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Η 

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

8ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

 Συνεδρίασε στην έδρα της στις 22 Μαρτίου 2019 με την εξής σύνθεση: 

Χρήστος Σώκος, Πρόεδρος, Ιωάννης Κίτσος–Εισηγητής και Ιωάννα Θεμελή, 

Μέλη.  

Για να εξετάσει το αίτημα αναστολής που σωρεύεται στην από 

08.03.2019 Προδικαστική Προσφυγή με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) 

ΑΕΠΠ/309/12.03.2019 της εταιρείας με την επωνυμία «..................» και τον 

διακριτικό τίτλο «..................», όπως νόμιμα εκπροσωπείται.  

Κατά της «...................» [εφεξής η αναθέτουσα αρχή]. 

Με την Προδικαστική Προσφυγή της, συνοδευόμενη από το υπό κρίση 

αίτημα, η προσφεύγουσα επιδιώκει να ακυρωθεί η από 13.02.2019 Διακήρυξη 

της αναθέτουσας αρχής με την οποία προκηρύχθηκε Ανοιχτός Διεθνής 

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, με κριτήριο ανάθεσης την συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, με τίτλο 

«..................», προϋπολογισμού €25.000.000 άνευ ΦΠΑ (και 

συμπεριλαμβανομένου αυτού €31.000.000), ως προς τους όρους αυτής που 

παραβιάζουν τον Ν. 4412/2016.  

Η συζήτηση άρχισε αφού άκουσε τον Εισηγητή Ιωάννη Κίτσο. 

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα 

Σκέφτηκε κατά τον Νόμο 

1. Επειδή, για την άσκηση της Προδικαστικής Προσφυγής έχει 

καταβληθεί το υπ’ αριθμ. …………… ηλεκτρονικό/e-παράβολο ποσού 

δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (€15.000), σύμφωνα με τα άρθρα 363 παρ. 1-2 του 



Αριθμός απόφασης: Α129/2019 

2 
 

Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) και 5 παρ. 1-2 του Π.Δ. 39/2017 «Κανονισμός 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών».  

2. Επειδή, με την Προδικαστική Προσφυγή της η αιτούσα μολονότι 

επικαλείται ενδιαφέρον συμμετοχής στον επίμαχο δημόσιο Διαγωνισμό στον 

οποίο αδυνατεί να συμμετάσχει λόγω των παρατυπιών που έχουν 

εμφιλοχωρήσει, στο κείμενο αυτής ουδόλως αποδεικνύει (σελ. 4επ.) το έννομο 

συμφέρον στο πρόσωπό της, ήτοι πως πληροί τις προϋποθέσεις που έχει θέσει 

στην επίμαχη Διακήρυξη η αναθέτουσα αρχή για να συμμετάσχει 

ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας ο οποίος δραστηριοποιείται επιχειρηματικά 

στο υπό κρίση αντικείμενο όπως συνοπτικά περιγράφεται στις σελ. 8-10 της 

Διακήρυξης, αντιθέτως, από το επισυναπτόμενο ως σχετικό έγγραφο, το οποίο 

συνοδεύει την από 54/8.9.2017 Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου περί 

παροχής εξουσιοδότησης στον υπογράφοντα την Προσφυγή, ισχύον 

Καταστατικό του Αγροτικού Συνεταιρισμού (σελ. 1-72), συγκεκριμένα το άρθρο 

3 περί «Σκοπού Δραστηριοτήτων» (σελ. 2επ.), δεν προκύπτει πως στους 

καταστατικούς τομείς δραστηριοτήτων του συνεταιρισμού, οι οποίοι 

περιστρέφονται γύρω από τον κτηνοτροφικό τομέα, υπάγεται η συμμετοχή σε 

δημόσιες διαγωνιστικές διαδικασίες με αντίστοιχο συμβατικό αντικείμενο όπως 

για τον συγκεκριμένο, επί των οποίων πιθανολογείται πως αντικειμενικά δεν 

μπορεί να συμμετάσχει, χωρίς να είναι εφοδιασμένος με αντίστοιχη 

επαγγελματική εμπειρία ούτε τεχνογνωσία, όπως βασίμως αντιτείνει η 

αναθέτουσα αρχή στο υπ’ αριθμ. πρωτ. 4373/18.03.2019 έγγραφο των 

Απόψεών της που απέστειλε για την απόρριψη της κρινόμενης αίτησης. 

3. Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω το υπό εξέταση αίτημα αναστολής 

πρέπει να απορριφθεί.  

 

Για τους λόγους αυτούς 
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Απορρίπτει την αίτηση χορήγησης προσωρινών μέτρων.  

 

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στις 22.03.2019 και εκδόθηκε αυθημερόν 

 

Ο Πρόεδρος                                 Ο Γραμματέας 

 

 

      Χρήστος Σώκος                    Νικόλαος Λιακατσίδας 

 

 

 


