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Η 

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

1ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 

Συνεδρίασε την 30-6-2021 με την εξής σύνθεση: Χρήστος Σώκος 

Πρόεδρος, Μιχαήλ Διαθεσόπουλος, Εισηγητής και Αγγελική Πουλοπούλου, 

Μέλος. 

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

22-6-2021 Προδικαστική Προσφυγή με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 1273/23-6-2021 του οικονομικού 

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

Κατά της αναθέτουσας αρχής «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ...», νομίμως 

εκπροσωπουμένης. 

Με την ως άνω προδικαστική προσφυγή, ο προσφεύγων ζητά την 

ακύρωση της Απόφασης Οικονομμικής Επιτροπής της αναθέτουσας περί 

προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης άνευ δημοσίευσης, σχετικά με την 

Υγρομόνωση καταστρώματος οδογέφυρας οδικού άξονα ...και επείγουσες 

επισκευαστικές εργασίες», εκτιμώμενης μετά ΦΠΑ αξίας 1.700.000 ευρώ. Η 

αναθέτουσα υπέβαλε τις από 28-6-2021 Απόψεις της περί των προσωρινών 

μέτρων. 

Η συζήτηση άρχισε αφού το Κλιμάκιο άκουσε τον Εισηγητή. 

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα 

Σκέφτηκε κατά το Νόμο 
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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 6.854,84 

ευρώ. 

2. Επειδή, στο πλαίσιο διαδικασίας εμπίπτουσας στην αρμοδιότητα 

της ΑΕΠΠ λόγω αξίας και χρόνου έκδοσης,  ασκείται η από 22-6-2021 

προσφυγή κατά της από 14-6-2021 επικαλούμενης εις γνώση του 

προσφεύγοντος, από 11-6-2021 καναρτηθείσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, εκτελεστής 

πράξης εκκίνησης διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης. Ο προσφεύγων 

που συνιστά δραστηριοποιούμενο στη σχετική αγορά οικονομικό φορέα και 

δηλώνει ενδιαφέρον ανάληψης της σύμβασης, επικαλείται βλάβη στο δικαίωμα 

διεκδίκησης αυτής, λόγω του είδους της επιλεγείσας διαδικασίας, την οποία 

επιλογή αυτής προσβάλλει ως παράνομη. Η δε προσφυγή δεν προκύπτει ως 

προδήλως απαράδεκτη ή ουσία αβάσιμη, τα δε επιμέρους ζητήματα 

παραδεκτού αυτής που χρήζουν περαιτέρω αναλυτικής τυχόν εξέτασης, θα 

εξεταστούν στο πλαίσιο της οριστικής Απόφασης και δεν συνιστούν αντικείμενο 

της όλως επιταχυμένης διαδικασίας των προσωρινών μέτρων. 

3. Επειδή, η πρόοδος της διαδικασίας διακινδυνεύει τη λυσιτέλεια της 

προδικαστικής προστασίας, περαιτέρω δε, διακινδυνεύοντας αν τυχόν κριθεί 

βάσιμος κάποιος ισχυρισμός του, τη ματαίωση της διαδικασίας, και τούτο εις 

βλάβη και της αναθέτουσας και των τυχόν προσφερόντων ή τη δημιουργία 

ζητημάτων νομιμότητας στα επόμενα στάδια ανάθεσης της σύμβασης. Αντίθετα, 

η αναστολή πρόοδου αυτής συνισταμένης τούτης, σε απεύθυνση 

προσκλήσεων, υποβολή προσφορών και αξιολόγηση αυτών και δη, όχι 

αορίστως αλλά για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα λήγοντος δε πριν την 

παρέλευση του αποκλειστικού προς έκδοση Απόφασης, κατ’ άρ. 365 παρ. 4 και 

367 παρ. 1 Ν. 4412/2016 διαστήματος, ήτοι ως το πέρας της 2-8-2021, χρόνος 

ενδιαμέσως επαρκής για την έκδοση Απόφασης από το Κλιμάκιο, δεν 

πιθανολογείται ότι δημιουργεί οιονδήποτε κίνδυνο και βλάβη για οιοδήποτε 

μέρος. Το δε κατεπείγον βάσει του οποίου προκηρύχθηκε η διαδικασία, δεν 

δύναται να αναιρέσει την προστασία του προσφεύγοντος, η οποία θα ματαιωθεί 

αν προχωρήσει η διαδικασία ως προκηρύσσεται, περαιτέρω δε, η τυχόν 
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κατάγνωση τούτου του κατεπείγοντος, συνιστά αυτό καθαυτό ζήτημα εξέτασης 

στο πλαίσιο της ίδιας της προσφυγής και άρα, δεν δύναται να αποτελέσει 

έρεισμα απόρριψης του αιτήματος προσωρινών μέτρων. Άλλωστε, προς 

συγκερασμό και του συμφέροντος της αναθέτουσας προς πρόοδο της 

διαδικασίας, το Κλιμάκιο περιορίζει τον χρόνο της αναστολής μόνο σε 10, αντί 

των κατ’ άρ. 367 Ν. 4412/2016 οριζομένων 20 ημερών, από την από 23-7-2021 

ορισθείσα εξέταση της προσφυγής. 

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

δεκτό. Να ανασταλεί η πρόοδος της διαδικασίας, σύμφωνα με την ανωτέρω σκ. 

3, σε σημείο τουλάχιστον ως και τη 2-8-2021. 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

Δέχεται το Αίτημα Προσωρινών Μέτρων. 

Διατάσσει την αναστολή της διαδικασίας, κατά το περιεχόμενο της σκ. 

3 σε σημείο τουλάχιστον ως και τη 2-8-2021. 

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στις 30-6-2021. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΕΝΟΣ 

 


