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                                                              Η 

       

           ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

                                           ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

 

Συνήλθε στην έδρα του στις 29 Ιουλίου 2022. 

Για να αποφασίσει σχετικά με την από 21.06.2022 με ΓΑΚ 891/22.06.2022 

Προδικαστική Προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία «...», όπως εκπροσωπείται 

νόμιμα. 

κατά του «...(...)», όπως νομίμως εκπροσωπείται [εφεξής η αναθέτουσα 

αρχή]. 

Της παρεμβαίνουσας εταιρείας με την επωνυμία «...» και τον διακριτικό τίτλο: 

«...», όπως εκπροσωπείται νόμιμα και κατέθεσε την από 01.07.2022 Παρέμβασή 

της.  

Με την Προδικαστική Προσφυγή της, η προσφεύγουσα επιδιώκει να 

ανακληθεί, άλλως ακυρωθεί η προσβαλλόμενη Διακήρυξη με αριθμό ...που αφορά 

Δημόσιο Ανοιχτό Διαγωνισμό για την «....    

Με την Παρεμβάσή της η παρεμβαίνουσα επιδιώκει την απόρριψη της υπό 

κρίση Προδικαστικής Προσφυγής. 

 

 

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα 

Σκέφτηκε κατά τον Νόμο 

 

  1. Επειδή, για την άσκηση της Προδικαστικής Προσφυγής προκύπτει πως έχει 

καταβληθεί το ηλεκτρονικό παράβολο με κωδικό … ποσού €600,00 σύμφωνα με τα 

άρθρα 363 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) και 5 του Π.Δ. 39/2017 (ΦΕΚ Α' 64). 

 2. Επειδή, με την υπ’ αριθ. ...Διακήρυξη η αναθέτουσα αρχή προκήρυξη Δημόσιο 

Ανοιχτό Διαγωνισμό για την «...» προϋπολογισμού 75.000€ χωρίς Φ.Π.Α. (93.000€ 

προϋπολογισμός με Φ.Π.Α.), ο οποίος έλαβε συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ ...και 

στοιχεία καταχώρισης στο ΚΗΜΔΗΣ ΑΔΑΜ: .../. 

  3. Επειδή, στις 22.06.2022 η αναθέτουσα αρχή προέβη στην προβλεπόμενη 
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στο άρθρο 9 παρ. 1 α του ΠΔ 39/2017 κοινοποίηση της υπό εξέταση προσφυγής 

μέσω του συστήματος «επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ και παράλληλα απέστειλε στην 

ΕΑΔΗΣΥ τις υπ’αριθμ. πρωτ. Σ2740/05.07.2022 απόψεις της ζητώντας την 

απόρριψή της. 

 4. Επειδή, εν γένει παραδεκτώς και εμπροθέσμως, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 362 παρ. 1 και 3 του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 7 του Π.Δ.39/2017 

παρεμβαίνει η παρεμβαίνουσα εταιρεία, καθόσον η υπό κρίση προσφυγή 

κοινοποιήθηκε από την αναθέτουσα αρχή στην παρεμβαίνουσα μέσω της 

λειτουργικότητας «επικοινωνία» του δικτυακού τόπου του διαγωνισμού στο 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στις 22.06.2022, οπότε και εκκινεί η σχετική 10ήμερη προθεσμία προς 

άσκηση παρέμβασης και η εν λόγω παρέμβαση ασκήθηκε την 01.07.2022 με 

κατάθεση μέσω της λειτουργικότητας «επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. 

 5. Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 361 του Ν.4412/2016 ορίζεται ότι η προθεσμία 

άσκησης της προσφυγής είναι:  «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 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, στην περίπτωση προσβολής των όρων διακήρυξης, η πλήρης γνώση 

αυτής εκ μέρους του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα τεκμαίρεται ότι λαμβάνει 

χώρα μετά την πάροδο δεκαπέντε ημερών από τη δημοσίευσή της στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), οπότε από την επομένη 

της παρόδου του ως άνω δεκαπενθημέρου κινείται η τασσόμενη στον νόμο 

δεκαήμερη προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής. Ο παραπάνω 

κανόνας κάμπτεται στην περίπτωση που η πραγματική γνώση της Διακήρυξης έχει 

επέλθει ήδη σε χρόνο προγενέστερο του  δεκαπενθημέρου από την δημοσίευση της 
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διακήρυξης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., οπότε, κατά πάγια νομολογία, η δεκαήμερη προθεσμία 

για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής ξεκινάει από την επομένη της 

πραγματικής γνώσεως αυτής από τον εκάστοτε προσφεύγοντα (ΕΑ ΣτΕ 56/2020, ΕΑ 

ΣτΕ 17/2021, ΔΕφΘεσ/νίκης 29/2021). 

Εν προκειμένω, η προσφεύγουσα στη σελίδα 3 της υπό κρίση προδικαστικής 

προσφυγής της και συγκεκριμένα στο Εδάφιο «Δ. Ημερομηνία κατά την οποία ο 

προσφεύγων έλαβε γνώση της προσβαλλόμενης πράξης ή Απόφασης», απαντάει 

ως ημερομηνία κατά την οποία έλαβε γνώση στις 10.06.2022. Επίσης, στη σελίδα 4 

της προσφυγής, η προσφεύγουσα αναφέρει ξανά ότι έλαβε πλήρη γνώση του 

περιεχομένου της διακήρυξης ως δημοσιεύθηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. στις 10.06.2022. 

Επομένως, η προσφεύγουσα ομολογεί ότι έλαβε πλήρη γνώση της προσβαλλόμενης 

διακήρυξης στις 10.06.2022, την ημερομηνία δηλαδή που δημοσιεύθηκε στο 

Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και ως εκ τούτου η δεκαήμερη προθεσμία για την άσκηση της 

προσφυγής ξεκινάει από την επομένη της πραγματικής πλήρους γνώσης που έγινε 

στις 10.06.2022 και όχι από την επομένη της τεκμαιρόμενης γνώσης. Κατόπιν των 

ανωτέρω συνάγεται ότι η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής έληξε στις 

20.06.2022, ημέρα Δευτέρα, πλην όμως η προσφεύγουσα υπέβαλε την υπό κρίση 

προδικαστική προσφυγή μέσω της λειτουργικότητας «επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ 

στις 21.06.2022, ήτοι μετά το πέρας της δεκαήμερης προθεσμίας, δηλαδή 

εκπροθέσμως και πρέπει να απορριφθεί ως απαραδέκτως ασκηθείσα. 

7. Επειδή, κατ΄ ακολουθίαν, η κρινόμενη Προδικαστική Προσφυγή πρέπει να 

απορριφθεί ως απαράδεκτη. 

8. Επειδή ύστερα από την παραπάνω σκέψη, το παράβολο που κατέθεσε η 

προσφεύγουσα πρέπει να καταπέσει (άρθρο 363 ν. 4412/2016). 

 

Για τους λόγους αυτούς 

 

Απορρίπτει την Προδικαστική Προσφυγή, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα 

στο σκεπτικό της παρούσης. 

Δέχεται την παρέμβαση. 

Ορίζει την κατάπτωση του καταβληθέντος παραβόλου. 

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στις 29 Ιουλίου 2022 και εκδόθηκε στις 18 Αυγούστου 

2022  στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη. 
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       Ο Πρόεδρος               Η Γραμματέας 

 

   ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΚΟΣ                    ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΣΑΡΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


