Αριθμός απόθαζης: 1083/2018

Η
ΑΡΥΗ ΕΞΕΣΑΗ ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΦΤΓΩΝ
4οΚΛΙΜΑΚΙΟ

Σπλήιζε ζηελ έδξα ηεο, ζηηο 29.11.2018, κε ηελ εμήο ζύλζεζε:
Νεθηαξία – Πελειόπε Τακαλίδε, Πξόεδξνο, Κσλζηαληίλνο Κνξνκπέιεο,
Δηζεγεηήο θαη Μηραήι Σεηξαδάθεο (σο λόκηκνο αλαπιεξσηήο ηνπ ηαθηηθνύ
κέινπο ηνπ 4νπ Κιηκαθίνπ, δπλάκεη ηεο ππ’ αξηζ. 75/2018 Πξάμεο ηνπ Πξνέδξνπ
ηεο Α.Δ.Π.Π.), Μέιε.
Γηα λα εμεηάζεη ηελ από 30.10.2018 (εκεξνκελία θαηαρώξεζεο ζην
δηαδηθηπαθό ηόπν ηνπ δηαγσληζκνύ ζην Δ.Σ.Ζ.ΓΖ.Σ.) Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή,
κε Γεληθό Αξηζκό Καηάζεζεο (ΓΑΚ) - Αξρή Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθώλ
Πξνζθπγώλ (ΑΔΠΠ) 1122/30.10.2018 ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία […], πνπ
εδξεύεη ζηε […], Λεσθ. […], αξ. […], όπσο λόκηκα εθπξνζσπείηαη.
Καηά ηνπ Ηδξύκαηνο Ηαηξνβηνινγηθώλ Δξεπλώλ Αθαδεκίαο Αζελώλ
(εθεμήο «Η.ΗΒ.Δ.Α.Α.») θαη θαηά ηεο ππ’ αξηζ. 3611/19.10.2018 απόθαζεο ηνπ
Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ απηνύ, θαη’ απνδνρήλ θαη εγθξίζεσο ηνπ
από 26.09.2018 ππ’ αξηζ. 2 Πξαθηηθνύ ηεο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο θαη
αμηνιόγεζεο

ηνπ

2409/03.07.2018

δηαγσληζκνύ,
Γηαθήξπμε

ηνπ

αλαθνξηθά
Η.ΗΒ.Δ.Α.Α.

κε
γηα

ηελ

ππ’

«Παξνρή

αξηζ.

Α.Π.

ππεξεζηώλ

θαζαξηόηεηαο ησλ ρώξσλ ηνπ Η.ΗΒ.Δ.Α.Α.».
Με ηελ Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή ηεο ε πξνζθεύγνπζα επηδηώθεη ηελ
αθύξσζε ηεο αλσηέξσ πξνζβαιιόκελεο κε ηελ νπνία απνξξίθζεθε ε
πξνζθνξά ηεο, θαζώο θαη ε πξνζθνξά ηεο έηεξεο δηαγσληδόκελεο εηαηξείαο
[…] θαη απνθαζίζηεθε ε καηαίσζε ηνπ αλσηέξσ δηαγσληζκνύ.
Ζ ζπδήηεζε άξρηζε αθνύ άθνπζε ηνλ Δηζεγεηή.
Αθνύ κειέηεζε ηα ζρεηηθά έγγξαθα
Σθέθηεθε θαηά ην Νόκν

1

Αριθμός απόθαζης: 1083/2018

1. Δπεηδή, κε ηελ ππ’ αξηζ. πξση. 2409/03.07.2018 Γηαθήξπμε ηνπ
Η.ΗΒ.Δ.Α.Α.», πξνθεξύρζεθε ειεθηξνληθόο, αλνηθηόο, δηεζλήο, δηαγσληζκόο κε
αληηθείκελν ηελ «Παξνρή ππεξεζηώλ θαζαξηζκνύ ησλ θηεξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ
θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ ηνπ Η.ΗΒ.Δ.Α.Α.», κε θξηηήξην αλάζεζεο ζύκβαζεο
ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο
πνηόηεηαο – ηηκήο, γηα ζύκβαζε εηήζηαο δηάξθεηαο, κε δηθαίσκα αλαλέσζεο γηα έλα
(1) επηπιένλ έηνο θαη ζπλνιηθό πξνϋπνινγηζκό αλεξρόκελν ζε 340.000,00 επξώ
πιένλ Φ.Π.Α. Ζ αλσηέξσ Γηαθήξπμε θαηαρσξήζεθε ζην Κεληξηθό Ζιεθηξνληθό
Μεηξών Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ (Κ.Ζ.Μ.ΓΖ.Σ) κε ΑΓΑΜ 18PROC003361822 θαη
ζηελ δηαδηθηπαθή πύιε ηνπ Δζληθνύ Σπζηήκαηνο Ζιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ
Σπκβάζεσλ (Δ.Σ.Ζ.ΓΖ.Σ.), ζηηο 03.07.2018, όπνπ έιαβε Σπζηεκηθό Αξηζκό: α/α
60870.

2. Δπεηδή, έρεη θαηαηεζεί, πιεξσζεί θαη δεζκεπζεί ην λόκηκν
παξάβνιν θαηά ην άξζξν 363 παξ. 1 θαη 2 ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ Α΄ 147) θαη
άξζξν 5 παξ. 1 θαη 2 ηνπ Π.Γ. 39/2017 (ΦΔΚ Α΄ 64), πνζνύ 1.700,00 €
(ειεθηξνληθό παξάβνιν κε θσδηθό 241496270958 1228 0096), ην νπνίν θαη
ππνινγίδεηαη ζε πνζνζηό 0,5% επί ηεο πξνϋπνινγηδόκελεο δαπάλεο ηεο
ζύκβαζεο, εθηηκώκελεο αμίαο ελ πξνθεηκέλσ 340.000,00 €, πιένλ Φ.Π.Α. Τν ελ
ιόγσ πνζό πιεξώζεθε ζύκθσλα κε ην πξνζθνκηδόκελν e-παξάβνιν
απηόκαηεο δέζκεπζεο, ην νπνίν έρεη εθδνζεί γηα ηνλ θνξέα «Αξρή Δμέηαζεο
Πξνδηθαζηηθώλ Πξνζθπγώλ (Α.Δ.Π.Π.) θαη ηελ πξνζθνκηδόκελε απόδεημε
πιεξσκήο.
3. Δπεηδή, ν επίδηθνο δηαγσληζκόο, ελόςεη ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ
(ππεξεζία), ηεο πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο ηνπ ύςνπο 340.000,00 € ρσξίο
Φ.Π.Α, ζύκθσλα κε ην άξζξν 345 παξ. 1 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ηνπ ρξόλνπ

απνζηνιήο ηεο Πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνύ πξνο δεκνζίεπζε ζηελ Υπεξεζία
Δθδόζεσλ ηεο Έλσζεο (26.06.2018), ζύκθσλα κε ηα άξζξα 61, 120, 290, 376

θαη 379 - όπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύνπλ - ηνπ Ν. 4412/2016, εκπίπηεη
ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Βηβιίνπ Η ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ζπλεπώο ππάγεηαη ζηε
δηθαηνδνζία ηεο Α.Δ.Π.Π. θαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ νηθείσλ δηαηάμεσλ ηνπ
Βηβιίνπ IV ηνπ Ν. 4412/2016.
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4. Δπεηδή, ζηνλ ππό θξίζε δηαγσληζκό ζπκκεηείραλ δύν (2)
νηθνλνκηθνί θνξείο, πνπ ππέβαιαλ θάθειν πξνζθνξάο, ε πξνζθεύγνπζα θαη ε
εηαηξεία […], κε ηηο ππ’ αξηζ. ζπζη. 103226/01-08-2018 θαη 105208/01-08-2018,
αληίζηνηρα, θαηαηεζείζεο πξνζθνξέο ηνπο. Τν Η.ΗΒ.Δ.Α.Α. κε ηελ ππ’ αξηζ. πξση.
2907/09-08-2018

/

72ΕΧ4694Φ7-538

απόθαζή

ηνπ

ελέθξηλε

ην

από

07/08/2018, ππ’ αξηζ. 1 Πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο θαη αμηνιόγεζεο
ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνύ θαη απνδέρηεθε ηηο πξνζθνξέο ησλ
εηαηξεηώλ […] θαη […] ζηα ζηάδηα ειέγρνπ θαη αμηνιόγεζεο δηθαηνινγεηηθώλ θαη
ειαρίζησλ

πξνϋπνζέζεσλ

ζπκκεηνρήο

θαη

ειέγρνπ,

αμηνιόγεζεο

-

βαζκνιόγεζεο ηερληθώλ πξνζθνξώλ. Σηε ζπλέρεηα έιαβε ρώξα ε ειεθηξνληθή
απνζθξάγηζε,

κέζσ

ηεο

δηαδηθηπαθήο

πύιεο

ηνπ

Δ.Σ.Ζ.ΓΖ.Σ.,

ησλ

(ππν)θαθέισλ ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ ηνπο θαη αμηνινγήζεθαλ απηέο από
ηελ αξκόδηα Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνύ, ε νπνία ζπλέηαμε ην από 26/09/2018,
ππ΄ αξηζ. 2, Πξαθηηθό ηεο, ην νπνίν εγθξίζεθε κε ηελ πξνζβαιιόκελε απόθαζε
θαη κε ηελ νπνία απνξξίθζεθε ε πξνζθνξά ηεο πξνζθεύγνπζαο κε ηελ
αηηηνινγία όηη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο ππνιείπεηαη ηνπ ειάρηζηνπ λόκηκνπ
εξγαηηθνύ θόζηνπο, απνξξίθζεθε ε ππνβιεζείζα πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο […]
δηόηη, ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο δελ θάιππηε ηηο απαηηήζεηο ηεο Γηαθήξπμεο,
όζνλ αθνξά ζην εκεξνκίζζην ηνπ πξνζσπηθνύ ζε ζπγθεθξηκέλνπο ρώξνπο ή
θαζήθνληα θαη ππνιείπνληαλ ηνπ ειάρηζηνπ λόκηκνπ εξγαηηθνύ θόζηνπο θαη,
ηέινο, καηαηώζεθε ε ππό εμέηαζε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία.
5. Δπεηδή, κε ην ππ’ αξηζ. πξση. Α.Π. 3876/07.11.2018 έγγξαθό ηεο,
ε αλαζέηνπζα αξρή εθθξάδεη ηηο απόςεηο ηεο επί ηεο ελ ιόγσ Πξνζθπγήο,
αλαθέξνληαο όηη απηή δελ έρεη αζθεζεί ζπλλόκσο θαη θαη’ αθνινπζίαλ ζα
πξέπεη λα απνξξηθζεί σο απαξάδεθηε, θαηά ηα εηδηθόηεξα ππνζηεξηδόκελα ζηηο
απόςεηο ηεο.
6. Δπεηδή, ζύκθσλα κε άξζξν 362 «Άζκηζη πποζθςγήρ - Άζκηζη
παπέμβαζηρ» ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ Α΄ 147), όπσο ε παξ. 1 απηνύ
αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 49 παξ. 3 ηνπ Ν. 4456/2017 (ΦΔΚ Α΄ 24),
νξίδεηαη όηη «1. Η πποδικαζηική πποζθςγή καηαηίθεηαι ηλεκηπονικά ζηον
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ηλεκηπονικό ηόπο ηος διαγωνιζμού. Σε πεπίπηωζη πος η διαγωνιζηική
διαδικαζία δεν διενεπγείηαι μέζω ηος ΔΣΗΓΗΣ, η πποδικαζηική πποζθςγή
καηαηίθεηαι ζηην ΑΔΠΠ. Η πποδικαζηική πποζθςγή πεπιέσει ηιρ νομικέρ και
ππαγμαηικέρ αιηιάζειρ πος δικαιολογούν ηο αίηημά ηηρ».
7. Δπεηδή, ζύκθσλα κε ην άξζξν 8 παξ. 3 θαη 4 ηνπ Π.Γ.39/2017
(ΦΔΚ Α΄ 64) «… 3. Η πποζθςγή καηαηίθεηαι ζηον ηλεκηπονικό ηόπο ηος
διαγωνιζμού και κοινοποιείηαι με μήνςμα ηλεκηπονικού ηασςδπομείος ζηην
ΑΔΠΠ. Ωρ ημεπομηνία ςποβολήρ ηηρ πποζθςγήρ θεωπείηαι η ημεπομηνία
ηλεκηπονικήρ καηασώπιζηρ αςηήρ ζηον ηλεκηπονικό ηόπο ηος διαγωνιζμού. 4. Σε
πεπιπηώζειρ

ηεσνικήρ

αδςναμίαρ

λειηοςπγίαρ

ηος

Δθνικού

Σςζηήμαηορ

Ηλεκηπονικών Γημοζίων Σςμβάζεων (Δ.Σ.Η.ΓΗ.Σ.), η οποία πιζηοποιείηαι από
ηη Γιεύθςνζη Ανάπηςξηρ και Υποζηήπιξηρ ηος Δ.Σ.Η.Γ.Η.Σ. ηηρ Γενικήρ
Γπαμμαηείαρ

Δμποπίος

και

Πποζηαζίαρ

Καηαναλωηή

ηος

Υποςπγείος

Οικονομίαρ, Ανάπηςξηρ και Τοςπιζμού, ή ζε πεπίπηωζη πος η διαγωνιζηική
διαδικαζία δεν διενεπγείηαι μέζω ηος ΔΣΗΓΗΣ, η πποδικαζηική πποζθςγή
καηαηίθεηαι ηλεκηπονικά ζηην ΑΔΠΠ μέζω ηλεκηπονικού ηασςδπομείος (e-mail)
…».
8. Δπεηδή, ζύκθσλα κε ηελ παξ. 1.1. ηνπ άξζξνπ 19 ηεο ππ. αξηζ.
56902/215 Απόθαζεο ηνπ Υπνπξγνύ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, (ΦΔΚ Β΄
1924/02.06.2017) «Τερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ
Δζληθνύ Σπζηήκαηνο Ζιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ (Δ.Σ.Ζ.ΓΖ.Σ.)»
«….., οι Πποδικαζηικέρ Πποζθςγέρ ηος Βιβλίος IV ηος ν.4412/16, καηαηίθενηαι
ηλεκηπονικά μέζω ηηρ λειηοςπγικόηηηαρ «Δπικοινωνία» ηος Σςζηήμαηορ, ζηον
ηλεκηπονικό ηόπο ηος διαγωνιζμού, επιλέγονηαρ καηά πεπίπηωζη ηην ένδειξη
«Πποδικαζηική Πποζθςγή» και επιζςνάπηονηαρ ηο ζσεηικό έγγπαθο ζε μοπθή
ηλεκηπονικού απσείος Portable Document Format (PDF), ηο οποίο θέπει
εγκεκπιμένη πποηγμένη ηλεκηπονική ςπογπαθή ή πποηγμένη ηλεκηπονική
ςπογπαθή με σπήζη εγκεκπιμένων πιζηοποιηηικών ζύμθωνα με ηην παπ. 3 ηος
άπθπος 8…».
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9. Δπεηδή, ζύκθσλα κε ην άξζξν 3.4 «Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο –
Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία» παξ. 2 ηεο ππό εμέηαζε Γηαθήξπμεο «….., η
πποδικαζηική πποζθςγή καηαηίθεηαι ηλεκηπονικά μέζω ηηρ λειηοςπγικόηηηαρ
«Δπικοινωνία» ηος ΔΣΗΓΗΣ ζηον ηλεκηπονικό ηόπο ηος διαγωνιζμού,
επιλέγονηαρ καηά πεπίπηωζη ηην ένδειξη «Πποδικαζηική Πποζθςγή» και
επιζςνάπηονηαρ ηο ζσεηικό έγγπαθο ζε μοπθή ηλεκηπονικού απσείος Portable
Document Format (PDF), ηο οποίο θέπει εγκεκπιμένη πποηγμένη ηλεκηπονική
ςπογπαθή ή πποηγμένη ηλεκηπονική ςπογπαθή με σπήζη εγκεκπιμένων
πιζηοποιηηικών».
10. Δπεηδή, πεξαηηέξσ, ην άξζξν 361 «Πποθεζμία άζκηζηρ ηηρ
πποζθςγήρ» ηνπ Ν. 4412/2016 νξίδεη όηη «1. Σε πεπίπηωζη πποζθςγήρ καηά
ππάξηρ

ηηρ

αναθέηοςζαρ

απσήρ,

η

πποθεζμία

για

ηην

άζκηζη

ηηρ

πποδικαζηικήρ πποζθςγήρ είναι: (α) δέκα (10) ημέπερ από ηην κοινοποίηζη ηηρ
πποζβαλλόμενηρ ππάξηρ ζηον ενδιαθεπόμενο οικονομικό θοπέα αν η ππάξη
κοινοποιήθηκε με ηλεκηπονικά μέζα ή ηηλεομοιοηςπία ή

(β) δεκαπένηε (15)

ημέπερ από ηην κοινοποίηζη ηηρ πποζβαλλόμενηρ ππάξηρ ζηον ενδιαθεπόμενο
οικονομικό θοπέα, αν σπηζιμοποιήθηκαν άλλα μέζα επικοινωνίαρ, άλλωρ, (γ)
δέκα (10) ημέπερ από ηην πλήπη, ππαγμαηική ή ηεκμαιπόμενη, γνώζη ηηρ
ππάξηρ πος βλάπηει ηα ζςμθέπονηα ηος ενδιαθεπομένος οικονομικού θοπέα.
Διδικά για ηην άζκηζη πποζθςγήρ καηά πποκήπςξηρ, η πλήπηρ γνώζη αςηήρ
ηεκμαίπεηαι μεηά ηην πάποδο δεκαπένηε (15) ημεπών από ηη δημοζίεςζη ζηο
ΚΗΜΓΗΣ …», ελώ ε δηάηαμε απηή επαλαιακβάλεηαη ζην άξζξν 4 ηνπ Π.Γ.
39/2017 «Κανονιζμόρ εξέηαζηρ Πποδικαζηικών Πποζθςγών ενώπιον ηηρ Απσήρ
Δξέηαζηρ Πποδικαζηικών Πποζθςγών» (ΦΔΚ Α΄ 64).
11. Δπεηδή, ε ππό θξίζε Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή θνηλνπνηήζεθε ην
πξώηνλ κε κήλπκα ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ζηηο 29.10.2018, εκέξα Γεπηέξα
θαη ώξα 7:15 κ.κ., ήηνη ηελ ηειεπηαία εκέξα ιήμεο ηεο δεθαήκεξεο, θαηά Νόκνλ,
πξνζεζκίαο ηνπ άξζξνπ 361 παξ. 1 πεξ. (α) ηνπ Ν.4412/2016 πξνο άζθεζε
ηεο Πξνζθπγήο, αθνύ ε πξνζθεύγνπζα έιαβε γλώζε ηεο πξνζβαιιόκελεο
πξάμεο

ζηηο

19.10.2017,

σο

απνδεηθλύεηαη

5
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ηεο
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πξνζβαιιόκελεο ζηελ πιαηθόξκα ηνπ Δ.Σ.Ζ.ΓΖ.Σ., αιιά θαη ε ίδηα
ζπλνκνινγεί (ζει. 7 ηεο Πξνζθπγήο) θαη ζε ώξα ιήμεσο ηνπ σξαξίνπ ηεο
Α.Δ.Π.Π., έιαβε δε αξηζκό Πξσηνθόιινπ Γεληθό Αξηζκό Καηάζεζεο (ΓΑΚ) /Αξρή
Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθώλ Πξνζθπγώλ (ΑΔΠΠ) 1122 θαη κε εκεξνκελία
30.10.2010, ηελ ακέζσο επόκελε εξγάζηκε εκέξα, σο λνκίκσο πξνβιέπεηαη.
Δληνύηνηο, ε θνηλνπνίεζε απηή, ην πξώηνλ, ελώπηνλ ηεο Α.Δ.Π.Π. δελ θαζηζηά
παξαδεθηή ηελ άζθεζε ηεο Πξνζθπγήο, θαζώο σο ελαξγώο ζπλάγεηαη από ηηο
αλσηέξσ παξαηεζείζεο δηαηάμεηο, επηβάιιεηαη γηα ηελ παξαδεθηή άζθεζε ηεο
Πξνζθπγήο (βι. ζθέςεηο 6 - 9 ηεο παξνύζαο) ε θαηάζεζε απηήο ζηνλ
ειεθηξνληθό ηόπν ηνπ δηαγσληζκνύ ζην Δ.Σ.Ζ.ΓΖ.Σ.
12. Δπεηδή, από ηελ επηζθόπεζε ηνπ ειεθηξνληθνύ ηόπνπ ηνπ
δηαγσληζκνύ πξνθύπηεη όηη ε ππό θξίζε Πξνζθπγή θαηαηέζεθε ζηνλ
ειεθηξνληθό ηόπν απηνύ ζην Δ.Σ.Ζ.ΓΖ.Σ., σο νξίδεηαη ζηηο πξναλαθεξόκελεο
δηαηάμεηο αλαθνξηθά κε ηελ παξαδεθηή άζθεζε απηήο, ζηηο 30.10.2018,
θέξνληαο ειεθηξνληθή ππνγξαθή, κε ζηνηρεία ρξνλνζήκαλζεο “Date and Time:
2018.10.30 09:11:44 +02:00”. Ψο εθ ηνύηνπ, πξνθύπηεη όηη ε ππό θξίζε
Πξνζθπγή θαηαηέζεθε πέξαλ ηεο θαηά Νόκνλ, άξζξν 361 ηνπ Ν. 4412/2016,
πξνβιεπόκελεο δεθαήκεξεο πξνζεζκίαο, αθνύ ε πξνζβαιιόκελε απόθαζε,
ππ’ αξηζ. πξση. 3611/19.10.2018 κε ην ζπλεκκέλν απηήο πξαθηηθό,
θνηλνπνηήζεθε ζηηο ζπκκεηέρνπζεο ζηνλ δηαγσληζκό εηαηξείεο, κέζσ ηεο
δηαδηθηπαθήο πύιεο ηνπ Δ.Σ.Ζ.ΓΖ.Σ. ζηηο 19/10/2018.
13. Δπεηδή, ε ππό θξίζε Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή δελ έρεη θαηαηεζεί
εκπξνζέζκσο, ζύκθσλα κε ηηο πξναλαθεξόκελεο, ζηηο ζθέςεηο 6 – 10 ηεο
παξνύζαο, δηαηάμεηο θαηά ηα αλσηέξσ, ήηνη κε θαηάζεζε απηήο ζην
Δ.Σ.Ζ.ΓΖ.Σ., αιιά κόλνλ θνηλνπνηήζεθε ζηελ Α.Δ.Π.Π., θαίηνη ν δηαγσληζκόο
δηελεξγείηαη κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πύιεο ηνπ Δ.Σ.Ζ.Γ.Ζ.Σ. θαη κε ζπζηεκηθό
α/α 60870.
14.

Δπεηδή,

πξνο

απόδεημε

ηνπ

ζρεηηθώο

πξνβαιιόκελνπ

ηζρπξηζκνύ ηεο, ε αλαζέηνπζα αξρή πξνζθνκίδεη ηα ζρεηηθά εθείλα έγγξαθα
(απεηθόληζε ηεο ειεθηξνληθήο νζόλεο ηνπ ηόπνπ ηνπ ππό θξίζε δηαγσληζκνύ, ην

6

Αριθμός απόθαζης: 1083/2018

από 30.10.2018 κήλπκα ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ πξνο ηελ Γεληθή
Γξακκαηεία Δκπνξίνπ θαη ην αξκόδην γξαθείν Τερληθήο Υπνζηήξημεο,
Δθαξκνγήο θαη Φξεζηώλ ηνπ Δ.Σ.Ζ.ΓΖ.Σ.), από ηα νπνία απνδεηθλύεηαη ε κε
ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο Πξνζθπγήο κέζσ ηνπ Δ.Σ.Ζ.ΓΖ.Σ. ζηελ λόκηκε
πξνζεζκία θαηά ηα πξνιερζέληα, ελώ επηπξνζζέησο αλαθέξεη όηη νπδεκία
ηερληθή αδπλακία ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο ηνπ Δ.Σ.Ζ.ΓΖ.Σ., ζύκθσλα κε
ηε δηάηαμε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Π.Γ.39/2017, πθίζηαην εθείλε ηε
ρξνληθή ζηηγκή ώζηε λα δηθαηνινγείηαη ε θαηάζεζε ηεο Πξνζθπγήο ην πξώηνλ
ζηελ Α.Δ.Π.Π.
15. Δπεηδή, ε πξνζθεύγνπζα νπδεκία ηερληθή αδπλακία ηεο
ειεθηξνληθήο απηήο πιαηθόξκαο, Δ.Σ.Ζ.ΓΖ.Σ., επηθαιείηαη ζύκθσλα κε ηε
δηάηαμε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Π.Γ.39/2017, πνιιώ δε κάιινλ
απνδεηθλύεη, πξνθεηκέλνπ λα αηηηνινγήζεη ηελ θαηάζεζε ηεο Πξνζθπγήο ην
πξώηνλ ζηελ Α.Δ.Π.Π. θαη σο εθ ηνύηνπ ε ππόςε Πξνζθπγή έρεη αζθεζεί
εθπξνζέζκσο.
16. Δπεηδή, νη πξνϋπνζέζεηο ηνπ παξαδεθηνύ πνπ πξέπεη λα
ζπληξέρνπλ θαηά ηελ άζθεζε ηεο Πξνδηθαζηηθήο Πξνζθπγήο θξίλνληαη ζε θάζε
πεξίπησζε θαη απηεπαγγέιησο από ηελ Α.Δ.Π.Π. (πξβι. ΣηΔ 2080/2016).
17. Δπεηδή, ε ππό θξίζε Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή, θαηά ηα
πξνιερζέληα, δελ έρεη αζθεζεί λνκίκσο θαη θαη’ αθνινπζίαλ ζα πξέπεη λα
απνξξηθζεί σο απαξάδεθηε, ελώ παξέιθεη ε εμέηαζε ησλ πξνβαιιόκελσλ επί
ηεο νπζίαο ιόγσλ απηήο.
18. Δπεηδή, ύζηεξα από ηελ πξνεγνύκελε ζθέςε, ην παξάβνιν πνπ
θαηέζεζε ε πξνζθεύγνπζα πνζνύ 1.700,00 € (ειεθηξνληθό παξάβνιν κε
θσδηθό 241496270958 1228 0096), πξέπεη λα θαηαπέζεη, ζύκθσλα κε ην
άξζξν 363 παξ. 5 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ην άξζξν 5 παξ. 5 ηνπ Π.Γ. 39/2017.

Για ηοσς λόγοσς ασηούς
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Απνξξίπηεη ηελ Πξνζθπγή.
Οξίδεη ηελ θαηάπησζε ηνπ πξνζθνκηζζέληνο παξαβόινπ (ειεθηξνληθό
παξάβνιν κε θσδηθό 241496270958 1228 0096) πνζνύ ρηιίσλ επηαθνζίσλ
επξώ (1.700,00 €).
Κξίζεθε θαη απνθαζίζηεθε ζηηο 29 Ννεκβξίνπ 2018 θαη εθδόζεθε ζηηο 11
Γεθεκβξίνπ 2018.

H Πρόεδρος

Η Γραμμαηέας

Νεκηαρία – Πηνελόπη Σαμανίδη

Γεωργία Παν. Νηεμερούκα
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