Κανονισμός λειτουργίας της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών» (ΦΕΚ Α΄ 63/04.05.2017),  

ii) των άρθρων 18 και 21 του Ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» 

(ΦΕΚ Α’ 45/09.03.1999), όπως ισχύει, 

iii) του άρθρου 109 του Ν. 2717/1999 «Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας» (ΦΕΚ 

Α΄97/17.05.1999), όπως ισχύει, 

B. Την με αριθμ. 57/2017 Απόφαση του 5ου Κλιμακίου η οποία εκδόθηκε στις 

03.10.2017 στο πλαίσιο εξέτασης της από 10.08.2017 Προδικαστικής Προσφυγής, με 

Γενικό Αριθμό Κατάθεσης ΑΕΠΠ 25/10.08.2017 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 

V/5/10.08.2017, της Εταιρείας με την επωνυμία «………………» κατά της Διακήρυξης 

με αριθμό  πρωτ.  12/2017 του ανοικτού, ηλεκτρονικού, μειοδοτικού διαγωνισμού  

για την προμήθεια  ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού (Ψηφιακό Ακτινοδιαγνωστικό 

Συγκρότημα, CPV:  33111000-1) του ……………, με τη 10ετή συντήρηση αυτού, 

προϋπολογιζόμενης δαπάνης 381.451,00 € άνευ ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, 

σκέφτηκε κατά Νόμο και έκανε ομοφώνως δεκτά τα εξής: 

1. Επειδή, από τη συνδυαστική ερμηνεία των ως άνω αναφερόμενων διατάξεων, η 

Α.Ε.Π.Π. και δη το Κλιμάκιο ως αρμόδιος σχηματισμός της Α.Ε.Π.Π. που εξέδωσε 
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Απόφαση επί της περιερχόμενης στην αρμοδιότητά του υπόθεσης, δύναται να 

προβαίνει στην αυθεντική ερμηνεία ως και διόρθωση Απόφασης που τυχόν 

εξέδωσε. Τέτοια ερμηνεία και διόρθωση προεχόντως λαμβάνει χώρα 

αυτεπαγγέλτως, κατ΄ ανάλογη εξάλλου εφαρμογή της γενικής αρχής του 109 ΚΔΔικ 

στο πλαίσιο της αρχής της χρηστής διοίκησης, όταν κατά την κρίση και 

αυτεπάγγελτο έλεγχο του Κλιμακίου, προκύπτει ότι το διατακτικό Απόφασής του, 

από παραδρομή κατά τη σύνταξη της απόφασης περιέχει λάθη γραφικά, 

διατυπώθηκε κατά τρόπο ασαφή, δύναται να προκαλέσει αμφιβολίες επί του 

κρινόμενου ζητήματος ή έλαβε υπόψη ελλιπή στοιχεία και δη επί του αληθούς 

εφαρμοστέου περιεχομένου και έννομου αποτελέσματος της κατά περίπτωση 

Απόφασής του.  

2. Επειδή, εν προκειμένω, όσον αφορά την Απόφαση 57/2017, εκ παραδρομής έγινε 

αποδεκτή εν μέρει η Προσφυγή και ακυρώθηκαν δύο όροι, που αφορούν σε 

τεχνικές προδιαγραφές, της αναφερόμενης διακήρυξης, οι οποίοι όπως και οι 

λοιποί που προσβάλλονται με την Προδικαστική Προσφυγή είναι άνευ 

αντικειμένου, μετά την τροποποίηση των, όπως αναφέρεται και στο αιτιολογικό της 

Απόφασης. 

3. Επειδή, για τους δύο ως άνω όρους της αναφερόμενης διακήρυξης, όπως αυτοί 

προσβάλλονται με τους υπ’ αριθμ. (γ) και (θ) λόγους της υπόψη Προσφυγής, εκ 

παραδρομής δεν λήφθηκε υπόψη η ανάρτηση της σχετικής Ανακοίνωσης –

Διευκρίνησης της Αναθέτουσας Αρχής στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και ως εκ τούτου εκ 

παραδρομής οι ως άνω λόγοι Προσφυγής κρίθηκαν ως βάσιμοι. 

4. Επειδή, κατ΄ ακολουθίαν το Κλιμάκιο κρίνει ότι, mutatis mutandis για όλους τους 

λόγους που αναφέρονται ήδη στην αιτιολογία της διορθωτέας Απόφασης, οι ως 

άνω λόγοι Προσφυγής που αφορούν τους υπόψη δύο όρους τεχνικών 

προδιαγραφών, τυγχάνουν άνευ αντικειμένου αφού ως προελέχθη (σκ. 3) η 

Αναθέτουσα Αρχή είχε ήδη προβεί στην τροποποίηση και δημοσίευσή των,  

5. Επειδή, τούτων δοθέντων, οι υπ’ αριθμ. (α), (γ), (δ), (ε), (στ), (ζ), (η) και (θ) λόγοι 

Προσφυγής των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης θα πρέπει να 

απορριφθούν ως άνευ αντικειμένου, ο δε υπ’ αριθμ. (β) λόγος Προσφυγής θα 

πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος. Το διατακτικό της υπ’ αριθμ. ΑΕΠΠ 57/2017 

Απόφασης διορθώνεται ως εξής: 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ  

Απορρίπτει την Προσφυγή της Προσφεύγουσας εταιρείας με την επωνυμία 

«……………………..». 

Διατάσσει την κατάπτωση του προσκομισθέντος παραβόλου. 
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Κρίθηκε και αποφασίστηκε στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη στις 05 Οκτωβρίου 2017, 
συντάχθηκε την ίδια ημέρα από τον Εισηγητή και δημοσιεύθηκε αυθημερόν. 
  

                        Ο Πρόεδρος                                       Η Γραμματέας 

       Κωνσταντίνος Πολ. Κορομπέλης                         Βασιλική Κ. Μπάκου 


