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Η 

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

1ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

Συνεδρίασε την 25-10-2021 με την εξής σύνθεση: Χρήστος Σώκος 

Πρόεδρος, Μιχαήλ Διαθεσόπουλος, Εισηγητής και Ευαγγελία Μιχολίτση στη 

θέση της Αγγελικής Πουλοπούλου, Μέλος. 

Για να εξετάσει την από 24-9-2021 Προδικαστική Προσφυγή με Γενικό 

Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 

1798/28-9-2021 του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «…………», νόμιμα 

εκπροσωπούμενου. 

Κατά της αναθέτουσας αρχής «……………», νομίμως 

εκπροσωπουμένης. 

Kαι του παρεμβαίνοντος «………………», νομίμως εκπροσωπούμενου. 

Με την ως άνω προδικαστική προσφυγή, ο προσφεύγων ζητά την 

ακύρωση της κοινοποιηθείσας την 27-9-2021 με αρ.  324/2021 Απόφασης 

Οικονομικής Επιτροπής της αναθέτουσας, καθ’ ο μέρος κρίθηκε αποδεκτός ο 

παρεμβαίνων, στο πλαίσιο της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης 

για…………………………, εκτιμώμενης άνευ ΦΠΑ αξίας 298.387,10 ευρώ, που 

δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ …………. την 11-3-2021 και στο ΕΣΗΔΗΣ με 

συστημικό α/α ……………… Η αναθέτουσα υποβάλλει τις από 20-10-2021 

Απόψεις της εκπρόθεσμα και δεν είναι ληπτέες υπόψη και ο προσφεύγων το 

από 12-10-2021 υπόμνημά του. 

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 

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

της ΑΕΠΠ λόγω αξίας και χρόνου δημοσίευσης ασκείται η από 24-9-2021 

προσφυγή του δεύτερου αποδεκτού μειοδότη προσφεύγοντος κατά της  από 

15-9-2021 κοινοποιηθείσας εκτελεστής πράξης περάτωσης σταδίων 

δικαιολογητικών κατακύρωσης, καθ’ ο μέρος κρίθηκε αποδεκτός, ο 

εμπροθέσμως και μετ’ εννόμου συμφέροντος, από 6-10-2021 και κατόπιν της 

από 27-9-2021 κοινοποίησης της προσφυγής, παρεμβαίνων. Πλην όμως,οι 

ισχυρισμοί του προσφεύγοντα δεν αφορούν τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, 

αλλά την τεχνική προσφορά του παρεμβαίνοντος, η οποία εγκρίθηκε με την 

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 143/2021, που κοινοποιήθηκε την 14-5-

2021, με αποτέλεσμα ανεπικαίρως, βάσει της αρχής αυτοτέλειας των 

διαγωνιστικών σταδίων να προβάλλεται το σύνολο των ισχυρισμών της 

προσφυγής, ως και άνευ εννόμου συμφέροντος, αφού δια της μη επίκαιρης 

προβολής τους, η Απόφαση 142/2021, που άλλωστε, δεν προσβάλλεται εν 

προκειμένω και η έγκριση της προσφοράς του παρεμβαίνοντος, κατέστη 

αποδεκτή από τον (έχοντα μάλιστα ασκήσει παρέμβαση υπέρ του κύρους της 

143/2021 ΑΟΕ, κατά έτερης τότε ασκηθείσας προσφυγής, συνδιαγωνιζομένου) 

προσφεύγοντα, χωρίς να δύναται να προβάλει πλέον παραδεκτούς 

ισχυρισμούς επί ήδη περατωθέντος δια κοινοποιηθείσας εκτελεστής πράξης, 

σταδίου. Συνεπώς, απαραδέκτως ασκείται η προσφυγή. 

3. Επειδή, επομένως, πρέπει απορριφθεί η Προδικαστική Προσφυγή. 

Να γίνει δεκτή η Παρέμβαση.  

4. Επειδή, ύστερα από την προηγούμενη σκέψη, πρέπει να καταπέσει 

το παράβολο. 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

Απορρίπτει την Προδικαστική Προσφυγή. 

Δέχεται την Παρέμβαση. 
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Ορίζει την κατάπτωση του παραβόλου. 

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στις 25-10-2021. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΚΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ 

 


