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H ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

                               2ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

 

 

Συνήλθε στην έδρα της, στις 27.11.2019, με την εξής σύνθεση: 

Κωνσταντίνος Κορομπέλης Πρόεδρος, Μαρία Μανδράκη Εισηγήτρια και 

Νικόλαος Σαββίδης, Μέλη. 

Για να εξετάσει την από 22.10.2019 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 

(ΓΑΚ) - Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 1293/23.10.2019 

Προδικαστική Προσφυγή του οικονομικού φορέα με την επωνυμία 

«……………», που εδρεύει στο ……….., επί της ………., αρ. …, νομίμως 

εκπροσωπούμενης. 

Κατά του Γενικού Νοσοκομείου ….. και δη κατά της από 9.10.2019 

Έρευνας Αγοράς με τίτλο: «Υγειονομικό Υλικό» για την προμήθεια «Κασέτας 

Φακοθρυψίας με συνοδό μηχάνημα φακοθρυψίας με ασύρματο 

ποδοδιακόπτη» της ως άνω αναθέτουσας αρχής, για τους λόγους που 

αναφέρει στην υπό εξέταση προσφυγή της. Ετέρωθεν, η προσφεύγουσα 

αιτείτο όπως ανασταλεί η ισχύς εκτέλεσης της ως άνω προσβαλλόμενης 

πράξης (έρευνας αγοράς) μέχρι την έκδοση της παρούσας απόφασης, αίτημα 

το οποίο δεν έγινε δεκτό διά της με αρ. Α 499/2019 Απόφασης της ΑΕΠΠ. 

Κατά της παρεμβαίνουσας ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία 

«…………», η οποία εδρεύει στη ……….., επί της οδού …….., αρ. .., όπως 

νόμιμα εκπροσωπείται, η οποία άσκησε την από 5.11.2019 Παρέμβαση της, 

επί σκοπώ όπως απορριφθεί η ως άνω προσφυγή και διατηρηθεί η ισχύς της 

προσβαλλομένης. 

 

Η συζήτηση άρχισε, αφού άκουσε την Εισηγήτρια . 

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα, 

σκέφτηκε κατά το Νόμο 
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1. Επειδή, έχει κατατεθεί, πληρωθεί και δεσμευθεί το νόμιμο 

παράβολο, σύμφωνα με το άρθρο 363 παρ. 1 και 2 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 

Α΄ 147) και άρθρο 5 παρ. 1 και 2 του Π.Δ. 39/2017 (ΦΕΚ Α΄ 64), ποσού 

600,00€ (ηλεκτρονικό παράβολο με κωδικό 303501159959 1220 0009). 

2. Επειδή, η υπό κρίση Προδικαστική Προσφυγή, σύμφωνα με την 

παρ. 1 εδ. γ΄ του άρθρου 361 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 4 παρ. 1 εδ. γ΄ 

του Π.Δ.39/2017, έχει κατατεθεί εκπρόθεσμα, δεδομένου ότι η προσφεύγουσα 

δηλώνει στο έντυπο της προσφυγής της και δη στο σχετικό πεδίο αυτού, ότι 

έλαβε πλήρη γνώση της προσβαλλομένης την 11.10.2019 και ακολούθως η 

Προδικαστική Προσφυγή ασκήθηκε την  22.10.2019. Σύμφωνα δε με τις ως 

άνω διατάξεις του νόμου «1. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της 

αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής 

προσφυγής είναι: ... (γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή 

τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του 

ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα», εν προκειμένω και δεδομένου ότι η 

προσφεύγουσα δηλώνει ως ημερομηνία κατά την οποία έλαβε γνώση της 

προσβαλλόμενης πράξης την 11.10.2019, όφειλε να καταθέσει την προσφυγή 

της μέχρι και την 21.10.2019, ημέρα Δευτέρα, την οποία ωστόσο τύποις 

απαραδέκτως και εκπροθέσμως κατέθεσε, διά της αποστολής της με 

ηλεκτρονικό μήνυμα στην ΑΕΠΠ, την 22.10.2019 και ώρα 18:11 μ.μ. 

3. Επειδή, περαιτέρω, η προσφεύγουσα ισχυρίζεται στη προσφυγή 

της τα εξής: Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 905/09.10.2019 Έρευνα Αγοράς του Γ.Ν. 

……, προκηρύχθηκε -κατά το γράμμα της άνω έρευνας- διαδικασία συλλογής 

προσφορών για την προμήθεια «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» και 

συγκεκριμένα για την προμήθεια διακοσίων (200) κασετών φακοθρυψίας, με 

την άμεση παραχώρηση από την μειοδότρια εταιρεία συνοδού μηχανήματος 

φακοθρυψίας με ασύρματο ποδοδιακόπτη, για τις ανάγκες του Γ.Ν. ….., χωρίς 

ωστόσο αναγραφείσα ελάχιστη περίοδο ισχύος προσφορών και με κριτήριο 

κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. Η προσφεύγουσα εταιρεία παρόλο που 

διαθέτει στην ελληνική αγορά ιατροτεχνολογικά προϊόντα, μεταξύ των οποίων 

και τα ζητούμενα διά της [προσβαλλομένης] Έρευνας Αγοράς είδη, στο 
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πλαίσιο ειδικότερα της δραστηριότητας της αυτής, προμηθεύει διαχρονικά 

(και) το εν λόγω Νοσοκομείο με τα ως άνω είδη, λόγω των πλημμελειών 

εντούτοις της προκείμενης προσβαλλόμενης πράξης, δεν συμμετείχε στην εν 

λόγω έρευνα αγοράς, ισχυριζόμενη ότι τούτο έχει ως αποτέλεσμα να 

απωλέσει την σχετική προμήθεια. Τούτο δε ειδικότερα διότι η άνω Έρευνα 

Αγοράς για την προμήθεια Υγειονομικού Υλικού, υποστηρίζει η 

προσφεύγουσα, έχει εκδοθεί κατά παράβαση των κείμενων διατάξεων και 

αρχών της ευρωπαϊκής και ημεδαπής νομοθεσίας για την διεξαγωγή των 

δημοσίων διαγωνισμών και κυρίως κατά παράβαση της αρχής της διαφάνειας 

διενέργειας δημόσιων διαγωνισμών, κατά πλήρη δε καταστρατήγηση του Ν. 

4412/2016, δεδομένου ότι στις διατάξεις του ως άνω νόμου δεν προβλέπεται 

τέτοιου είδους διαδικασία. Στην προσβαλλομένη πράξη μάλιστα, 

παραπονείται η προσφεύγουσα, δεν αναφέρεται η προϋπολογισθείσα αξία 

των προς προμήθεια ειδών και μάλιστα μοναδικό στόχο έχει την συγκέντρωση 

προσφορών για την μετέπειτα σύναψη κατατετμημένων παράνομων 

συμβάσεων απευθείας ανάθεσης στους προμηθευτές, που έχουν ήδη 

υποβάλει την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά. 

Περαιτέρω, ισχυρίζεται η προσφεύγουσα ότι η προκήρυξη (διακήρυξη) για την 

προμήθεια αγαθών πρέπει να τυγχάνει της απαιτούμενης δημοσιότητας, κατά 

τα επιτασσόμενα στα άρθρα 61-67 του Ν. 4412/2016 και να περιλαμβάνει 

ειδικότερα τα οριζόμενα στο Παράρτημα V μέρος Γ του ως άνω Νόμου. Στο 

άρθρο 63 του Ν. 4412/2016 μάλιστα ορίζεται ότι «...Οι προκηρύξεις σύμβασης 

χρησιμοποιούνται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού για όλες τις 

διαδικασίες...» Τονιστέον συναφώς, ότι κατ’ άρθρ. 36 παρ. 1 του Ν. 

4412/2016, οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το 

ΕΣΗΔΗΣ σε όλα τα στάδια της διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων με 

εκτιμώμενη αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ χωρίς ΦΠΑ, και 

σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως διαδικασίας ανάθεσης και ανεξαρτήτως 

ποσού, να καταχωρούν στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ τα οριζόμενα στο άρθρο 38 του Ν. 

4412/2016. Εν προκειμένω, ωστόσο, για την διενέργεια του διαγωνισμού 

χρησιμοποιήθηκε από την αναθέτουσα αρχή η πλατφόρμα «iSupplies» και εξ 
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όσων δύναται να γνωρίζει η προσφεύγουσα, η προσβαλλόμενη πράξη δεν 

έχει αναρτηθεί στο ΚΗΔΜΗΣ ούτε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Ενόψει τούτων, ισχυρίζεται  

εν προκειμένω η προσφεύγουσα ότι η προσβαλλόμενη πράξη τυγχάνει 

ανυπόστατη λόγω της μη νόμιμης δημοσίευσής της. Πιο συγκεκριμένα, 

υποστηρίζει η προσφεύγουσα ότι παραβιάζονται κατ΄ ουσίαν διατάξεις νόμου, 

καθώς στην προσβαλλόμενη πράξη, η οποία τιτλοφορείται «Έρευνα Αγοράς» 

περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία, τα οποία προσιδιάζουν σε διαγωνιστική 

διαδικασία, ήτοι τα προς προμήθεια είδη, η έναρξη και η λήξη υποβολής 

προσφορών και το κριτήριο κατακύρωσης, εντούτοις, δεν φέρει 

προϋπολογισμό και δεν αναφέρονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ειδών. 

Δεδομένων των ανωτέρω, αιτείται η προσφεύγουσα όπως ακυρωθεί, άλλως 

τροποποιηθεί-μεταρρυθμιστεί, η προσβαλλόμενη από 09.10.2019 Έρευνα 

Αγοράς του Νοσοκομείου, δεδομένου και του εννόμου συμφέροντος της να 

συμμετάσχει σε ανοιχτό διαγωνισμό για την εν λόγω προμήθεια που οφείλει, 

σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, να διενεργήσει νομοτύπως το 

Νοσοκομείο.  

4. Επειδή, με το με αριθμ. πρωτ. οικ. 26387/1.11.2019 έγγραφο της 

η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει την έκθεση των απόψεων της, την οποία και 

κοινοποιεί στη προσφεύγουσα και παρεμβαίνουσα εταιρεία, αιτούμενη την 

απόρριψη της υπό κρίση προσφυγής ως απαραδέκτως ασκηθείσας. Πιο 

συγκεκριμένα, διατυπώνει η αναθέτουσα αρχή, μεταξύ άλλων, στο ως άνω 

έγγραφο των απόψεων της: «Στην προσβαλλόμενη με αριθ. 905/9-10-2019 

ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ζητείται η προμήθεια 

διακοσίων (200) τεμαχίων του είδους κασέτα φακοθρυψίας, με την άμεση 

παραχώρηση συνοδού μηχανήματος φακοθρυψίας με ασύρματο 

ποδοδιακόπτη, με κωδικό είδους 011701070 και μονάδα μέτρησης ανά 

τεμάχιο. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120) 

ημέρες, η δε τιμή της προσφοράς δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την Τιμή 

Παρατηρητηρίου (όπου υπάρχει). Περαιτέρω, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο 

Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, για το είδος με αριθμό μητρώου: 

45.2.2, όνομα υλικού: κασέτα φακοθρυψίας + tip, κατηγορία προϊόντος: 
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ΚΑΣΕΤΕΣ / ΠΑΚΕΤΑ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ (για διάφορα μηχανήματα 

φακοθρυψίας) και μονάδα μέτρησης: ανά τεμάχιο, η τρέχουσα τιμή είναι 

εξήντα πέντε ευρώ (65,00€) χωρίς Φ.Π.Α. Κατόπιν των ανωτέρω, καθίσταται 

προφανές ότι η εκτιμώμενη δαπάνη για την προμήθεια του εν λόγω είδους 

ανέρχεται μέχρι του ποσού των δέκα τριών χιλιάδων ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), 

ήτοι 200 τεμάχια X 65,00€ (τιμή τεμαχίου) = 13.000,00€. Ο προσφεύγων 

οικονομικός φορέας συμμετέχοντας στην με αριθ. 673/27-5-2019 ανακοίνωση 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Γενικού Νοσοκομείου ….., για την 

προμήθεια ενός (1) τεμαχίου του είδους κασέτες φακοθρυψίας συμβατές με 

μηχάνημα ……, με κωδικό είδους 011701070 και μονάδα μέτρησης ανά 

τεμάχιο, με το με αριθ. πρωτ. 569/29-5-2019 έγγραφό του υπέβαλε πίνακα 

οικονομικής προσφοράς, η οποία έλαβε στην εφαρμογή διαγωνισμών 

iSupplies τον αριθμό προσφοράς 673-1495, για το είδος με κωδικό: 

011701070, όνομα υλικού: κασέτα φακοθρυψίας + tip, μονάδα μέτρησης: 

τεμάχιο και κωδικό Παρατηρητηρίου Τιμών: 45.2.2, με τιμή προσφοράς 

πενήντα ένα ευρώ και πενήντα λεπτά (51,50 €) χωρίς Φ.Π.Α. Επειδή 

σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα «Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη 

αξία κατώτερη ή ίση των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), σε 

περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η 

προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της 

προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη 

συντέλεση της παράλειψης. Η ένσταση κατά της διακήρυξης ή της 

πρόσκλησης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του 

χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ ή την 

αποστολή της πρόσκλησης, κατά περίτττωση, μέχρι την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας 

αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της 

υποβολής των προσφορών». Επειδή η εκτιμώμενη δαπάνη για την προμήθεια 

του είδους με κωδικό 011701070 και αριθμό μητρώου Παρατηρητηρίου Τιμών 

45.2.2 ανέρχεται μέχρι του ποσού των δέκα τριών χιλιάδων ευρώ 
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(13.000,00€) χωρίς Φ.Π.Α. Επειδή ο περιεχόμενος στην υπό κρίση προσφυγή 

ισχυρισμός του προσφεύγοντα οικονομικού φορέα ότι προσφεύγει ενώπιον 

Σας, ενόψει του ότι η προσβαλλόμενη πράξη δεν αναφέρει την 

προϋπολογισθείσα δαπάνη και συνεπώς, η σύμβαση που θα συναφθεί 

ενδεχομένως είναι άνω των ενωσιακών ορίων, είναι αόριστος, αναληθής, 

αβάσιμος κατά το νόμο και την ουσία, απαράδεκτος, αναπόδεικτος και 

ανεπίδεκτος οποιασδήποτε δικαστικής εκτίμησης στο σύνολό του. [....] Επειδή 

η κρινόμενη προδικαστική προσφυγή ασκείται απαραδέκτως ενώπιον σας, 

καθόσον η εκτιμώμενη δαπάνη για την προμήθεια του εν λόγω είδους 

ανέρχεται μέχρι του ποσού των δέκα τριών χιλιάδων ευρώ (13.000,00€) χωρίς 

Φ.Π.Α. [...]» 

5. Επειδή, παρεμβαίνει η εταιρεία με την επωνυμία 

«…………………»,  με την από 5.11.2019 Παρέμβαση της, η οποία 

παρέμβαση ασκείται εν γένει παραδεκτώς και εμπροθέσμως, καθώς όπως 

αναφέρει και η παρεμβαίνουσα στο έντυπο της παρέμβασης της, η υπό κρίση 

προσφυγή της κοινοποιήθηκε την 30.10.2019, με την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 

26069/30.10.2019 πράξη διαβίβασης του Γενικού Νοσοκομείου ……., οπότε 

και έλαβε γνώση αυτής και η παρέμβαση ασκήθηκε εντός της νόμιμης 

δεκαήμερης προθεσμίας. Η παρεμβαίνουσα επιπροσθέτως έχει ενεστώς 

έννομο συμφέρον προς άσκηση της παρέμβασης της, επί σκοπώ διατήρησης 

της προσβαλλόμενης, καθώς, έχει ήδη υποβάλλει τη προσφορά της και 

συνεπώς έχει τη προσδοκία όπως της ανατεθεί και η υπόψη σύμβαση. 

6. Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του 

άρθρου 345 του Ν. 4412/2016: «Οι διατάξεις του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 

345 έως 374) εφαρμόζονται στις διαφορές που προκύπτουν κατά τη 

διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων του παρόντος νόμου, καθώς και 

τροποποίησης αυτών, με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων 

(60.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ και ανεξάρτητα από τη 

φύση τους...» σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 

360 με τίτλο Δικαίωμα άσκησης προσφυγής, που ορίζουν: «1. Κάθε 

ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη 
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σύμβαση του νόμου αυτού και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί 

ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά 

παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής 

νομοθεσίας, υποχρεούται, πριν από την υποβολή των προβλεπόμενων στον 

Τίτλο 3 ένδικων βοηθημάτων, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον 

της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής» 

καθώς και των διατάξεων του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016 με τίτλο 

Ενστάσεις που ασκούνται κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων 

με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς 

Φ.Π.Α.) – Παράβολο - Δικαστική Προστασία, που ορίζουν ότι: «1. Για 

δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των εξήντα χιλιάδων 

(60.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή 

παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε 

(5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης. Η 

ένσταση κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης υποβάλλεται σε προθεσμία 

που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση 

της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ ή την αποστολή της πρόσκλησης, κατά 

περίπτωση, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 2. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία 

αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας 

δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει 

και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 376 παράγραφος 11. Στην 

περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η 

ανάθετουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των 

ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το 

παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, 

η καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό 

(1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί 

δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας 
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αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον 

διοικητικό όργανο.[...]. 3. [...] 4. Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης της 

παραγράφου 1 και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης. Κατά τα 

λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 

διαδικασίας. 5. Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την 

αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της πράξης ή της παράλειψης της 

Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης της 

προηγούμενης παραγράφου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της 

αναθέτουσας αρχής, κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). [...]». 

7. Επειδή, από τις προδιαληφθείσες διατάξεις και τα πραγματικά 

δεδομένα της προκείμενης υπόθεσης, προκύπτει ότι η εκτιμώμενη αξία της 

υπόψη σύμβασης δεν ξεπερνά τα 13.000,00€ άνευ ΦΠΑ, συνεπώς και για το 

λόγο τούτο απαραδέκτως και αναρμοδίως ασκήθηκε η υπό κρίση προσφυγή 

ενώπιον της ΑΕΠΠ. 

8. Επειδή, ενόψει των ως άνω γενόμενων δεκτών και ιδίως στις 

σκέψεις 2 και 7, η εν λόγω προσφυγή πρέπει να απορριφθεί ως απαραδέκτως 

ασκηθείσα και η παρέμβαση αντιστοίχως, διά της προβολής των σχετικών 

λόγων περί απαράδεκτης άσκησης της ως άνω προσφυγής, να γίνει δεκτή.  

9. Επειδή, κατ΄ ακολουθίαν το παράβολο θα πρέπει να καταπέσει 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 363 του Ν. 

4412/2016 

 

 

Για τους λόγους αυτούς 

 

Απορρίπτει τη Προσφυγή. 

Δέχεται τη Παρέμβαση 

Ορίζει τη κατάπτωση του παραβόλου.  
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Κρίθηκε και αποφασίστηκε στον Άγ. Ιωάννη Ρέντη στις 27 Νοεμβρίου 2019 

και εκδόθηκε στον ίδιο τόπο στις 12 Δεκεμβρίου 2019. 

 

           Ο Πρόεδρος                  Η Γραμματέας 

 

 

Κωνσταντίνος Πολ. Κορομπέλης                         Τζέιμυ Γιάννακα 

 


