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Η 

ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  

3ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 

 

 

Συνεδρίασε την 24-3-2022 με την εξής σύνθεση: Μιχαήλ Διαθεσόπουλος, Πρόεδρος και 

Εισηγητής, Χρυσάνθη Χαραλαμποπούλου και Μαρία Βύρρα, Μέλη. 

 

Για να εξετάσει τα Αίτημα Προσωρινών Μέτρων, όσον αφορά την από 15-3-2022 

Προδικαστική Προσφυγή με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 423/16-3-2022 της ένωσης οικονομικών φορέων με την επωνυμία «……», 

νόμιμα εκπροσωπούμενης. 

Κατά της αναθέτουσας αρχής «……», νομίμως εκπροσωπουμένης. 

 

Με την ως άνω προδικαστική προσφυγή, ο προσφεύγων ζητά την ακύρωση της με αρ. ……/…-

…-… διακήρυξης για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ 

ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ» ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ/FEAD) ΤΗΣ …… Π.Ε …… ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022, 

εκτιμώμενης άνευ ΦΠΑ αξίας 1.353.022,39 ευρώ, που απεστάλη για δημοσίευση στην ΕΕΕΕ 

την 16-22022 και δημοσιεύθηκε στα ΚΗΜΔΗΣ την 18-2-2022 με Μοναδικό ΑΔΑΜ …… και στο 

ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αΙα …… . 

 

 

Η συζήτηση άρχισε αφού το Κλιμάκιο άκουσε τον Εισηγητή. 

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα  

Σκέφτηκε κατά το Νόμο 
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    1. Επειδή, για την άσκηση της προσφυγής κατεβλήθη κατ' άρ. 5 ΠΔ 39/2017 και άρ. 

363 Ν. 4412/2016 παράβολο με αρ. …… και ποσού 6.780 ευρώ. 

    2. Επειδή, στο πλαίσιο διαδικασίας εμπίπτουσας στην αρμοδιότητα της ΑΕΠΠ λόγω 

αξίας και χρόνου δημοσίευση, ασκείται η από 15-3-2022 προσφυγή κατά της από 5-3-

2021 τελούσας σε γνώση του προσφεύγοντος (εντός του κατ' άρ. 361 παρ. 1 περ. γ' Ν. 

4412/2016 χρόνου παραγωγής τεκμηρίου γνώσης, κατόπιν της από 18-2-2022 

δημοσίευσης της προσβαλλομένης) διακήρυξης, επικαλούμενης της προσφεύγουσας 

αδυναμία και ιδιαίτερη δυσχέρεια συμμετοχής, λόγω των προσβαλλόμευων όρων Η δε 

προσφυγή δεν προκύπτει ως ευ όλω προδήλως απαράδεκτη ή ουσία αβάσιμη, 

ειδικότερα δε ζητήματα εννόμου συμφέροντος Θα τύχουν εξέτασης στο πλαίσιο 

εξέτασης αυτής καθαυτής της προσφυγής. 

    3. Επειδή, η προθεσμία υποβολής προσφορών έληξε ήδη από 21-32022, πλην 

όμως η περαιτέρω πρόοδος της διαδικασίας, η αξιολόγηση προσφορών και η ανάδειξη 

αναδόχου, διακινδυνεύουν προδήλως τη λυσιτέλεια της προσφυγής της μη μετέχουσας 

προσφεύγουσας, ως και τα συμφέροντα των ήδη συμμετεχόντων και της αναθέτουσας, 

εξ αλυσιτελούς τυχόν πρόοδου της διαδικασίας, χωρίς να προσπορίζει δε αυτή 

οιαδήποτε ωφέλεια σε οιονδήποτε, αφού ούτως ή άλλως δεν είναι δυνατή η σύναψη 

σύμβασης πριν την περάτωση της εκκρεμοδικίας επί της νυν προσφυγής. Άρα, πρέπει 

υα ανασταλεί κάθε περαιτέρω πρόοδος της διαδικασίας, ως και την έκδοση Απόφασης 

επί της προσφυγής. 

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

ανασταλεί η πρόοδος της διαδικασίας ως και την έκδοση Απόφασης επί της 

προσφυγής. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

Δέχεται το Αίτημα Προσωρινών Μέτρων. 

Αναστέλλει την πρόοδο της διαδικασίας ως και την έκδοση Απόφασης επί της 

Προσφυγής. 

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στις 24-3-2022. 
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΔΙΑΘΕΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΣΑΠΑΛΙΑΡΗΣ 

 


