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Η
ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α.Ε.Π.Π.)
1ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
Συνεδρίασε την 22-6-2021 με την εξής σύνθεση: Χρήστος Σώκος
Πρόεδρος, Μιχαήλ Διαθεσόπουλος, Εισηγητής και Ιωάννα Θεμελή στη θέση της
Αγγελικής Πουλοπούλου, Μέλος.
Για να εξετάσει το Αίτημα Προσωρινών Μέτρων, όσον αφορά την από
14-6-2021 Προδικαστική Προσφυγή με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 1214/15-6-2021 του οικονομικού
φορέα με την επωνυμία «...», νόμιμα εκπροσωπούμενου.

Κατά της αναθέτουσας αρχής «…», νομίμως εκπροσωπουμένης.

Με την ως άνω προδικαστική προσφυγή, ο προσφεύγων ζητά την
ακύρωση της κοινοποιηθείσας την 4-6-2021 Απόφασης 1ης/14-01-2021
Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της αναθέτουσας, καθ’ ο μέρος
κρίθηκε αποδεκτή η προσφορά της …, στο πλαίσιο της διαδικασίας σύναψης
δημόσιας σύμβασης για «Προμήθεια συγκροτήματος φορητού Ακτινοσκοπικού
μηχανήματος C-ARM και Ακτινοσκοπικής κλίνης για τις ανάγκες του
Ενδοσκοπικού τμήματος στο …», εκτιμώμενης άνευ ΦΠΑ αξίας 120.976,74
ευρώ, που δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ … την 14-10-2020 και στο ΕΣΗΔΗΣ με
συστημικό α/α ….

Η συζήτηση άρχισε αφού το Κλιμάκιο άκουσε τον Εισηγητή.

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα
Σκέφτηκε κατά το Νόμο
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1. Επειδή, για την άσκηση της προσφυγής κατεβλήθη κατ’ άρ. 5 ΠΔ
39/2017 και άρ. 363 Ν. 4412/2016 παράβολο με αρ. … και ποσού 610,00 ευρώ.
2. Επειδή, στο πλαίσιο διαδικασίας εμπίπτουσας στην αρμοδιότητα
της ΑΕΠΠ λόγω αξίας και χρόνου δημοσίευσης, εμπροθέσμως και μετ’ εννόμου
συμφέροντος ασκείται η από 14-6-2021 προσφυγή του προσφεύγοντος κατά
της από 4-6-2021 κοινοποιηθείσας εκτελεστής πράξης περάτωσης σταδίων
δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών προσφορών, καθ’ ο μέρος κρίθηκε
αποδεκτός ως άνω συνδιαγωνιζόμενος
προσφορά του με αποδεκτό βαθμό.

και βαθμολογήθηκε η τεχνική

Η δε προσφυγή δεν προκύπτει ως

προδήλως απαράδεκτη ή ουσία αβάσιμη.
3. Επειδή, δεν έχουν εισέτι αποσφραγιστεί οι οικονομικές προσφορές
και άρα, η τυχόν αποσφράγισή τους προ της εκκαθάρισης του ζητήματος
αποδοχής του καθ’ ου θα διακινδυνεύσει την ανάδειξη τυχόν εσφαλμένου
προσωρινού αναδόχου και την εσφαλμένη κατάταξη των προσφορών κατά το
κριτήριο ανάθεσης, δημιουργώντας κίνδυνο περαιτέρω επιπλοκών στη
διαδικασία, τυχόν ανάγκης ακυρώσεων περαιτέρω πράξεων, άσκοπη ανάδειξη
προσωρινού αναδόχου και εν γένει βλάβη τόσο στον προσφεύγοντα, όσο και
την αναθέτουσα, ως και τους συνδιαγωνιζομένους, ενώ η αναστολή της
διαδικασίας προ αυτού του σταδίου δεν πιθανολογείται ότι δημιουργεί
οιονδήποτε κίνδυνο και βλάβη για οιοδήποτε μέρος.
4. Επειδή, επομένως το αίτημα προσωρινών μέτρων πρέπει να γίνει
δεκτό.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Δέχεται το Αίτημα Προσωρινών Μέτρων.
Αναστέλλει την πρόοδο της διαδικασίας.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στις 22-6-2021.
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΚΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΕΝΟΣ
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