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Συνήλθε στην έδρα της στις 16 Αυγούστου 2019 με την εξής 

σύνθεση: Άννα Χριστοδουλάκου, Πρόεδρος, Ευαγγελία Μιχολίτση και Μιχαήλ 

Οικονόμου, Μέλη. 

Για να εξετάσει την από 08.07.2019 προδικαστική προσφυγή με 

Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) Α.Ε.Π.Π. 867/10.07.2019 της προσφεύγουσας 

«...», που εδρεύει …, οδός …, Τ.Κ. …, όπως νόμιμα εκπροσωπείται. 

Κατά της Πανεπιστημιακής Λέσχης του Ε.Κ.Π.Α. (εφεξής 

«αναθέτουσα αρχή»), όπως νόμιμα εκπροσωπείται και  

Της παρεμβαίνουσας «…» και το διακριτικό τίτλο «...», που εδρεύει 

…, οδός …, …, όπως νομίμως εκπροσωπείται. 

Με την προδικαστική προσφυγή η προσφεύγουσα επιδιώκει να γίνει 

δεκτή η υπό εξέταση προδικαστική προσφυγή της και να ακυρωθεί η υπ’ αριθμ. 

570/800/28.06.2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της αναθέτουσας 

αρχής, όσον αφορά στο τμήμα 1 του διαγωνισμού, για τους προβαλλόμενους με 

την προδικαστική προσφυγή λόγους, επί τω τέλει επανάληψης του διαγωνισμού 

είτε στο σύνολό του είτε κατά το τμήμα 1 αυτού. 

Με την παρέμβαση, η παρεμβαίνουσα επιδιώκει την απόρριψη της 

προδικαστικής προσφυγής και τη διατήρηση ισχύος της προσβαλλόμενης 

πράξης. 

Η συζήτηση άρχισε αφού άκουσε την Εισηγήτρια, Άννα 

Χριστοδουλάκου. 

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα 

Σκέφτηκε κατά το Νόμο 

1. Επειδή, με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3855/12/06.2018 Διακήρυξη (2η 

Επαναπροκήρυξη) του Ν.Π.Δ.Δ. «Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Στερεάς 
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Ελλάδας», προκηρύχθηκε Ηλεκτρονικός Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός για την 

ανάδειξη αναδόχου για τη «Σίτιση των φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας 

από 15.11.2018 έως 31.12.2021», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα προσφορά βάσει οριζόμενων στη Διακήρυξη κριτηρίων, συνολικού 

προϋπολογισμού 6.635.770,61€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Η 

Διακήρυξη περιλαμβάνει δύο Τμήματα, ήτοι, το Τμήμα 1: Σίτιση των φοιτητών 

του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας στη Λαμία, την Άμφισσα και το Καρπενήσι, 

προϋπολογισμού 2.838.191,34€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και στο 

οποίο αφορά η υπό εξέταση προσφυγή και το Τμήμα 2: Σίτιση των φοιτητών 

του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας στα Ψαχνά Ευβοίας, τη Χαλκίδα και τη Θήβα, 

προϋπολογισμού 3.797.579,27€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Η 

Διακήρυξη απεστάλη για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 15.06.2018, καταχωρήθηκε στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ) στις 15.06.2018 με 

ΑΔΑΜ 18PROC003266996, καθώς και στη διαδικτυακή πύλη του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) στις 

15.06.2018 (Συστημικός Αριθμός 59050 για το Τμήμα 1 και 58278 για το Τμήμα 

2).  

2. Επειδή, για την άσκηση της κρινόμενης προσφυγής έχει κατατεθεί, 

πληρωθεί και δεσμευθεί παράβολο κατά τις διατάξεις του άρθρου 363 παρ.1 και 

2 του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 5 παρ. 1 και 2 του Π.Δ. 39/2017 

(ηλεκτρονικό παράβολο με κωδικό …, εξοφληθέν, όπως προκύπτει από το από 

08.07.2019 αποδεικτικό πληρωμής της … Τράπεζας και δεσμευμένο, όπως 

προκύπτει από την εκτύπωση της σχετικής σελίδας της Γ.Γ.Π.Σ.), ύψους 

11.500,00€. Εντούτοις, το νομίμως απαιτούμενο παράβολο, πρέπει να 

υπολογιστεί με βάση τον προϋπολογισμό χωρίς ΦΠΑ της αξίας των τμημάτων 

σχετικά με τα οποία ασκείται η προδικαστική προσφυγή. Εν προκειμένω, ο 

προϋπολογισμός, χωρίς Φ.Π.Α., του τμήματος 1 του διαγωνισμού, στο οποίο 

αφορά η υπό εξέταση προσφυγή, ανέρχεται στο ποσό των 2.288.865,95€, 

συνεπώς το αναλογούν απαιτούμενο παράβολο ανέρχεται στο ποσό των 

11.444,33€. Ήτοι, η προσφεύγουσα κατέβαλε 55,67€ επιπλέον του νομίμως 
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απαιτούμενου παραβόλου. Συνεπώς, το επιπλέον καταβληθέν παράβολο, 

ύψους 55,67€ πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να επιστραφεί στην προσφεύγουσα 

(πρβλ ΕΑ ΣτΕ 184/2017). 

3. Επειδή, η υπό εξέταση προσφυγή, ενόψει του αντικειμένου του 

διαγωνισμού, της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, σύμφωνα με το 

άρθρο 345 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 1 περ. α) του Π.Δ. 39/2018, 

καθώς και του χρόνου δημοσίευσης της Διακήρυξης, σύμφωνα με τα άρθρα 5 

περ. β), 61 παρ. 1, 376 και 379 παρ. 7 του Ν. 4412/2016, εμπίπτει στο πεδίο 

εφαρμογής των διατάξεων του Βιβλίου IV του Ν. 4412/2016 και στην καθ’ ύλην 

και κατά χρόνο αρμοδιότητα της Α.Ε.Π.Π. 

4. Επειδή, η υπό κρίση προσφυγή έχει κατατεθεί νομίμως και 

εμπροθέσμως, σύμφωνα με το άρθρο 361 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, το άρθρο 4 

παρ. 1 περ. α) και το άρθρο 8 παρ. 3 του Π.Δ. 39/2017, καθώς η 

προσβαλλόμενη κοινοποιήθηκε στην προσφεύγουσα μέσω της 

λειτουργικότητας «επικοινωνία» του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού στο 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στις 28.06.2019, οπότε και έλαβε γνώση αυτής η προσφεύγουσα, 

όπως άλλωστε και η ίδια δηλώνει και η προσφυγή κατατέθηκε στον ηλεκτρονικό 

τόπο του διαγωνισμού στις 08.07.2019. Η προσφυγή κοινοποιήθηκε από την 

προσφεύγουσα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην Α.Ε.Π.Π. στις 

09.07.2019. 

5. Επειδή, η υπό εξέταση παρέμβαση έχει ασκηθεί εμπροθέσμως, 

δια καταθέσεως στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού στις 19.07.2019, 

δεδομένου ότι η αναθέτουσα αρχή προέβη σε κοινοποίηση της υπό εξέταση 

προσφυγής προς την παρεμβαίνουσα μέσω του συστήματος επικοινωνίας του 

ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 περ. α) 

του Π.Δ. 39/2017, στις 10.07.2019. Η ως άνω παρέμβαση κοινοποιήθηκε στην 

Α.Ε.Π.Π. από την αναθέτουσα μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

στις 19.07.2019. Περαιτέρω, ασκείται μετ’ εννόμου συμφέροντος, επιδιώκοντας 

τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, με την οποία, έγινε 

δεκτή η προσφορά της για το επίμαχο τμήμα του διαγωνισμού.  
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6. Επειδή, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 615/1600/19.07.2019 έγγραφό 

της, η αναθέτουσα αρχή εξέφρασε τις απόψεις της επί της υπό εξέταση 

προσφυγής. Τις ως άνω απόψεις της η αναθέτουσα αρχή κοινοποίησε στις 

19.07.2019 μέσω της λειτουργικότητας «επικοινωνία» του ηλεκτρονικού τόπου 

του διαγωνισμού τόσο στην Α.Ε.Π.Π., όσο και στην προσφεύγουσα και την 

παρεμβαίνουσα.  

7. Επειδή, όπως προαναφέρθηκε, με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 

3855/12/06.2018 Διακήρυξη (2η Επαναπροκήρυξη) του Ν.Π.Δ.Δ. «Τεχνολογικό 

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Στερεάς Ελλάδας», προκηρύχθηκε Ηλεκτρονικός Διεθνής 

Ανοικτός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για τη «Σίτιση των φοιτητών 

του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας από 15.11.2018 έως 31.12.2021», 

προϋπολογισμού για το Τμήμα 1, στο οποίο αφορά η υπό εξέταση προσφυγή, 

2.838.191,34€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο κατακύρωσης 

την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει οριζόμενων στη Διακήρυξη κριτηρίων. 

Στο διαγωνισμό συμμετείχαν στο επίμαχο Τμήμα, υποβάλλοντας προσφορές η 

προσφεύγουσα (προσφορά με αριθμό συστήματος 101339) και η 

παρεμβαίνουσα (προσφορά με αριθμό συστήματος 101051). Με το υπ’ αριθμ. 

πρωτ. 6903/1480/30.10.2018 Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής 

και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της Επιτροπής Διαγωνισμού, έγιναν 

δεκτά τα δικαιολογητικά συμμετοχής αμφοτέρων των διαγωνιζομένων και 

αξιολογήθηκαν οι τεχνικές τους προσφορές, λαμβάνοντας συνολική βαθμολογία 

η προσφεύγουσα 105,9  και η παρεμβαίνουσα 105,4 και η Επιτροπή 

εισηγήθηκε την πρόκριση ως πλέον συμφέρουσας, βάσει των οριζόμενων στα 

άρθρα 2.4.1, 2.4.2 και 2.4.3 της Διακήρυξης κριτηρίων, της προσφοράς της 

παρεμβαίνουσας. Το ως άνω Πρακτικό εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 

153/13.11.2018 Απόφαση της Συγκλήτου του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας. Κατά της 

ως άνω υπ’ αριθμ. 153/13.11.2018 Απόφασης ασκήθηκε από την 

παρεμβαίνουσα η με ΓΑΚ 1256/26.11.2018 προδικαστική προσφυγή. Επί της 

ως άνω προδικαστικής προσφυγής εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 1/2019 Απόφαση της 

Α.Ε.Π.Π. (Επταμελής Σύνθεση), με την οποία η ανωτέρω προδικαστική 

προσφυγή έγινε δεκτή. Με την ως άνω Απόφαση της Α.Ε.Π.Π. η προσφορά της 
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προσφεύγουσας κρίθηκε απορριπτέα, διελήφθησαν, δε, περαιτέρω, κρίσεις ως 

προς την αξιολόγηση των προσφορών. 

8. Επειδή, κατά της ως άνω υπ’ αριθμ. 1/2019 Απόφασης της 

Α.Ε.Π.Π. (Επταμελής Σύνθεση) η προσφεύγουσα δεν άσκησε αίτηση 

αναστολής, η ασκηθείσα, δε, εκ μέρους του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, αίτηση 

αναστολής απορρίφθηκε την υπ’αριθμ. Ν47/2019 Απόφαση του Διοικητικού 

Εφετείου Πειραιώς. Περαιτέρω, κατά της ως άνω Απόφασης της Α.Ε.Π.Π. δεν 

ασκήθηκε αίτηση ακύρωσης ούτε εκ μέρους της παρεμβαίνουσας, ούτε εκ 

μέρους της αναθέτουσας αρχής, όπως δηλώνει και η αναθέτουσα αρχή με τις 

Απόψεις της, η προθεσμία για την άσκηση της οποίας (αίτησης ακύρωσης) εκ 

μέρους αμφοτέρων των ανωτέρω έχει παρέλθει.  

9. Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν.4589/2019 (ΦΕΚ Α' 

13/29.01.2019), η παρ. 8 του οποίου προστέθηκε με το Ν.4610/2019 (ΦΕΚ Α’ 

70/7.5.2019) «1. Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Στερεάς Ελλάδας (Τ.Ε.Ι. 

Στερεάς Ελλάδας) καταργείται από την έναρξη ισχύος του παρόντος ως 

αυτοτελές νομικό πρόσωπο και εντάσσεται στο Εθνικό και Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), το οποίο υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς 

άλλη διατύπωση σε όλα τα ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα και σε όλες τις 

υποχρεώσεις του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, ως οιονεί καθολικός διάδοχος αυτού, 

χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή άλλου δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή 

των Ο.Τ.Α. ή άλλων νομικών προσώπων, τηρουμένων των διατυπώσεων 

δημοσιότητας για τα ακίνητα. 2. Εκκρεμείς δίκες με διάδικο το Τ.Ε.Ι. Στερεάς 

Ελλάδας συνεχίζονται από το Ε.Κ.Π.Α. χωρίς διακοπή της δίκης. Δικαστικές 

αποφάσεις που εκδίδονται για το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας ισχύουν έναντι του 

Ε.Κ.Π.Α. 3. Κατ` εξαίρεση: α) εντάσσονται στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

τα Τμήματα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Διοίκησης 

Συστημάτων Εφοδιασμού και Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας 

Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας και 

περιέρχονται σε αυτό αυτοδικαίως κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή τα 

κτίρια, εργαστήρια και λοιπές δομές που εξυπηρετούν τα ανωτέρω Τμήματα, 

καθώς και η λοιπή ακίνητη περιουσία του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας στο 
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Καρπενήσι, τη Θήβα και την Άμφισσα, σύμφωνα με τη διαδικασία της 

παραγράφου 1, β) εντάσσονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας τα Τμήματα 

Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ, Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Νοσηλευτικής και 

Φυσικοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας και περιέρχονται σε αυτό 

αυτοδικαίως κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή τα κτίρια, εργαστήρια και 

λοιπές δομές που εξυπηρετούν τα ανωτέρω Τμήματα, καθώς και η λοιπή 

ακίνητη περιουσία του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας στη Λαμία, σύμφωνα με τη 

διαδικασία της παραγράφου 1. 4. Το ταμειακό υπόλοιπο του έτους 2018 του 

Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας περιέρχεται στο Ε.Κ.Π.Α. ως αποθεματικό. Για τις 

συμβάσεις, για τις οποίες το έργο ή η υπηρεσία παρέχεται σε Τμήματα ή 

υπηρεσίες του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας που έχουν ενταχθεί σε άλλο 

πανεπιστήμιο, ο οικονομικός έλεγχος, η εκκαθάριση, η ενταλματοποίηση και η 

πληρωμή γίνονται από το Ε.Κ.Π.Α., αφού βεβαιωθεί η ορθή εκτέλεση από 

επιτροπή που ορίζει το πανεπιστήμιο στο οποίο ανήκουν τα οικεία Τμήματα. Το 

ταμειακό υπόλοιπο προηγουμένων ετών (αποθεματικό) περιέρχεται σε ποσοστό 

πενήντα τοις εκατό (50%) στο Ε.Κ.Π.Α., τριάντα τοις εκατό (30%) στο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και είκοσι τοις εκατό (20%) στο Γεωπονικό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών, ως αποθεματικό. Το ακριβές ποσό που περιέρχεται σε 

κάθε ίδρυμα διαπιστώνεται και μεταφέρεται με απόφαση του Υπουργού 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση με συνημμένη 

σχετική οικονομική έκθεση πενταμελούς επιτροπής που συγκροτείται με 

απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και στην οποία 

μετέχουν ως πρόεδρος ένας υπάλληλος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων και ως μέλη ένας εκπρόσωπος από κάθε ίδρυμα που 

υποδεικνύεται από την οικεία Σύγκλητο και ο υπηρετών κατά την έναρξη ισχύος 

του παρόντος Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης του Τ.Ε.Ι. 

Στερεάς Ελλάδας. Η εισήγηση υποβάλλεται σε προθεσμία που θέτει ο Υπουργός 

στην απόφαση συγκρότησης. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 

και Θρησκευμάτων μπορεί να αναπροσαρμόζονται τα ποσοστά της παρούσας, 

ύστερα από αίτημα Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 

ενός από τα τρία ιδρύματα. 5.α) Τα έργα/προγράμματα που διαχειρίζεται ο 
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Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Τ.Ε.Ι. Στερεάς 

Ελλάδας εντάσσονται στον Ε.Λ.Κ.Ε. του πανεπιστημίου στο οποίο εντάσσεται ο 

επιστημονικός υπεύθυνος του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 9. Κατ` εξαίρεση: 

αα) τα έργα της πρακτικής άσκησης φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, το 

έργο με τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του 

Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας» με κωδικό ΟΠΣ 5030416 και το έργο της απόκτησης 

ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού 

συνεχίζουν να υλοποιούνται και τα σχετικά κονδύλια ανακατανέμονται με 

απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού - Εκπαίδευσης και Δια Βίου 

Μάθηση», ανάλογα με τις απαιτήσεις των έργων, ββ) το έργο ΚΑ103 Κλασσική 

Κινητικότητα, που εντάσσεται στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ και 

χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) συνεχίζει να 

υλοποιείται και τα σχετικά κονδύλια ανακατανέμονται με απόφαση της αρμόδιας 

υπηρεσίας του Ι.Κ.Υ., ανάλογα με τις απαιτήσεις των έργων, γγ) το έργο ΚΑ107 

Διεθνής Κινητικότητα, που εντάσσεται στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ 

και χρηματοδοτείται από το Ι.Κ.Υ. συνεχίζει να υλοποιείται και τα σχετικά 

κονδύλια μεταφέρονται στον Ε.Λ.Κ.Ε. του Ε.Κ.Π.Α., δδ) το έργο KA2 CBHE 

Electricity markets and Engineering Education (ELEMEND) που εντάσσεται στα 

πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ και χρηματοδοτείται από την EACEA 

συνεχίζει να υλοποιείται και τα σχετικά κονδύλια μεταφέρονται στον Ε.Λ.Κ.Ε. του 

Ε.Κ.Π.Α., β) Ο Ε.Λ.Κ.Ε. του οικείου Πανεπιστημίου υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε 

όλα τα δικαιώματα, ενοχικά και εμπράγματα, και τις υποχρεώσεις του Ε.Λ.Κ.Ε. 

του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περίπτωση α`, και 

συνεχίΖει και υλοποιεί όλα τα έργα-προγράμματα που ο Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. 

Στερεάς Ελλάδας έχει αναλάβει, συμπεριλαμβανομένων των 

χρηματοδοτούμενων και συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή 

άλλους φορείς που χρηματοδοτούν έρευνα ή δράσεις. Στις υποχρεώσεις και τα 

δικαιώματα αυτά συμπεριλαμβάνονται και όσα απορρέουν από συμβάσεις 

εργασίας και έργου μέχρι τη λήξη τους. Η Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής 

Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας ενσωματώνεται στην 
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αντίστοιχη μονάδα του Ε.Λ.Κ.Ε. του Ε.Κ.Π.Α., αντίστοιχα, και χρέη 

προϊσταμένου της μονάδας (Π.Μ.Ο.Δ.Υ.) και Προϊσταμένου Οικονομικών 

Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.) του Ε.Λ.Κ.Ε. εκτελεί ο οικείος προϊστάμενος του Ε.Λ.Κ.Ε. 

του Ε.Κ.Π.Α. Οι επιστημονικά υπεύθυνοι των ερευνητικών προγραμμάτων-

έργων εξακολουθούν να ευθύνονται έως την ολοκλήρωση του έργου τους. Ο 

εξοπλισμός κάθε έργου μετά την ολοκλήρωση αυτού περιέρχεται στο ίδρυμα στο 

οποίο έχει ενταχθεί ο επιστημονικός υπεύθυνος. Η επιτροπή ερευνών και 

διαχείρισης των Ε.Λ.Κ.Ε. των τριών πανεπιστημίων ανασυγκροτείται μέσα σε 

τριάντα (30) ημέρες από τον ορισμό της προσωρινής διοίκησης κάθε νέου 

Τμήματος και προστίθενται ως μέλη εκπρόσωποι των νέων Τμημάτων με θητεία 

μέχρι τη λήξη της θητείας των ήδη ορισθέντων μελών. Το ειδικό επταμελές 

όργανο της παρ. 5 του άρθρου 53 του ν. 4485/2017 (Α` 114) δεν 

ανασυγκροτείται λόγω της συνένωσης ούτε επανεκλέγεται ο Αντιπρόεδρος. Στην 

επιτροπή ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Ε.Κ.Π.Α. μετέχει μέχρι τις 

31.5.2019, ως επιπλέον μέλος, ο υπηρετών, κατά την έναρξη ισχύος του 

παρόντος, πρόεδρος της επιτροπής ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του 

Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, αντίστοιχα, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωση 

απουσίας του για οποιονδήποτε λόγο ή προσωρινού κωλύματος, καθώς και αν 

παραιτηθεί ή εκλείψει, αναπληρώνεται από ένα από τα υπηρετούντα κατά την 

έναρξη ισχύος του παρόντος μέλη της επιτροπής ερευνών και διαχείρισης του 

Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, το οποίο επιλέγεται με απόφαση της 

Συγκλήτου του Ε.Κ.Π.Α. 6. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων καθορίζονται ειδικότερα διαδικαστικά θέματα ως προς τον 

επιμερισμό των ταμειακών διαθεσίμων του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας και την 

εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Με όμοια απόφαση, ύστερα από εισήγηση της 

πενταμελούς επιτροπής της παραγράφου 4, μπορεί να ενταχθούν και άλλα έργα 

στις ρυθμίσεις της περίπτωσης α` της παραγράφου 5 και να καθοριστεί ο 

φορέας υλοποίησης των έργων αυτών και ο τρόπος κατανομής των κονδυλίων. 

7. Τα κτίρια, εργαστήρια και λοιπές δομές που εξυπηρετούν το Τμήμα Διοίκησης 

Επιχειρήσεων, με έδρα τη Χαλκίδα, μεταφέρονται αυτοδικαίως κατά πλήρη 

κυριότητα, νομή και κατοχή στο Ε.Κ.Π.Α., σύμφωνα με τη διαδικασία της 
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παραγράφου 1. Τα κτίρια, εργαστήρια και λοιπές δομές που εξυπηρετούν το 

Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης, με έδρα την Άμφισσα μεταφέρονται 

αυτοδικαίως κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στο Γεωπονικό 

Πανεπιστήμιο, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 1. Τα κτίρια, 

εργαστήρια και λοιπές δομές που εξυπηρετούν το Τμήμα Ηλεκτρολογίας, με 

έδρα τη Λαμία, μεταφέρονται αυτοδικαίως κατά πλήρη κυριότητα, νομή και 

κατοχή στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, σύμφωνα με τη διαδικασία της 

παραγράφου 1. 8. Οι με αριθμ. 40/2018 και 41/2018 συμβάσεις του Τ.Ε.Ι. 

Στερεάς Ελλάδας με αντικείμενο τη σίτιση των φοιτητών του Τ.Ε.Ι. παρατείνονται, 

λόγω επείγοντος και με την επιφύλαξη των διατάξεων του ενωσιακού δικαίου, 

ιδίως όσον αφορά τα κατώτατα όρια σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 4412/2016 

(Α`147), έως την ολοκλήρωση του με αριθμ. 3885/12.6.2018 ανοικτού 

διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για την σίτιση των 

φοιτητών, και όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2019. Στις ανωτέρω συμβάσεις, 

καθώς και στη σύμβαση που θα συναφθεί δυνάμει του ανωτέρω ανοικτού 

διαγωνισμού, αναθέτουσα αρχή ορίζεται η Πανεπιστημιακή Λέσχη του Ε.Κ.Π.Α.. 

Μετά την ανάδειξη αναδόχου στον με αριθμ. 3885/12.6.2018 ανοικτό 

διαγωνισμό, ο οικονομικός έλεγχος, η εκκαθάριση, η ενταλματοποίηση και η 

πληρωμή γίνονται από την Πανεπιστημιακή Λέσχη του Ε.Κ.Π.Α., αφού 

βεβαιωθεί η ορθή εκτέλεση της σύμβασης, στο μέρος που αφορά τη σίτιση των 

φοιτητών που εντάσσονται στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο ή στο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλίας, από επιτροπή που ορίζει το οικείο πανεπιστήμιο».  

10. Επειδή, σε συμμόρφωση με την προαναφερθείσα υπ’ 

αριθμ. 1/2019 Απόφαση της Α.Ε.Π.Π. (Επταμελούς Σύνθεσης), η 

Πανεπιστημιακή Λέσχη του Ε.Κ.Π.Α. εξέδωσε, ως όφειλε, κατά τα οριζόμενα 

στο άρθρο 367 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 και λαμβανομένων υπόψη των στη σκ. 

8 διαλαμβανομένων, την προσβαλλόμενη με την υπό εξέταση προσφυγή υπ’ 

αριθμ. 570/800/28.06.2019 Απόφαση, με την οποία απέρριψε την προσφορά 

της προσφεύγουσας όσον αφορά στο επίμαχο τμήμα 1 του διαγωνισμού και 

έκανε δεκτή την προσφορά της παρεμβαίνουσας. Κατά της ως άνω Απόφασης 

ασκήθηκε η υπό εξέταση προσφυγή με την οποία η προσφεύγουσα βάλλει κατά 
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της προσβαλλόμενης αφενός προβάλλοντας τυπικές πλημμέλειες αυτής και 

αφετέρου βάλλοντας κατά της αποδοχής της προσφοράς της παρεμβαίνουσας. 

11.  Επειδή στο άρθρο 346 του Ν. 4412/2016 ορίζεται ότι 

«Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί σύμβαση 

των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και έχει υποστεί ή 

ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας 

αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ή εσωτερικής νομοθεσίας, έχει δικαίωμα 

να προσφύγει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), 

σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 360 και να ζητήσει προσωρινή 

προστασία, σύμφωνα με το άρθρο 366, ακύρωση παράνομης πράξης ή 

παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 367 ή ακύρωση 

σύμβασης η οποία έχει συναφθεί παράνομα, σύμφωνα με το άρθρο 368». 

12. Επειδή σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 360 «Δικαίωμα 

άσκησης προσφυγής» του ν. 4412/2016 ορίζεται ότι «1. Κάθε ενδιαφερόμενος ο 

οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση του νόμου 

αυτού και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη 

ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, υποχρεούται, πριν από την 

υποβολή των προβλεπόμενων στον Τίτλο 3 ένδικων βοηθημάτων, να ασκήσει 

προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή 

παράλειψης της αναθέτουσας αρχής». 

13. Επειδή σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως προβολής του 

από την αναθέτουσα αρχή ή τον παρεμβαίνοντα, το έννομο συμφέρον ελέγχεται 

αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια κατά περίπτωση σύνθεση εξέτασης της 

προσφυγής ως και από τον δικαστή (βλ. ΣτΕ 2080/2016, 5/2006, 3078/2005, 

1461/2003, κα). Εξετάζεται, δε, η ύπαρξη του εννόμου συμφέροντος με βάση 

τους προβαλλόμενους ισχυρισμούς του προσφεύγοντος και τα στοιχεία του 

φακέλου που προσκομίστηκαν (ΣτΕ 928/2004) υπό την έννοια ότι δεν δύναται 

το αρμόδιο όργανο να συμπληρώσει τη θεμελίωση του εννόμου συμφέροντος 

του προσφεύγοντος καθόσον το βάρος απόδειξης για την ύπαρξη εννόμου 

συμφέροντος φέρει ο τελευταίος (ΣτΕ 4524/2009, 3900/2006) και μόνο 
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προαποδεικτικώς (ΣτΕ 1898/2016, 7μελές), ήτοι στην περίπτωση της 

προσφυγής με την κατάθεσή της εφόσον δεν προβλέπεται από τον Ν. 

4412/2016 και το οικείο κανονιστικό πλαίσιο (ΠΔ 39/2017) η συμπλήρωση της 

προσφυγής με υποβολή υπομνήματος αλλά μόνο η αντίκρουση τυχόν 

(συμπληρωματικής) αιτιολογίας της αναθέτουσας αρχής. 

14. Επειδή, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα ανωτέρω στη σκ. 

8, η προσφεύγουσα έχει καταστεί οριστικώς αποκλεισθείσα και τρίτη ως προς 

το επίμαχο τμήμα 1 του διαγωνισμού. Δεν νοείται, άλλωστε, παραδεκτή 

προσβολή με προδικαστική προσφυγή του Ν 4412/2016 της προσβαλλόμενης 

απόφασης κατά το σκέλος αυτής, τουλάχιστον, που συνιστά τη συμμόρφωση  

με την απόφαση της Α.Ε.Π.Π. και δη κατά το μέρος του αποκλεισμού της. 

Συνακόλουθα, απαραδέκτως και δη άνευ εννόμου συμφέροντος ασκήθηκε η 

υπό εξέταση προσφυγή, δεδομένου ότι η προσφεύγουσα δεν δύναται, πλέον, 

κατόπιν του οριστικού αποκλεισμού της, να διεκδικήσει την ανάθεση σε αυτήν 

του επίμαχου τμήματος. Περαιτέρω, ακριβώς λόγω του γεγονότος ότι έχει 

καταστεί οριστικώς αποκλεισθείσα, άνευ εννόμου συμφέροντος επιδιώκει, όπως 

αναφέρει στο αίτημά της, την ματαίωση και επανάληψη του διαγωνισμού για το 

επίμαχο τμήμα (βλ. ΕΑ ΣτΕ 30/2019, 180/2019). 

15. Επειδή, το αίτημα της προσφυγής κατά το μέρος που 

αφορά στο τμήμα 2 του διαγωνισμού –καθώς η προσφεύγουσα αιτείται, μεταξύ 

άλλων, την επανάληψη του διαγωνισμού στο σύνολό του- είναι απαράδεκτο για 

τον επιπλέον λόγο ότι αντικείμενο της υπό εξέταση προσφυγής συνιστά το 

τμήμα 1 του διαγωνισμού, ως συνάγεται από τους προβαλλόμενους με την 

προσφυγή λόγους, σε συνδυασμό με το καταβληθέν παράβολο, το οποίο 

αντιστοιχεί μόνο στο τμήμα 1 του διαγωνισμού. 

16. Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω, η κρινόμενη προδικαστική 

προσφυγή πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη και να γίνει δεκτή, κατ’ 

αντίστροφο μέρος, η ασκηθείσα παρέμβαση. 

17. Επειδή, ύστερα από την προηγούμενη σκέψη, πρέπει να 

καταπέσει το παράβολο ύψους 11.444,33€ που κατέβαλε η προσφεύγουσα, 
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κατά τις διατάξεις του άρθρων 363 του ν. 4412/2016 και 5 του π.δ. 39/2017, 

κατά τα διαλαμβανόμενα στη σκ. 2 της παρούσας.  

 

Για τους λόγους αυτούς 

 

Απορρίπτει την προδικαστική προσφυγή ως απαράδεκτη. 

Δέχεται την παρέμβαση. 

Ορίζει την κατάπτωση του παραβόλου ύψους 11.444,33€, κατά τα 

διαλαμβανόμενα στη σκ. 2 της παρούσας. 

 

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στις 16 Αυγούστου 2019 και εκδόθηκε 

στις 5 Σεπτεμβρίου 2019 στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη.  

 

                 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕAΣ 

 

            Άννα Χριστοδουλάκου                             Ασπασία Χατζηπασχάλη 


