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Συνήλθε στην έδρα της στις 26 Σεπτεμβρίου 2019 με την εξής 

σύνθεση: Άννα Χριστοδουλάκου Πρόεδρος, Μιχαήλ Οικονόμου-Εισηγητής και 

Ευαγγελία Μιχολίτση, Μέλη (υπ’ αριθμ. 56/2019 Πράξη του Προέδρου της 

Α.Ε.Π.Π.). 

Για να εξετάσει την από 26.08.2019 προδικαστική προσφυγή με Γενικό 

Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) Α.Ε.Π.Π. 1067/27.08.2019 της προσφεύγουσας με 

την επωνυμία « …..»,που εδρεύει στο ….. Τ.Κ. ….., όπως νόμιμα 

εκπροσωπείται. 

Κατά της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «…..» και το 

διακριτικό τίτλο «…...» (εφεξής αναθέτουσα αρχή), νομίμως εκπροσωπούμενης. 

Με την προδικαστική προσφυγή η προσφεύγουσα επιδιώκει να γίνει 

δεκτή η υπό κρίση προδικαστική προσφυγή της και να ακυρωθεί η υπ’ αριθμ. 

24/2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ….. με την οποία: «Εγκρίνει 

και αποδέχεται το υπ' αριθμ. ….. (αρ.πρωτ. εισερχ. …..) Πρακτικό της 

Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών για τον ανοικτό 

διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΩΝ 

ΟΙΚΙΣΜΩΝ ….. ΚΑΙ …..», Κατακυρώνει την υπηρεσία στον διαγωνιζόμενο με 

την επωνυμία «…..», 3) Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της …... να υπογράψει την 

σχετική σύμβαση». 

Η συζήτηση άρχισε αφού άκουσε τον Εισηγητή. 

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα 

Σκέφτηκε κατά το Νόμο 
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1.Επειδή, προκηρύχτηκε Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός, με αρ. Πρωτ. 

….. Περίληψη Διακήρυξης και ΑΔΑΜ ….. 2019-04-04 με σφραγισμένες 

προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης 

σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό), για την ανάθεση της υπηρεσίας: 

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ….. ΚΑΙ …..», για χρονικό διάστημα από 

την 1η Μαΐου 2019 (ή την υπογραφή της σύμβασης εάν υπογράφει μετέπειτα) 

και για ένα έτος, συνολικού προϋπολογισμού 148.800,00 € 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και διατιθέμενη πίστωση σε βάρος του 

οικείου προϋπολογισμού 99.200,00 € για το οικονομικό έτος 2019 

(Κ.Α.62.07.0000) και 49.600,00 € για το οικονομικό έτος 2020 σε κωδικό που θα 

προβλεφθεί, με ημερομηνία ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ: 04/04/2019 & 

08/04/2019 η οποία έλαβε αύξοντα αριθμό στο ΕΣΗΔΗΣ ….. .  

2. Επειδή, για την άσκηση της κρινόμενης προσφυγής έχει κατατεθεί, 

πληρωθεί και δεσμευθεί το νόμιμο παράβολο κατά τις διατάξεις του άρθρου 363 

παρ.1 και 2 του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 5 παρ. 1 και 2 του Π.Δ. 39/2017 

(ηλεκτρονικό παράβολο αυτόματης δέσμευσης με κωδικό ….., εξοφληθέν 

δυνάμει του από 27.08.2019 αποδεικτικού εξόφλησης της Εθνικής Τράπεζας), 

ύψους 600,00 €. 

3. Επειδή, η προσφυγή έχει ασκηθεί με χρήση του τυποποιημένου 

εντύπου, σύμφωνα με το άρθρο 362 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 8 

παρ. 2 του ΠΔ 39/2017. 

4. Επειδή, η υπό κρίση προσφυγή, ενόψει του αντικειμένου του 

διαγωνισμού (υπηρεσίες), της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, χωρίς 

Φ.Π.Α., σύμφωνα με το άρθρο 345 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 1 

περ. α) του Π.Δ. 39/2018, καθώς και του χρόνου δημοσίευσης της Διακήρυξης, 

σύμφωνα με τα άρθρα 5 περ. β), 120 παρ. 1, 376 και 379 παρ. 7 του Ν. 

4412/2016, εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Βιβλίου IV του Ν. 

4412/2016 και στηνκαθ’ ύλην και κατά χρόνο αρμοδιότητα της Α.Ε.Π.Π. 
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5. Επειδή, με την υπό κρίση προσφυγή ζητείται η ακύρωση της υπ’ 

αριθμ. 24/2019 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ….. με την οποία: 

Εγκρίνει και αποδέχεται το υπ' αριθμ. ….. (αρ.πρωτ. εισερχ. …..) Πρακτικό της 

Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών για τον ανοικτό 

διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΩΝ 

ΟΙΚΙΣΜΩΝ ….. ΚΑΙ …..». 

                6.Επειδή, με την με ΓΑΚ ΑΕΠΠ 982/06.06.2019 προγενέστερη 

προδικαστική προσφυγή που είχε ασκήσει η προσφεύγουσα κατά της 

προσβαλλόμενης με την οποία εγκρίθηκαν τα υποβληθέντα από τον προσωρινό 

ανάδοχο δικαιολογητικά κατακύρωσης, επί της οποίας εκδόθηκε η απόφαση 

1078/2019 της ΑΕΠΠ η προσφεύγουσα δεν είχε προβάλει τον με την υπό 

εξέταση προσφυγή λόγο περί μη εμπρόθεσμης υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης από τον προσωρινό ανάδοχο. Ως εκ τούτου, οι σχετικοί 

ισχυρισμοί προβάλλονται ανεπικαίρως με τη νυν κρινόμενη προσφυγή και είναι 

απορριπτέοι για το λόγο αυτό. Ακόμη δε και εάν γινόταν δεκτό, ότι η 

προσφεύγουσα δεν είχε λάβει πλήρη γνώση της προσφοράς της 

παρεμβαίνουσας, αυτό δεν θα αποτελούσε λόγο άρσης του απαραδέκτου της 

προβολής του λόγου αυτού με την υπό εξέταση προσφυγή, αλλά θα 

δικαιολογούσε, ενδεχομένως, την έναρξη της προθεσμίας άσκησης της - άπαξ 

επιτρεπομένης - προδικαστικής προσφυγής από το χρονικό σημείο που η 

αιτούσα θα λάμβανε γνώση όλων των κρίσιμων στοιχείων του φακέλου, μεταξύ 

των οποίων και η πληττόμενη με την υπό εξέταση προσφυγή διαδικασία 

έκδοσης της προσβαλλόμενης, προκειμένου να μπορέσει να προβάλει 

πλημμέλειες αυτής από την αναθέτουσα αρχή. Εφόσον, επομένως, η αιτούσα 

άσκησε στις 06.08.2019 την άπαξ επιτρεπόμενη προδικαστική προσφυγή, 

προτού να λάβει, όπως η ίδια διατείνεται, πλήρη γνώση των κρίσιμων στοιχείων 

αναφορικά με την έκδοση της προσβαλλόμενης, στερείται πλέον της 

δυνατότητας να προβάλει νέους ισχυρισμούς κατά αυτής. 
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7. Επειδή, σε κάθε, δε, περίπτωση και όλως επικουρικώς, λεκτέο είναι ότι 

επί της ουσιαστικής βασιμότητας των ισχυρισμών της προσφεύγουσας έχουν 

ήδη διαληφθεί σκέψεις, με την παράθεση και ανάλυση των πραγματικών 

περιστατικών, στο σώμα της ήδη δημοσιευθείσας προαναφερόμενης υπ’ αριθμ. 

1078/2019 απόφασης της ΑΕΠΠ. Συνεπώς, τυχόν κρίση επί των ισχυρισμών 

αυτών, θα παρίστατο, σε κάθε περίπτωση, αλυσιτελής.  

            8. Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω, η κρινόμενη προδικαστική προσφυγή 

πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτως ασκηθείσα. 

 9. Επειδή ύστερα από την ανωτέρω σκέψη πρέπει να καταπέσει το 

κατατεθέν παράβολο. 

Για τους λόγους αυτούς 

Απορρίπτει την Προδικαστική Προσφυγή. 

Ορίζει την κατάπτωση του παραβόλου. 

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στις 26 Σεπτεμβρίου 2019 και εκδόθηκε 

στις 3 Οκτωβρίου 2019 στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη. 

 

                    Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕAΣ 

 

            Άννα Χριστοδουλάκου                    Ασπασία Χατζηπασχάλη 
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