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Η
ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α.Ε.Π.Π.)
1ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
Συνεδρίασε την 18-6-2021 με την εξής σύνθεση: Χρήστος Σώκος
Πρόεδρος, Μιχαήλ Διαθεσόπουλος, Εισηγητής και Ελισσάβετ Αλαγιαλόγλου σε
αναπλήρωση της Αγγελικής Πουλοπούλου, Μέλος.
Για να εξετάσει το Αίτημα Προσωρινών Μέτρων, όσον αφορά την από
10-6-2021 Προδικαστική Προσφυγή με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 1186/11-6-2021 του οικονομικού
φορέα με την επωνυμία «...», νόμιμα εκπροσωπούμενου.
Και το Αίτημα Προσωρινών Μέτρων, όσον αφορά την από 11-6-2021
Προδικαστική Προσφυγή με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 1197/14-6-2021 του οικονομικού φορέα με
την επωνυμία «...», νόμιμα εκπροσωπούμενου.

Κατά

της

αναθέτουσας

αρχής

«ΔΗΜΟΣ

...»,

νομίμως

εκπροσωπουμένης.

Με τις ως άνω προδικαστικές προσφυγές, οι προσφεύγοντες ζητούν την
ακύρωση της διακήρυξης διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης με αρ.
2582/31-05-2021

για

τα

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΚΑΙ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΜΟΝΑΔΩΝ

ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ...ΚΑΙ ...», εκτιμώμενης άνευ ΦΠΑ αξίας
1.387.096,77 ευρώ ευρώ, που δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ την 31-5-2021 με
Μοναδικό ΑΔΑΜ ....

Η συζήτηση άρχισε αφού το Κλιμάκιο άκουσε τον Εισηγητή.

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα
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Σκέφτηκε κατά το Νόμο
1. Επειδή, για την άσκηση της πρώτης προσφυγής κατεβλήθη κατ’ άρ.
5 ΠΔ 39/2017 και άρ. 363 Ν. 4412/2016 παράβολο με αρ. ... και ποσού
6.935,48 ευρώ και για την άσκηση της δεύτερης προσφυγής, παράβολο με αρ.
... και ποσού 6.935,50 ευρώ.
2. Επειδή, στο πλαίσιο διαδικασίας καταρχήν προκύπτουσας ως
εμπίπτουσας στην αρμοδιότητα της ΑΕΠΠ λόγω αξίας και χρόνου δημοσίευσης,
εμπροθέσμως και μετ’ εννόμου συμφέροντος ασκούνται οι από 10-6-2021 και
11-6-2021 αντιστοίχως, προσφυγές κατά της από 31-5-2021 δημοσιευθείσας
στο ΚΗΜΔΗΣ διακήρυξης, δια της οποίας προσφυγής κάθε προσφεύγων
επικαλείται διακινδύνευση αποκλεισμού και λυσιτέλειας συμμετοχής του, ως και
ιδιαίτερη δυσχέρεια συμμετοχής του, ως και αδυναμία ή ιδιαίτερη δυσχέρεια
σύνταξης

και

προετοιμασίας

λυσιτελούς

προσφοράς,

λόγω

των

προσβαλλόμενων όρων, ασαφειών, αντιφάσεων και αοριστιών. Καμία δε
προσφυγή δεν προκύπτει ως προδήλως απαράδεκτη ή ουσία αβάσιμη, το δε
ζήτημα εν τέλει της αρμοδιότητας της ΑΕΠΠ, θα κριθεί στο πλαίσιο οριστικής
απόφασης, χρήζον διερεύνησης του πραγματικού της διαφοράς και αναλυτικής
αιτιολόγησης, που δεν δύνανται να λάβουν χώρα στο προσομοιάζον με αυτό
της προσωρινής διαταγής, πλαίσιο της διαδικασίας προσωρινών μέτρων
ενώπιον της ΑΕΠΠ και σε κάθε περίπτωση, χωρίς να συντρέχει προδήλως,
ούτως καταφανώς και μη χρήζον ιδιαίτερης διερεύνησης και αιτιολόγησης,
απαράδεκτο των προσφυγών.
3. Επειδή, η περάτωση του χρόνου υποβολής προσφορών πριν την
έκδοση Απόφασης επί της κάθε προσφυγής, διακινδυνεύει τη λυσιτέλεια της
προδικαστικής προστασίας των επικαλούμενων ιδιαίτερη δυσχέρεια σύνταξης
προσφοράς και συμμετοχής τους προσφευγόντων και άρα και κινδύνου ,
περαιτέρω δε, καταλείποντας συγχρόνως και ως μόνο αποτέλεσμα, αν τυχόν
κριθεί βάσιμος κάποιος εκ των περισσοτέρων ισχυρισμών τους, τη ματαίωση
της διαδικασίας, ένεκα και της αδυναμίας επαναφοράς στο προ λήξης
υποβολής προσφορών στάδιο και τούτο εις βλάβη και της αναθέτουσας και των
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τυχόν προσφερόντων. Τα ως άνω συντρέχουν εισέτι περαιτέρω ένεκα της
προκείμενης αμφισβήτησης του ιδίου του νομικού καθεστώτος που διέπει τη
διακήρυξη και του τρόπου προκήρυξης της, ως και τις επικαλούμενες συνέπειες
τούτου επί της εφεξής προδικαστικής προστασίας των διαγωνιζομένων, ζήτημα
που δεν είναι δυνατόν να μην επιλυθεί, πριν προχωρήσει σε κάθε περαιτέρω
στάδιο η διαδικασία. Αντίθετα, η αναστολή περάτωσης του χρόνου λήξης
υποβολής προσφορών και δη, όχι αορίστως αλλά με παράταση αυτού σε χρόνο
συγκεκριμένο κατόπιν όμως της παρέλευσης επαρκούς για το Κλιμάκιο
διαστήματος προς έκδοση Απόφασης και πάντως μικρότερου από το
αποκλειστικό προς έκδοση Απόφασης, κατ’ άρ. 365 παρ. 4 και 367 παρ. 1 Ν.
4412/2016 διάστημα, ήτοι μετά το πέρας της 23-7-2021, δεδομένης της ήδη
ορισθείσας

εξέτασης για

την 13-7-2021,

ως

και

η

αναστολή

τυχόν

αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών δεν πιθανολογείται ότι δημιουργεί
οιονδήποτε κίνδυνο και βλάβη για οιοδήποτε μέρος, αλλά αντίθετα διασφαλίζει
τα συμφέροντα αμφοτέρων των μερών.
4. Επειδή, επομένως τα αιτήματα προσωρινών μέτρων πρέπει να
γίνουν δεκτά. Να παραταθεί η καταληκτική προθεσμία υποβολής προσφορών
σε σημείο μετά την παρέλευση της 23-7-2021 και να ανασταλεί έως και την
έκδοση Απόφασης επί κάθε προσφυγής, η τυχόν αποσφράγιση και αξιολόγηση
προσφορών.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Δέχεται τα Αιτήματα Προσωρινών Μέτρων.
Διατάσσει την παράταση του καταληκτικού χρόνου υποβολής
προσφορών σε σημείο μετά την παρέλευση της 23-7-2021 και σε κάθε
περίπτωση την αναστολή τυχόν αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών,
έως την έκδοση Απόφασης επί των προσφυγών.
Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στις 18-6-2021.
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΚΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΕΝΟΣ
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