
Αριθμός Αποφάσεων:Α519 και Α520/2021 

 1 

Η 

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

1ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 

Συνεδρίασε την 29-10-2021 με την εξής σύνθεση: Χρήστος Σώκος 

Πρόεδρος, Μιχαήλ Διαθεσόπουλος, Εισηγητής και Eυαγγελία Μιχολίτση στη 

θέση της Αγγελικής Πουλοπούλου, Μέλος. 

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

18-10-2021 Προδικαστική Προσφυγή με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 1962/19-10-2021 του 

οικονομικού φορέα με την επωνυμία «…………………..» και των μελών της, 

νόμιμα εκπροσωπούμενων (εφεξής «πρώτη προσφεύγουσα»). 

Και το Αίτημα Προσωρινών Μέτρων, όσον αφορά την από 18-10-2021 

Προδικαστική Προσφυγή με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 1967/19-10-2021 του οικονομικού φορέα 

με την επωνυμία «………….», νόμιμα εκπροσωπούμενων (εφεξής «δεύτερη 

προσφεύγουσα»). 

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

εκπροσωπουμένης. 

Της από 29-10-2021 παρεμβαίνουσας προς απόρριψη της δεύτερης 

προσφυγής ένωσης οικονομικών φορέων, «……………», νομίμως 

εκπροσωπούμενου (πρώτη παρεμβαίνουσα). 

Της από 29-10-2021 παρεμβαίνουσας προς απόρριψη της πρώτης 

προσφυγής ένωσης οικονομικών φορέων «…………………..», νόμιμα 

εκπροσωπούμενης (δεύτερη παρεμβαίνουσα). 

Του από 29-10-2021 παρεμβαίνοντος προς απόρριψη της δεύτερης 

προσφυγής «……………….», νομίμως εκπροσωπούμενου (τρίτος 

παρεμβαίνων). 

Του από 29-10-2021 παρεμβαίνοντος προς απόρριψη της δεύτερης 

προσφυγής, πρόωτου προσφεύγοντος. 
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Του από 27-10-2021 παρεμβαίνοντος προς απόρριψη της πρώτης 

προσφυγής, δεύτερου προσφεύγοντος. 

Με την ως άνω προδικαστική προσφυγή, οι προσφεύγοντες ζητούν την 

ακύρωση της κοινοποιηθείσας την 6-10-2021 και υπ’αριθμ. πρωτ. 345/5-10-

2021 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής της αναθέτουσας, καθ’ ο μέρος ως 

προς την πρώτη προσφυγή κρίθηκε δεκτή η προσφορά του δεύτερου 

παρεμβαίνοντα και ως προς τη δεύτερη προσφυγή κρίθηκαν δεκτές οι 

προσφορές του δεύτερου προσφεύγοντα, του πρώτου και τρίτου 

παρεμβαίνοντα, στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης για 

το έργο ………………….., εκτιμώμενης άνευ ΦΠΑ αξίας 142.200.000 ευρώ, που 

απεστάλη για δημοσίευση στην ΕΕΕΕ την 28-5-2021, δημοσιεύθηκε στο 

ΚΗΜΔΗΣ με Μοναδικό ΑΔΑΜ ………………. την 2-6-2021 και στο ΕΣΗΔΗΣ με 

συστημικό α/α……………….  

Η συζήτηση άρχισε αφού το Κλιμάκιο άκουσε τον Εισηγητή. 

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα 

Σκέφτηκε κατά το Νόμο 

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

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

ποσού ευρώ 15.000 και για την άσκηση της δεύτερης προσφυγής το παράβολο 

με αρ. ……………………… και ποσού ευρώ 15.000 

2. Επειδή, στο πλαίσιο διαδικασίας εμπίπτουσας στην αρμοδιότητα 

της ΑΕΠΠ λόγω αξίας και χρόνου αποστολής προς δημοσίευση, εμπροθέσμως 

και μετ’ εννόμου συμφέροντος ασκούνται αμφότερες οι προσφυγές και το 

σύνολο των παρεμβάσεων κατόπιν της από 19-10-2021 κοινοποίησης των 

προσφυγών, όσον αφορά την εκτελεστή πράξη περάτωσης Α’ φάσης 

ανταγωνιστικού διαλόγου. Επομένως, οι προσφυγές και οι παρεμβάσεις πρέπει 

να γίνουν τυπικά δεκτές και να εξετασθούν περαιτέρω κατ’ ουσία. 

3. Επειδή, κατά τους όρου 4.1.6.β και 4.3 της πρόσκλησης, η 

περάτωση της α’ φάσης προεπιλογής, άγει στη β’ φάση του διαλόγου της 

αναθέτουσας με τους προεπιλεγέντες και κατόπιν αυτού με την έγκριση 

οριστικού Βασικού Σχεδιασμού του έργου και έγκριση τευχών της πρόσκλησης 
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υποβολής προσφορών, εν συνεχεία δε, υποβάλλονται δεσμευτικές προσφορές 

επί τη βάσει της ακριβώς προηγούμενης πρόσκλησης. Άρα, η πρόοδος στη β’ 

φάση της διαδικασίας, χωρίς την περάτωση και επίλυση των διαφορών που 

ανέκυψαν στην α’ φάση αυτής, διακινδυνεύει την όλη διαδικασία και την ομαλή 

της ολοκλήρωση, ως και τα συμφέροντα του συνόλου των μετεχόντων σε αυτήν 

οικονομικών φορέων, περαιτέρω δε, θα πάσχει η όλη β’ φάση, εφόσον 

μετέχουν στον διάλογο, που θα καταλήξει στην κατάρτιση των τευχών της 

τελικής πρόσκλησης (και εισέτι περαιτέρω, αν εν συνεχεία υποβληθούν και επί 

τέτοιων τευχών, προσφορές), οικονομικοί φορείς μη νομίμως προαχθέντες κατά 

την α’ φάση, ενώ ομοίως βλάπτονται και οι προσφεύγοντες, ως και οι 

παρεμβαίνοντες, ως και η αναθέτουσα εξ όλων των ανωτέρω. Άρα, για την 

προστασία των συμφερόντων των προσφευγόντων και κάθε άλλου μετέχοντος, 

ως και της αναθέτουσας, θα πρέπει να ανασταλεί η εν γένει πρόοδος της 

διαδικασίας στη Β’ Φάση της, έως την έκδοση Απόφασης επί των Προσφυγών. 

4. Επειδή, επομένως, πρέπει να γίνουν δεκτά τα αιτήματα 

προσωρινών μέτρων. Να ανασταλεί η διαδικασία και δη, η καθ’ οιονδήποτε 

τρόπο πρόοδος στη Β’ Φάση της διαδικασίας.  

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

Δέχεται τα Αιτήματα Προσωρινών Μέτρων. 

Αναστέλλει την πρόοδο της διαδικασίας στη Β’ Φάση αυτής. 

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στις 29-10-2021. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΚΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ 

 


