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Η 

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

1ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 

Συνεδρίασε την 22-11-2021 με την εξής σύνθεση: Χρήστος Σώκος 

Πρόεδρος, Μιχαήλ Διαθεσόπουλος, Εισηγητής και Μαργαρίτα Κανάβα, στη 

θέση της Αγγελικής Πουλοπούλου, Μέλος. 

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

11-11-2021 Προδικαστική Προσφυγή με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 2122/12-11-2021 του 

οικονομικού φορέα με την επωνυμία «…», νόμιμα εκπροσωπούμενου (πρώτη 

προσφυγή). 

Το Αίτημα Προσωρινών Μέτρων, όσον αφορά την από 16-11-2021 

Προδικαστική Προσφυγή με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 2142/16-11-2021 του οικονομικού φορέα 

με την επωνυμία «…», νόμιμα εκπροσωπούμενου (δεύτερη προσφυγή). 

Και το Αίτημα Προσωρινών Μέτρων, όσον αφορά την από 10-11-2021 

Προδικαστική Προσφυγή με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 2116/11-11-2021 του οικονομικού φορέα 

με την επωνυμία «…»», νόμιμα εκπροσωπούμενου (τρίτη προσφυγή). 

Κατά της αναθέτουσας αρχής «…», νομίμως εκπροσωπουμένης. 

Με τις ως άνω προδικαστικές προσφυγές, οι προσφεύγοντες ζητούν την 

ακύρωση της υπ’ αριθ. … Διακήρυξης, ο δε δεύτερος προσφεύγων επιπλέον 

και του υπ’ αρ. πρωτ. … εγγράφου διευκρινίσεων της Αναθέτουσας Αρχής, κατά 

το μέρος του με το οποίο διευκρίνισε την απαίτηση του όρου 2.2.6 περ. α ́ της 

Διακήρυξης και περιόρισε το κριτήριο της εμπειρίας σε μία (1) παρόμοια 

σύμβαση σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, στο πλαίσιο 

της διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου καθαριότητας των κτιριακών 

εγκαταστάσεων & του περιβάλλοντος χώρου του … για χρονικό διάστημα ενός 

(1) μήνα, εκτιμώμενης άνευ ΦΠΑ αξίας 190.000,00 ευρώ, που δημοσιεύθηκε 
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στο ΚΗΜΔΗΣ … την 3-11-2021 και στο ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό α/α … Η 

αναθέτουσα υποβάλλει τις από 18-11-2021, από 22-11-2021 και από 18-11-

20201 Απόψεις της, ως προς την πρώτη, δεύτερη και τρίτη αντίστοιχα 

προσφυγή. 

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 950 

και για την άσκηση της δεύτερης, παράβολο με αρ. … και ποσού 950 ευρώ και 

για την άσκηση της τρίτης, παράβολο με αρ. … και ποσού 950 ευρώ. 

2. Επειδή, στο πλαίσιο διαδικασίας εμπίπτουσας στην αρμοδιότητα 

της ΑΕΠΠ λόγω αξίας και χρόνου δημοσίευσης, εμπροθέσμως και μετ’ εννόμου 

συμφέροντος ασκούνται, κατόπιν της από 11-11-2021 εκ του πρώτου 

προσφεύγοντος, από  5-11-2021 εκ του δεύτερου προσφεύγοντος και από 5-

11-2021 εκ του τρίτου προσφεύγοντος, γνώσης της διακήρυξης, όλοι 

ενδιαφερόμενοι προς συμμετοχή που επικαλούνται αποκλεισμό τους και 

εμπόδιο συμμετοχής από τους κατά κάθε προσφυγή προσβαλλόμενους όρους, 

πρώτη, δεύτερη και τρίτη προσφυγή κατά της ανωτέρω διακήρυξης, ενώ 

ομοίως εμπρόθεσμα, η δεύτερη προσφυγή στρέφεται κατά της σχετικής ως άνω 

από 8-11-2021 διευκρίνισης. Επομένως, καμία προσφυγή δεν προκύπτει 

προδήλως απαράδεκτη ή προδήλως αβάσιμη, κατά το μέρος που συνιστά 

αντικείμενο εξέτασης στο πλαίσιο της διαδικασίας προσωρινών μέτρων ενώπιον 

της ΑΕΠΠ. 

3. Επειδή, ναι μεν η προθεσμία υποβολής προσφορών παρήλθε από 

15-11-2021 και η μόνη υποβληθείσα προσφορά αποσφραγίσθηκε, πλην όμως 

τυχόν περαιτέρω πρόοδος της διαδικασίας, διακινδυνεύει τα συμφέροντα της 

ίδιας της αναθέτουσας και του μοναδικού μετέχοντος, από αλυσιτελή 

αξιολόγηση της προσφοράς και έκδοση εκτελεστών πράξεων πριν την 

εκκαθάριση του ζητήματος περί νομιμότητας των όρων της διαδικασίας. 

Συνεπώς, πρέπει να ανασταλεί η περαιτέρω πρόοδος της διαδικασίας.  
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4. Επειδή, επομένως, πρέπει να γίνουν δεκτά τα αιτήματα 

προσωρινών μέτρων. Να διαταχθεί η αναστολή της περαιτέρω προόδου της 

διαδικασίας. 

  

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

Δέχεται τα Αιτήματα Προσωρινών Μέτρων.  

Αναστέλλει την πρόοδο της διαδικασίας, έως την έκδοση Απόφασης 

επί της προσφυγής. 

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στις 22-11-2021. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΚΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ 

 


