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Η 

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

1ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 

 

Συνεδρίασε την 10-9-2021 με την εξής σύνθεση: Χρήστος Σώκος 

Πρόεδρος, Μιχαήλ Διαθεσόπουλος, Εισηγητής και Ειρήνη Αψοκάρδου, σε 

αναπλήρωση της Αγγελικής Πουλοπούλου, Μέλος. 

Για να εξετάσει το Αίτημα Προσωρινών Μέτρων, όσον αφορά την από 

3-9-2021 Προδικαστική Προσφυγή με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 1705/6-9-2021 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 24-8-2021 με αρ. 13.08.2021 απόφασης του 

Διοικητικού Συμβουλίου (14η Συνεδρίαση, Θέμα 3ο) της  

Αναθέτουσας Αρχής, καθ’ ο μέρος ενέκρινε τη συνέχιση του διαγωνισμού χωρίς 

τη συμμετοχή του και την 2-9-2021 ειδοποίησε αυτόν για απόρριψη της 

προσφοράς του και διέκοψε την πρόσβαση του στον ηλεκτρονικό τόπο του 

διαγωνισμού, στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης …, 

εκτιμώμενης άνευ ΦΠΑ αξίας 403.225,81 ευρώ, διαδικασία που απεστάλη για 

δημοσίευση στην ΕΕΕΕ την 20-4-2021 και δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με 

Μοναδικό ΑΔΑΜ … την 22-4-2021 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 

 

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 2.016,13 

ευρώ. 
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2. Επειδή, στο πλαίσιο διαδικασίας εμπίπτουσας στην αρμοδιότητα 

της ΑΕΠΠ λόγω αξίας και χρόνου αποστολής προς δημοσίευσης, ο 

προσφεύγων βάλλει με την από 2-9-2021 κατά της από 24-8-2021 

κοινοποιηθείσας σε αυτόν απόφασης της αναθέτουσας, να συνεχιστεί η 

διαδικασία χωρίς την προσφορά του και να ληφθεί υπόψη ως αποσυρθείσα, 

όπως αυτή αποφάσισε μετά από το 24-5-2021 σχετικό αίτημα του για 

απόσυρσή της και ζητώντας ενέργειες για να προλάβει να την υποβάλει εκ 

νέου, ενώ βάλλει και κατά της από 2-9-2021 ειδοποίησης σε αυτόν περί 

απόρριψης της προσφοράς του, ως και κατά της από 2-9-2021 διακοπής της 

προόσβασης του  Σε κάθε περίπτωση, η προσφυγή χρήζει ενδελεχούς 

εξέτασης ως προς το επιμέρους παραδεκτό των αιτημάτων του, ως και για το εν 

όλω παραδεκτό της, η οποία εξέταση δεν δύναται να λάβει χώρα στο όλως 

επιταχυμένο πλαίσιο προσωρινών μέτρων ενώπιον της ΑΕΠΠ, που 

προσομοιάζει με αυτό της προσωρινής διαταγής ενώπιον των δικαστηρίων, 

που επιτρέπει εξέταση ζητημάτων προδήλως απορριπτέου της προσφυγής, 

που προκύπτουν εξ απλής θεώρησης του δικογράφου. Άρα, υπό την ως άνω 

έννοια δεν προκύπτει η προσφυγή ως προδήλως απαράδεκτη ή προδήλως 

αβάσιμη. 

3. Επειδή, κατ’ άρ. 364 Ν. 4412/2016, η άσκηση της προσφυγής 

κωλύει τη σύναψη της σύμβασης και ενώ, ούτως ή άλλως, ο προσφεύγων 

προκύπτει ότι, ως έχει τουλάχιστον η διαδικασία δεν έχει υποβάλει και δεν 

εμφανίζεται στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, κανένα έγγραφο 

προσφοράς και άρα, δεν προκύπτει οιαδήποτε βλάβη του, από την πρόοδο 

αυτής σε επόμενα στάδια, δεδομένου άλλωστε ότι δεν υφίσταται έγγραφο του 

προς αποσφράγιση ούτε μπορεί να συναφθεί η σύμβαση, διατηρουμένου του 

κατ’ άρ. 364 Ν. 4412/2016 κωλύματος.  

4. Επειδή, επομένως το αίτημα προσωρινών μέτρων πρέπει να 

απορριφθεί, να διατηρηθεί δε το κατ’ άρ. 364 Ν. 4412/2016 κώλυμα σύναψης 

σύμβασης. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 
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Απορρίπτει το Αίτημα Προσωρινών Μέτρων. 

Διατηρεί το κατ’ άρ. 364 Ν. 4412/2016 κώλυμα σύναψης σύμβασης. 

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στις 10-9-2021. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΚΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ 

 


