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Η 

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ  

3ο  ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

 

Συνήλθε στην έδρα της στις 05.03.2020 με την εξής σύνθεση: Μαρία-

Ελένη Σιδέρη, Πρόεδρος και Εισηγήτρια, Σταυρούλα Κουρή και Ελισάβετ 

Αλαγιαλόγλου, Μέλη. 

Για να εξετάσει την από 05.02.2020 Προδικαστική Προσφυγή με 

Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) - Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

(ΑΕΠΠ)/136/06.02.2020 της προσφεύγουσας  ……………… - ………………….. 

Κατά του  ……………. [εφεξής αναθέτουσα αρχή]. 

Η συζήτηση άρχισε αφού άκουσε την Εισηγήτρια Μαρία-Ελένη 

Σιδέρη. 

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα 

Σκέφτηκε κατά τον Νόμο 

 

1. Επειδή, με την Προδικαστική Προσφυγή  η προσφεύγουσα 

επιδιώκει όπως ακυρωθεί η υπ’ αριθμ.  …………… Διακήρυξη της αναθέτουσας 

αρχής, με αντικείμενο την «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου  

………..και Νομικών Προσώπων αυτού».  

2. Επειδή, με την υπ’ αριθμ.  …………. Διακήρυξη, προκηρύχθηκε 

ανοιχτός, ηλεκτρονικός διαγωνισμός, για την «Προμήθεια καυσίμων και 

λιπαντικών Δήμου  ……….. και Νομικών Προσώπων αυτού», συνολικής 

προϋπολογισθείσας δαπάνης 247.981,56€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με 

κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει τιμής. Η εν λόγω Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων στις 15.01.2020 με ΑΔΑΜ:  

………. και στο ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α  ……….. Ως καταληκτική ημερομηνία 
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υποβολής προσφορών ορίστηκε η 06.02.2020 και ώρα 12.00 μ., ενώ η 

ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών ορίστηκε να λάβει χώρα 4 

εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και 

ώρα 12.00 μ.  

3. Επειδή, ο επίδικος διαγωνισμός ενόψει του αντικειμένου του 

(προμήθεια) και της προϋπολογισθείσας δαπάνης του, ύψους 247.981,56€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι ανώτερης αξίας των 60.000 €, σύμφωνα με 

το άρθρο 345 παρ.1 του Ν. 4412/2016, εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 

4412/2016 και στη δικαιοδοσία της Α.Ε.Π.Π. 

4. Επειδή, στο  άρθρο  362  παρ.  1 του Ν. 4412/2016 προβλέπεται 

ότι: «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». 

5. Επειδή, αν και η διαγωνιστική διαδικασία διεξάγεται μέσω του 

ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α  ………..), η υπό κρίση Προσφυγή δεν κατατέθηκε στον 

ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία», όπως 

προβλέπεται στις διατάξεις των άρθρων 362 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 

147) και 8 παρ. 3 του Π.Δ. 39/2017 (ΦΕΚ Α΄ 64), αλλά κατατέθηκε στην ΑΕΠΠ 

με το από 05.02.2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

6. Επειδή, στην παρ. 1.1 του άρθρου 19 της ΥΑ 56902/215/19-5-

2017 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων» προβλέπεται ότι: «Με  την  

επιφύλαξη  της  παραγράφου  2  του παρόντος,  οι  Προδικαστικές  Προσφυγές  

του  Βιβλίου  IV  του Ν. 4412/2016, 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  
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προηγμένη  ηλεκτρονική  υπογραφή  ή προηγμένη  ηλεκτρονική  υπογραφή  με  

χρήση  εγκεκριμένων  πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8».  

7. Επειδή, αν και η διαγωνιστική διαδικασία διεξάγεται μέσω του 

ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α  …………), η υπό κρίση Προσφυγή δεν είναι ψηφιακά 

υπογεγραμμένη, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 19 της ΥΑ 

56902/215/19-5-2017. 

8. Επειδή, στο άρθρο 363 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 προβλέπεται ότι: 

«Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται 

παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του οποίου 

ανέρχεται σε ποσοστό 0,50 τοις εκατό (0,50%) της προϋπολογισθείσας αξίας 

(χωρίς Φ.Π.Α.) της σχετικής σύμβασης. Το ύψος του παραβόλου δεν μπορεί να 

είναι κατώτερο των εξακοσίων (600) ευρώ ούτε ανώτερο των δεκαπέντε 

χιλιάδων (15.000) ευρώ. Αν τα έγγραφα της σύμβασης δεν προκύπτει η 

προϋπολογισθείσα αξία της, για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής 

προσφυγής, κατατίθεται παράβολο ύψους εξακοσίων (600) ευρώ». 

9. Επειδή, για την άσκηση της ανωτέρω Προδικαστικής  Προσφυγής 

δεν προσκομίστηκε ηλεκτρονικό παράβολο υπέρ Ελληνικού Δημοσίου το οποίο 

να ανέρχεται στο 0,5% της προϋπολογισθείσας αξίας της υπό ανάθεση 

σύμβασης και το οποίο να μην είναι κατώτερο του ποσού των 600,00€, 

σύμφωνα με τα άρθρα 363 παρ. 1-2 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) και 5 παρ. 

1-2 του Π.Δ. 39/2017 (ΦΕΚ Α΄ 64). Αντίθετα, προσκομίστηκε αποδεικτικό 

κατάθεσης ποσού 8,22€ στον λογαριασμό της Τράπεζας  ………… με ΙΒΑΝ   

…………………, με την αιτιολογία «Απόδοση κράτησης 006 τοις εκατό για 

ΑΕΠΠ».  

10. Επειδή, κατόπιν των αναφερομένων στις σκέψεις 5, 7 και 9, 

διαπιστώνεται ότι η υπό κρίση Προδικαστική Προσφυγή θα πρέπει να 

απορριφθεί ως απαραδέκτως ασκηθείσα. 

Για τους λόγους αυτούς 

 

Απορρίπτει την  Προδικαστική Προσφυγή.  
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Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στις 05.03.2020 και εκδόθηκε στις 

12.03.2020 στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη. 

 

    Η Πρόεδρος                                          Η Γραμματέας 

 

Σιδέρη Μαρία-Ελένη                                                         Τσουλούφα Αργυρώ   


