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Η  

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

2ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

 

Συνήλθε στην έδρα της, στις 03.12.2019, με την εξής σύνθεση: Μαρία 

Μανδράκη, Πρόεδρος, Κωνσταντίνος Κορομπέλης και Νικόλαος Σαββίδης, Μέλη. 

Για να εξετάσει, την με ημερομηνία υπογραφής 27.10.2019 και με Γενικό 

Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) - Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 

1313/29.10.2019 Προδικαστική Προσφυγή της ένωσης εταιρειών με την επωνυμία 

«………», η οποία εδρεύει στη …….., όπως νομίμως εκπροσωπείται. 

Κατά του Δήμου .......…….., που εδρεύει στη …….., όπως νομίμως 

εκπροσωπείται.   

Της παρεμβαίνουσας εταιρείας με την επωνυμία «………», που εδρεύει 

…….., η οποία κατέθεσε την από 08.11.2019 Παρέμβασή της.  

Με την Προδικαστική Προσφυγή του η προσφεύγουσα επιδιώκει την 

ακύρωση της υπ’ αριθ. 469/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της ως άνω 

αναθέτουσας αρχής (εφεξής «η προσβαλλόμενη») με θέμα: «Έγκριση 1ου πρακτικού 

του διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών τροφίμων & ειδών Βασικής Υλικής 

Συνδρομής με χρηματοδότηση του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων (.....)», 

όπως τούτη εκδόθηκε στο πλαίσιο ηλεκτρονικής, ανοικτής διαδικασίας σύναψης 

δημόσιας σύμβασης, άνω των ορίων, που προκηρύχθηκε με την με αρ. πρωτ. 

.....Διακήρυξη του Δήμου ....... για την «Προμήθεια Ειδών Τροφίμων & Ειδών Βασικής 

Υλικής Συνδρομής (.....)» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας 

προς τους απόρους (.....) για τις ανάγκες του Δήμου ......., ενώ, επιπλέον, η 

προσφεύγουσα αιτείτο όπως ανασταλεί η περαιτέρω πρόοδος της ανωτέρω 

διαγωνιστικής διαδικασίας μέχρι την έκδοση απόφασης της Α.Ε.Π.Π. επί της 

παρούσας Προδικαστικής Προσφυγής, διαδικασία η οποία ανεστάλη με την υπ’ αριθ. 

Α 504,505/2019 απόφαση της Α.Ε.Π.Π. Ετέρωθεν, η παρεμβαίνουσα αιτείται όπως 

απορριφθεί η Προσφυγή και διατηρηθεί η προσβαλλόμενη, κατά το μέρος που έκανε 

δεκτή την προσφορά της. 
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Η εξέταση άρχισε, αφού άκουσε τον Εισηγητή, Κωνσταντίνο Κορομπέλη 

               Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα 

                     Σκέφτηκε κατά το Νόμο 

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 1.680,00€ (ηλεκτρονικό 

παράβολο με κωδικό ……..), δοθέντος ότι η προσφυγή ταύτη ασκείται για το τμήμα 1 

του διαγωνισμού, προϋπολογισμού 228.809,45€ άνευ ΦΠΑ και το Τμήμα 2 αυτού, 

προϋπολογισμού 106.619,45€ άνευ ΦΠΑ, ήτοι συνολικής αξίας 335.428,90€ χωρίς 

ΦΠΑ, εντούτοις το νόμιμο απαιτούμενο προς καταβολή ποσό ανέρχεται σε 

1.677,20€, το οποίο και καταπίπτει σε περίπτωση απόρριψης της Προσφυγής και 

συνεπώς θα πρέπει να επιστραφεί το ποσό των 2,80€ ως αχρεωστήτως καταβληθέν 

στην προσφεύγουσα, καθώς σε περίπτωση αποδοχής της προσφυγής της 

επιστρέφεται το σύνολο του ποσού του καταβληθέντος παραβόλου. 

2. Επειδή, με την υπ’ αριθ. .....Διακήρυξη του Δήμου ......., προκηρύχθηκε 

η διενέργεια ανοικτού, άνω των ορίων, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη 

αναδόχου για την προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής στο 

πλαίσιο του Επιχειρησιακού  Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 

Συνδρομής» του Ταμείου Βοήθειας προς τους απόρους (.....), συνολικής 

προϋπολογισθείσας αξίας  399.036,41€ άνευ ΦΠΑ (και 440.797,51€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), με  κριτήριο ανάθεσης αυτό της πλέον συμφέρουσας 

από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει τιμής, η οποία διακήρυξη καταχωρήθηκε 

στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ) στις 

10.5.2019 με ΑΔΑΜ …….. καθώς και στη διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), όπου έλαβε αύξοντα συστηµικό 

αριθµό …….. Ειδικότερα, αντικείμενο της οικείας σύμβασης είναι η προμήθεια 

τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου 

Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (.....), με σκοπό τη διανομή τους στους 

ωφελούμενους του Προγράμματος. Η προκείμενη σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι 

τμήματα: ΤΜΗΜΑ 1: «ΟΜΑΔΑ Α' ΤΡΟΦΙΜΩΝ», εκτιμώμενης αξίας 228.809,45€ 

πλέον ΦΠΑ 9% & 17%, ΤΜΗΜΑ 2: «ΟΜΑΔΑ Β' ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ», 

εκτιμώμενης αξίας 106.619,40€ πλέον ΦΠΑ 9%, ΤΜΗΜΑ 3: «ΟΜΑΔΑ Γ' ΕΙΔΩΝ 

ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 11.642,40€ πλέον ΦΠΑ 9% και ΤΜΗΜΑ 4: 
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«ΟΜΑΔΑ Δ'  ΒΑΣ. ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ», εκτιμώμενης αξίας 51.965,16€ πλέον 

ΦΠΑ 17%. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, προσφορές υποβάλλονται για 

ένα ή περισσότερα από τα ανωτέρω τμήματα, αρκεί να καλύψουν το σύνολο της 

ποσότητας για την συγκεκριμένη ομάδα τροφίμων. Η δε κατακύρωση θα γίνει στο 

μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης για την ομάδα ή τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των 

ειδών της συγκεκριμένης ομάδας, όπως αυτή αναλύεται στον συνοπτικό ενδεικτικό 

προϋπολογισμό της μελέτης. Δηλαδή αν ο υποψήφιος προμηθευτής επιθυμεί να 

υποβάλει προσφορά μόνο για την ομάδα π.χ. Β' Ειδών Κρεοπωλείου, θα πρέπει να 

δώσει ποσοστό έκπτωσης μόνο για την συγκεκριμένη ομάδα που τον ενδιαφέρει να 

του γίνει κατακύρωση, χωρίς να έχει την υποχρέωση να υποβάλει προσφορά και για 

τις υπόλοιπες ομάδες τροφίμων. Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά η οποία θα 

δίδεται για μέρος μόνο των ειδών ή των ποσοτήτων έκαστης ομάδας του 

διαγωνισμού. Κατά την κατακύρωση της σύμβασης της προμήθειας, το αρμόδιο 

γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογημένη εισήγησή του, μπορεί να προτείνει την 

κατακύρωση για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, που θα 

καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει 

το 15% για την παρούσα σύμβαση του διαγωνισμού προϋπολογισθείσας αξίας από 

100.001 και άνω ευρώ περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. στην περίπτωση της μεγαλύτερης 

ποσότητας σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ. 1 του Ν. 4412/2016. Η συνολική 

εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 440.797,51€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 9% & 17% ανάλογα τα είδη (προϋπολογισμός χωρίς 

ΦΠΑ: 399.036,41€ ΦΠΑ: 41.761,11€). Αναλυτική, τέλος, περιγραφή του φυσικού και 

οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο Παράρτημα Ι της οικείας 

διακήρυξης.  

3. Επειδή, ο επίδικος διαγωνισμός, ενόψει του αντικειμένου του 

(προμήθεια), της νομικής φύσης της αναθέτουσας αρχής, που αποτελεί μη κεντρική 

κυβερνητική αρχή και ανήκει στον υποτομέα ΟΤΑ, της ανωτέρω προϋπολογισθείσας 

δαπάνης του (άρθρο 345 παρ. 1 του Ν. 4412/2016) και του χρόνου αποστολής 

(10.05.2019) της προκήρυξης για δημοσίευση  στην Ε.Ε.Ε.Ε. (άρθρα 61, 120, 290, 

376 και 379 του Ν. 4412/2016), εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των οικείων 

διατάξεων του Βιβλίου IV του Ν. 4412/2016 και συνεπώς στη δικαιοδοσία της 

Α.Ε.Π.Π., ενώ έχει γίνει χρήση και του τυποποιημένου εντύπου (άρθρο 362 παρ. 2 

του Ν. 4412/2016 και άρθρο 8 παρ. 2 του Π.Δ. 39/2017).  

4. Επειδή, διά της ως άνω προσβαλλομένης απόφασης της αναθέτουσας 

αρχής και κατ΄ αποδοχήν του από 19.6.2019 1ου Πρακτικού  διενέργειας/αξιολόγησης 
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για τον υπό κρίση διαγωνισμό κατά …….. και κατά δεύτερον έγιναν αποδεκτές οι 

προσφορές, που υπέβαλαν οι παρακάτω διαγωνιζόμενοι: …… για τις Ομάδες Β και 

Γ, καθώς βρέθηκαν σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 

οικείας διακήρυξης. Κατά της απόφασης αυτής  στρέφεται η προσφεόυγουσα κατά το 

μέρος του αποκλεισμού της προσφοράς της για την Ομάδα Α΄ και Β΄ και την 

αποδοχή των προσφορών των εταιρειών …..για τους αναλυτικά αναφερόμενους 

στην Προσφυγή της λόγους,. 

5. Επειδή, η αναθέτουσα αρχή απέστειλε το υπ’ αριθ. 50152/ 06.11.2019 

έγγραφο απόψεων της επί των λόγων της Προσφυγής, με το οποίο αιτείται την 

απόρριψη της Προσφυγής και τη διατήρηση της προσβαλλόμενης απόφασης, κατά 

τα ειδικότερα αναφερόμενα σε αυτό. 

6. Επειδή, σύμφωνα με άρθρο 362 «Άσκηση προσφυγής - Άσκηση 

παρέμβασης» του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147), όπως η παρ. 1 αυτού 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 49 παρ. 3 του Ν. 4456/2017 (ΦΕΚ Α΄ 24), ορίζεται ότι 

«1. Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στον ηλεκτρονικό τόπο του 

διαγωνισμού. Σε περίπτωση που η διαγωνιστική διαδικασία δεν διενεργείται μέσω του 

ΕΣΗΔΗΣ, η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται στην ΑΕΠΠ. Η προδικαστική 

προσφυγή περιέχει τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά 

της». 

7. Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 3 και 4 του Π.Δ.39/2017 (ΦΕΚ 

Α΄ 64) «[…] 3. Η προσφυγή κατατίθεται στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού και 

κοινοποιείται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ΑΕΠΠ. Ως ημερομηνία 

υποβολής της προσφυγής θεωρείται η ημερομηνία ηλεκτρονικής καταχώρισης αυτής 

στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού. 4. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), η οποία πιστοποιείται από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Υποστήριξης 

του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του 

Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, ή σε περίπτωση που η 

διαγωνιστική διαδικασία δεν διενεργείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, η προδικαστική 

προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στην ΑΕΠΠ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-

mail) […]». 

8. Επειδή, σύμφωνα με την παρ. 1.1. του άρθρου 19 της υπ. αριθ. 

56902/215 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, (ΦΕΚ Β΄ 

1924/02.06.2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
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Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» «[...], οι 

Προδικαστικές Προσφυγές του Βιβλίου IV του ν.4412/16, κατατίθενται ηλεκτρονικά 

μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Συστήματος, στον ηλεκτρονικό τόπο 

του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική 

Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου 

Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη 

ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων 

πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 […]». 

9. Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 3.4 «Προδικαστικές Προσφυγές – 

Προσωρινή Δικαστική Προστασία» της υπό εξέταση Διακήρυξης «[...], η προδικαστική 

προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 

ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την 

ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή 

ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 

εγκεκριμένων πιστοποιητικών». 

10. Επειδή, περαιτέρω, το άρθρο 361 «Προθεσμία άσκησης της 

προσφυγής» του Ν. 4412/2016 ορίζει ότι «1. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης 

της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής 

είναι:  (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή 

τηλεομοιοτυπία ή  (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της 

προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν 

χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως,  (γ) δέκα (10) ημέρες από την 

πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα 

του ενδιαφερομένου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά 

προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) 

ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ […]», ενώ η διάταξη αυτή 

επαναλαμβάνεται στο άρθρο 4 του Π.Δ. 39/2017 «Κανονισμός εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών» (ΦΕΚ Α΄ 64).  

11. Επειδή, από την επισκόπηση του ηλεκτρονικού τόπου του 

διαγωνισμού προκύπτει ότι η υπό κρίση Προσφυγή κατατέθηκε στον ηλεκτρονικό 

τόπο αυτού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ως ορίζεται στις προαναφερόμενες διατάξεις 

αναφορικά με την παραδεκτή άσκηση αυτής, στις 07.11.2018 και ως εκ τούτου, 
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προκύπτει ότι η υπό κρίση Προσφυγή κατατέθηκε πέραν της κατά Νόμον, άρθρο 361 

του Ν. 4412/2016, προβλεπόμενης δεκαήμερης προθεσμίας, αφού η 

προσβαλλόμενη απόφαση, με το συνημμένο αυτής πρακτικό, κοινοποιήθηκε στις 

συμμετέχουσες στον διαγωνισμό εταιρείες, μέσω της διαδικτυακής πύλης του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στις 18.10.2018.  

12. Επειδή, εξάλλου η υπό κρίση Προδικαστική Προσφυγή κοινοποιήθηκε 

και με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην Α.Ε.Π.Π. και στην αναθέτουσα αρχή 

στις 27.10.2018, ενώ κατατέθηκε στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού κατά τα 

προαναφερόμενα στις 07.11.2019. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι η παρούσα 

Προσφυγή κοινοποιήθηκε στην Α.Ε.Π.Π. και στην αναθέτουσα αρχή εντός της 

δεκαήμερης προθεσμίας προς άσκηση της Προσφυγής, αλλά κατατέθηκε 

εκπροθέσμως – κατά την κατά Νόμον, προθεσμία του άρθρου 361 παρ. 1 περ. (α) 

του Ν.4412/2016, στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, αφού η προσφεύγουσα 

έλαβε γνώση της προσβαλλόμενης πράξης στις 18.10.2017, ως αποδεικνύεται από 

την ανάρτηση της προσβαλλόμενης στην πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., αλλά και η 

ίδια συνομολογεί (σελ. 4 της Προσφυγής), αφού κατατέθηκε στις 07.11.2019, μετά, 

δηλαδή τη λήξη της σχετικής δεκαήμερης προθεσμίας. Άλλωστε, η κοινοποίση της 

Προσφυγής το πρώτον, ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. με την αποστολή μηνύματος 

ηλεκτρονικού ταχυδροεμίου σε αυτήν, αλλά και στην αναθέτουσα αρχή, εντός της 

δεκαήμερης – κατά τις κείμενες, ανωτέρω αναφερόμενες, διατάξεις - δεν καθιστά 

παραδεκτή την άσκηση της Προσφυγής, καθώς ως εναργώς συνάγεται από τις 

ανωτέρω παρατεθείσες διατάξεις, επιβάλλεται για την παραδεκτή άσκηση της 

Προσφυγής (βλ. σκέψεις 6 - 10 της παρούσας) η κατάθεση αυτής εμπροθέσμως στον 

ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  

13. Επειδή, η υπό κρίση Προδικαστική Προσφυγή δεν έχει κατατεθεί 

εμπροθέσμως και παραδεκτώς, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες, στις σκέψεις 6 – 

10 της παρούσας, διατάξεις, κατά τα ανωτέρω, δοθέντος ότι κατά το κείμενο 

νομοθετικό πλαίσιο απαιτείτει η σωρρευτική συνδρομή και των δύο αυτών 

προ»υποθέσεων, ήτοι της εμπρόθεσμης άσκησης της Προσφυγής και της κατάθεσης 

αυτής στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού. Στην υπό κρίση περίπτωση, η 

Προσφυγή κατατέθηκε εκπροθέσμως, στις 07.11.2019 στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., η, δε, 

εμπρόθεσμη κοινοποίηση αυτής, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην 

Α.Ε.Π.Π., καίτοι ο διαγωνισμός διενεργείται μέσω της ηλεκτρονικής πύλης του 

Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και με συστημικό α/α ……, απαραδέκτως ασκήθηκε σε αυτήν, την 

Α.Ε.Π.Π.  
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14. Επειδή, επιπροσθέτως, της μη απόδειξης εμπρόθεσμης και 

παραδεκτής ηλεκτρονικής υποβολής της Προσφυγής μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στην 

νόμιμη προθεσμία κατά τα προλεχθέντα, ουδεμία τεχνική αδυναμία της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 8 του 

Π.Δ.39/2017, υφίστατο εκείνη τη χρονική στιγμή ώστε να δικαιολογείται η κατάθεση 

της Προσφυγής το πρώτον στην Α.Ε.Π.Π. Εξάλλου,  ούτε η προσφεύγουσα 

επικαλείται τέτοια τεχνική αδυναμία της ηλεκτρονικής αυτής πλατφόρμας, 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 8 του Π.Δ.39/2017, 

πολλώ δε μάλλον αποδεικνύει, προκειμένου να αιτιολογήσει την κατάθεση της 

Προσφυγής το πρώτον στην Α.Ε.Π.Π. και ως εκ τούτου η υπόψη Προσφυγή έχει 

ασκηθεί σε κάθε περίπτωση εκπροθέσμως. 

15. Επειδή, οι προϋποθέσεις του παραδεκτού που πρέπει να συντρέχουν  

κατά την άσκηση της Προδικαστικής Προσφυγής κρίνονται σε κάθε περίπτωση και 

αυτεπαγγέλτως από την Α.Ε.Π.Π. (πρβλ. ΣτΕ 2080/2016). 

16. Επειδή, η υπό κρίση Προδικαστική Προσφυγή, κατά τα προλεχθέντα, 

δεν έχει ασκηθεί νομίμως και κατ’ ακολουθίαν θα πρέπει να απορριφθεί ως 

απαράδεκτη, ενώ παρέλκει η εξέταση των προβαλλόμενων επί της ουσίας λόγων 

αυτής.  

17. Επειδή, παρεμβαίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 362 παρ. 

1 και 3 του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 7 του Π.Δ.39/2017, η εταιρεία με την 

επωνυμία «…….», η οποία κατέθεσε την από 08.11.2019 Παρέμβασή της. Εντούτοις, 

από τη θεώρησή της, προκύπτει ότι αυτή δεν φέρει προηγμένη ηλεκτρονική 

υπογραφή, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1.1. του άρθρου 19 της υπ. αριθ. 

56902/215 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, (ΦΕΚ Β΄ 

1924/02.06.2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και το άρθρο 3.4 

«Προδικαστικές Προσφυγές – Προσωρινή Δικαστική Προστασία»  της διακήρυξης 

(βλ. σκέψεις 8-9 της παρούσας), καθώς και οιοδήποτε άλλο στοιχείο υπογραφής και 

κατ’ ακολουθίαν τυγχάνει απορριπτέα ως απαράδεκτη.  

18. Επειδή, τούτων δοθέντων, η υπό κρίση Προσφυγή θα πρέπει να 

απορριφθεί ως απαράδεκτη, σύμφωνα με ό,τι κρίθηκε ανωτέρω, το παράβολο, δε, 

που κατέθεσε η προσφεύγουσα να καταπέσει (άρθρο 363 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 

και 5 παρ. 5 του Π.Δ. 39/2017) κατά το ποσό των 1.677,20€ και να επιστραφεί κατά 

το ποσό των 2,80€ ως αχρεωστήτως καταβληθέν, σύμφωνα με τα γενόμενα δεκτά 
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στη σκέψη 1, ομοίως, δε, θα πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη και η ασκηθείσα 

επ’ αυτής Παρέμβαση. 

Για τους λόγους αυτούς 

 

Απορρίπτει την Προσφυγή και την Παρέμβαση. 

Ορίζει την κατάπτωση του προσκομισθέντος παραβόλου, κατά το ποσό των 

1.677,20€ και την επιστροφή στην προσφεύγουσα κατά το ποσό των 2,80€. 

 

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στις 3 Δεκεμβρίου 2019 στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη και 

εκδόθηκε στον ίδιο τόπο στις 19 Δεκεμβρίου 2019.  

 

    Ο Πρόεδρος      Η Γραμματέας 

 

Κωνσταντίνος Πολ. Κορομπέλης               Τζέιμυ Γιάννακα  


