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Η  

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

4ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

 

Συνήλθε στην έδρα της, στις 14.03.2019, με την εξής σύνθεση: 

Νεκταρία – Πηνελόπη Ταμανίδη, Πρόεδρος, Κωνσταντίνος Κορομπέλης, 

Εισηγητής και Κυριακή Σιδηροπούλου, Μέλη. 

Για να εξετάσει την από 20.02.2019 (ημερομηνία καταχώρησης στο 

διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) Προδικαστική Προσφυγή, 

με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) - Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 238/21.02.2019 της εταιρείας με την επωνυμία «… 

ΜΕΠΕ», που κατοικοεδρεύει στη …, οδός …, αρ. …, όπως νόμιμα 

εκπροσωπείται. 

Κατά του Δήμου …, οδός …και …, αρ. …, όπως νομίμως 

εκπροσωπείται. 

Με την Προδικαστική Προσφυγή της η προσφεύγουσα επιδιώκει 

την ακύρωση της υπ. αριθ. 18/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 

της αναθέτουσας αρχής (εφεξής «η προσβαλλόμενη»), αναφορικά με την υπ’ 

αριθ. …διακήρυξη για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας «Δράσεις 

ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη διαχείριση αστικών απορριμμάτων, 

με έμφαση στην πρόληψη παραγωγής απορριμμάτων».  

Η συζήτηση άρχισε αφού άκουσε τον Εισηγητή, Κωνσταντίνο 

Κορομπέλη. 

       Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα 

     Σκέφτηκε κατά το Νόμο 

1. Επειδή, με την υπ’ αριθ. …Διακήρυξη του Δήμου 

…προκηρύχθηκε ανοικτός, διεθνής, ηλεκτρονικός, διαγωνισμός για την 

επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία «Δράσεις ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης για τη διαχείριση αστικών απορριμμάτων, με έμφαση στην 
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πρόληψη παραγωγής απορριμμάτων», εκτιμώμενης αξίας 59.645,16 € (μη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, η οποία 

καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 

(Κ.Η.Μ.∆Η.Σ) στις 19.10.2018 καθώς και στη διαδικτυακή πύλη του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) στις 

19.10.2018, όπου έλαβε Συστηµικό Αριθµό: α/α …. 

2. Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 345 «Πεδίο εφαρμογής» του Ν. 

4412/2017 (Α΄147) ορίζεται ότι «1. Οι διατάξεις του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 

345 έως 374) εφαρμόζονται στις διαφορές που προκύπτουν κατά τη 

διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων του παρόντος νόμου, καθώς και 

τροποποίησης αυτών, με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων 

(60.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ και ανεξάρτητα από τη 

φύση τους», ενώ η διάταξη αυτή επαναλαμβάνεται και στο άρθρο 1 περ. α΄ 

του Π.Δ.39/2017 (Α΄64). 

3. Επειδή, εν προκειμένω, από τη θεώρηση της υπ’ αριθ. 

31205/19.10.2018 Διακήρυξης του Δήμου και ειδικότερα από τον τίτλο αυτής 

(σελ. 1) και από τον όρο 1.3. «Συνοπτική περιγραφή φυσικού και οικονομικού 

αντικειμένου της σύμβασης», προκύπτει ότι αυτή είναι εκτιμώμενης αξίας 

59.645,16 €, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και ως εκ τούτου δεν 

εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των οικείων διατάξεων του Βιβλίου IV του Ν. 

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

4. Επειδή, δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παραδεκτού της 

υπό κρίση Προσφυγής, οι οποίες κρίνονται σε κάθε περίπτωση και 

αυτεπαγγέλτως από την Α.Ε.Π.Π.  

5. Επειδή, κατ’ ακολουθίαν η υπό κρίση Προδικαστική Προσφυγή 

θα πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη. 

6. Επειδή, ύστερα από την προηγούμενη σκέψη, το παράβολο που 

κατέθεσε η προσφεύγουσα (ηλεκτρονικό παράβολο με κωδικό …) ποσού 

600,00€, θα πρέπει να καταπέσει, σύμφωνα με το άρθρο 363 παρ. 5 του 

Ν.4412/2016 και το άρθρο 5 παρ. 5 του Π.Δ. 39/2017. 
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Για τους λόγους αυτούς 

Απορρίπτει την Προσφυγή. 

Ορίζει την κατάπτωση του προσκομισθέντος παραβόλου (ηλεκτρονικό 

παράβολο με κωδικό …), ποσού εξακοσίων ευρώ (600,00 €). 

 

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στις 14 Μαρτίου 2019 και εκδόθηκε στις 26 

Μαρτίου 2019.  

 

     H Πρόεδρος                                      Η Γραμματέας 

 

Νεκταρία – Πηνελόπη Ταμανίδη              Ευαγγελία Ζαφειράτου 

 

 


