Αριθμός απόφασης: 369/2018

Η
ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α.Ε.Π.Π.)
6ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ

Συνήλθε στην έδρα της στις 2 Μαΐου 2018 με την εξής σύνθεση: Μιχαήλ
Διαθεσόπουλος Πρόεδρος, Αγγελική Πουλοπούλου-Εισηγήτρια και Σταυρούλα Κουρή
Μέλος.
Για να εξετάσει την από 10-4-2018 Προδικαστική Προσφυγή με Γενικό Αριθμό
Κατάθεσης (ΓΑΚ) - Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)/373/25-42018

του

οικονομικού

φορέα

με

την

επωνυμία

«……………»,

νομίμως

εκπροσωπούμενου
Κατά της αναθέτουσας αρχής «………..», νομίμως εκπροσωπουμένης.
Με την από 10-4-2018 προδικαστική προσφυγή με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ)
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 373/25-4-2018, ο αιτών ζητά
την ακύρωση του Αποσπάσματος Πρακτικού της 7ης συνεδρίασης του Ειδικού
Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ………. της
αναθέτουσας της 23-3-2018 περί εγκρίσεως του Πρακτικού αρ. 1 της Επιτροπής
Διενέργειας και Αξιολόγησης του Δημοσίου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των
ορίων για την Προμήθεια «………….» με αρ. διακήρυξης …………., εκτιμώμενης άνευ
ΦΠΑ αξίας 161.129,03 ευρώ, που απεστάλη για δημοσίευση στην ΕΕΕΕ την 20-122017 και δημοσιεύτηκε στο ΕΣΗΔΗΣ την 27-12-2017 με συστημικό α/α …………. και
στο ΚΗΜΔΗΣ την 22-12-2017 με Μοναδικό ΑΔΑΜ ………………. Η συζήτηση άρχισε
αφού το Κλιμάκιο άκουσε την Εισηγήτρια.

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα
Σκέφτηκε κατά τον Νόμο
1. Επειδή, η προσφυγή αφορά διαδικασία που κινήθηκε με τη διακήρυξη
ανοιχτού διαγωνισµού µέσω του ΕΣΗΔΗΣ µε αντικείμενο την προμήθεια αγαθών
συνολικού προϋπολογισµού (άνευ ΦΠΑ) 161.129,03 €, άνω των ορίων. Εποµένως,
υπάγεται βάσει της κατά τα ως άνω εκτιµώµενης αξίας της Διακήρυξης αλλά και του
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χρόνου αποστολής προς δηµοσίευση της διακήρυξης στην ΕΕΕΕ, στο πεδίο
εφαρµογής των οικείων διατάξεων του Βιβλίου IV Ν. 4412/2016 και συνεπώς στη
δικαιοδοσία της Α.Ε.Π.Π., ως και την καθ’ ύλην αρµοδιότητά της κατ’ αρ. 345 παρ. 1
Ν. 4412/2016.
2. Επειδή για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής τίθεται ως
υποχρεωτική διαδικαστική προϋπόθεση η κατ’ αρ. 363 ν. 4412/2016 καταβολή
παραβόλου ύψους ίσου με 0.5% της εκτιμώμενης άνευ ΦΠΑ αξίας της διαδικασίας ή
του τμήματος αυτής που αφορά η προσφυγή με ελάχιστο το ποσό των 600 ευρώ και
μέγιστο τις 15.000 ευρώ. Η δε καταβολή αυτού του παραβόλου θεσπίζεται ρητώς από
τον νομοθέτη και συνιστά αναγκαίο προαπαιτούμενο του παραδεκτού, η συνδρομή
του οποίου εξετάζεται πριν την εξέταση της βασιμότητας της προσφυγής και
ανεξαρτήτως αυτής, οι δε ειδικότεροι λόγοι της τελευταίας δεν είναι δυνατόν να
εξεταστούν εάν δεν συντρέχουν οι κατά το νόμο προϋποθέσεις του παραδεκτού, στις
οποίες περιλαμβάνεται και η υποβολή του παραβόλου.
3. Επειδή, για την άσκηση της Προσφυγής δεν κατεβλήθη το κατ’ άρ. 5 ΠΔ
39/2017 και άρ. 363 Ν. 4412/2016 παράβολο, καθώς η αρµόδια υπηρεσία της
Α.Ε.Π.Π. ενηµερώνει ότι δεν εντόπισε παράβολο προς δέσµευση, ενώ και κατόπιν
ελέγχου εκ του Κλιµακίου στο ΕΣΗΔΗΣ ουδέν παράβολο προκύπτει. Περαιτέρω, εκ
του χρόνου κοινοποίησης της προσβαλλομένης στον προσφεύγοντα την 4.4.2018
μέσω ΕΣΗΔΗΣ προκύπτει ως καταληκτική προθεσμία άσκησης προσφυγής η
16.4.2018 λόγω παρέκτασης προθεσμίας από την 14.4.2018, ημέρα Σάββατο
(Δ.Εφ.Πατρ. 39/2017), η ημερομηνία δε αυτή συνιστά και το απώτατο σηµείο για τη
συµπλήρωση του όποιου παραβόλου και εγγράφου και εποµένως το ελλείπον
παράβολο δεν είναι δυνατόν πλέον να προσκοµιστεί. Συνεπώς, η προσφυγή
ασκήθηκε

απαραδέκτως,

ασχέτως

δε

ότι

επιπλέον

δεν

ασκήθηκε

στο

προδιατυπωµένο κατ’ άρ. 8 παρ. 2 ΠΔ 39/2017 προδιατυπωµένο έντυπο,
απευθύνθηκε στην αναθέτουσα.
4. Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω, η Προδικαστική Προσφυγή πρέπει να
απορριφθεί ως απαράδεκτη λόγω έλλειψης παραβόλου. Επειδή κατ’ αποτέλεσμα
αλυσιτελώς ασκείται η από 27.4.2018 παρέμβαση της εταιρείας ……………...

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
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Απορρίπτει την προδικαστική προσφυγή ως απαράδεκτη.
Κρίθηκε και αποφασίστηκε στις 2-5-2018 και εκδόθηκε την 11-5-2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΙΑΘΕΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΤΣΙΑΛΑΦΟΥΤΑ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
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