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Η 

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

4ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

    ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Συνήλθε στην έδρα της, στις 18-01-2019, με την εξής σύνθεση: Νεκταρία-

Πηνελόπη Ταμανίδη, Πρόεδρος και Εισηγήτρια, Κωνσταντίνο Κορομπέλη και 

Κυριακή Σιδηροπούλου, Μέλη.  

Για να εξετάσει το αίτημα για Αναστολή και Λήψη Προσωρινών Μέτρων που 

σωρεύεται στην με Γεν. Αριθ. Κατ. ΑΕΠΠ 35/11-01-2019 προδικαστική προσφυγή 

του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «......................» και τον διακριτικό τίτλο 

«......................», που εδρεύει στην …………… και εκπροσωπείται νόμιμα (εφεξής 

προσφεύγων) κατά της αναθέτουσας αρχής με την επωνυμία «......................» 

(εφεξής αναθέτουσα αρχή).  

Με την προδικαστική προσφυγή, ο προσφεύγων επιδιώκει, κατόπιν ορθής 

εκτίμησης αυτής, την ακύρωση της προσβαλλόμενης υπ’ αριθ. πρωτ. ...................... 

διακήρυξης της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ την 

21.12.2018 και έλαβε κωδικό ΑΔΑΜ ......................, με τίτλο «......................», με 

αριθμό Διακήρυξης ......................, με CPV: ...................... (......................) και 

...................... (......................), με κριτήριο Ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, με 

συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ ......................, με συνολική εκτιμώμενη αξία ευρώ 

870.000,00€, απαλλασσόμενης του ΦΠΑ, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών 

......................, οι οποίες περιλαμβάνουν: I. Υλοποίηση Προγραμμάτων κατάρτισης 

διάρκειας 80 ωρών έκαστο και II. Πιστοποίηση των ωφελούμενων σε αντικείμενα της 

κατάρτισης, και συγκεκριμένα (την ακύρωση) α) του άρθρου 2.2.6. παρ. 2 εδ. α’ της 

προσβαλλομένης διακήρυξης του διαγωνισμού, όπου ορίζεται ότι: «Εμπειρία στην 

υλοποίηση αντίστοιχων έργων (συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και 

πιστοποίησης) που να αποδεικνύεται από την ολοκλήρωση τους κατά την τελευταία 

πενταετία (2013, 2014, 2015, 2016, 2017) πριν από την καταληκτική ημερομηνία 
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υποβολής των προσφορών», β) του άρθρου 2.1.6. της προσβαλλομένης 

διακήρυξης, όπου ορίζεται ότι: «Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 

«Εγγύηση Συμμετοχής» και 4.1. «Εγγύηση (Καλής Εκτέλεσης, Προκαταβολής)» 

εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της 

Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και 

έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 

εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού 

ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο 

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη 

διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση 

οικονομικό φορέα. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών 

φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου», γ) του 

άρθρου 2.1.4. της προσβαλλομένης διακήρυξης, όπου ορίζεται ότι: «2.1.4. Παροχή 

Διευκρινίσεων – Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται 

ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών, δηλαδή μέχρι την .................... (ώρα ........) και απαντώνται 

αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού, μέσω της Διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.» και δ) του άρθρου 2.2.2. παρ. 2 της 

προσβαλλομένης διακήρυξης, όπου ορίζεται ότι: «Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να 

ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 

προσφοράς  της παραγράφου 2.4.5. «Χρόνος ισχύος των προσφορών» της 

παρούσας, δηλαδή μέχρι την ......................... 2019, άλλως η προσφορά 

απορρίπτεται». 

 Στην προδικαστική προσφυγή του ο προσφεύγων σώρευσε και αίτημα για τη 

λήψη προσωρινών μέτρων, με το οποίο αιτείται να ανασταλεί, με την έκδοση 

απόφασης χορήγησης προσωρινών μέτρων, η διαγωνιστική διαδικασία και η 

πρόοδος αυτής μέσω της χορήγησης παράτασης του καταληκτικού χρόνου 

υποβολής προσφορών ή μέσω οιουδήποτε άλλου τρόπου κριθεί ως πρόσφορος 

από την ΑΕΠΠ.  

Αφού άκουσε την εισηγήτρια Νεκταρία – Πηνελόπη Ταμανίδη 

και μελέτησε το σύνολο των εγγράφων του φακέλου, 
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σκέφτηκε κατά νόμο και έκανε ομοφώνως δεκτά τα εξής : 

1. Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 366 (προσωρινά μέτρα) (ΦΕΚ Α’ 

147/08.08.2016) του ν. 4412/2016 και  το άρθρο 15  του π.δ. 39/2017 (Προσωρινά 

μέτρα) στο πλαίσιο του νομοθετικού πλαισίου για την παροχή έννομης προστασίας 

κατά το στάδιο ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων παρέχεται στην ΑΕΠΠ η 

δυνατότητα να διατάσσει την αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης 

ωσότου αποφανθεί για την προσφυγή καθώς και κάθε πρόσφορο μέτρο 

προκειμένου να επανορθωθεί η εικαζόμενη παράβαση ή να αποτραπεί η ζημία  των 

θιγόμενων συμφερόντων συμπεριλαμβανομένων μέτρων που αναστέλλουν τη 

διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης ή εκτέλεσης οποιασδήποτε απόφασης 

λαμβάνει η αναθέτουσα αρχή. Ειδικότερα, όπως σαφώς προκύπτει και από την 

αιτιολογική έκθεση του ν. 4412/2016 σχετικά με το άρθρο 366 του νόμου δίνεται η 

δυνατότητα στην ΑΕΠΠ να διατάσσει προσωρινά μέτρα προκειμένου να μην 

καταστεί αλυσιτελής η αποδοχή της προδικαστικής προσφυγής λόγω προόδου της 

διαγωνιστικής διαδικασίας 

2. Επειδή, για την άσκηση της ανωτέρω Προδικαστικής Προσφυγής 

προκύπτει πως έχει εκδοθεί το ηλεκτρονικό παράβολο υπέρ Ελληνικού Δημοσίου με 

κωδικό ...................... συνολικού ποσού 4.350,00 Ευρώ, σύμφωνα με την παρ. 2 του 

άρθρου 5 ΠΔ 39/2017 (363 παρ.2 Ν.4412/2016). Το εν λόγω ποσό ισούται με το 

νόμιμο παράβολο δεδομένου ότι η προϋπολογιζόμενη δαπάνη του διαγωνισμού στο 

πλαίσιο του οποίου προσφεύγει ο προσφεύγων ανέρχεται στο ποσό των 870.000,00 

Ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Το εν λόγω ποσό πληρώθηκε σύμφωνα με το προσκομιζόμενο e-

παράβολο αυτόματης δέσμευσης ποσού 4.350,00 Ευρώ, το οποίο έχει εκδοθεί για 

τον φορέα «Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), και επιπλέον 

έχει δεσμευτεί.   

3. Επειδή η προσφυγή ασκήθηκε με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου 

που παρατίθεται στο Παράρτημα Ι, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 του ΠΔ 

39/2017 και της παρ. 2 του άρθρου 362 του Ν. 4412/2016.  

4. Επειδή η προσφυγή έχει κατατεθεί εμπρόθεσμα, στις 10-01-2019, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ. 1 του ΠΔ 39/2017 και το άρθρο 361 



Αριθμός Απόφασης: Α 15 / 2019 

4 

 

παρ. 1 του Ν. 4412/2016. Ειδικότερα, εν προκειμένω, η τελευταία ημέρα της 

αποκλειστικής δεκαήμερης προθεσμίας άσκησης της προσφυγής έληξε στις 15-01-

2019, δεδομένου ότι ο προσφεύγων έλαβε πλήρη γνώση της προσβαλλομένης τις 

05-01-2019 οπότε αυτή αναρτήθηκε στον διαδικτυακό τόπο του ΚΗΜΔΗΣ. Η εν 

λόγω προσφυγή αναρτήθηκε στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. την 10-01-2019 και κοινοποιήθηκε 

αυθημερόν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην Α.Ε.Π.Π.  

5. Επειδή η ΑΕΠΠ είναι αρμόδια για την εξέταση της υπό κρίση 

προδικαστικής προσφυγής και λόγω ποσού (345 παρ.1 Ν.4412/2016, 6 παρ.1 

Ν.4412/2016).  

 6. Επειδή με την Προδικαστική Προσφυγή ο προσφεύγων ισχυρίζεται ότι η 

προσβαλλομένη διακήρυξη πρέπει να ακυρωθεί κατά το μέρος που περιλαμβάνει 

τους προσβαλλομένους όρους, όπως αυτοί αναλυτικά αναφέρονται στο σώμα της 

προσφυγής του, και τούτο -κατά τον προσφεύγοντα- διότι με τους προσβαλλομένους 

όρους παραβιάζονται οι αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και του 

αποτελεσματικού ανταγωνισμού, καθόσον: Α) επιτρέπεται η συμμετοχή εταιρειών 

που ήταν επιχειρηματικά ανενεργές και δε διαθέτουν την εκ του νόμου απαιτούμενη 

τεχνική καταλληλότητα, τουλάχιστον, κατά την τελευταία τριετία, κατά παράβαση της 

αρχής της ίσης μεταχείρισης και του αποτελεσματικού ανταγωνισμού, Β) δεν 

επιτρέπεται η έκδοση εγγυητικής επιστολής από ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την 

έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 

(Α΄13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ, όπως ρητώς προβλέπει το άρθρο 

72 παρ. 3 εδ. α’ του ν.4412/2016, στερώντας έτσι ένα σημαντικό εργαλείο που 

προτίθετο να ενεργοποιήσει ο προσφεύγων και Γ) η  διακήρυξη πάσχει σημαντικών 

ασαφειών, γεγονός που δημιουργεί σύγχυση στους διαγωνιζομένους και, 

συνεκδοχικά και στον προσφεύγοντα. Από τα ως άνω αναφερόμενα και αναλυτικώς 

εκτιθέμενα στην, σε συνδυασμό με τις οικείες νομικές διατάξεις, πιθανολογείται ότι 

δεν μπορεί να αποκλειστεί παράβαση του ενωσιακού και εθνικού δικαίου. Για την 

οριστική κρίση επί της προσφυγής, ωστόσο, απαιτείται ενδελεχής μελέτη της 

υπόθεσης, η οποία δεν μπορεί να εξαντληθεί στο περιορισμένο χρονικό διάστημα 

της εξέτασης αυτής για την έκδοση απόφασης επί της αιτήσεως αναστολής. 
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 7. Επειδή ο προσφεύγων πιθανολογείται ότι καταρχήν έχει έννομο συμφέρον 

για την άσκηση της υπό κρίση προσφυγής με, περαιτέρω, αίτημα και για την λήψη 

προσωρινών μέτρων, καθώς, όπως προκύπτει από την επισκόπηση της 

προσφυγής, τυγχάνει Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης, δραστηριοποιούμενο 

στον κλάδο που αφορά το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης σύμβασης και επιθυμεί 

να συμμετέχει υποβάλλοντας προσφορά στον Διαγωνισμό. Όπως ισχυρίζεται ο 

προσφεύγων, με την προσβαλλομένη διακήρυξη υποχρεώνεται να συμμετάσχει σε 

μια μη νόμιμη διαγωνιστική διαδικασία, όπου θα μπορούσαν παραδεκτώς να λάβουν 

μέρος οικονομικοί φορείς, οι οποίοι δεν είναι ικανοί να διασφαλίσουν την άρτια και 

προσήκουσα εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου, νοθεύοντας τοιουτοτρόπως τον 

ανταγωνισμό και θέτοντας σε κίνδυνο τα συμφέροντα του προσφεύγοντα και 

επιπλέον, παρεμποδίζεται η συμμετοχή του στο μέτρο που δεν μπορεί να 

προσκομίσει ο προσφεύγων εγγυητική επιστολή συμμετοχής που εκδίδεται από 

ασφαλιστική εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 3 εδ. α’ του ν. 

4412/2016, ενώ η προσβαλλομένη πάσχει ασαφειών που δημιουργούν σύγχυση και 

παρακωλύουν την ασφαλή συμμετοχή του προσφεύγοντα στην διαγωνιστική 

διαδικασία. Σημειώνεται ότι, από την επισκόπηση της προσφυγής του, 

πιθανολογείται ότι δεν προκύπτει να αναφέρονται ειδικοί λόγοι οι οποίοι εμποδίζουν 

τον προσφεύγοντα να συμμετάσχει στον επίδικο Διαγωνισμό. Συνακόλουθα, κατά 

την ομόφωνη γνώμη του Κλιμακίου, διατηρείται επιφύλαξη κατά την οριστική 

απόφαση επί της προσφυγής να εξεταστεί ενδελεχώς το έννομο συμφέρον του 

προσφεύγοντα.  

  8. 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».  
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9. Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 366 του ν. 4412/2016: «1. Η 

ΑΕΠΠ μπορεί ύστερα από αίτημα του προσφεύγοντος ή αυτεπαγγέλτως και μετά από 

κλήση της αναθέτουσας αρχής προ τριών (3) ημερών να εκδώσει πράξη αναστολής 

εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης και να ορίσει τα κατάλληλα μέτρα έως ότου 

αποφανθεί για την προσφυγή και πάντως όχι πέραν της προθεσμίας που ορίζεται 

στην παράγραφο 1 του άρθρου 367 για την έκδοση απόφασής της. 2. Με την 

απόφαση της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να διατάσσονται προσωρινά μέτρα 

για να επανορθωθεί η εικαζόμενη παράβαση ή να αποτραπεί η ζημία των θιγόμενων 

συμφερόντων, στα οποία συμπεριλαμβάνονται μέτρα που αναστέλλουν τη διαδικασία 

ανάθεσης δημόσιας σύμβασης ή την εκτέλεση οποιασδήποτε απόφασης λαμβάνει η 

αναθέτουσα αρχή. 3. Η ΑΕΠΠ μπορεί να αποφασίσει να μη χορηγηθούν τα 

προσωρινά μέτρα της προηγούμενης παραγράφου αν κρίνει ότι, ύστερα από 

στάθμιση όλων των συμφερόντων που ενδέχεται να ζημιωθούν καθώς και του 

δημόσιου συμφέροντος, οι πιθανές αρνητικές συνέπειες από τη χορήγηση των 

προσωρινών μέτρων είναι περισσότερες από τα οφέλη. Η απόφαση να μη 

χορηγηθούν προσωρινά μέτρα δε θίγει τις λοιπές αξιώσεις που προβάλλει το 

πρόσωπο που έχει ζητήσει τη χορήγηση των εν λόγω μέτρων». 

10. Επειδή, περαιτέρω, τα ανωτέρω οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 366 

του Ν. 4412/2016 επαναλαμβάνονται και στις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δ. 

39/2017 (ΦΕΚ Α’ 64/04.05.2017). 

11. Επειδή, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του Ν.4412/2016, επί του 

άρθρου 366 αυτού, αναφέρεται ότι: «Δίδεται η δυνατότητα στην ΑΕΠΠ να διατάξει 

προσωρινά μέτρα προκειμένου να µην καταστεί αλυσιτελής η αποδοχή της 

προδικαστικής προσφυγής λόγω της προόδου της διαγωνιστικής διαδικασίας». 

12. Επειδή, συνακόλουθα, η απόφαση επί του αιτήματος αναστολής – λήψης 

προσωρινών μέτρων, σκοπεί να αποτρέψει τη δημιουργία ανεπανόρθωτων 

καταστάσεων ή δύσκολα αναστρέψιμων λόγω της προόδου του διαγωνισμού. 

Ετέρωθεν, δεν θα πρέπει και η ίδια η απόφαση να δημιουργεί τέτοιες καταστάσεις, 

οδηγώντας σε πλήρη ικανοποίηση του ασφαλιστέου δικαιώματος, αφού η ισχύς της 

είναι προσωρινή και δεν θα πρέπει να επηρεάζει κατά τούτο την απόφαση επί της 

προδικαστικής προσφυγής. Στο πλαίσιο αυτό, σκοπός της απόφασης επί αιτήματος 
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αναστολής – λήψης προσωρινών μέτρων είναι η διασφάλιση των αμφισβητούμενων 

δικαιωμάτων των προσφευγόντων μέχρι την οριστική κρίση της διαφοράς και 

ειδικότερα η ρύθμιση μέχρι τότε μιας κατάστασης προς αποτροπή επικείμενου 

κινδύνου ή ανεπανόρθωτης βλάβης ή ζημίας.  

13. Επειδή, τα ανωτέρω, άλλωστε, στοιχούν, κατά τα παγίως νομολογιακώς 

γενόμενα δεκτά και υπό το πρίσμα του προϊσχύσαντος νομοθετικού πλαισίου (Ν. 

3886/2010), που δεν διαφοροποιείται εν προκειμένω από το ισχύον πλαίσιο του Ν. 

4412/16, αναφορικά με το σύστημα παροχής προσωρινής έννομης προστασίας, 

κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης δημοσίων συμβάσεων, το οποίο 

αποσκοπεί στην προστασία όσων ενδιαφέρονται να τους ανατεθούν δημόσιες 

συμβάσεις, έναντι της βλάβης την οποία υφίστανται ή ενδέχεται να υποστούν από 

την πιθανολογούμενη εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής, παράβασης διατάξεων του 

ενωσιακού ή εθνικού δικαίου.  

 14. Επειδή κατόπιν των ανωτέρω, και δεδομένου ότι η προσφυγή δεν είναι 

προδήλως αβάσιμη αλλά, αντιθέτως εικάζεται παράβαση της νομοθεσίας θα πρέπει 

να ανασταλεί μέχρι να εκδοθεί η απόφαση της ΑΕΠΠ επί της υπό κρίση προσφυγής.  

15. Επειδή η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει αποστείλει εισέτι τις απόψεις της, ενώ 

από την επισκόπηση του φακέλου δεν προκύπτει ότι υφίστανται  ειδικοί λόγοι 

δημοσίου συμφέροντος για την αποφυγή καθυστέρησης στην πρόοδο του 

διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση, λόγοι, δημοσίου συμφέροντος επιτάσσουν εξίσου 

την τήρηση της νομιμότητας, κατά τη διαδικασία, των διαγωνισμών για τη σύναψη 

δημοσίων συμβάσεων, ώστε να γίνεται η ανάθεση σε νομίμως επιλεγέντα ανάδοχο 

(Ε.Α. ΣτΕ 840/2008). Συνεπώς, σταθμίζοντας το δημόσιο συμφέρον πρέπει να 

διαταχθεί η αναστολή προόδου της διαγωνιστικής διαδικασίας έως ότου δημοσιευθεί 

οριστική απόφαση από την ΑΕΠΠ επί της Προδικαστικής Προσφυγής. Εξάλλου 

σημειώνεται ότι η εξέταση της προσφυγής έχει οριστεί για την 31-01-2019, ήτοι σε 13 

ημέρες από την έκδοση της παρούσας, ενώ ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών στον Διαγωνισμό έχει ορισθεί η 29-01-2019.  Συνεπώς, σύμφωνα με τις 

διατυπώσεις του αποκλειστικού χρόνου του αρ. 367 παρ. 1 Ν. 4412/2016, δεν 

αναμένεται να καθυστερήσει υπέρμετρα η διαδικασία.  
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Για τους λόγους αυτούς 

Δέχεται το αίτημα αναστολής – ορισμού προσωρινών μέτρων του 

προσφεύγοντα.  

Αναστέλλει την περαιτέρω πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας της υπ’ 

αριθ. πρωτ. ...................... διακήρυξης της «......................», η οποία αναρτήθηκε στο 

ΚΗΜΔΗΣ την 21.12.2018 και έλαβε κωδικό ΑΔΑΜ ......................, με τίτλο 

«......................», με αριθμό Διακήρυξης ......................, με CPV: ...................... 

(......................) και ...................... (......................), με κριτήριο Ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-

τιμής, με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ ......................, με συνολική εκτιμώμενη αξία 

ευρώ 870.000,00€, απαλλασσόμενης του ΦΠΑ, με αντικείμενο την παροχή 

υπηρεσιών ......................, μέχρι την έκδοση απόφασης επί της Προδικαστικής 

Προσφυγής και ορίζει ως κατάλληλο μέτρο την μετάθεση της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής των προσφορών μετά την 20η Φεβρουαρίου 2019, ήτοι μετά 

είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία ορισμού εξέτασης (31-01-2019) της 

Προδικαστικής Προσφυγής.    

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στον Άγ. Ιωάννη Ρέντη στις 18-01-2019 και 

εκδόθηκε αυθημερόν.   

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

Νεκταρία – Πηνελόπη Ταμανίδη                                          Ευαγγελία Ζαφειράτου   

 


