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Προσφυγή Αρ. 7/2016 

 
 

Μεταξύ: 
   SIGAN MANAGEMENT LTD      
        Αιτητών 
                     ν. 
 
   Κτηνιατρικών Υπηρεσιών 
        Αναθέτουσα Αρχή 
      
 
Αναθεωρητική Αρχή  
Προσφορών:    

 
 

    Γιώργος Αναστασίου, Προεδρεύων 
    Λοΐζος Κάππας, Μέλος 
    Σόλων Παπαθεοχάρους, Μέλος 
    Βασίλης Πάλµας, Μέλος 
     
 
 
Αιτητές:    SIGAN MANAGEMENT LTD                  
       Αντιπροσωπεύθηκε από τούς: 

1.  Αλεξία Κουντουρή Παπαευσταθίου, ∆ικηγόρο για ΤΑΣΣΟΣ 
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ∆.Ε.Π.Ε. 

          2.  Κώστα Παρτασίδη, Εκπρόσωπο της Εταιρείας 
 
 
Αναθέτουσα Αρχή:            Κτηνιατρικές Υπηρεσίες                          
            Αντιπροσωπεύθηκε από την: 
                                               Σωτηρία Γεωργιάδου, Κτηνιατρικός Λειτουργός 
 
 
 
 
Ηµεροµηνία έκδοσης Απόφασης Π.Μ.: 10η   Φεβρουαρίου, 2016. 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Ή ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Ή ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ Ή ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ          
ΑΡ. 7/2016 
 

Η παρούσα διαδικασία αφορά την εξέταση χορήγησης προσωρινών µέτρων για αναστολή της 

διαδικασίας ανάθεσης ή της εκτέλεσης πράξης ή απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής ή της 

υπογραφής της σύµβασης, στην προσφυγή µε αριθµό 7/2016 αναφορικά µε το ∆ιαγωνισµό 

αρ. 4/2015 µε τίτλο «Προσφορά για την παροχή υπηρεσιών για την επεξεργασία και τελική 

χρήση ή απόρριψη των ζωικών υποπροϊόντων κατηγορίας 1 και 2, µε την διαδικασία 

διαπραγµάτευσης βάσει του άρθρου 32(1)(α) του Ν.12 (Ι)/2006». 

 

Κατά την ενώπιον µας διαδικασία η εκπρόσωπος της Αναθέτουσας Αρχής ανέφερε ότι η 

σύµβαση έχει ήδη υπογραφεί από τις 31.12.2015. Συνεπώς, κατέληξε, δεν υπάρχει θέµα 

χορήγησης προσωρινών µέτρων.  

 

Η δικηγόρος των Αιτητών δήλωσε ότι, ενόψει της δήλωσης της Αναθέτουσας Αρχής ότι η 

σύµβαση έχει ήδη υπογραφεί, µε βάση το Ν. 104(Ι)/2010 δεν παρέχεται η δυνατότητα 

χορήγησης οποιωνδήποτε Προσωρινών Μέτρων και απέσυρε το σχετικό αίτηµα της όπως 

αυτό καταγράφεται στο Έντυπο της Προσφυγής. Ζήτησε παράλληλα όπως η ουσία της 

Προσφυγής, που αφορά αίτηµα για κήρυξη της ήδη συναφθείσας Σύµβασης ως ανενεργής, 

να εξεταστεί το συντοµότερο δυνατό. 

 

Αφού ακούσαµε και τις δύο πλευρές και µελετήσαµε τα σχετικά στοιχεία που τέθηκαν 

ενώπιον µας σε αυτό το στάδιο, µε δεδοµένο το γεγονός ότι η Αναθέτουσα Αρχή προχώρησε 

µε την υπογραφή της σύµβασης και θεωρεί τον εαυτό της δεσµευµένο και προχωρεί στην 

υλοποίηση του αντικειµένου της σύµβασης και, λαµβάνοντας υπόψη την καθορισµένη 

έκταση των εξουσιών µας, κρίνουµε ότι η χορήγηση προσωρινών µέτρων που να 

αναστέλλουν την υπογραφή της σύµβασης καθίσταται άνευ αντικειµένου.  

  

Ενόψει των πιο πάνω θεωρούµε ότι δεν έχουµε εξουσία χορήγησης προσωρινών µέτρων. 


