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Η 

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

2ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

Συνήλθε στις 26 Απριλίου 2022 με την εξής σύνθεση: Αικατερίνη Ζερβού-

Πρόεδρος, Χρυσάνθη Ζαράρη-Eισηγήτρια και Βικτωρία Πισμίρη, Μέλη. 

Για να εξετάσει το αίτημα αναστολής και λήψης κατάλληλων προσωρινών 

μέτρων που ενσωματώνεται στην από 15.04.2022 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 

(ΓΑΚ) ΕΑΔΗΣΥ 550/15.04.2022 Προδικαστική Προσφυγή του οικονομικού 

φορέα με την επωνυμία «…» (εφεξής προσφεύγων), που εδρεύει στο …, όπως 

εκπροσωπείται νόμιμα. 

        Κατά του Δήμου … ( εφεξής αναθέτουσα αρχή), όπως εκπροσωπείται 

νόμιμα.  

Με την υπό εξέταση προδικαστική προσφυγή στην οποία ο προσφεύγων 

σωρεύει και αίτημα λήψης μέτρων προσωρινής προστασίας, αιτείται να 

ακυρωθεί η Διακήρυξη με αρ. …με  αντικείμενο την επιλογή αναδόχου 

κατασκευής του έργου: … Εκτιμώμενης αξίας 415.725,81 € (πλέον Φ.Π.Α. 24% 

), για τους λόγους που αναφέρει στην υπό εξέταση προδικαστική προσφυγή ( 

αρ. ΕΣΗΔΗΣ …).  

Η συζήτηση άρχισε αφού άκουσε την  Εισηγήτρια Χρυσάνθη Γ. Ζαράρη 

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα 

Σκέφτηκε κατά τον Νόμο 

         

1. Επειδή για την άσκηση της υπό εξέταση προδικαστικής προσφυγής 



Αριθμός απόφασης: Α 299 /2022 

2 
 

 

 

έχει καταβληθεί το νόμιμο e-παράβολο ύψους 2.079,00 ευρώ (βλ. ηλεκτρονικό 

παράβολο με κωδικό  …εκτύπωση ηλεκτρονικής συναλλαγής της 15.04.2022  

που αφορά στην πληρωμή του εν λόγω παραβόλου δια μέσου της … και 

εκτύπωση από την σελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 

Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών όπου στο πεδίο κατάσταση του ως 

άνω παραβόλου αναφέρεται η ένδειξη «Δεσμευμένο»),  

2. Επειδή, η επίμαχη διαγωνιστική διαδικασία ως εκ του αντικειμένου της, 

της προϋπολογισθείσας αξίας και του χρόνου εκκίνησης της διαδικασίας, 

εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016, σύμφωνα με το 

άρθρο 345 του ν. 4412/2016. 

3.Επειδή, με τη διακήρυξη ορίσθηκε ως καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών η 21/04/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ και   

ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 

04/05/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 πμ. ΩΣΤΟΣΟ, η αναθέτουσα αρχή 

κατόπιν άσκησης της υπό εξέταση προσφυγής με την με αρ. 83/18.04.2022 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου …με θέμα "Χρονική 

παράταση κατάθεσης προσφορών στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με συστημικό 

ριθμό …που αφορά το έργο « …», αποφάσισε κατά πλειοψηφία την τρίμηνη 

παράταση για την κατάθεση των προσφορών των οικονομικών φορέων στον 

ηλεκτρονικό διαγωνισμό με τίτλο « …» με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ …, έπειτα από 

Προδικαστική Προσφυγή οικονομικού φορέα στην Αρχή Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών και τον ορισμό  νέας καταληκτικής ημερομηνίας 

κατάθεσης προσφορών για τον ανωτέρω ηλεκτρονικό διαγωνισμό, την 

21/07/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. Η εν λόγω απόφαση 

κοινοποιήθηκε στις 19.04.2022 δια της επικοινωνίας στους ενδιαφερομένους. 

Περαιτέρω, λαμβάνοντας υπόψη ότι με την με αρ.815/18.04.2022 Πράξη 

Προέδρου 2ου κλιμακίου ως ημερομηνία εξέτασης της προσφυγής ορίσθηκε η 

24.05.2022, προκύπτει ότι, το αίτημα αναστολής του προσφεύγοντος καθίσταται 

άνευ αντικειμένου, καθόσον ουδεμία βλάβη πρόκειται να επέλθει στον 
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προσφεύγοντα διότι έχει ήδη ανασταλεί η διαδικασία και ούτως ικανοποιήθηκε 

το αίτημα του.   

4. Επειδή γίνεται δεκτή εν συνόλω η εισήγηση.  

5. Επειδή, κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, το κρινόμενο αίτημα 

αναστολής–προσωρινών μέτρων του προσφεύγοντος πρέπει να απορριφθεί. 

    Για τους λόγους αυτούς 

Απορρίπτει το αίτημα λήψης μέτρων προσωρινής προστασίας 

  

  

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στις 26.04.2022 και εκδόθηκε αυθημερόν 

στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη. 

 

 

Η Πρόεδρος                                             Η Γραμματέας 

 

 

           Αικατερίνη Ζερβού                                  Ευαγγελία Πέτρου  


