
 

 

                                                                                 

 

 

 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΑΕΠΠ ΣΤΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΟ ΒΗΜΑ 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

«Σε λιγότερο από 1,5 χρόνο η Αρχή έχει να επιδείξει ένα πολύ σημαντικό έργο». 

Αυτό επισήμανε ο Πρόεδρος της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

Φώτιος Κατσίγιαννης σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Εργοληπτικό Βήμα 

(Τεύχος 111, 2018).  

 

Οι αποφάσεις της ΑΕΠΠ, η οποία ελέγχει τη νομιμότητα του προσυμβατικού σταδίου 

των δημοσίων συμβάσεων, εκδίδονται σε μέσο χρόνο 37 ημερών, ενώ οι αντίστοιχες 

των προσωρινών μέτρων σε αντίστοιχο 7 ημερών. Στο πρώτο 15μηνο λειτουργίας της 

και με ενεργοποίηση της πλήρους αρμοδιότητάς της μόλις το Μάρτιο 2018, η ΑΕΠΠ 

εξέδωσε περίπου 500 αποφάσεις προσωρινών μέτρων και 900 οριστικές αποφάσεις, 

το 44% των οποίων ακύρωσαν αποφάσεις Αναθετουσών Αρχών της Χώρας, με 

αποτέλεσμα, η ΑΕΠΠ να ικανοποιεί πλήρως τη νομοθετική επιταγή για επίκαιρη 

επίλυση των εν λόγω διαφορών.   

    

Ο Πρόεδρος τόνισε ότι, εν όψει του μικρού αριθμού των αγομένων υποθέσεων 

ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων, η ταχύτητα και η αποτελεσματικότητα της 

Αρχής δεν χρήζουν προς το παρόν βελτίωσης. Διαρκώς ζητούμενο παραμένει η 

ποιότητα των αποφάσεών της, οι οποίες όμως αρκεί να απαντούν στο «σήμερα» και 

να αφομοιώνουν τα νομολογιακά δεδομένα, επίκαιρα και αποτελεσματικά.    

 

Η Αρχή ως ανεξάρτητο και αμερόληπτο όργανο, εξετάζει τις προσφυγές κατά 

πράξεων των Αναθετουσών Αρχών, τις οποίες οι οικονομικοί φορείς ασκούν 

υποχρεωτικά πριν την προσφυγή τους στα αρμόδια δικαστήρια, καταβάλλοντας υπέρ 

της το εκ του ν. 4412/2016 παράβολο, προκειμένου να αποφεύγονται προδήλως 

απορριπτέες προσφυγές. Ασκεί «οιονεί δικαιοδοτικό έργο», χωρίς όμως να χαίρει 

«ασυλίας», μιας και οι αποφάσεις της ελέγχονται δικαστικά από το Συμβούλιο της 

Επικρατείας και τα Διοικητικά Εφετεία. Το έργο της δεν συγκλίνει, ούτε συγκρούεται 

με το αντικείμενο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία 

έχει γνωμοδοτικό και ελεγκτικό χαρακτήρα. Η στελέχωση και ο εξοπλισμός της 

ολοκληρώνονται άμεσα, η δε ενίσχυσή της στο μέλλον δεν θα πρέπει να έχει ως 

ορίζοντα την δημιουργία άλλης μιας «δημόσιας υπηρεσίας», όπως εύστοχα 

παρατήρησε ο Πρόεδρός της. 

 

 

19/10/2018, Γραφείο Προέδρου της ΑΕΠΠ 
  


