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                                                           Η 

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

4ο  ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 Συνήλθε στην έδρα της στις 5 Απριλίου 2018 με την εξής σύνθεση: 

Ιωάννης Κίτσος, Πρόεδρος, Χρυσάνθη Χαραλαμποπούλου, Εισηγήτρια και 

Μαρία-Ελένη Σιδέρη, Μέλη. 

Για να εξετάσει το αίτημα αναστολής και λήψης προσωρινών μέτρων 

που ενσωματώνεται στην από 30.03.2018 Προδικαστική Προσφυγή με Γενικό 

Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) - Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

(ΑΕΠΠ) 299 της προσφεύγουσας εταιρίας με την επωνυμία «…» και τον 

διακριτικό τίτλο «...», νομίμως εκπροσωπούμενης. 

Κατά του Xαροκόπειου Πανεπιστημίου (εφεξής αναθέτουσα αρχή). 

Με την Προδικαστική Προσφυγή η προσφεύγουσα εταιρία επιδιώκει, 

όπως ακυρωθεί, η υπ΄ αριθμ. 1/2018 Διακήρυξη (αρ.πρωτ. 72131/8.03.2018) 

της αναθέτουσας αρχής, η οποία εκδόθηκε στο πλαίσιο του δημόσιου 

ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την σίτιση των φοιτητών του 

Χαροκόπειου Πανεπιστημίου, προϋπολογισμού €433.064,52 μη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία θα λάβει υπόψη τη σταθερή τιμή 

του ημερήσιου σιτηρεσίου ανά φοιτητή, η οποία ανέρχεται σήμερα στο ποσό 

του ενός ευρώ και ογδόντα λεπτών (1,80€) μη συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α, της υπ΄ αριθμ. Φ547452/Β3/9.05.2007 Κ.Υ.Α των Υπουργών 

Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων (Συστημικός αριθμός 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: 55152). 

Η συζήτηση άρχισε αφού άκουσε την Εισηγήτρια Χρυσάνθη 

Χαραλαμποπούλου. 
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                               Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα 

Σκέφτηκε κατά τον Νόμο 

1. Επειδή, για την άσκηση της ανωτέρω Προδικαστικής Προσφυγής 

προκύπτει πως έχει προσκομιστεί και δεσμευτεί το υπ’ αριθμ. 

19957490395805290006, ποσού €2.166,00 αναλογούν Παράβολο υπέρ 

Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τα άρθρα 363 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 

147) και 5 παρ. 1 του Π.Δ. 39/2017 «Κανονισμός Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών ενώπιον της ΑΕΠΠ» (Α΄ 64) (εφεξής Κανονισμός). 

2. Επειδή, η προσφεύγουσα εταιρία άσκησε την από 30.03.2018 

Προδικαστική Προσφυγή της, με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης ΑΕΠΠ/299, με 

χρήση του τυποποιημένου εντύπου της Α.Ε.Π.Π, όπως προβλέπεται από τα 

άρθρα 362 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 και 8 παρ. 2 Κανονισμού. 

3.  Επειδή, η ως άνω Προδικαστική Προσφυγή στρέφεται κατά πράξης 

που εκδόθηκε στο πλαίσιο δημόσιου, διεθνούς, ανοικτού, ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού, συνολικού προϋπολογισμού €433.064,52 μη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, ανώτερου του ορίου που θεσπίζεται στο άρθρο 

345 του Ν. 4412/2016 για την καθ’ ύλη αρμοδιότητα της Α.Ε.Π.Π, ενώ 

επιπλέον θεμελιώνεται και η κατά χρόνο αρμοδιότητά της, όπως απαιτείται 

από τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 379 παρ. 7 του Ν. 4412/2016, 

τροποποιηθείσας της διάταξης, δυνάμει του άρθρου 43 παρ. 4 του Ν. 

4487/2017 (Α΄ 116), δεδομένου ότι η έναρξη της αντίστοιχης διαγωνιστικής 

διαδικασίας εκκίνησε μετά τις 26.06.2017.  

4. Επειδή, από την εξέταση του συνόλου των στοιχείων της εν λόγω 

υπόθεσης διαπιστώθηκε, ότι η προσφεύγουσα εταιρία υπέβαλε, δυνάμει 

ρητής διάταξης της υπ΄ αριθμ. 1/2018 Διακήρυξης (άρθρο 2.4.3.2. παρ. 6), 

την από 15.03.2018 αντίστοιχη αίτησή της προς την αναθέτουσα αρχή, για να 

επισκεπτεί το εστιατόριο του Πανεπιστημίου, έτσι ώστε να συνάγεται σαφώς 

ότι η εν λόγω εταιρία σε κάθε περίπτωση γνώριζε την έκδοση και το 

περιεχόμενο της επίμαχης Διακήρυξης. Με βάση τα ανωτέρω αναφερόμενα, 

πρέπει να θεωρηθεί ότι για την προσφεύγουσα επήλθε εν προκειμένω 

τεκμαιρόμενη γνώση της προσβαλλόμενης πράξης, ήδη από τις 15.03.2018, 
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κατά τα άρθρα 361 παρ. 1 περ. (α) Ν. 4412/2016 και 4 παρ. 1 περ. (α)  του 

Κανονισμού και, συνεπώς, η υπό κρίση Προδικαστική Προσφυγή με το υπό 

εξέταση αίτημα αναστολής - λήψης προσωρινών μέτρων απαραδέκτως 

εισάγεται ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. προς κρίση. 

5. Επειδή, περαιτέρω η οικεία αναθέτουσα αρχή, στο με αρ. πρωτ. 

72506/4.04.2018 έγγραφο απόψεών της επί της εξεταζόμενης Προδικαστικής 

Προσφυγής προς την Αρχή, ισχυρίζεται ότι η με αριθμό ΓΑΚ ΑΕΠΠ 

299/30.03.2018 Προδικαστική Προσφυγή ασκήθηκε εκπρόθεσμα, γιατί η 

προσφεύγουσα έλαβε γνώση της προσβαλλόμενης Διακήρυξης, σε 

προγενέστερη της δηλούμενης στην Προδικαστική Προσφυγή ημερομηνία 

(24.03.2018). Πιο συγκεκριμένα, το γεγονός ότι η προσφεύγουσα υπέβαλε 

στις 15.03.2018, αίτηση προς το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, για να επισκεφτεί 

- σύμφωνα με το σχετικό άρθρο 2.4.3.2. («Τεχνική Προσφορά») παρ. 6 της 

επίμαχης Διακήρυξης - στους χώρους του εστιατορίου, αποδεικνύει, κατά την 

άποψη της αναθέτουσας αρχής, ότι τελούσε σε γνώση των προσβαλλόμενων 

όρων, τουλάχιστον από τις 15.03.2018 και εντεύθεν.  

6. Επειδή, προϋπόθεση της από την Α.Ε.Π.Π. παροχής προσωρινών 

μέτρων είναι: α) η παραδεκτή άσκηση της προσφυγής, β) η ύπαρξη βλάβης 

του προσφεύγοντος ως στοιχείο του παραδεκτού της αίτησης θεμελιώνοντας 

το έννομο συμφέρον του - τεκμαιρόμενη από την ιδιότητα του αιτούντος ως 

διαγωνιζομένου - και κριτήριο επιλογής του κατάλληλου ασφαλιστικού μέτρου, 

γ) η απλή πιθανολόγηση βασιμότητας έστω κι ενός εκ των προβαλλόμενων 

λόγων, καθώς καθίσταται σαφές ότι προδήλως αβάσιμη, όπως και προδήλως 

απαράδεκτη, Προσφυγή δεν δύναται να θεμελιώσει αίτημα αναστολής και δ) 

να μην προκύπτει από τη στάθμιση όλων των συμφερόντων των 

εμπλεκομένων μερών που ενδέχεται να ζημιωθούν, καθώς και του δημόσιου 

συμφέροντος, ότι οι πιθανές αρνητικές συνέπειες από τη χορήγηση των 

προσωρινών μέτρων είναι περισσότερες από τα οφέλη. 

7. Επειδή, κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, το αίτημα αναστολής - 

προσωρινών μέτρων της προσφεύγουσας πρέπει να απορριφθεί. 
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                                  Για τους λόγους αυτούς 

Απορρίπτει το αίτημα περί αναστολής-προσωρινών μέτρων.  

 

 

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στις 5 Απριλίου 2018 και εκδόθηκε 

αυθημερόν. 

 

             Ο Πρόεδρος                                                Ο Γραμματέας  

 

 

             

        Ιωάννης Κίτσος                                          Νεκτάριος Μερτινός 

 

 

 


