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Η
ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α.Ε.Π.Π.)
1ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
Συνεδρίασε την 16-8-2021 με την εξής σύνθεση: Χρήστος Σώκος
Πρόεδρος, Μιχαήλ Διαθεσόπουλος, Εισηγητής και Κωνσταντίνος Κορομπέλης,
στη θέση της Αγγελικής Πουλοπούλου, Μέλος.
Για να εξετάσει το Αίτημα Προσωρινών Μέτρων, όσον αφορά την από
5-8-2021 Προδικαστική Προσφυγή με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 1575/6-8-2021 του οικονομικού
φορέα με την επωνυμία «...», νόμιμα εκπροσωπούμενου.

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

Και του παρεμβαίνοντος οικονομικού φορέα με την επωνυμία «...»,
νομίμως εκπροσωπούμενου.

Με την ως άνω προδικαστική προσφυγή, ο προσφεύγων ζητά την
ακύρωση

της

από

26-7-2021

κοινοποιηθείσας,

υπ’

αριθμ.

πρωτ.

151478/26.07.2021 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής
Πολιτικής, καθ’ ο μέρος κρίθηκαν αποδεκτές οι προσφορές και των τριών
προκριθέντων κατά το στάδιο Α της διαδικασίας, οικονομικών φορέων και
συγκεκριμένα των i. ...ii. ..." με δ.τ. "..." iii. ... στο πλαίσιο της διαδικασίας
σύναψης δημόσιας σύμβασης με ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση
για την «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Π.Υ. ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΑΡ. 8 Ν.
4375/2016 ΣΤΗ ΝΗΣΟ ...ΚΑΙ ΤΗ ΝΗΣΟ ... ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ
ΔΟΜΗΣ ΣΤΟ ΦΥΛΑΚΙΟ ...», εκτιμώμενης άνευ ΦΠΑ αξίας 142.400.000 ευρώ,
που απεστάλη για δημοσίευση στην ΕΕΕΕ την 28-5-2021 και δημοσιεύθηκε στο
ΚΗΜΔΗΣ την 31-5-2021 με Μοναδικό ΑΔΑΜ … και στο ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό
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α/α … Η αναθέτουσα υποβάλλει τις από 10-8-2021 Απόψεις της περί του
αιτήματος προσωρινών μέτρων.

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 15.000,00
ευρώ.
2. Επειδή, στο πλαίσιο διαδικασίας εμπίπτουσας στην αρμοδιότητα
της ΑΕΠΠ λόγω αξίας και χρόνου δημοσίευσης, εμπροθέσμως και μετ’ εννόμου
συμφέροντος ασκείται η από 5-8-2021 προσφυγή κατά της από 26-7-2021
εκτελεστής πράξης περάτωσης του Α’ σταδίου της διαδικασίας, δια της οποίας ο
προσφεύγων δεν κατετάγη στις 3 επιλεγείσες προσφορές και δη, καθ’ ο μέρος
κρίθηκαν δεκτές οι αιτήσεις συμμετοχής των 3 επιλεγέντων εν τέλει,
διαγωνιζομένων. Eμπροθέσμως και μετ’ εννόμου συμφέροντος ασκείται η από
13-8-2021 παρέμβαση του αποδεκτού παρεμβαίνοντος, κατόπιν της από 5-82021 κοινοποίησης της προσφυγής. Η δε προσφυγή δεν προκύπτει ως
προδήλως απαράδεκτη ή προδήλως ουσία αβάσιμη, τα δε ειδικότερα ζητήματα
παραδεκτού και βασίμου αυτής είναι εξεταστέα στο πλαίσιο ενδελεχούς κρίσεως
επί της προσφυγής και των επιμέρους ισχυρισμών αυτής και δεν χρήζει
εξέτασης στο πλαίσιο της κατεπείγουσας και προσομοιάζουσας σε προσωρινή
διαταγή, διαδικασίας προσωρινών μέτρων ενώπιον της ΑΕΠΠ.
3. Επειδή, η πρόοδος της διαδικασίας στο Β’ στάδιο με τη συμμετοχή
μόνο των δεκτών στο Α’ στάδιο αυτής, οικονομικών φορέων, θα διακινδυνεύσει
τόσο τη λυσιτέλεια της προσφυγής, αφού η κατ’ άρ. 20 Α της διακήρυξης σχετική
διαβούλευση,

ως

και

υποβολή

προσφορών

περιορίζεται

μόνο

στους

επιλεγέντες ήδη στο Α’ στάδιο οικονομικούς φορείς, όσο και την ίδια την εν τέλει
οικονομία και πρόοδο, ως και την ταχεία περάτωση της όλης διαδικασίας, αφού
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αν το στάδιο Β’ λάβει χώρα με εσφαλμένη σύνθεση συμμετεχόντων, συνεπεία
σφάλματος και ακύρωσης του σταδίου Α και του αποτελέσματος αυτού, θα άγει
άνευ ετέρου σε παρανομία της όλης διαδικασίας στο στάδιο Β, ως και θα
καταστήσει άνευ αντικειμένου την όποια ενδιάμεση πρόοδο, η οποία θα πρέπει
να επαναληφθεί. Προς τούτο, το κατεπείγον, ως επικαλείται αυτό η αναθέτουσα,
δεν ωφελείται παρά βλάπτεται από την πρόοδο της διαδικασίας προ εκδόσεως
Απόφασης επί της προσφυγής και κρίσεως επί του νομίμου του αποτελέσματος
επί του ήδη περατωθέντος πρώτου σταδίου της διαδικασίας. Εξάλλου, οι περί
κατεπείγοντος της διαδικασίας ισχυρισμοί της αναθέτουσας καλύπτονται από
την επισπευσμένη εξέταση της προσφυγής, που ήδη ορίστηκε για την 30-82021, δεδομένου ότι άλλωστε, εκκρεμούσας της προσφυγής δεν δύναται
άλλωστε ούτως ή άλλως, κατ’ άρ. 364 Ν. 4412/2016, να συναφθεί η σύμβαση
πριν την έκδοση Απόφασης επί της προσφυγής.
4. Επειδή, επομένως το αίτημα προσωρινών μέτρων πρέπει να γίνει
δεκτό. Να ανασταλεί η διαδικασία έως την έκδοση Απόφασης επί της
Προσφυγής.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Δέχεται το Αίτημα Προσωρινών Μέτρων.
Αναστέλλει τη διαδικασία ως την έκδοση Απόφασης επί της
Προσφυγής.
Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στις 16-8-2021.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΚΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΕΝΟΣ
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