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Η 

          ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

  6ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

        

Συνήλθε στην έδρα της στις 28 Ιουλίου 2021 με την εξής σύνθεση: 

Ειρήνη Αψοκάρδου Πρόεδρος, Μαργαρίτα Κανάβα Εισηγήτρια και Ιωάννα 

Θεμελή Μέλη. 

Για να εξετάσει την από 18.06.2021 Προδικαστική Προσφυγή, με Γενικό 

Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

(ΑΕΠΠ) 1250/18.06.2021 του προσφεύγοντος οικονομικού φορέα με την 

επωνυμία «...» (εφεξής ο «προσφεύγων»), που εδρεύει στα ..., ... όπως 

εκπροσωπείται νόμιμα. 

 Κατά της Περιφέρειας ... (εφεξής η «αναθέτουσα αρχή»), όπως 

εκπροσωπείται νόμιμα και κατά της υπ’ αριθμ. 14/770/13.05.2021 απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης της κατάπτωσης της εγγυητικής 

επιστολής συμμετοχής του προσφεύγοντος για το Τμήμα 1 του διαγωνισμού 

(εφεξής η «προσβαλλόμενη»).  

Με την προδικαστική προσφυγή του ο προσφεύγων αιτείται να 

ακυρωθεί η προσβαλλόμενη απόφαση. 

 

Η συζήτηση άρχισε, αφού άκουσε την Εισηγήτρια Μαργαρίτα Κανάβα 

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα 

Σκέφτηκε κατά το Νόμο 
 

1. Επειδή, για την άσκηση της προσφυγής έχει καταβληθεί παράβολο 

κατά το άρθρο 363 παρ.1 και 2 του Ν. 4412/2016 και άρθρο 5 παρ.1 και 2  

του Π.Δ. 39/2017, συνολικού ποσού 4.177,42 ευρώ (βλ. ηλεκτρονικό 

παράβολο με κωδικό …, την από 16.06.2021 πληρωμή στη ΕΘΝΙΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ και την εκτύπωση από την σελίδα της Γενικής Γραμματείας 

Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών περί αυτόματης 

δέσμευσης) το οποίο και υπολογίζεται με βάση την προϋπολογιζόμενη 
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δαπάνη του Τμήματος 1 της σύμβασης σχετικά με τα οποία ασκείται η 

προδικαστική προσφυγή, ήτοι 835.483,87 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ. 

2. Επειδή η αναθέτουσα αρχή με την υπ’ αριθμ.  51954/4116/07-05-

2020 Διακήρυξη προκήρυξε δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω 

των ορίων με αντικείμενο «Προμήθεια επιβατηγών οχημάτων και ειδικού 

εξοπλισμού για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας ...», με 

κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 

προσφοράς βάσει τιμής, συνολικής προυπολογισμού 1.124.000,00€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός υποδιαιρείται σε δυο Τμήματα, 

οι δε προσφορές μπορούν να υποβληθούν για ένα ή και τα δύο Τμήματα. 

3. Επειδή η προκήρυξη της ως άνω σύμβασης απεστάλη με 

ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 7.05.2020 στην Υπηρεσία Εκδόσεων 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το δε πλήρες κείμενο της διακήρυξης 

καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων στις 25.05.2021 

με ΑΔΑΜ …, καθώς και στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ, όπου έλαβε 

αύξοντα αριθμό ... 

4. Επειδή, ο επίδικος διαγωνισμός που προκήρυξε η αναθέτουσα αρχή 

ενόψει του αντικειμένου του, της προϋπολογισθείσας αξίας της σύμβασης και 

του χρόνου εκκίνησης της διαδικασίας ανάθεσης εμπίπτει στο πεδίο 

εφαρμογής του Βιβλίου IV του  Ν. 4412/2016. 

5. Επειδή η υπό εξέταση προδικαστική προσφυγή έχει ασκηθεί 

εμπρόθεσμα καθόσον κατατέθηκε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου στην ΑΕΠΠ στις 18.06.2021 λαμβανομένου υπόψη ότι η 

προσβαλλόμενη απόφαση κοινοποιήθηκε στον προσφεύγοντα μέσω της 

επικοινωνίας του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού την 9.06.2021 και 

ασκήθηκε με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι του 

ΠΔ 39/2017. 

6. Επειδή η αναθέτουσα αρχή την 22.06.2021 απέστειλε στην ΑΕΠΠ 

μέσω της επικοινωνίας του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού τις απόψεις 

της επί της προσφυγής, οι οποίες κοινοποιήθηκαν στον προσφεύγοντα 

αυθημερόν. 
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7.  Επειδή με τις υπ’ αριθμ. 1565/2021 και 1841/2021 Πράξεις του 

Προέδρου του 6ου Κλιμακίου, ορίσθηκε Εισηγητής και ημερομηνία συζήτησης 

και κλήθηκε η αναθέτουσα αρχή να υποβάλει τις απόψεις της επί της υπό 

εξέταση προσφυγής.  

8. Επειδή στις 25.06.2021 η αναθέτουσα αρχή προέβη σε κοινοποίηση  

της υπό εξέταση προσφυγής προς όλους τους ενδιαφερόμενους δια μέσω της 

«επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού σύμφωνα με το 

άρθρο 9 παρ. 1 α του ΠΔ 39/2017.  

9. Επειδή ο προσφεύγων στις 27.07.2021 υπέβαλε μέσω της 

επικοινωνίας του διαδικτυακού τόπου του διαγωνισμού υπόμνημα το οποίο 

κατατέθηκε εκπροθέσμως, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 365 του ν. 

4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το ν. 4782/2021, και ως εκ τούτου 

δεν λαμβάνεται υπόψη από το αποφασίζον Κλιμάκιο. 

10. Επειδή, σε συνέχεια των ανωτέρω, η ως άνω προσφυγή νομίμως 

εισάγεται ενώπιον του 6ου Κλιμακίου της ΑΕΠΠ σύμφωνα με τις διατάξεις των 

άρθρων 346 και 360 του ν. 4412/2016 και του άρθρου 3 του Π.Δ/τος 39/2017. 

11. Επειδή, το αρθρο 362 του Ν. 4412/2016 ορίζει 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. [...]».  

12. Επειδή το άρθρο 8 του ΠΔ 39/2017 ορίζει ότι « [...] 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). Ως 
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ημερομηνία υποβολής της προσφυγής θεωρείται η ημερομηνία παραλαβής της 

από την ΑΕΠΠ μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το αργότερο την 

επόμενη εργάσιμη ημέρα από την παραλαβή της προσφυγής, η ΑΕΠΠ 

ειδοποιεί ηλεκτρονικά τον προσφεύγοντα για την παραλαβή της προσφυγής 

και τον αριθμό πρωτοκόλλου αυτής.[...]».  

13. Επειδή, εν προκειμένω, ο προσφεύγων προέβη σε κατάθεση της 

υπό εξέταση προδικαστικής προσφυγής μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου στην ΑΕΠΠ την 18.06.2021.  Περαιτέρω, δεν υποστηρίζει στην 

προσφυγή του ότι λόγοι τεχνικής αδυναμίας, τους οποίους σε κάθε 

περίπτωση δέον είναι να αποδεικνύει έτι περαιτέρω, κατέστησαν ανέφικτη την 

υποβολή της προσφυγής του μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού 

στο ΕΣΗΔΗΣ. Επισημαίνεται ότι, πέραν της ανυπαρξίας σχετικών ισχυρισμών 

από την πλευρά του προσφεύγοντος προς θεμελίωση του παραδεκτού της 

άσκησης της προσφυγής του με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην 

ΑΕΠΠ, κατόπιν διευκρινιστικού ερωτήματος της Εισηγήτριας, η Προϊσταμένη 

του Τμήματος Υποστήριξης Χρηστών ΕΣΗΔΗΣ της Γενικής Γραμματείας 

Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης βεβαίωσε ότι αφενός μεν 

δεν υπήρχε τεχνική αδυναμία του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ και αφετέρου ότι ο 

προσφεύγων είχε πλήρη πρόσβαση στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού 

κατά τον κρίσιμο χρόνον κατάθεσης αλλά και λήξης της προθεσμίας άσκησης 

της επίμαχης προσφυγής (18.06.2021 και 22.06.2021). Πέραν τούτου, ως 

άλλωστε παραδέχεται και ο ίδιος ο προσφεύγων στην προσφυγή του, έλαβε 

γνώση της προσβαλλόμενης την 9.06.2021 δια της ανάρτησής της στον 

ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ και άρα δεδομένης της 

αποστολής την 9.06.2021 της προσβαλλόμενης απόφασης μέσω της 

επικοινωνίας του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού προς τον 

προσφεύγοντα, τεκμαίρεται η αδιάλειπτη πρόσβαση του προσφεύγοντος στον 

οικείο διαδικτυακό τόπο. Το δε αρχείο προσφυγής που κατατέθηκε την 

25.06.2021 μέσω της επικοινωνίας του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού 

από τον προσφεύγοντα, προδήλως έχει ασκηθεί εκπροθέσμως, ήτοι μετά την 

εκπνοή της δεκαήμερης προθεσμίας από την κοινοποίηση στον 

προσφεύγοντα της προσβαλλόμενης και άρα δεν λαμβάνεται υπόψη. 
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Επομένως, η υπό εξέταση προδικαστική προσφυγή τυγχάνει απορριπτέα ως 

απαράδεκτη. 

14. Επειδή γίνεται δεκτή εν συνόλω η εισήγηση. 

15. Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω, η υπό εξέταση προδικαστική 

προσφυγή πρέπει να απορριφθεί. 

16. Επειδή, ύστερα από τα εκτεθέντα στην προηγούμενη σκέψη, 

πρέπει να καταπέσει το παράβολο που κατέθεσε ο προσφεύγων (άρθρα 363 

παρ.5 του ν.4412/2016 και 5 του ΠΔ 39/2017). 

 

Για τους λόγους αυτούς 

 

Απορρίπτει την προδικαστική προσφυγή. 

Ορίζει την κατάπτωση του παραβόλου.  

 

 

 

 

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στις 28 Ιουλίου 2021 και εκδόθηκε στις 29 Ιουλίου 

2021 στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη.  

 

 

        Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΕΙΡΗΝΗ ΑΨΟΚΑΡΔΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ 

 


