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Η 

                      ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

                                                 4Ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

Συνήλθε στις 7 Δεκεμβρίου 2021 με την εξής σύνθεση: Γεώργιος 

Κουκούτσης Πρόεδρος,  Γερασιμούλα-Μαρία Δρακονταειδή – Εισηγήτρια και 

Μαργαρίτα Κανάβα, Μέλη. 

Για να εξετάσει την από 31-10-2021 Προδικαστική Προσφυγή, με 

Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

(ΑΕΠΠ) 2056/1-11-2021 του προσφεύγοντος οικονομικού φορέα «...........», 

που εδρεύει στα ..........., οδός …. …, εφεξής «ο προσφεύγων», όπως νόμιμα 

εκπροσωπείται. 

 Κατά του «...........και κατά της υπ’αριθμ. πρωτ. 2252.1.1/76854/21/ 

20-10-2020 και με ΑΔΑ ….. απόφασης του Υπουργού ..........., με την οποία 

επικυρώθηκε το από τις 09/09/2021 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του 

διαγωνισμού, κατά το σκέλος αυτής με το οποίο  έγινε δεκτή στο Τμήμα 34 

του διαγωνισμού, η προσφορά του οικονομικού φορέα ..........., εφεξής «η 

προσβαλλομένη»  

Με την προδικαστική προσφυγή του ο προσφεύγων αιτείται να 

ακυρωθεί η προσβαλλομένη κατά το ως άνω σκέλος.  

 

 

Η συζήτηση άρχισε, αφού άκουσε την Εισηγήτρια 

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα 

Σκέφτηκε κατά το Νόμο 

 

1. Επειδή, για την άσκηση της προσφυγής καταβλήθηκε 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 600,00 ευρώ (βλ. ηλεκτρονικό παράβολο 

με κωδικό ..........., την πληρωμή στην Τράπεζα). 

2. Επειδή, με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ........... και με ΑΔΑ ........... 

Διακήρυξη του Υπουργείου ........... προκηρύχθηκε ο Ανοικτός Μειοδοτικός 

Διαγωνισμός για την Εξυπηρέτηση Δρομολογιακών Γραμμών με σύναψη 
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Σύμβασης ή Συμβάσεων Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας διάρκειας από 

01/11/2021 μέχρι 31/10/2022 για τις συμβάσεις ενός έτους ή μέχρι 31/10/2023 

για τις συμβάσεις διετούς διάρκειας. Ο εν λόγω διαγωνισμός διακρίνεται σε 

τμήματα, μεταξύ των οποίων το Τμήμα με α/α 34 ( ........... επιστροφή Επτά 

(07) δρομολόγια την εβδομάδα καθ' όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής 

περιόδου Ημέρες εξυπηρέτησης μετά από σύμφωνη γνώμη ………… 

Υποχρέωση διανυκτέρευσης του πλοίου στον ...........) στο πλαίσιο του οποίου 

ασκείται η υπό κρίση προσφυγή. 

3. Επειδή, η διακήρυξη καταχωρήθηκε  στο  ΚΗΜΔΗΣ στις 11-06-2021, 

ο δε διαγωνισμός διενεργείται εκτός ΕΣΗΔΗΣ. 

4. Επειδή η υπό εξέταση προδικαστική προσφυγή: α) έχει ασκηθεί 

εμπρόθεσμα καθόσον κατατέθηκε στις 31-10-2021 με μήνυμα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου στην ΑΕΠΠ λαμβανομένου υπ΄ όψιν ότι η προσβαλλόμενη 

κοινοποιήθηκε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον προσφεύγοντα 

στις 20-10-2021 β) ασκήθηκε με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του 

Παραρτήματος Ι του ΠΔ 39/2017.  

5. Επειδή, στην υπό κρίση διαγωνιστική διαδικασία για το τμήμα 34 

συμμετείχαν  τρεις  οικονομικοί φορείς, μεταξύ των οποίων ο προσφεύγων και 

ο οικονομικός φορέας ..........., των οποίων οι προσφορές έγιναν δεκτές από 

τεχνικής άποψης, ενώ η προσφορά του τρίτου οικονομικού φορέα 

απορρίφθηκε. Συνεπώς, ο προσφεύγων με έννομο συμφέρον ασκεί την υπό 

κρίση προσφυγή του επικαλούμενος ζημία του ερειδόμενη στην παράνομη 

αποδοχή της προσφοράς του ........... και όφελος από την ανάδειξη του ίδιου 

ως προσωρινού αναδόχου.  

6. Επειδή στις 2.11.2021 η αναθέτουσα αρχή προέβη σε κοινοποίηση  

της υπό εξέταση προσφυγής προς τους έτερους ενδιαφερόμενους στη 

διαγωνιστική διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 α του ΠΔ 39/2017.  

7. Επειδή με την υπ’ αριθμ. 2727/2021 Πράξη της Προέδρου του 7ου 

Κλιμακίου ορίσθηκε Εισηγητής και ημερομηνία συζήτησης της Προσφυγής. Η 

δε υπόθεση εισήχθη στο 4ο Κλιμάκιο της ΑΕΠΠ δυνάμει της από 3-12-2021 

απόφασης της Ολομέλειας της ΑΕΠΠ. 

8. Επειδή, η αναθέτουσα αρχή απέστειλε στην ΑΕΠΠ απόψεις επί της 

προδικαστικής προσφυγής, τις οποίες στις 17-11-2021 κοινοποίησε και στον 
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προσφεύγοντα, σύμφωνα με τις οποίες «Με την από 21-09-2021 υπεύθυνη 

δήλωσή του, η οποία περιήλθε στην υπηρεσία […] ο ........... δήλωσε ότι 

αποσύρει τη συμμετοχή του και το ενδιαφέρον του από τον υπό κρίση 

διαγωνισμό[…]έχοντας υπόψη τα ανωτέρω η προσφυγή καθίσταται άνευ 

αντικειμένου και συνεπώς παρέλκει η διατύπωση απόψεων της επιτροπής επ 

αυτής[…]η υπηρεσία μας βρίσκεται σε στάδιο κατάπτωσης της εγγυητικής 

επιστολής συμμετοχής του λόγω απόσυρσης της προσφοράς του[…]». 

Περαιτέρω, με το από 25-11-2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της 

αναθέτουσας αρχής, η τελευταία διαβίβασε στην ΑΕΠΠ την υπ’ αριθμ. 

2252.1.8/ 86233 /21/23 -11-2021 Απόφαση Υπουργού ........... «….. 

...........διαγωνισμό (ΑΔΑ: ...........) και κατάπτωση εγγυητικής επιστολής 

συμμετοχής.» (ΑΔΑ:...........). Στην εν λόγω απόφαση επισυνάπτεται το από 

12-11-2021 Πρακτικό έκφρασης γνώμης της επιτροπής του διαγωνισμού, ως 

προβλέπεται στο άρθρο 49 της υπό κρίση διακήρυξης, σύμφωνα με το οποίο: 

«Χ . ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΥΧΕΡΕΙΕΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 49. Κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του Υπουργού ........... και 

μετά από γνώμη της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, ο συμμετέχον 

στο διαγωνισμό κηρύσσεται έκπτωτος και η εγγύηση συμμετοχής του 

καταπίπτει υπέρ του δημοσίου, εφ’ όσον: α)αποσύρει την προσφορά του κατά 

τη διάρκεια ισχύος αυτής[…]». 

9. Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω, η προσφυγή καθίσταται άνευ 

αντικειμένου, η δε συζήτηση καταργείται. 

10. Επειδή, ύστερα από την προηγούμενη σκέψη, το παράβολο που 

κατέθεσε ο προσφεύγων  θα πρέπει να επιστραφεί. 

 

Για τους λόγους αυτούς 

 

Καταργεί τη συζήτηση της Προσφυγής, η οποία κατέστη άνευ 

αντικειμένου. 

Ορίζει την επιστροφή του προσκομισθέντος παραβόλου. 

 

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στις 7-12-201 και εκδόθηκε στις 17-12-2021 στον 

Άγιο Ιωάννη Ρέντη. 
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ        ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ 


