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Η 

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

1ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

Συνήλθε στην έδρα της στις 20 Φεβρουαρίου 2019 με την εξής σύνθεση: 

Αγγελική Πουλοπούλου - Πρόεδρος, Δήμητρα Μπαχτσεβανίδου -Εισηγήτρια, 

και Μιχαήλ Διαθεσόπουλος, Μέλη. 

 

Για να εξετάσει το αίτημα λήψης προσωρινών μέτρων επί της από 08-2-

2019 Προδικαστικής Προσφυγής με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) - Αρχή 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)/ 173/11-2-2019  της Ένωσης 

Οικονομικών Φορέων με την επωνυμία  

«…» - «...» (εφεξής, προσφεύγων), νομίμως εκπροσωπούμενου (εφεξής, 

Προσφυγή). 

 

Κατά της αναθέτουσας αρχής «79 ΑΝΩΤΕΡΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΓΜΑΤΩΝ 

ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ/79 ΑΔΤΕ/4ο ΕΓ/ΙΙ», νομίμως εκπροσωπουμένης. 

 

Με την ως άνω Προσφυγή ο προσφεύγων ζητά να ακυρωθεί η από 7-2-

2019 και με στοιχεία Φ.600.164/10/1380 Σ.467 απόφαση κατακύρωσης της 

αναθέτουσας, με την οποία κατακυρώθηκε η διαδικασία διαπραγμάτευσης για 

την ανάδειξη ενός αναδόχου και την Σύναψη Σύμβασης Υπηρεσιών 

παρασκευής γευμάτων στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής (ΚΕ.Π.Υ.)/ Κέντρα 

Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) Νήσου Σάμου συνολικής χρονικής 

διάρκειας 21 ημερών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά, συνολικού προϋπολογισμού ανερχόμενου σε 

499.243,50 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για 4.050 άτομα, για χρονικό 

διάστημα 21 ημερολογιακών ημερών (έναρξη σίτισης 8 Φεβρουαρίου 19), στην 

ένωση εταιρειών «…» - «…» - «…», να απορριφθεί η προσφορά της εν λόγω 
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ένωσης λόγω μη πλήρους και νομότυπης προσκομιδής των απαραίτητων 

δικαιολογητικών, καθώς και να ανατεθεί η σύμβαση στον προσφεύγοντα. Η εν 

λόγω διακήρυξη με αριθμό Δ 02/2019 δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με Μοναδικό 

ΑΔΑΜ 19PROC004435849 την 8-2-2019. 

Με το ειδικότερο αίτημα προσωρινών μέτρων που περιλαμβάνει ο 

προσφεύγων στην Προσφυγή του, ζητά να ανασταλεί η πρόοδος της 

διαγωνιστικής διαδικασίας, και ιδίως η αναστολή της σύναψης της σύμβασης 

με την ως άνω ένωση εταιρειών, μέχρις εκδόσεως αποφάσεως Απόφασης από 

την Α.Ε.Π.Π.  

 

Η συζήτηση άρχισε, αφού το Κλιμάκιο άκουσε την  Εισηγήτρια. 

 

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα 

Σκέφτηκε κατά τον Νόμο 

 

1. Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 364 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 6 

του Π.Δ. 39/2017 η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής 

και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινής ακυρότητας, η 

οποία διαπιστώνεται με απόφαση του οικείου σχηματισμού της Α.Ε.Π.Π., εκτός 

εάν η Α.Ε.Π.Π. κατά τη διαδικασία χορήγησης προσωρινών μέτρων σύμφωνα 

με το άρθρο 15 του Π.Δ. 39/2017 αποφανθεί διαφορετικά, ήτοι κρίνει ότι δύναται 

να υπογραφεί η σχετική σύμβαση καίτοι έχει ασκηθεί προδικαστική προσφυγή.  

 

2. Επειδή, εν προκειμένω, όπως μας κοινοποίησε η αναθέτουσα αρχή 

με το από 20-02-2019 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η σύμβαση για τον 

εν λόγω διαγωνισμό έχει ήδη συναφθεί από 07-02-2019 (με μοναδικό ΑΔΑΜ 

στο ΚΗΜΔΗΣ 19SYMV004431077), ήτοι ήδη πριν την άσκηση της υπό κρίση 

Προσφυγής στις 08-02-2019. Ως εκ τούτου, η εξέταση κατ’ άρθρο 15 παρ. 1 

Π.Δ. 39/2017 καθίσταται αλυσιτελής, ενώ η υπό κρίση Αίτηση Αναστολής 

καθίσταται άνευ αντικειμένου. Για την ταυτότητα του λόγου αλυσιτελής 

καθίσταται και η εξέταση του άρ. 15 παρ. 3 Π.Δ. περί άρσης αυτοδικαίου 
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κωλύματος της σύμβασης, αφού αυτή έχει ήδη συναφθεί. 

 

3. Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω, η Αίτηση Αναστολής πρέπει να 

απορριφθεί ως άνευ αντικειμένου.  

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

Απορρίπτει την Αίτηση Αναστολής ως άνευ αντικειμένου. 

 

 

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στις 20-02-2019 και εκδόθηκε αυθημερόν. 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

 

ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΡΥΠΑΡΗΣ 

 

 


