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

3ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

 

Συνεδρίασε την 19-9-2022 με την εξής σύνθεση: Μιχαήλ 

Διαθεσόπουλος Πρόεδρος και Εισηγητής, Σωτηρία Σταματοπούλου και Mαρία 

Βύρρα, Μέλη. 

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

9-9-2022 Προδικαστική Προσφυγή με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 1245/9-9-2022 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 από 1-9-2022 κοινοποιηθείσας με αρ. 2832.3/61303/01‐9‐

2022 απόφασης του …, καθ’ ο μέρος αποκλείσθηκε ο προσφεύγων στο είδος Β 

(«…,  με  δικαίωμα  προαίρεσης  μέχρι  επιπλέον  δέκα  (10)), επιμέρους 

εκτιμώμενης (απαλλασσομένης ΦΠΑ) άνευ προαιρέσεων αξίας 5.000.000,00 

ευρώ, στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης για την …, 

συνολικής εκτιμώμενης (απαλλασσομένης ΦΠΑ) άνευ προαιρέσεων αξίας 

12.750.000,00 ευρώ, που απεστάλη για δημοσίευση στην ΕΕΕΕ την 20-7-2021 

και δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με Μον. ΑΔΑΜ … την 23-7-2021 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 

15.000,00. 

2. Επειδή, στο πλαίσιο διαδικασίας εμπίπτουσας στην αρμοδιότητα 

της ΕΑΔΗΣΥ λόγω αξίας και χρόνου αποστολής προς δημοσίευση, 
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εμπροθέσμως και μετ’ εννόμου συμφέροντος ασκείται η προσφυγή εκ του 

αποκλεισθέντος προσφεύγοντος κατά της εκτελεστής πράξης περάτωσης 

σταδίου δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών προσφορών, καθ’ ο μέρος 

αποκλείσθηκε ο ίδιος, με την κατά την προσβαλλομένη αιτιολογία «…καθώς δεν 

συμμορφώνεται με τους όρους της αριθ. … Διακήρυξης … (υπό στοιχείο 3 του 

προοιμίου της παρούσας) και συγκεκριμένα ο γενικός κύκλος εργασιών του 

κατά τα έτη 2018, 2019 και 2020, για τα είδη Α και Β, είναι μικρότερος από 

αυτόν που προβλέπεται στις παρ. 2.2.5 (β) και (γ) της προαναφερθείσας 

Διακήρυξης». .Άρα, η προσφυγή πρέπει να γίνει τυπικά δεκτή και να εξετασθεί 

περαιτέρω κατ’ ουσία.  

3. Επειδή, δεν έχουν εισέτι αποσφραγιστεί οι οικονομικές προσφορές, 

με συνέπεια κίνδυνο για την προσφεύγουσα, τον καθ’ ου και τη διαδικασία, αν 

αποσφραγιστούν οι οικονομικές προσφορές πριν την εκκαθάριση της διαφοράς 

στο στάδιο αξιολόγησης τεχνικών προσφορών, αφού άλλωστε, διακινδυνεύεται 

η αποκάλυψη οικονομικών στοιχείων εκκρεμούντος του σταδίου τεχνικών 

προσφορών, η ολοκλήρωση του οποίου προϋποθέτει έκδοση Απόφασης επί 

της προσφυγής, δεδομένου άλλωστε ότι τυχόν αποδοχή της προσφυγής θα 

επιφέρει την επαναφορά στη βαθμολόγηση των προσφορών, με συμπερίληψη 

σε αυτή της προσφοράς του προσφεύγοντα. Συνεπώς, δεν πρέπει να 

προχωρήσει η διαδικασία στην αποσφράγιση οικονομικών προσφορών και 

κάθε επόμενο στάδιο, πριν την έκδοση Απόφασης επί της νυν προσφυγής.  

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

δεκτό. Να ανασταλεί η πρόοδος της διαδικασίας στα επόμενα στάδια, ως την 

έκδοση Απόφασης επί της Προσφυγής. 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

Δέχεται το Αίτημα Προσωρινών Μέτρων. 

Αναστέλλει την πρόοδο της διαδικασίας, έως την έκδοση Απόφασης 

επί της προσφυγής. 

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στις 19-9-2022. 



Αριθμός Απόφασης:Α686 /2022 

 3 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΔΙΑΘΕΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΡΛΑΣ 

 


