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Η 

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

4Ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

Συνήλθε στις 8 Αυγούστου 2022 με την εξής σύνθεση: Μαργαρίτα 

Κανάβα, Πρόεδρος,  Γερασιμούλα-Μαρία Δρακονταειδή – Εισηγήτρια και 

Μιχαήλ Οικονόμου, Μέλη. 

Για να εξετάσει την από 3.08.2022 Προδικαστική Προσφυγή, με Γενικό 

Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

(ΑΕΠΠ) 1096/4.08.2022 του προσφεύγοντος οικονομικού φορέα «…, ατομική 

επιχείρηση (φυσικό πρόσωπο), που κατοικοεδρεύει στην .., οδός …, εφεξής ο 

«προσφεύγων». 

Κατά του «….» και κατά της με αριθμ. πρωτ. ….διακήρυξής του, με την 

οποία προκηρύχθηκε ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια 

με τίτλο «…», εφεξής «η προσβαλλομένη». 

Με την προδικαστική προσφυγή του ο προσφεύγων, αιτείται να 

ακυρωθεί η προσβαλλόμενη διακήρυξη. 

Η συζήτηση άρχισε, αφού άκουσε την Εισηγήτρια 

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα 

Σκέφτηκε κατά το Νόμο 

 

1. Επειδή, για την άσκηση της προσφυγής έχει καταβληθεί παράβολο 

κατά το άρθρο 363 παρ.1 και 2 του Ν. 4412/2016 και άρθρο 5 παρ.1 και 2  

του Π.Δ. 39/2017, συνολικού ποσού 5.632,24 ευρώ (βλ. ηλεκτρονικό 

παράβολο με κωδικό  …, την πληρωμή στην τράπεζα και την εκτύπωση από 

την σελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του 

Υπουργείου Οικονομικών περί αυτόματης δέσμευσης). Το παράβολο 

υπολογίστηκε βάσει του προυπολογιζόμενου ποσού της σύμβασης μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ποσού 1.126.446,29   ευρώ.  
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2. Επειδή, η αναθέτουσα αρχή με την με αρ.  πρωτ. … διακήρυξή του 

προκήρυξε ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο «…». 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του 

Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): …, CPVS: …, CPVS: …, 

CPVS: …. Η εν λόγω σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 2 της 

Πράξης: «…», η οποία έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και 

Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «…», με βάση την απόφαση 

ένταξης με αρ. πρωτ.: 10045, 12/01/2022 της … […]. Αντικείμενο της 

προσβαλλόμενης Διακήρυξης είναι ειδικότερα η προμήθεια του απαραίτητου 

εξοπλισμού για τη συντήρηση και επισκευή των σχολικών κτιρίων, που στόχο 

έχει την βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των υποδομών της 

Προσχολικής, Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης και την αναβάθμιση της 

ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα του αθλητισμού και της 

εκπαίδευσης με την μελέτη προμήθειας: «…». Προβλέπεται η υλοποίηση 

παρεμβάσεων για τη συντήρηση των σχολικών κτιρίων που θα περιλαμβάνει 

την προμήθεια και τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων και κουφωμάτων 

καθώς και την προμήθεια υλικών συντήρησης, αποκατάστασης και 

αναβάθμισης της λειτουργικότητας του κλειστού σχολικού γυμναστηρίου … με 

απώτερο σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των σχολικών 

υποδομών. Αναλυτικότερα, προβλέπεται η προμήθεια με εγκατάσταση σε 

πλήρη λειτουργία: Α) Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία νέων 

φωτιστικών σωμάτων τεχνολογίας LED Β) Προμήθεια και τοποθέτηση νέων 

κουφωμάτων αλουμινίου με θερμοδιακοπή και διπλούς ενεργειακούς 

υαλοπίνακες Γ) Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών συντήρησης, 

αποκατάστασης και αναβάθμισης της λειτουργικότητας του κλειστού σχολικού 

γυμναστηρίου ...σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα: α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 ΞΥΛΙΝΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ 

2 ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ, ΜΕ 5ΑΡΙ ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦΗΣ 

(ΕΞΙΛΑΣΜΕΝΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΟΦΗΣ) 

3 ΖΕΥΓΟΣ ΜΠΑΣΚΕΤΩΝ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ FIBA 

4 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΟΛΕΪ (1 ζεύγος ορθοστατών, 

προστατευτικό κάλυμμα ορθοστατών, δίχτυ και αντένες) 
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5 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ N151 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 

Η εν λόγω διαδικασία σύναψης σύμβασης αφορά στο Βιβλίο Ι του Ν. 

4412/2016, είναι “άνω” των ορίων και ΔΕΝ ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΙΤΑΙ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 

1.396.793,40 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς 

ΦΠΑ: 1.126.446,29 €, ο ΦΠΑ: 270.347,11 €). Η διάρκεια της σύμβασης 

ορίζεται σε έξι (6) μήνες ή εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες από 

την επομένη της υπογραφής της σύμβασης. Αναλυτική περιγραφή του 

φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην αριθμ. 12/ 

2021 αναλυτική Μελέτη Προμήθειας – Τεχνικές Προδιάγραφες – Ενδεικτικές 

τιμές των προσφερόμενων προϊόντων του .. ...(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) η οποία 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης. Κριτήριο ανάθεσης είναι η 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής 

(χαμηλότερη τιμή). Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σταθερή και αμετάβλητη 

καθ ́ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν θα αυξηθεί για οποιονδήποτε λόγο 

και αιτία. Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών ορίστηκε η 

29.08.2022 και ώρα 15:00 π.μ. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της 

πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως 

άνω συστήματος.  

3. Επειδή, προκήρυξη της σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα 

για δημοσίευση στις 20/07/2022 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας δημόσιας σύμβασης 

καταχωρήθηκαν στο σχετικό ηλεκτρονικό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ- 

προμήθειες/υπηρεσίες και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή 

Πύλη(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ με αρ. …. Η διακήρυξη 

δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 20-07-2022 (ΑΔΑΜ …). 

 4. Επειδή, ο επίδικος διαγωνισμός που προκήρυξε η αναθέτουσα 

αρχή ενόψει του αντικειμένου του, της προϋπολογισθείσας αξίας της 

σύμβασης και του χρόνου εκκίνησης της διαδικασίας ανάθεσης εμπίπτει στο 

πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου IV του Ν. 4412/2016.  

5. Επειδή η υπό εξέταση προδικαστική προσφυγή ασκήθηκε 

εμπρόθεσμα στις 3-08-2022, λαμβανομένου υπόψη ότι ο προσφεύγων 
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ισχυρίζεται ότι έλαβε γνώση αυτής στις 1-08-2022 και η προσφυγή σε κάθε 

περίπτωση ασκήθηκε εντός της προθεσμίας του άρθρου 361 παρ. 1 

Ν.4412/2016 (τεκαμιρόμενη γνώση 4-08-2022). Επίσης ασκήθηκε με τη 

χρήση του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι του ΠΔ 39/2017 και 

κοινοποιήθηκε στην ΑΕΠΠ με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 361 και τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 

362 του Ν. 4412/2016 και την παρ. 1 εδ. α) του άρθρου 4, και την παρ. 2 του 

άρθ. 8 του ΠΔ 39/2017.  

6. Επειδή, ο προσφεύγων με έννομο συμφέρον ασκεί την υπό κρίση 

προσφυγή καθώς, ως ισχυρίζεται, η ατομική επιχείρηση … (βλ. την σχετική 

βεβαίωση ενάρξεως εργασιών από το έτος 2009 και σύγχρονη εκτύπωση από 

την ΑΑΔΕ) ειδικεύεται στην κατασκευή συστημάτων αλουμινίου τα τελευταία 

13 χρόνια. Αποτελώντας την φυσική εξέλιξη της οικογενειακής επιχείρησης ... 

με εμπειρία άνω των 30 ετών σε ένα σύνολο μεγάλων κατασκευών, αποτελεί 

την εξελιγμένη μορφή της επιχείρησης με τα πλέον σύγχρονα συστήματα 

αλουμινίου. H συναφής δραστηριοποίηση του αποτυπώνεται στο υπ. αριθμ. 

… πιστοποιητικό εγγραφής του στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών. Ως 

περαιτέρω ισχυρίζεται ο προσφεύγων, τυγχάνει πιστοποιηθείς στην 

κατασκευή αλουμίνου από την εταιρεία …, η οποία του έχει χορηγήσει και 

βεβαίωση τηρήσεως των τεχνικών προδιαγραφών αυτής. Τυγχάνει επίσης 

εφοδιασμένος με τα σχετικά ISO 9001 – 2015, 14001 – 2015 και 45001 – 

2018 εν σχέσει (και) με το συγκεκριμένο αντικείμενο της δραστηριοποίησης 

του. Η τεχνική υποδομή εντοπίζεται σε έναν επαγγελματικό χώρο στην έδρα 

της επιχείρησης, η οποία διαθέτει όλα τα μηχανήματα για κατασκευές των 

συστημάτων αλουμινίου, όπως πάγκους κατεργασίας, δίσκους κοπής 

αλουμινίου, τροχούς, ηλεκτρικά δράπανα, μηχανήματα κρούσης, μηχανήματα 

διάτρησης (π.χ. παντογράφος), ηλεκτροσυγκολήσεις, πρεσάκια κοπής και 

διαμόρφωσης προφίλ, μηχανολογικού εξοπλισμού όπως κομπρεσέρ, 

μηχανήματα ελαφριού τύπου, διάτρησης, όλα τα απαραίτητα εργαλεία καθώς 

και επαγγελματικό αυτοκίνητο Φ.Ι.Χ. Ήδη από το έτος 2009 τυγχάνει 

εργολάβος δημοσίων έργων καθώς και προμηθειών δημοσίου με την ατομική 

του επιχείρηση. Πλην, όμως, ως ο προσφεύγων ισχυρίζεται, η 

προσβαλλόμενη διακήρυξη εν συνόλω και ένας έκαστος εκ των 

προαναφερόμενων όρων αυτής (όπως αυτοί ειδικότερα αναπτύσσονται στις 
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επιμέρους αιτιάσεις της προδικαστικής  προσφυγής) πάσχει πολυσχιδώς 

νομικά και αντιστρατεύεται ευθέως τόσο το αρ. 5 παρ. 1 του Συντάγματος, 

όσο και πλείονες νομοθετικές διατάξεις (ν. 4412/2016) και βασικές αρχές που 

διέπουν τη διενέργεια των διαγωνιστικών διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων, 

όπως ιδίως την αρχή του ελεύθερου και ανόθευτου ανταγωνισμού, την αρχή 

της διαφάνειας, την αρχή της ίσης μεταχείρισης των οικονομικών φορέων, 

καθώς και την αρχή της αναλογικότητας. Κατ’ αρχάς, καίτοι η προς ανάθεση 

σύμβαση περιλαμβάνει εγγενώς διακριτές προμήθειες , εντούτοις ο σχετικός 

διαγωνισμός προκηρύχθηκε ενιαία ΧΩΡΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΕΧΩΡΙΣΜΕΝΗΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ, καθότι εκρίθη, πλημμελώς κατά τον 

προσφεύγοντα ότι η υποβολή προσφοράς ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΤΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΔΗΘΕΝ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ. Η πρόβλεψη αυτή όπως και η θέση δυσθεώρητων, κατά τον 

προσφεύγοντα, απαιτήσεων (π.χ. υψηλότατη χρηματικοοικονομική επάρκεια, 

η οποία άλλωστε συνυφαίνεται ευθέως και με τον αδικαιολόγητο ενιαίο 

χαρακτήρα της συμβάσεως), η θέσπιση όρων και προϋποθέσεων που 

προσιδιάζουν πρωτίστως στην προμήθεια led (π.χ. υποχρέωση υπάρξεως 

συμβάσεως αυτού και μόνο του είδους) ή με εντελώς διαφορετικά αντικείμενα 

(π.χ. iso για τις οδικές μεταφορές)  αποτελούν ανυπέρβλητη τροχοπέδη στη 

συμμετοχή του στη διαδικασία και του προκαλούν ανεπανόρθωτη βλάβη 

καθώς αποστερείται πλήρως και ολοσχερώς του δικαιώματός του όπως 

διεκδικήσει ως εν δυνάμει υποψήφιος ανάδοχος την ανάθεση της εν λόγω 

συμβάσεως τουλάχιστον κατά το σκέλος αυτό.  

7. Επειδή, η αναθέτουσα αρχή την 4-08-2022 προέβη σε κοινοποίηση 

της υπό εξέταση προσφυγής δια μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του 

διαγωνισμού προς όλους τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με το άρθρο 9 

παρ. 1 α του ΠΔ 39/2017.  

8. Επειδή με την υπ’ αριθμ. 1569/2022 Πράξη του Προέδρου του 4ου 

Κλιμακίου, ορίσθηκε Εισηγητής και ημερομηνία συζήτησης και κλήθηκε η 

αναθέτουσα αρχή να υποβάλει τις απόψεις της επί της υπό εξέταση 

προσφυγής, αντίστοιχα και επί του αιτήματος λήψης προσωρινών μέτρων.  

9 Επειδή, η αναθέτουσα αρχή με το α.π. 7157/2022 έγγραφό της προς 

την ΕΑΔΗΣΥ αναφέρει ότι: «[…] ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Την αναστολή της ημερομηνίας 

αποσφράγισης των προσφορών του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με 
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τίτλο: «…» με αριθμ. πρωτ. διακήρυξης: … και αριθμ. ΕΣΗΔΗΣ: …. Η νέα 

ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών θα ανακοινωθεί μετά την 

εκδίκαση της ανωτέρω προσφυγής[…]». 

10. Επειδή, σε συνέχεια των ανωτέρω, η ως άνω προσφυγή νομίμως 

εισάγεται ενώπιον του 4ου Κλιμακίου της ΑΕΠΠ. 

11.   Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 366 του Ν.4412/2016 και το άρθρο 

15 του ΠΔ 39/2017 προβλέπεται ότι : «1. 1. Η ΑΕΠΠ, ύστερα από αίτημα του 

προσφεύγοντος και μετά από κλήση της αναθέτουσας αρχής προ τριών (3) 

ημερών, εκδίδει υποχρεωτικά κατόπιν συνεδρίασης συνοπτικά αιτιολογημένη 

απόφαση είτε αναστολής εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης είτε 

απόρριψης του αιτήματος περί λήψης προσωρινών μέτρων. Η ΑΕΠΠ μπορεί 

να εκδώσει απόφαση αναστολής της προσβαλλόμενης πράξης και 

αυτεπαγγέλτως. Σε κάθε περίπτωση, με την απόφαση αναστολής η ΑΕΠΠ 

ορίζει και τα κατάλληλα μέτρα έως ότου αποφανθεί για την προσφυγή και, 

πάντως, όχι πέραν της προθεσμίας που ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 367 

για την έκδοση της απόφασής της[….]». 

12. Επειδή, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του Ν.4412/2016, επί 

του άρθρου 366 αυτού, αναφέρεται ότι: «Δίδεται η δυνατότητα στην ΑΕΠΠ να 

διατάξει προσωρινά μέτρα προκειμένου να µην καταστεί αλυσιτελής η 

αποδοχή της προδικαστικής προσφυγής λόγω της προόδου της 

διαγωνιστικής διαδικασίας». Επομένως, η απόφαση επί του αιτήματος 

αναστολής – λήψης προσωρινών μέτρων, σκοπεί να αποτρέψει τη δημιουργία 

ανεπανόρθωτων καταστάσεων ή δύσκολα αναστρέψιμων λόγω της προόδου 

του διαγωνισμού. Στο πλαίσιο αυτό, σκοπός της απόφασης επί αιτήματος 

αναστολής -λήψης προσωρινών μέτρων είναι η διασφάλιση των, κατ΄ 

ελάχιστον, αμφισβητούμενων δικαιωμάτων των προσφευγόντων μέχρι την 

οριστική κρίση της διαφοράς και, ειδικότερα, η ρύθμιση μέχρι τότε μιας 

κατάστασης προς αποτροπή επικείμενου κινδύνου ή ανεπανόρθωτης βλάβης 

ή ζημίας.  

13. Επειδή, προϋπόθεση της παροχής προσωρινών μέτρων υπέρ του 

αιτούντος είναι: α) η παραδεκτή άσκηση της προσφυγής, β) η ύπαρξη βλάβης 

του προσφεύγοντος ως στοιχείο του παραδεκτού της αίτησης θεμελιώνοντας 

το έννομο συμφέρον του και κριτήριο επιλογής του κατάλληλου ασφαλιστικού 

μέτρου, γ) η πιθανολόγηση βασιμότητας έστω κι ενός εκ των προβαλλόμενων 
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λόγων, καθώς καθίσταται σαφές ότι προδήλως αβάσιμη – ως και προδήλως 

απαράδεκτη – προσφυγή δεν δύναται να θεμελιώσει αίτημα αναστολής και δ) 

να μην προκύπτει από τη στάθμιση όλων των συμφερόντων των 

εμπλεκομένων μερών που ενδέχεται να ζημιωθούν, καθώς και του δημόσιου 

συμφέροντος, ότι οι πιθανές αρνητικές συνέπειες από τη χορήγηση των 

προσωρινών μέτρων είναι περισσότερες από τα οφέλη (άρθρο 15 του ΠΔ 

39/2017 και 366 του Ν. 4412/2017).  

14.Επειδή για την οριστική κρίση επί του παραδεκτού αλλά και της 

νομικής και ουσιαστικής βασιμότητας των ισχυρισμών-αιτιάσεων όπως 

προβάλλεται από τον αιτούντα, απαιτείται ενδελεχής εξέταση του 

σχηματισθέντος φακέλου σε ενδικοφανές επίπεδο, σε σχέση με την κείμενη 

νομοθεσία και νομολογία. 

15. Επειδή, περαιτέρω α) η υπό κρίση Προσφυγή δεν παρίσταται 

προδήλως απαράδεκτη, β) ενδέχεται να υφίσταται βλάβη του αιτούντος από 

την προσβαλλόμενη πράξη, γ) οι λόγοι της υπό κρίση προσφυγής δεν 

παρίστανται καταρχήν προδήλως αβάσιμοι, δεδομένου ότι η οριστική 

απόφαση περί της βασιμότητας της προσφυγής χρήζει περαιτέρω εξέτασης 

και δ) δεν υφίσταται, από την πλευρά του αναθέτοντος φορέα επίκληση 

συγκεκριμένης ζημίας, που ανάγεται στο πεδίο του υπέρτερου δημοσίου 

συμφέροντος ως προς την ανάγκη έγκαιρης ολοκλήρωσης της διαγωνιστικής 

διαδικασίας.  

16. Επειδή, ωστόσο, κατόπιν της χορηγηθείσας από την αναθέτουσα 

αρχή αναστολής της διαγωνιστικής διαδικασίας (βλ. σκέψη 9), ικανοποιείται 

πλήρως το υπό κρίση αίτημα κι, επομένως το κρινόμενο αίτημα αναστολής 

πρέπει ν’απορριφθεί. 

 

Για τους λόγους αυτούς 

 

Απορρίπτει το αίτημα χορήγησης προσωρινών μέτρων. 

 

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε την 8-08-2022 και εκδόθηκε αυθημερόν 

στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη. 
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         Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΑΝΑΒΑ            ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


