
Αριθμός Απόφασης: 629/2022 

1 
 

Η 

ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

                  

Συνήλθε στην έδρα της στις 18 Απριλίου 2022 υπό την Αικατερίνη Ζερβού, 

Μέλος ΑΕΠΠ, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 525/2022 Πράξης. 

 

Για να εξετάσει την από 10.03.2022 με ΓΑΚ ΑΕΠΠ και ήδη ΕΑΔΗΣΥ 

371/10.03.2022 Προδικαστική Προσφυγή της Εταιρείας με την επωνυμία «…» 

(εφεξής: «η προσφεύγουσα») που εδρεύει στ… …, όπως νομίμως 

εκπροσωπείται. 

 

κατά του …, (εφεξής: «η αναθέτουσα αρχή»), όπως νομίμως εκπροσωπείται 

 

και την από 21.03.2022 Παρέμβαση της εταιρείας με την επωνυμία «…», που 

εδρεύει στ… …, (εφεξής: «η παρεμβαίνουσα») όπως νομίμως εκπροσωπείται.  

 

Με την υπό κρίση Προδικαστική Προσφυγή της, η προσφεύγουσα επιδιώκει 

να ακυρωθεί η υπ’ αριθμ. … Διακήρυξη της αναθέτουσας αρχής, με την οποία 

προκηρύχθηκε δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός με υποβολή ηλεκτρονικών 

προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για «Προμήθεια εξοπλισμού 

εσωτερικών χώρων και παιχνιδιών αύλειου χώρου παιδικών σταθμών» με 

κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά, μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τους όρους 

και τις τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής μελέτης, προϋπολογισμού 

67.924,98€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

     

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα 

Σκέφτηκε κατά τον Νόμο 
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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 600,00 ευρώ (βλ. ηλεκτρονικό παράβολο με κωδικό … 

και την εκτύπωση από τη σελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 

Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών με την ένδειξη «ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟ»), 

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

67.924,98 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  

 

2. Επειδή, η αναθέτουσα αρχή υπ’ αριθμ. … Διακήρυξη προκήρυξε Δημόσιο 

Ανοικτό Διαγωνισμό με υποβολή ηλεκτρονικών προσφορών με αντικείμενο 

την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια εξοπλισμού εσωτερικών χώρων 

και παιχνιδιών αύλειου χώρου παιδικών σταθμών» με κριτήριο κατακύρωσης 

τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τους όρους και τις τεχνικές 

προδιαγραφές της σχετικής μελέτης, με εκτιμώμενη αξία 67.924,98€ μη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ) στις 14.02.2022 με ΑΔΑΜ …, καθώς και 

στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ, όπου o επίμαχος διαγωνισμός έλαβε 

αύξοντα αριθμό ΕΣΗΔΗΣ ….  

 

3. Επειδή, ο επίμαχος διαγωνισμός, ενόψει του αντικειμένου του, της 

συνολικής εκτιµώµενης αξίας της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, της νομικής φύσης 

και της δραστηριότητας που το Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, 

Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου … ασκεί ως αναθέτουσα αρχή 

και του χρόνου εκκίνησης της διαγωνιστικής διαδικασίας εμπίπτει στο πεδίο 

εφαρμογής της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, υπάγεται στις διατάξεις του Ν. 

4412/2016 και δη του Βιβλίου Ι αυτού. Συνακόλουθα, η κρινόμενη διαφορά 

διέπεται από τις διατάξεις του Βιβλίου IV του νόμου αυτού, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στα άρθρο 345, παρ. 1 και άρθρου 379, παρ. 7 αυτού, όπως 

ισχύουν, η δε ΑΕΠΠ και ήδη ΕΑΔΗΣΥ, ενώπιον της οποίας ασκείται η 

προσφυγή είναι αρμόδια για την εξέτασή της. 
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4. Επειδή, η υπό εξέταση προδικαστική προσφυγή: α) ασκήθηκε με τη χρήση 

του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι του π.δ. 39/2017 και γ) 

κοινοποιήθηκε στην ΑΕΠΠ από την προσφεύγουσα αυθημερόν με μήνυμα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

5. Επειδή, την 11η.03.2022 η αναθέτουσα αρχή προέβη σε κοινοποίηση  της 

υπό εξέταση προσφυγής, δια μέσω της λειτουργικότητας «επικοινωνία» του 

ΕΣΗΔΗΣ προς όλους τους συμμετέχοντες, σύμφωνα με το άρ. 365, παρ. 1, 

σημ. α’ του Ν. 4412/2016 και το άρ. 9, παρ. 1, σημ. α’ του π.δ. 39/2017. 

6. Επειδή, με την υπ’ αρ. 525/2022 Πράξη του Μέλους της ΑΕΠΠ και ήδη 

ΕΑΔΗΣΥ ορίσθηκε ημερομηνία συζήτησης, κλήθηκε δε η αναθέτουσα αρχή να 

υποβάλει τις απόψεις της επί της υπό εξέταση προσφυγής και επί του 

αιτήματος λήψης προσωρινών μέτρων. 

7. Επειδή, στις 21.03.2022 εκδόθηκε η υπ’ αρ. Α 226/2022 απόφαση της 

ΑΕΠΠ, δυνάμει της οποίας έγινε δεκτό το αίτημα παροχής προσωρινής 

προστασίας της προσφεύγουσας.  

8. Επειδή, η αναθέτουσα αρχή απέστειλε στις 23.03.2022 προς την ΑΕΠΠ και 

προς όλους τους συμμετέχοντες δια μέσω της λειτουργικότητας «επικοινωνία» 

του ΕΣΗΔΗΣ τις υπ’ αριθμ. Πρωτοκ. 389/23.03.2022  απόψεις της, με τις 

οποίες υποστηρίζει ότι η κρινόμενη προσφυγή θα πρέπει να απορριφθεί για 

τους λόγους που αναλυτικά παραθέτει σε αυτές. 

 

9. Επειδή, στις 21.03.2022 η παρεμβαίνουσα εταιρεία κατέθεσε στον 

ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού Παρέμβαση υπέρ της διατήρησης της 

ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, την οποία η αναθέτουσα αρχή 

κοινοποίησε προς όλους τους ενδιαφερόμενους τρίτους στις 21.03.2022 μέσω 

της λειτουργικότητας «επικοινωνία» του διαγωνισμού. Με την παρέμβασή της 

η ως άνω εταιρεία επιδιώκει την απόρριψη της προσφυγής, για τους λόγους 

που αναλυτικά παραθέτει σε αυτήν.  

10. Επειδή, το άρθρο 346 του Ν. 4412/2016 ορίζει ότι: «Κάθε ενδιαφερόμενος, 

ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί σύμβαση των περιπτώσεων α΄ 
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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 το άρθρο 367 ή 

ακύρωση σύμβασης η οποία έχει συναφθεί παράνομα, σύμφωνα με το άρθρο 

368». 

 

11. Επειδή, το άρθρο 360 του ν. 4412/2016 ορίζει 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 Ένωσης 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».  

 

12. Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 361 του Ν.4412/2016 ορίζεται 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. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά 

προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε 

(15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ (….) ». 
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13. Επειδή στην αιτιολογική έκθεση του Ν. 4412/2016 σχετικά με το άρθρο 

361 αναφέρεται μεταξύ άλλων : «….Με τις προτεινόμενες προθεσμίες 

επιτυγχάνεται πληρέστερη συμμόρφωση προς τις δικονομικές οδηγίες (Οδηγία 

89/665/ΕΟΚ και 2007/66/ΕΚ), καθώς εγκαθιδρύεται ένα σαφές χρονικό 

πλαίσιο εντός του οποίου μπορεί να ασκηθεί η προδικαστική προσφυγή».  

 

14. Επειδή, στο άρθρο 4 του ΠΔ. 39/2017 με τίτλο «προθεσμία άσκησης 

προσφυγής» προβλέπεται ομοίως 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 με τηλεομοιοτυπία (άρθρο 361 παρ. 1 

περ. α΄ ν. 4412/2016) ή β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της 

προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν 

χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας (άρθρο 361 παρ. 1 περ. β΄ ν. 

4412/2016), άλλως γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή 

τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του 

ενδιαφερομένου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά 

προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δέκα πέντε 

(15) ημερών από τη δημοσίευση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ άρθρο 361 παρ. 1 περ. γ΄ ν. 4412/2016). 2. Σε 

περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής 

προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επόμενη της συντέλεσης της 

προσβαλλόμενης παράλειψης (άρθρο 361 παρ. 2 ν. 4412/2016)». 

 

15. Επειδή, στο αρ. 3.4 «Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και οριστική 

Δικαστική Προστασία» της επίμαχης Διακήρυξης προβλέπεται ότι : « Α. Κάθε 

ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η 

συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία 

από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση 

της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των 

δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα 

οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, 

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=4412%2F2016
https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=4412%2F2016
https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=4412%2F2016
https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=4412%2F2016
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στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της 

αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές 

αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. 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 σε αυτόν 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. Ειδικά για την άσκηση 

προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την 

πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. Σε 

περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία 

για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες 

από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. Οι 

προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των 

παρεμβάσεων αρχίζουν την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά 

περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η 

τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν 

περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59. Η 

προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του 

τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και 

κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» στην 

ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη 

«Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες 

και Υπηρεσίες. (…)» 

 

16. Επειδή, οι προϋποθέσεις του παραδεκτού που πρέπει να συντρέχουν  

κατά την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής κρίνονται σε κάθε 

περίπτωση και αυτεπαγγέλτως από την ΑΕΠΠ (πρβλ. ΣτΕ 2080/2016). 

 

17. Επειδή, στο πλαίσιο των διοικητικών προσφυγών που ασκούνται στο 

πεδίο των δημοσίων συμβάσεων, δεδομένου του μικρού κύκλου των 
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αποδεκτών της οικείας νομοθεσίας και της κατ΄ επάγγελμα κατά την συνήθη 

πορεία των πραγμάτων ενασχολήσεώς τους με τις διαδικασίες των δημοσίων 

συμβάσεων, αυτοί οφείλουν να γνωρίζουν τις κρίσιμες διατάξεις (ΟλΣτΕ 

876/2013, ΣτΕ 268, 360/2018, 1400, 1595/2016, 3128, 3129/2015, 1072, 

1985, 1988/2014, 2886/2013, 2315/2013). Επιπλέον, οι διατάξεις που 

προβλέπουν την προδικαστική προσφυγή, αφενός, χαρακτηρίζονται ως 

«δικονομικές» και, αφετέρου, απευθύνονται σε μικρό κύκλο αποδεκτών που 

οφείλουν να τις γνωρίζουν ενόψει της ιδιαιτερότητας του αντικειμένου. 

 

18. Επειδή, δυνάμει των ως άνω νομοθετικών προβλέψεων η προθεσμία για 

την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι αποκλειστική ή ανατρεπτική 

και η μη τήρησή της συνεπάγεται το απαράδεκτο της προσφυγής (Δημήτριος 

Γ. Ράικος, Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων, Β΄ έκδοση, ΕΚΔΟΣΕΙΣ 

ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ, 2017, σελ. 853).  

 

19. Επειδή, εν προκειμένω μετά την εξέταση του ηλεκτρονικού φακέλου της 

υπόθεσης προκύπτουν τα ακόλουθα:  Η επίμαχη διακήρυξη αναρτήθηκε στο 

ΚΗΜΗΔΗΣ την 14η.02.2022. Ακολούθως η προσφεύγουσα, ως και η ίδια 

συνομολογεί με την προσφυγή της υπέβαλε προς την αναθέτουσα αρχή δύο 

έγγραφα διευκρινιστικά ερωτήματα επί των όρων της ως άνω Διακήρυξης 

μέσω της λειτουργικότητας «επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. Συγκεκριμένα, το 

πρώτο ερώτημα υποβλήθηκε την 17η.02.2022 και ώρα 14:54:04 (βλ. αρχείο 

«Ερώτημα_s.pdf» αναρτηθέν στην λειτουργικότητα «επικοινωνία» του 

ΕΣΗΔΗΣ) και το δεύτερο ερώτημα υποβλήθηκε την 21η.02.2022 και ώρα 

12:26:10 (βλ. αρχείο «ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ_21-02-2022_s.pdf» αναρτηθέν στην 

λειτουργικότητα «επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ). Από τα ανωτέρω δεδομένα 

προκύπτει και δεν αμφισβητείται ότι η προσφεύγουσα είχε λάβει πλήρη 

γνώση του περιεχομένου της προσβαλλόμενης διακήρυξης ήδη από την 

17η.02.2022, οπότε και υπέβαλε το πρώτο έγγραφο ερώτημά της προς την 

αναθέτουσα αρχή. Όπως δε νομολογιακώς έχει γίνει δεκτό σε περίπτωση 

προσβολής όρων προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής εκ μέρους του 

ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα τεκμαίρεται ότι λαμβάνει χώρα μετά την 

πάροδο δεκαπέντε ημερών από τη δημοσίευσή της στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., εκτός 

αν προκύπτει πραγματική γνώση της διακήρυξης σε χρόνο προ του 
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δεκαπενθημέρου (βλ. ΣτΕ 2631/2020). Επομένως, στην υπό εξέταση 

περίπτωση δεδομένου ότι προκύπτει πραγματική πλήρης γνώση της 

προσβαλλόμενης διακήρυξης την 17η.02.2022, ήτοι προ της παρόδου 15 

ημερών από τη δημοσίευση αυτής στο ΚΗΜΔΗΣ (14.02.2022), δεν ισχύει το 

τεκμήριο πλήρους γνώσης της διακήρυξης που ορίζεται στο αρ. 361 Ν. 

4412/2016, αλλά η 10ήμερη προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής 

εκκινεί από την επομένη της 17ης.02.2022, οπότε και προκύπτει από τα 

στοιχεία του φακέλου ότι το περιεχόμενο της προσβαλλομένης διακήρυξης 

ήταν σε πλήρη και βέβαιη γνώση της προσφεύγουσας. Συνεπώς, η 10ημερη 

προθεσμία για την άσκηση της υπό κρίση προδικαστικής προσφυγής 

εξέπνευσε την 28η.02.2022 (ήτοι την επομένη της 27ης .02.2022, η οποία ήταν 

εξαιρετέα ούσα ημέρα Κυριακή) και ως εκ των ανωτέρω η τελευταία, 

ασκηθείσα την 10η.03.2022 στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, θα 

πρέπει να απορριφθεί ως εκπρόθεσμη, κατ’ αποδοχήν του σχετικού 

ισχυρισμού της παρεμβαίνουσας και της αναθέτουσας αρχής.  

 

20. Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω η προσφυγή πρέπει να απορριφθεί και το 

κατατεθέν παράβολο πρέπει να καταπέσει.   

Για τους λόγους αυτούς 

 

1. Απορρίπτει την προδικαστική προσφυγή. 

2. Δέχεται την παρέμβαση, κατά το μέρος αυτής που προβάλλονται 

ισχυρισμοί περί του εκπροθέσμου της υπό κρίση προσφυγής. 

3. Διατάσσει την κατάπτωση του κατατεθέντος παραβόλου. 

 

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στις 18 Απριλίου 2022 και εκδόθηκε στις 28 

Απριλίου 2022 στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη. 

 

ΤΟ ΜΕΛΟΣ                                                                   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΕΡΒΟΥ                                                ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕΤΡΟΥ 


