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Η 

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

3ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 

Συνεδρίασε την 31-1-2022 με την εξής σύνθεση: Μιχαήλ 

Διαθεσόπουλος Πρόεδρος και Εισηγητής, Μαρία Βύρρα και Σωτηρία 

Σταματοπούλου, Μέλη. 

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

21-1-2022 Προδικαστική Προσφυγή με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 104/21-1-2022 της ένωσης 

οικονομικών φορέων «…..» και των μελών της, νόμιμα εκπροσωπούμενης. 

Κατά της αναθέτουσας αρχής «ΔΗΜΟΣ …», νομίμως 

εκπροσωπουμένης. 

Με την ως άνω προδικαστική προσφυγή, η προσφεύγουσα ζητά την 

ακύρωση της από 11-1-2021 κοινοποιηθείσας με αρ. 497/2021 Απόφασης της 

Οικονομικής Επιτροπής της αναθέτουσας, καθ’ ο μέρος τον απέκλεισε και 

αποφάσισε τη ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης για 

«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ: Πλατειών, Πάρκων, 

Παιδότοπων και λοιπών Κοινόχρηστων χώρων», εκτιμώμενης άνευ ΦΠΑ 

468.622,73 ευρώ, που δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ … την 9-7-2020 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 προσφυγής κατεβλήθη κατ’ άρ. 5 ΠΔ 

39/2017 και άρ. 363 Ν. 4412/2016 παράβολο με αρ. …, ποσού 1.890 ευρώ. 

2. Επειδή, στο πλαίσιο διαδικασίας εμπίπτουσας στην αρμοδιότητα 

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

συμφέροντος ασκείται εκ του αποκλεισθέντος δια της προσβαλλομένης 

προσφεύγοντος, η από 21-1-2021 προσφυγή του κατά της από 11-1-2021 
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κοινοποιηθείσας εκτελεστής πράξης της αναθέτουσας, δια της οποίας αυτός 

απεκλείσθη και κρίθηκε συνεπεία του αποκλεισμού του, η ματαίωση της 

διαδικασίας. Άρα, η προσφυγή πρέπει να γίνει τυπικά δεκτή και να εξετασθει 

περαιτέρω κατ’ ουσία.  

3. Επειδή, τυχόν επαναπροκήρυξη και κίνηση νέας διαδικασίας με την 

όποια πρόοδο αυτής, θα διακινδυνεύσει το δικαίωμα λυσιτελούς προστασίας 

του προσφεύγοντα εκ της προσφυγής του και περαιτέρω, θα διακινδυνεύσει και 

οριστική απώλεια του δικαιώματος του σε ανάθεση της νυν σύμβασης, θα 

πρέπει  με οριστική ενδεχόμενη απώλεια και προς αποτροπή  

ενδεχόμενης βλάβης του προσφεύγοντος σε περίπτωση που κριθεί με την  

απόφαση επί της προδικαστικής προσφυγής ότι μη νόμιμα η αναθέτουσα  

αρχή απέρριψε την προσφορά του και προέβη σε ματαίωση του διαγωνισμού,  

το μόνο πρόσφορο και αναγκαίο μέτρο είναι η αναστολή της  

επαναπροκήρυξης της ματαιωθείσας διαγωνιστικής διαδικασίας έως την  

έκδοση απόφασης επί της υπό εξέταση προδικαστικής προσφυγής από την  

ΑΕΠΠ (ΕΑ ΣτΕ 1261/2010, 4/2009, 1152/2008, 690/2007,192/2006, 575/2005  

και ΔΕφΑΘ 125/2021). 

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

μέτρων. Να ανασταλεί η εκτέλεση της προσβαλλομένης, διατασσόμενης της 

αναθέτουσας να απέχει από την επαναπροκήρυξη της διαδικασίας και κάθε 

περαιτέρω ενέργεια ως προς τυχόν νέα διαδικασία και την πρόοδο της. 

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Δέχεται το Αίτημα Προσωρινών Μέτρων.  

Αναστέλλει την προσβαλλομένη. 

Διατάσσει την αναθέτουσας να απέχει από την επαναπροκήρυξη της 

διαδικασίας και κάθε περαιτέρω ενέργεια ως προς τυχόν νέα διαδικασία και την 

πρόοδο της. της αναθέτουσας να απέχει από την επαναπροκήρυξη της 

διαδικασίας και κάθε περαιτέρω ενέργεια ως προς τυχόν νέα διαδικασία και την 

πρόοδο της. 
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Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στις 2-2-2022. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΔΙΑΘΕΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕΤΡΟΥ 

 


