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Η 

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

1ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 

Συνεδρίασε την 3-12-2021 με την εξής σύνθεση: Χρήστος Σώκος 

Πρόεδρος, Μιχαήλ Διαθεσόπουλος, Εισηγητής και Μαργαρίτα Κανάβα, στη 

θέση της Αγγελικής Πουλοπούλου, Μέλος. 

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

27-11-2021 Προδικαστική Προσφυγή με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 2210/30-11-2021 του 

οικονομικού φορέα με την επωνυμία «………», νόμιμα εκπροσωπούμενου. 

Κατά του αναθέτοντος φορέα «……..», νομίμως εκπροσωπουμένης. 

Με την ως άνω προδικαστική προσφυγή, ο προσφεύγων ζητά την 

ακύρωση της από 19-11-2021 κοινοποιηθεισας υπ’ αρ. 131/8-11-2021 

Απόφαση- Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Δ.Σ. του Αναθέτοντος Φορέα, 

κατά το σκέλος που απέκλεισε την τεχνική προσφορά του προσφεύγοντα και 

κατά το σκέλος που έκρινε ότι πρέπει να κηρυχθεί η ματαίωση του εν λόγω 

διαγωνισμού και η επαναπροκήρυξη αυτού ελλείψει αποδεκτών  

προσφορών, στο πλαίσιο της διαδικασίας για την ………………… με σκοπό την 

έκδοση Πιστοποιητικού Ποιότητας τύπου 3.2 σύμφωνα με το πρότυπο 

EN10204– Metallic Products Types of Inspection Documents, συνολικής 

εκτιμώμενης αξίας άνευ ΦΠΑ 907.515,00 ευρώ, που απεστάλη για δημοσίευση 

στην ΕΕΕΕ την 8-2-2021 και δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ ……….την 12-2-2021 

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. ……….., ποσού ευρώ 

4.573,58. 
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2. Επειδή, στο πλαίσιο διαδικασίας εμπίπτουσας στην αρμοδιότητα 

της ΑΕΠΠ λόγω αξίας και χρόνου αποστολής προς δημοσίευση, εμπροθέσμως 

και μετ’ εννόμου συμφέροντος ασκείται η προσφυγή κατά της εκτελεστής 

πράξης περάτωσης σταδίων δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών 

προσφορών, καθ’ ο μέρος απεκλείσθη και ματαιώθηκε η διαδικασία συνεπεία 

του αποκλεισμού του. Επομένως, η προσφυγή πρέπει να γίνει τυπικά δεκτή και 

να εξετασθεί περαιτέρω κατ’ ουσία. 

3. Επειδή, τυχόν επαναπροκήρυξη και κίνηση νέας διαδικασίας με την 

όποια πρόοδο αυτής, θα διακινδυνεύσει το δικαίωμα λυσιτελούς προστασίας 

του προσφεύγοντα εκ της προσφυγής του και περαιτέρω, θα διακινδυνεύσει και 

οριστική απώλεια του δικαιώματος του σε ανάθεση της νυν σύμβασης, θα 

πρέπει  με οριστική ενδεχόμενη απώλεια και προς αποτροπή  

ενδεχόμενης βλάβης του προσφεύγοντος σε περίπτωση που κριθεί με την  

απόφαση επί της προδικαστικής προσφυγής ότι μη νόμιμα η αναθέτουσα  

αρχή απέρριψε την προσφορά του και προέβη σε ματαίωση του διαγωνισμού,  

το μόνο πρόσφορο και αναγκαίο μέτρο είναι η αναστολή της  

επαναπροκήρυξης της ματαιωθείσας διαγωνιστικής διαδικασίας έως την  

έκδοση απόφασης επί της υπό εξέταση προδικαστικής προσφυγής από την  

ΑΕΠΠ (ΕΑ ΣτΕ 1261/2010, 4/2009, 1152/2008, 690/2007,192/2006, 575/2005  

και ΔΕφΑΘ 125/2021). 

4. Επειδή, επομένως, πρέπει να γίνει δεκτό το αίτημα προσωρινών 

μέτρων. Να ανασταλεί η εκτέλεση της προσβαλλομένης, διατασσόμενης της 

αναθέτουσας να απέχει από την επαναπροκήρυξη της διαδικασίας και κάθε 

περαιτέρω ενέργεια ως προς τυχόν νέα διαδικασία και την πρόοδο της. 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

Δέχεται το Αίτημα Προσωρινών Μέτρων.  

Αναστέλλει την προσβαλλομένη. 

Διατάσσει την αναθέτουσας να απέχει από την επαναπροκήρυξη της 

διαδικασίας και κάθε περαιτέρω ενέργεια ως προς τυχόν νέα διαδικασία και την 
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πρόοδο της. της αναθέτουσας να απέχει από την επαναπροκήρυξη της 

διαδικασίας και κάθε περαιτέρω ενέργεια ως προς τυχόν νέα διαδικασία και την 

πρόοδο της. 

 

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στις 3-12-2021. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΚΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ 

 


