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Η 

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

MONOMEΛΕΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 

Συνεδρίασε την 7-7-2021 υπό τον Μιχαήλ Διαθεσόπουλο, Μέλος της 

ΑΕΠΠ. 

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

29-6-2021 Προδικαστική Προσφυγή με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 1313/30-6-2021 του οικονομικού 

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

Και το Αίτημα Προσωρινών Μέτρων, όσον αφορά την από 29-6-2021 

Προδικαστική Προσφυγή με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 1314/30-6-2021 του οικονομικού φορέα με 

την επωνυμία «...(...) ...», νόμιμα εκπροσωπούμενου. 

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

Με την ως άνω προδικαστική προσφυγή, οι προσφεύγοντες ζητούν την 

ακύρωση της με αρ. 13/2021 διακήρυξης διαδικασίας διαπραγμάτευσης άνευ 

δημοσίευσης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για τη μίσθωση εκατόν 

ογδόντα (180) χημικών τουαλετών για τον μήνα Ιούλιο 2021 (χρονικό διάστημα 

από 1η Ιουλίου έως 31 Ιουλίου 2021) στη Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων - 

Μεταναστών στο ...«...», στη ν. ..., προς κάλυψη δαπανών προσφυγικών - 

μεταναστευτικών ροών, εκτιμώμενης άνευ ΦΠΑ αξίας 75.528,20 ευρώ, που 

δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ την 24-6-2021 με Μοναδικό ΑΔΑΜ ... 

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα 

Σκέφτηκε κατά το Νόμο 

 



Αριθμός Απόφασης:Α200 και 201/2021 

 2 

1. Επειδή, για την άσκηση της πρώτης προσφυγής κατεβλήθη κατ’ άρ. 

5 ΠΔ 39/2017 και άρ. 363 Ν. 4412/2016 παράβολο με αρ. …  και ποσού 600,00 

ευρώ και για την άσκηση της δεύτερης προσφυγής, παράβολο με αρ. … και 

ποσού 600,00 ευρώ. 

2. Επειδή, στο πλαίσιο διαδικασίας εμπίπτουσας στην αρμοδιότητα 

της ΑΕΠΠ λόγω αξίας και χρόνου δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ, εμπροθέσμως 

και μετ’ εννόμου συμφέροντος ασκούνται οι από 29-6-2021 προσφυγές κατά 

της από 24-6-2021 δημοσιευθείσας διακήρυξης, ως και διαδικασίας, λόγω των 

όρων και του τρόπου υλοποίησης της οποίας, οι ενδιαφερόμενοι προς 

συμμετοχή προσφεύγοντες επικαλούνται ιδιαίτερη δυσχέρεια και εν τοις 

πράγμασι αδυναμία συμμετοχής τους. Οι δε προσφυγές δεν προκύπτουν ως 

προδήλως απαράδεκτες ή προδήλως αβάσιμες και δη, ενώ η τυχόν κατ’ άρ. 15 

παρ. 3 ΠΔ 39/2017 άρση, προϋποθέτει το δια της ίδιας της προσφυγής και εξ 

ευθείας θεωρήσεώς της, άνευ ετέρου προφανές του απορριπτέου αυτής, χωρίς 

χρεία τυχόν περαιτέρω εκατέρωθεν αναλυτικής εξέτασης ισχυρισμών. 

3. Επειδή, δια μόνης της άσκησης κάθε ανωτέρω προσφυγής, 

κωλύεται κατ’ άρ. 364 Ν. 4412/2016 αυτοδικαίως η σύναψη της σύμβασης, η 

οποία αν τυχόν συναφθεί είναι παράνομη με κάθε εντεύθεν συνέπεια, ουδόλως 

δε προκύπτει κατ’ άρ. 15 παρ. 3 ΠΔ 39/2017, λόγω μη προδήλως απαραδέκτου 

ή μη προδήλως αβασίμου των προσφυγών, αιτία άρσης του ως άνω 

κωλύματος. Πλην τούτου, δεν προκύπτει άλλο πρόσφορο μέτρο για την 

προστασία των συμφερόντων των μερών, ένεκα και του είδους της διαδικασίας, 

ως και της ήδη λήξης της προθεσμίας προσφοράς κατά τον χρόνο χρέωσης των 

υποθέσεων την 30-6-2021, με συνέπεια το αίτημα τους να έχει καταστεί άνευ 

αντικειμένου, καθ’ ο μέρος τυχόν υπερβαίνει τα οριζόμενα του άρ. 364 Ν. 

4412/2016. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, το ως άνω κώλυμα σύναψης 

σύμβασης που δεν χρήζει διαταγής από την ΑΕΠΠ, παρά μόνο τυχόν άρσης 

του, οι προϋποθέσεις για την οποία δεν συντρέχουν κατά τα ανωτέρω και η 

οποία άρση δεν δύναται να λάβει χώρα ούτε κατ’ επίκληση λόγων δημοσίου 

συμφέροντος (που προβλέπεται μόνο ως λόγος απόρριψης προσωρινών 

μέτρων κατ’ άρ. 366 παρ. 3 Ν. 4412/2016 και άρ. 15 παρ. 4 ΠΔ 39/2017 και όχι 
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ως λόγος κατ’ άρ. 15 παρ. 3 ΠΔ 39/2017, άρσης κωλύματος σύναψης 

σύμβασης), παρελκουσών προς τούτο τυχόν Απόψεων της αναθέτουσας, 

παρέχει επαρκή προστασία στους προσφεύγοντες, ώστε να μην καταστεί 

αλυσιτελής η προδικαστική τους προστασία. 

4. Επειδή, επομένως το αίτημα προσωρινών μέτρων, πέραν του κατ’ 

άρ. 364 Ν. 4412/2016 πρέπει να απορριφθεί. Να διατηρηθεί δε το κατ’ άρ. 364 

Ν. 4412/2016 αυτοδίκαιο κώλυμα σύναψης σύμβασης. 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

Απορρίπτει τα Αιτήματα Προσωρινών Μέτρων. 

Διατηρεί το κατ’ άρ. 364 Ν. 4412/2016 κώλυμα σύναψης σύμβασης 

επί της ανωτέρω διαδικασίας και επί τη βάσει αυτοτελώς εκάστης εκ των ως 

άνω προσφυγών. 

 

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στις 7-7-2021. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΕΝΟΣ 

 


