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Η 

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

1ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 

Συνεδρίασε την 29-6-2021 με την εξής σύνθεση: Χρήστος Σώκος 

Πρόεδρος, Μιχαήλ Διαθεσόπουλος, Εισηγητής και Ιωάννα Θεμελή, σε 

αναπλήρωση της Αγγελικής Πουλοπούλου, Μέλος. 

Για να εξετάσει το Αίτημα Προσωρινών Μέτρων, όσον αφορά την από 

18-6-2021 Προδικαστική Προσφυγή με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 1262/22-6-2021 του οικονομικού 

φορέα με την επωνυμία «...», νόμιμα εκπροσωπούμενου. 

Κατά της αναθέτουσας αρχής «ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ...», 

νομίμως εκπροσωπουμένης. 

Με την ως άνω προδικαστική προσφυγή, ο προσφεύγων ζητά την 

ακύρωση της με αρ. ...Απόφασης  της ..., στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάθεσης 

δημόσιας σύμβασης για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ,  εκτιμώμενης άνευ ΦΠΑ αξίας 383.643,55 ευρώ, 

που απεστάλη για δημοσίευση στην ΕΕΕΕ την 16-10-2020 και δημοσιεύθηκε 

στο ΚΗΜΔΗΣ την 19-10-2020 με Μοναδικό ΑΔΑΜ … και στο ΕΣΗΔΗΣ με 

συστημικό α/α ... Η αναθέτουσα υπέβαλε τις από 25-6-2021 Απόψεις της περί 

των προσωρινών μέτρων. 

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 1.400,00 

ευρώ. 

2. Επειδή, στο πλαίσιο διαδικασίας εμπίπτουσας στην αρμοδιότητα 

της ΑΕΠΠ λόγω αξίας και χρόνου αποστολής προς δημοσίευση,  ασκείται η 

από 18-6-2021 προσφυγή κατά της από 8-6-2021 κοινοποιηθείσας εκτελεστής 

πράξης περάτωσης σταδίων δικαιολογητικών κατακύρωσης, καθ’ ο μέρος 

απεκλείσθη ο προσφεύγων. Η δε προσφυγή δεν προκύπτει ως εν όλω 

προδήλως απαράδεκτη ή ουσία αβάσιμη. 

3. Επειδή, κατ’ άρ. 364 Ν. 4412/2016, η άσκηση της προσφυγής 

κωλύει τη σύναψη της σύμβασης και ενώ δεν υφίσταται πλέον άλλο στάδιο της 

διαδικασίας. Πλην όμως, τονίζεται ότι η προσφυγή στρέφεται κατά του 

αποκλεισμού του προσφεύγοντος κατά το στάδιο δικαιολογητικών 

κατακύρωσης, που κλήθηκε να υποβάλει στο πλαίσιο της ανάδειξής του ως 

προσωρινού αναδόχου στο τμήμα Ν ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ και όχι σε 

κάποιο τυχόν προγενέστερο στάδιο ή όσον αφορά βάσεις που επάγονταν τον 

αποκλεισμό του από τη συνέχιση της διαδικασίας επί των λοιπών τμημάτων της 

προσφοράς του. Αντίθετα, ήδη λήφθηκε υπόψη η προσφορά του και έλαβε 

μέρος στην κλήρωση με άλλες ισότιμες προσφορές και για τις άλλες ομάδες 

συμμετοχής, αναδεικνυόμενος όμως με κλήρωση ως προσωρινός ανάδοχος 

μόνο επί της ΟΜΑΔΑΣ Ν και χωρίς να κληθεί να υποβάλει δικαιολογητικά 

κατακύρωσης για κάθε άλλη ομάδα πέραν αυτής εφ’ ης έφερε ιδιότητα 

προσωρινού αναδόχου. Επομένως, το κατ’ άρ. 364 Ν. 4412/2016 κώλυμα 

σύναψης σύμβασης, ασχέτως παραβόλου που κατέβαλε ο προσφεύγων, το 

οποίο δεν δύναται να μεταβάλει το αντικείμενο της προσφυγής, που ορίζεται 

από το περιεχόμενο του αποκλεισμού του,  ως προς τη συμμετοχή του σε κάθε 

τμήμα της προσφοράς του και όχι ειδικώς επί του τμήματος όπου κληρώθηκε 

ως μειοδότης, περιορίζεται μόνο στην ΟΜΑΔΑ Ν της διαδικασίας. Άλλωστε, και 

αν θεωρηθεί ότι ο προσφεύγων σκοπούσε να στρέψει την προσφυγή του και 

κατά άλλων τμημάτων, τότε η προσφυγή είναι προδήλως απαράδεκτη λόγω 

έλλειψης εννόμου συμφέροντος και ούτως ή άλλως, συντρέχει πεδίο εφαρμογής 
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του άρ. 15 παρ. 3 ΠΔ 39/2017 περί άρσης κωλύματος σύναψης σύμβασης, το 

οποίο όμως, δεν υφίσταται, αφού ο ίδιος ο προσφεύγων στο αιτητικό του 

αναφέρεται σε ακύρωση της προσβαλλομένης, επί τω τέλει να γίνει δεκτή η 

συμμετοχή του στα τμήματα όπου μειοδότησε, άρα μόνο στην ομάδα Ν. Το 

γεγονός ότι ο προσφεύγων προβάλλει και επικουρικό αίτημα ακύρωσης του 

διαγωνισμού και επαναπροκήρυξής του με αλλαγή των όρων της διαδικασίας, 

ουδόλως μεταβάλλει τα ανωτέρω, αφού τέτοιο αίτημα, πλην από επικουρικό 

είναι προεχόντως και απαράδεκτο, αφού η ΑΕΠΠ δεν έχει αρμοδιότητα να 

επιβάλλει στην αναθέτουσα να ματαιώσει τη διαδικασία ούτε ο αποκλεισθείς 

προσφεύγων να επιδιώξει ματαίωση άλλων τμημάτων πέραν αυτών επί των 

οποίων ήδη απεκλείσθη 

4. Επειδή, επομένως το αίτημα προσωρινών μέτρων πρέπει να 

απορριφθεί ως αλυσιτελές. Να διατηρηθεί το κατ’ άρ. 364 Ν. 4412/2016 κώλυμα 

σύναψης σύμβασης για την ΟΜΑΔΑ Ν της διαδικασίας. 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

Απορρίπτει το Αίτημα Προσωρινών Μέτρων. 

Διατηρεί το κατ’ άρ. 364 Ν. 4412/2016 κώλυμα σύναψης σύμβασης για 

την ΟΜΑΔΑ Ν της διαδικασίας. 

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στις 29-6-2021. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΕΝΟΣ 

 


