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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
 

Αριθ. Πρωτ. 261           Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2019 
 

ε συνέχεια της υπ' αρ. πρωτ. 8441/B3/1824/10.12.2018 απόφασης θετικής γνώμης 
της Ειδικής Τπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία»  αναρτήθηκε, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
από το ισχύον ενωσιακό και εθνικό δίκαιο, η  Διακήρυξη 01/2018 που αφορά στη 
σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών η οποία  εντάσσεται στα Τποέργα 1,2,3,5,6 
της Πράξης με τίτλο «ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΟΝ 
ΚΛΑΔΟ ΣΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΛΙΚΩΝ»  με Κωδικό ΟΠ 5002945, που έχει 
ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα 
και Καινοτομία 2014-2020». 
ύμφωνα με την ανωτέρω διακήρυξη, καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των 
προσφορών έχει οριστεί  η 29/01/2019 και ώρα 23.59, με αντίστοιχη ημερομηνία 
ανοίγματος προσφορών την 07/02/2019, ημέρα ΠΕΜΠΣΗ και ώρα 10:00 
τις 11/01/2019 κατατέθηκε η προδικαστική προσφυγή με Γεν. Αριθ. Κατ. ΑΕΠΠ 
35/11.01.2019  του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΚΕΝΣΡΟ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ (Κ.Ε.Κ.) ΕΤΡΩΕΡΓΑΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ 
ΕΣΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο: «Κ.Ε.Κ. ΕΤΡΩΕΡΓΑΙΑΚΗ»  κατά όρων της 
διακήρυξης.   
Με την υπ’ αρίθμ. Α 15/2019 απόφαση του 4ου Κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών, που  κοινοποιήθηκε  στην Ένωση την 18.01.2019,  έγινε 
δεκτό το αίτημα  αναστολής- ορισμού προσωρινών μέτρων της προσφεύγουσας 
εταιρείας και αναστέλλεται  η περαιτέρω  πρόοδος της διαγωνιστικής διαδικασίας 
μέχρι την έκδοση απόφασης επί της Προδικαστικής Προσφυγής και ορίζεται ως 
κατάλληλο μέτρο η  μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των 
προσφορών μετά την 20η Υεβρουαρίου 2019, ήτοι μετά είκοσι (20) ημερών από την 
ημερομηνία εξέτασης  της προδικαστικής προσφυγής, η οποία έχει προσδιοριστεί για 
την 31/01/2019. 
Σε συνέχεια των ανωτέρω η  ΠΕΔΜΕΔΕ, ως  Αναθέτουσα Αρχή, συμμορφούμενη 
με το διατακτικό της ως άνω αποφάσεως της ΑΕΠΠ, αναστέλλει τη διαγωνιστική 
διαδικασία και θα ορίσει  νέα καταληκτική ημερομηνία παραλαβής  προσφορών 
και  νέα ημερομηνία ανοίγματος προσφορών, που  θα ανακοινωθούν  εντός των 
επομένων ημερών κατόπιν  σχετικής απόφασης της Δ.Ε. της ΠΕΔΜΕΔΕ. 
 Κατά τα λοιπά και μέχρις εκδόσεως αποφάσεως  από την Α.Ε.Π.Π. επί της 
Προδικαστικής Προσφυγής η Διακήρυξη ισχύει  ως έχει. 

   
  Ο Πρόεδρος της ΠΕΔΜΕΔΕ 

         ΜΙΦΑΗΛ Δ. ΔΑΚΣΤΛΙΔΗ 
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