Αριθμός απόφασης: 647/2018

Η
ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
4ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ
Συνεδρίασε στην έδρα της στις 1 Αυγούστου 2018 με την εξής σύνθεση:
Ιωάννης Κίτσος, Πρόεδρος και Εισηγητής, Χρυσάνθη Χαραλαμποπούλου,
Μαρία-Ελένη Σιδέρη, Μέλη.
Για να εξετάσει: 1) την Προδικαστική Προσφυγή με Γενικό Αριθμό
Κατάθεσης (ΓΑΚ) ΑΕΠΠ/649/12.07.2018 της εταιρίας με τον διακριτικό τίτλο
«……………………………………….» άνευ στοιχείων εκπροσώπησή της, και 2)
την

Προδικαστική

Προσφυγή

ΑΕΠΠ/672/17.07.2018

της

με

Γενικό

εταιρίας

«………………………………………..»

άνευ

Αριθμό

Κατάθεσης

(ΓΑΚ)

τον

διακριτικό

τίτλο

με

στοιχείων

εκπροσώπησή

της

ομοίως.
Κατά

του

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

ΔΙΚΤΥΟΥ

ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ».
Με τις Προδικαστικές Προσφυγές τους οι αιτούσες επιδιώκουν την
ακύρωση του Πρακτικού Αξιολόγησης ΔΥΠΜ/5852/05.07.2018, με το οποίο
απορρίφθηκαν οι Τεχνικές Προσφορές

που υπέβαλαν στο πλαίσιο του

«Ανοιχτού Διαγωνισμού Προμήθειας Φορητής Συσκευής Μέτρησης του
Συντελεστή Διηλεκτρικών Απωλειών (εφδ) και της Τάσης Βραχυκύκλωσης σε
Μ/Σ Ισχύος» (Αριθμ.: Διακήρυξης 506801) (προϋπολογισμού €77.000 πλέον
ΦΠΑ 24%).
Η συζήτηση άρχισε με την ανάγνωση της Έκθεσης του Εισηγητή Ιωάννη
Κίτσου.
Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα
Σκέφτηκε κατά τον Νόμο
1. Επειδή, για την άσκηση των κρινόμενων Προδικαστικών Προσφυγών
από τα στοιχεία του ηλεκτρονικού διοικητικού φακέλου προκύπτει πως από
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καμία από τις ως άνω προσφεύγουσες δεν έχει εκδοθεί, εξοφληθεί και
προσκομιστεί το αναλογούν ηλεκτρονικό/e-παράβολο ποσού εξακοσίων ευρώ
(€600) υπέρ Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με τα άρθρα 363 παρ. 1 του Ν.
4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) και 5 παρ. 1 του Π.Δ. 39/2017 «Κανονισμός Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της ΑΕΠΠ» (ΦΕΚ Α΄ 64) [εφεξής
Κανονισμός].
2. Επειδή, κατ’ ακολουθία, οι κρινόμενες Προδικαστικές Προσφυγές
πρέπει να απορριφθούν ως προδήλως απαράδεκτες, λαμβανομένου υπόψη
ανεξαρτήτως του ότι

ούτε από τα εξωτερικά γνωρίσματά τους ούτε, πολύ

περισσότερο, από το σώμα τους περιλαμβάνουν τα υποχρεωτικά Πεδία του
τυποποιημένου εντύπου της ΑΕΠΠ όπως έχει αναρτηθεί ως Παράρτημα του
Κανονισμού, και, συνεπώς, δε δύναται να τύχουν εξέτασης.
3. Επειδή, ύστερα από την προηγούμενη σκέψη, λόγω μη προσκόμισης
από αμφότερες τις Προσφεύγουσες κανενός Παραβόλου, δε συντρέχει
περίπτωση κατάπτωσής τους σύμφωνα με τα άρθρα 363 παρ. 5 Ν. 4412/2016
και 5 παρ. 5 Κανονισμού).
Για τους λόγους αυτούς
Απορρίπτει τις Προδικαστικές Προσφυγές.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στις 1 Αυγούστου και εκδόθηκε στις 17
Αυγούστου.

Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Ιωάννης Κίτσος

Ιωάννα Κακλαμάνη
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