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Η 

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

1ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 

Συνεδρίασε την 30-7-2021 με την εξής σύνθεση: Χρήστος Σώκος 

Πρόεδρος, Μιχαήλ Διαθεσόπουλος, Εισηγητής και Γερασιμούλα Μαρία 

Δρακονταειδή, σε αναπλήρωση της Αγγελικής Πουλοπούλου, Μέλος. 

Για να εξετάσει αυτεπαγγέλτως το ζήτημα διαταγής Προσωρινών 

Μέτρων, όσον αφορά την από 22-7-2021 Προδικαστική Προσφυγή με Γενικό 

Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 

1475/23-7-2021 της ένωσης οικονομικών φορέων με την επωνυμία ««… - …» 

και των μελών αυτής, νόμιμα εκπροσωπούμενων. 

Κατά της αναθέτουσας αρχής   «…», νομίμως εκπροσωπουμένης. 

Με την ως άνω προδικαστική προσφυγή, ο προσφεύγων ζητά την 

ακύρωση της κοινοποιηθείσας την 12-7-2021, με αρ. 1672/3/09-07- 2021 

απόφασης του ΔΣ της αναθέτουσας, καθ’ ο μέρος αφενός αποφασίσθηκε η 

ανάδειξη του οικονομικού φορέα «...» ως προσωρινού αναδόχου των 

υπηρεσιών για το Τμήμα 16, αφετέρου έγινε αποδεκτή η προσφορά του ίδιου 

ως άνω φορέα για τα Τμήματα 1, 41 και 53, και της παράλειψης της 

αναθέτουσας αρχής όπως αποφανθεί επί της με αριθ. πρωτ. 09-

37112/14.06.2021 καταγγελίας-αναφοράς της ένωσης και όπως (α) θέσει εκτός 

διαγωνισμού τον οικονομικό φορέα «...» (β) εκδώσει απόφαση κατάπτωσης της 

εγγυητικής επιστολής συμμετοχής του και (γ) κινήσει σε βάρος του τη 

διαδικασία άρθρου 74 του ν. 4412/2016. Τα τμήματα που αφορά η προσφυγή 

έχουν 7.486.830,00 ευρώ εκτιμώμενης άνευ ΦΠΑ και προαιρέσεων, αξία και η 

προσφυγή ασκείται στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης 

για την παροχή υπηρεσιών παρασκευής –συσκευασίας και διανομής ζεστών 

γευμάτων (Σχολικά Γεύματα), σε μαθητές Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ως εξής 

:-για το σχολικό έτος 2021- 2022 για 158 διδακτικές ημέρες, -για το σχολικό έτος 

2022-2023 για 158 διδακτικές ημέρεςμε δυνατότητα παράτασης για 158 
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διδακτικές ημέρες για το σχολικό έτος 2023-2024, με κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, 

συνολικής προϋπολογισμένης δαπάνης 224.335.075,22 € πλέον Φ.Π.Α., που 

απεστάλη για δημοσίευση στην ΕΕΕΕ την 15-10-2020 και δημοσιεύθηκε στο 

ΚΗΜΔΗΣ με Μοναδικό ΑΔΑΜ … την 21-10-2020 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. … και ποσού 15.000 ευρώ. 

2. Επειδή, στο πλαίσιο διαδικασίας εμπίπτουσας στην αρμοδιότητα 

της ΑΕΠΠ λόγω αξίας και χρόνου αποστολής προς δημοσίευση, εμπροθέσμως 

και μετ’ εννόμου συμφέροντος ασκείται η από 22-7-2021 προσφυγή του 

αποδεκτού στο ως άνω τμήμα προσφεύγοντα προσφεύγοντα κατά της  από 12-

7-2021 κοινοποιηθείσας εκτελεστής πράξης περάτωσης σταδίων 

δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών και οικονομικών προσφορών, καθ’ ο 

μέρος κρίθηκε αποδεκτός ο ως άνω συνδιαγωνιζόμενος.  Η δε προσφυγή δεν 

προκύπτει ως προδήλως απαράδεκτη ή ουσία αβάσιμη. 

3. Επειδή, η τυχόν πρόοδος της διαδικασίας στο στάδιο 

δικαιολογητικών κατακύρωσης, ενδέχεται να δημιουργήσει περαιτέρω διαφορές 

ως προς το στάδιο αυτό, που θα περιπλέξουν περαιτέρω τη διαδικασία, εις 

βάρος της αναθέτουσας και των διαγωνιζομένων, χωρίς άλλωστε η μη πρόοδος 

στο στάδιο αυτό πριν την εκκαθάριση της νυν διαφοράς να οδηγήσει σε κάποια 

τελική καθυστέρηση της διαδικασίας, η οποία διακινδυνεύεται περισσότερο από 

τη δημιουργία νέων διαφορών και έκδοση νέων εκτελεστών πράξεων, 

υποβάλλοντας άλλωστε τον προσωρινό ανάδοχο σε ενδεχομένως άσκοπο 

φόρτο προσκόμισης δικαιολογητικών κατακύρωσης, πριν κριθεί η νομιμότητα 

της περί του προηγουμένου σταδίου, εκτελεστής πράξης. 
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4. Επειδή, επομένως πρέπει να διαταχθούν προσωρινά μέτρα και να 

ανασταλεί η πρόοδος της διαδικασίας στα τμήματα 1, 16, 41 και 53, μέχρι την 

έκδοση Απόφασης επί της προσφυγής. 

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

Διατάσσει αυτεπάγγελτα Προσωρινά Μέτρα. 

Αναστέλλει την πρόοδο της διαδικασίας μέχρι την έκδοση Απόφασης 

επί της προσφυγής, όσον αφορά τα τμήματα 1, 16, 41 και 53. 

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στις 30-7-2021. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΕΝΟΣ 

 


