Αριθμός απόφασης: 364/2018

Η
ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
4ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ
Συνήλθε στην έδρα της στις 23 Απριλίου 2018 με την εξής σύνθεση:
Ιωάννης Κίτσος, Πρόεδρος, Χρυσάνθη Χαραλαμποπούλου, Εισηγήτρια και
Μαρία-Ελένη Σιδέρη, Μέλη.
Για να εξετάσει την από 30.03.2018 Προδικαστική Προσφυγή με Γενικό
Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) - Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)
299 της προσφεύγουσας εταιρίας με την επωνυμία «…» και τον διακριτικό τίτλο
«...», νομίμως εκπροσωπούμενης.
Κατά του Xαροκόπειου Πανεπιστημίου (εφεξής αναθέτουσα αρχή).
Με την Προδικαστική Προσφυγή η προσφεύγουσα εταιρία επιδιώκει,
όπως ακυρωθεί, η υπ΄ αριθμ. 1/2018 Διακήρυξη (αρ. πρωτ. 72131/8.03.2018)
της αναθέτουσας αρχής, η οποία εκδόθηκε στο πλαίσιο του δημόσιου ανοικτού
διεθνούς ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την σίτιση των φοιτητών του
Χαροκόπειου

Πανεπιστημίου,

προϋπολογισμού

€433.064,52

μη

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία θα λάβει υπόψη τη σταθερή τιμή
του ημερήσιου σιτηρεσίου ανά φοιτητή, η οποία ανέρχεται σήμερα στο ποσό
του ενός ευρώ και ογδόντα λεπτών (1,80€) μη συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α,

της

υπ΄

αριθμ.

Φ547452/Β3/9.05.2007

Κ.Υ.Α

των

Υπουργών

Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων (Συστημικός αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ:
55152).
Η

συζήτηση

άρχισε

αφού

άκουσε

την

Εισηγήτρια

Χαραλαμποπούλου.

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα

1

Χρυσάνθη

Αριθμός απόφασης: 364/2018

Σκέφτηκε κατά τον Νόμο
1. Επειδή, για την άσκηση της ανωτέρω Προδικαστικής Προσφυγής
προκύπτει

πως

έχει

προσκομιστεί

και

δεσμευτεί

το

υπ’

αριθμ.

19957490395805290006, ποσού €2.166,00 αναλογούν Παράβολο υπέρ
Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τα άρθρα 363 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 (Α΄
147) και 5 παρ. 1 του Π.Δ. 39/2017 «Κανονισμός Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών ενώπιον της ΑΕΠΠ» (Α΄ 64) (εφεξής Κανονισμός).
2. Επειδή, η προσφεύγουσα εταιρία άσκησε την από 30.03.2018
Προδικαστική Προσφυγή της, με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης ΑΕΠΠ/299, με
χρήση του τυποποιημένου εντύπου της Α.Ε.Π.Π, όπως προβλέπεται από τα
άρθρα 362 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 και 8 παρ. 2 του Κανονισμού.
3. Επειδή, η ως άνω Προδικαστική Προσφυγή στρέφεται κατά πράξης
που εκδόθηκε στο πλαίσιο δημόσιου, διεθνούς, ανοικτού, ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού,

συνολικού

προϋπολογισμού

€433.064,52

μη

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, ανώτερου του ορίου που θεσπίζεται στο άρθρο
345 του Ν. 4412/2016 για την καθ’ ύλη αρμοδιότητα της Α.Ε.Π.Π, ενώ επιπλέον
θεμελιώνεται και η κατά χρόνο αρμοδιότητά της, όπως απαιτείται από τις
μεταβατικές

διατάξεις

του

άρθρου

379

παρ.

7

του

Ν.

4412/2016,

τροποποιηθείσας της διάταξης, δυνάμει του άρθρου 43 παρ. 4 του Ν.
4487/2017 (Α΄ 116), δεδομένου ότι η αντίστοιχη διαγωνιστική διαδικασία
εκκίνησε μετά τις 26.06.2017.
4. Επειδή, η οικεία αναθέτουσα αρχή, στο με αρ. πρωτ. 72506/4.04.2018
έγγραφο απόψεών της επί της εξεταζόμενης Προδικαστικής Προσφυγής προς
την Αρχή, ισχυρίζεται ότι η με αριθμό ΓΑΚ ΑΕΠΠ 299/30.03.2018 Προδικαστική
Προσφυγή ασκήθηκε εκπρόθεσμα, γιατί η προσφεύγουσα έλαβε γνώση της
προσβαλλόμενης

Διακήρυξης,

σε

προγενέστερη

της

δηλούμενης

στην

Προδικαστική Προσφυγή ημερομηνία (ήτοι την 24.03.2018). Πιο συγκεκριμένα,
το γεγονός ότι η προσφεύγουσα υπέβαλε στις 15.03.2018, αίτηση προς το
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, για να επισκεφτεί – σύμφωνα με το σχετικό άρθρο

2

Αριθμός απόφασης: 364/2018

2.4.3.2. («Τεχνική Προσφορά») παρ. 6 της επίμαχης Διακήρυξης – στους
χώρους του εστιατορίου, αποδεικνύει, κατά την άποψη της αναθέτουσας αρχής,
ότι τελούσε σε γνώση των προσβαλλόμενων όρων, τουλάχιστον από τις
15.03.2018 και εντεύθεν.
5. Επειδή, στο άρθρο 361 («Προθεσμία άσκησης της προσφυγής»)
παράγραφος 1 του Ν. 4412/2016, ορίζεται ότι «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 ενδιαφερόμενου 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. 2. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της
συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης».
6. Επειδή, περαιτέρω, στο άρθρο 4 («Προθεσμία άσκησης προσφυγής»)
παράγραφος 1 του ΠΔ. 39/2017 (Κανονισμός), ορίζεται ότι: «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 με τηλεομοιοτυπία (άρθρο 361
παρ. 1 περ. α΄ ν. 4412/2016) ή β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση
της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας (άρθρο 361 παρ. 1 περ. β΄ ν.
4412/2016), άλλως γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή
τεκμαιρόμενη,

γνώση

της

πράξης

που

3

βλάπτει

τα

συμφέροντα

του
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ενδιαφερομένου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά
προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δέκα πέντε
(15) ημερών από τη δημοσίευση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ άρθρο 361 παρ. 1 περ. γ΄ ν. 4412/2016). 2. Σε
περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής
προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επόμενη της συντέλεσης της
προσβαλλόμενης παράλειψης (άρθρο 361 παρ. 2 ν. 4412/2016».
7. Επειδή, στο άρθρο 12 («Τελικές διατάξεις») παράγραφος 1 του Π.Δ.
38/2017 («Κανονισμός λειτουργίας της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών», ΦΕΚ Α΄ 63) ορίζεται ότι: «Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται με
ειδικότερες διατάξεις στον παρόντα Κανονισμό, εφαρμόζονται επικουρικά οι
διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, όπως ισχύει».
8. Επειδή, στο άρθρο 10 («Προθεσμίες προς ενέργεια») παράγραφοι 1
και 7 του Ν. 2690/1999, ως ισχύει («Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας») ορίζεται ότι: «1. Οι προθεσμίες για την υποβολή αίτησης,
αναφοράς, δήλωσης ή άλλου εγγράφου του ενδιαφερομένου, καθώς και για
οποιαδήποτε άλλη ενέργειά του είναι αποκλειστικές, εκτός αν χαρακτηρίζονται
ενδεικτικές από τις διατάξεις που τις προβλέπουν […] 7. «Για τον υπολογισμό
των προθεσμιών, αν ειδικές διατάξεις δεν ορίζουν διαφορετικά, εφαρμόζονται οι
διατάξεις των άρθρων 241-246 του Αστικού Κώδικα».
9. Επειδή, στα άρθρα 240-242 ΑΚ ορίζονται (αντίστοιχα) τα εξής: Άρθρο
240: «Στις προθεσμίες που καθορίζονται με νόμο, δικαστική απόφαση ή
δικαιοπραξία ισχύουν οι ερμηνευτικές διατάξεις των άρθρων 241 έως 246»,
Άρθρο 241: «Η προθεσμία αρχίζει την επόμενη της ημέρας όπου έγινε το
γεγονός που αποτελεί την αφετηρία της [...], Άρθρο 242: «Η προθεσμία λήγει
όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και αν είναι κατά νόμο εορτάσιμη,
όταν περάσει ολόκληρη η επόμενη εργάσιμη».
10. Επειδή, είναι συμβατή με το ενωσιακό δίκαιο εθνική ρύθμιση, η οποία
προβλέπει ότι η Προσφυγή κατά Αποφάσεως της αναθέτουσας αρχής πρέπει
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να ασκείται εντός της ταχθείσας προς τούτο προθεσμίας και ότι οι θιγόμενοι
ενδιαφερόμενοι που επικαλούνται πλημμέλεια της διαδικασίας συνάψεως της
συμβάσεως, προς στήριξη της Προσφυγής τους, πρέπει να προβάλουν την εν
λόγω πλημμέλεια εντός της ίδιας προθεσμίας, διότι άλλως θα απωλέσουν το
σχετικό δικαίωμά τους, με αποτέλεσμα ότι, εάν παρέλθει η προθεσμία αυτή, δεν
είναι δυνατή ούτε η προσβολή της εν λόγω Αποφάσεως, ούτε η προβολή της εν
λόγω πλημμέλειας, εφόσον η επίμαχη προθεσμία είναι εύλογη (ΔΕΕ, Απόφαση
της 11.10.2007, Υπόθεση C-241/06, Lämmerzahl, σκέψη 50 και εκεί
παρατιθέμενη νομολογία).
11. Επειδή, από την εξέταση του συνόλου των στοιχείων της εν λόγω
υπόθεσης διαπιστώθηκε, ότι η προσφεύγουσα εταιρία υπέβαλε, δυνάμει ρητής
διάταξης της υπ΄ αριθμ. 1/2018 Διακήρυξης (άρθρο 2.4.3.2. παρ. 6), την από
15.03.2018 αντίστοιχη αίτησή της προς την αναθέτουσα αρχή, για να επισκεφτεί
το εστιατόριο του Πανεπιστημίου, έτσι ώστε να συνάγεται σαφώς ότι η εν λόγω
εταιρία σε κάθε περίπτωση γνώριζε την έκδοση και το περιεχόμενο της
επίμαχης Διακήρυξης ήδη από τον χρόνο της επίσκεψής της στον χώρο. Με
βάση

τα

ανωτέρω

προσφεύγουσα

αναφερόμενα,

επήλθε

εν

πρέπει

προκειμένω

να

θεωρηθεί

τεκμαιρόμενη

ότι

για

γνώση

την
της

προσβαλλόμενης πράξης, ήδη από τις 15.03.2018, κατά τα άρθρα 361 παρ. 1
περ. (γ) Ν. 4412/2016 και 4 παρ. 1 περ. (γ) του Κανονισμού. Πιο συγκεκριμένα,
επειδή η υπό εξέταση Προδικαστική Προσφυγή κατατέθηκε στις 30.03.2018,
ήτοι πέντε (5) ημέρες, μετά τη λήξη της προς τούτο νόμιμης προθεσμίας (ήτοι
την 25.032018), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα ως άνω άρθρα, απαραδέκτως
εισάγεται ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. προς κρίση.
12. Επειδή, κατ΄ ακολουθίαν, η κρινόμενη Προδικαστική Προσφυγή
πρέπει να γίνει απορριφθεί ως απαράδεκτη.
13. Επειδή, ύστερα από την προηγούμενη σκέψη, πρέπει να καταπέσει
το Παράβολο που κατέθεσε η προσφεύγουσα (άρθρο 363 του Ν.4412/2016,
άρθρο 5 ΠΔ 39/2017).
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Για τους λόγους αυτούς
Απορρίπτει την Προδικαστική Προσφυγή.
Ορίζει την κατάπτωση του προσκομισθέντος Παραβόλου.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στις 23 Απριλίου 2018 και εκδόθηκε στις 9
Μαϊου 2018.

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Ιωάννης Κίτσος

Νεκτάριος Μερτινός
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