Αριθμός απόφασης: 403/2021

Η
ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
6ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ

Συνήλθε στην έδρα της στις 26 Φεβρουαρίου 2021 με την εξής
σύνθεση: Ειρήνη Αψοκάρδου Πρόεδρος, Μαργαρίτα Κανάβα Εισηγήτρια και
Ιωάννα Θεμελή Μέλη.
Για να εξετάσει την από 18.01.2021 Προδικαστική Προσφυγή, με Γενικό
Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)
168/19.01.2021 του προσφεύγοντος οικονομικού φορέα *******, «όπως
εκπροσωπείται νόμιμα.
Κατά του **** (εφεξής η «αναθέτουσα αρχή»), όπως εκπροσωπείται
νόμιμα και κατά της υπ’ αριθμ. ***** αναφορικά με τον έλεγχο των
δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών και
ανακήρυξης προσωρινών αναδόχων (εφεξής η «προσβαλλόμενη») και
Κατά του παρεμβαίνοντος οικονομικού φορέα με την επωνυμία «******,
όπως εκπροσωπείται νόμιμα.
Με την προδικαστική προσφυγή του ο προσφεύγων αιτείται να
ακυρωθεί η προσβαλλόμενη απόφαση κατά το σκέλος που απορρίπτεται η
προσφορά του, κρίνεται αποδεκτή η προσφορά του παρεμβαίνοντος και
ανακηρύσσεται προσωρινός ανάδοχος για την Ομάδα 4 του διαγωνισμού.
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 νόμιμο
παράβολο κατά το άρθρο 363 παρ.1 και 2 του Ν. 4412/2016 και άρθρο 5
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παρ.1 και 2 του Π.Δ. 39/2017, ποσού 600 ευρώ (βλ. ηλεκτρονικό παράβολο
με κωδικό *****, την από 18.01.2021 πληρωμή στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και
την εκτύπωση από την σελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών περί αυτόματης δέσμευσης) το
οποίο υπολογίζεται σε ποσοστό 0,5% επί της εκτιμώμενης αξίας της Ομάδας
4 της σύμβασης για την οποία ασκείται η προδικαστική προσφυγή, ήτοι
86.693,55 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
2. Επειδή με τη με αριθμ. πρωτ. **** διακήρυξη, η αναθέτουσα αρχή
προκήρυξε

δημόσιο

ηλεκτρονικό

ανοικτό

διαγωνισμό

με

αντικείμενο

«Προμήθεια ανταλλακτικών για την *****», με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής,
προϋπολογισθείσας

συνολικά

δαπάνης

226.500,00

ευρώ,

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός υποδιαιρείται σε πέντε Ομάδες,
οι δε προσφορές υποβάλλονται για μια ή περισσότερες ή όλες τις Ομάδες και
για το σύνολο έκαστης Ομάδας.
3. Επειδή, το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καταχωρήθηκε στο
Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ στις 16.09.2020 με Α.Δ.Α.Μ. ***** καθώς και στη διαδικτυακή
πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, όπου ο επίμαχος διαγωνισμός έλαβε αύξοντα αριθμό
****.
4. Επειδή ο διαγωνισμός που προκήρυξε η αναθέτουσα αρχή ως εκ
του αντικειμένου του, της προϋπολογισθείσας αξίας της σύμβασης και του
χρόνου εκκίνησης της διαδικασίας, εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου
IV του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με το άρθρο 345 του Ν. 4412/2016.
5. Επειδή η υπό εξέταση προδικαστική προσφυγή ασκήθηκε με τη
χρήση του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι του Π.Δ. 39/2017 και
κοινοποιήθηκε στην ΑΕΠΠ από τον προσφεύγοντα αυθημερόν με μήνυμα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του
άρθρου 361 και τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 362 του Ν . 4412/2016, και την
παρ. 1 εδ. α) του άρθρου 4 και την παρ. 2 του άρθ. 8 του Π.Δ. 39/2017.
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6. Επειδή την 19.01.2021 η αναθέτουσα αρχή προέβη στην
προβλεπόμενη, από το άρθρο 9 παρ. 1 α του ΠΔ 39/2017, κοινοποίηση της
υπό κρίση προσφυγής σε όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς
μέσω της επικοινωνίας του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού.
7. Επειδή με την υπ’ αριθμ. 177/2021 Πράξη της 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 η αναθέτουσα αρχή απέστειλε στην ΑΕΠΠ την 25.01.2021
μέσω της επικοινωνίας του διαδικτυακού τόπου του διαγωνισμού τις απόψεις
της επί της προσφυγής, οι οποίες κοινοποιήθηκαν στον προσφεύγοντα την
27.01.2021.
9.

Επειδή

ο

παρεμβαίνων

κατέθεσε

στις

28.01.2021

ήτοι

εμπροθέσμως, στο διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού, την με αριθμό ΓΑΚ
ΠΑΡ 430/2021 παρέμβασή του, ο οποίος θεμελιώνει άμεσο, προσωπικό και
ενεστώς έννομο συμφέρον καθώς έχει κριθεί αποδεκτή η προσφορά του και
έχει ανακηρυχθεί προσωρινός ανάδοχος και ως εκ τούτου, επιδιώκει τη
διατήρηση της προσβαλλόμενης, ως προς την αποδοχή της προσφοράς του.
10. Επειδή στις 20.02.2021 ο προσφεύγων υπέβαλε μέσω της
επικοινωνίας του διαδικτυακού τόπου του διαγωνισμού υπόμνημα επί των
απόψεων της αναθέτουσας αρχής. Το ως άνω υπόμνημα κατατέθηκε
εμπροθέσμως σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 365
του ν. 4412/2016, όπως αυτό προστέθηκε με το ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/1-42019), δοθέντος ότι η συζήτηση για την εξέταση της προδικαστικής
προσφυγής ορίσθηκε στις 26.02.2021 και, ως εκ τούτου, λαμβάνεται υπόψη
από το αποφασίζον Κλιμάκιο.
11. Επειδή, σε συνέχεια των ανωτέρω, η 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.
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12. Επειδή το άρθρο 346 του ν. 4412/2016 ορίζει ότι : «1. Κάθε
ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί σύμβαση των
περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 και έχει υποστεί ή
ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της
αναθέτουσας

αρχής

κατά

παράβαση

της

ευρωπαϊκής

ή

εσωτερικής

νομοθεσίας, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 360 και
να ζητήσει προσωρινή προστασία, σύμφωνα με το άρθρο 366, ακύρωση
παράνομης πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με το
άρθρο 367 ή ακύρωση σύμβασης η οποία έχει συναφθεί παράνομα , σύμφωνα
με το άρθρο 368.[...]».
13. Επειδή το άρθρο 360 του Ν. 4412/2016 ορίζει ότι :«1. Κάθε
ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη
σύμβαση του νόμου αυτού και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία
από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση
της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας,
υποχρεούται, πριν από την υποβολή των προβλεπόμενων στον Τίτλο 3
ένδικων βοηθημάτων, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ
κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής.[...]».
14. Επειδή, το άρθρο 361 παρ. 1 του ν. 4412/2016 ορίζει ότι: «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
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προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε
(15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ».
15. Επειδή το άρθρο 362 του ν. 4412/2016 ορίζει 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».
16. Επειδή, το άρθρο 4 του ΠΔ. 39/2017 ορίζει ότι: «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 με τηλεομοιοτυπία
(άρθρο 361 παρ. 1 περ. α΄ ν. 4412/2016) ή β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την
κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας (άρθρο 361 παρ. 1 περ.
β΄ ν. 4412/2016), άλλως γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή
τεκμαιρόμενη,

γνώση της

πράξης

που βλάπτει τα συμφέροντα του

ενδιαφερομένου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά
προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δέκα πέντε
(15) ημερών από τη δημοσίευση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ άρθρο 361 παρ. 1 περ. γ΄ ν. 4412/2016)».
17. Επειδή το άρθρο 8 του ΠΔ 39/2017 ορίζει ότι : «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. [...]».
18. Επειδή στον όρους της διακήρυξης προβλέπεται ότι: « 3.4[...] Σε
περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για
την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:(α) δέκα (10) ημέρες από την
5
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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 σε
αυτόν 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».
19. Επειδή, είναι συμβατή με το ενωσιακό δίκαιο εθνική ρύθμιση, η
οποία προβλέπει ότι η προσφυγή κατά αποφάσεως της αναθέτουσας αρχής
πρέπει να ασκείται εντός της ταχθείσας προς τούτο προθεσμίας και ότι οι
θιγόμενοι ενδιαφερόμενοι που επικαλούνται πλημμέλεια της διαδικασίας
συνάψεως της συμβάσεως, προς στήριξη της προσφυγής τους, πρέπει να
προβάλουν την εν λόγω πλημμέλεια εντός της ίδιας προθεσμίας, διότι άλλως
θα απολέσουν το σχετικό δικαίωμά τους, με αποτέλεσμα ότι, αν παρέλθει η
προθεσμία αυτή, δεν είναι δυνατή ούτε η προσβολή της εν λόγω αποφάσεως
ούτε η προβολή της εν λόγω πλημμέλειας, εφόσον η επίμαχη προθεσμία είναι
εύλογη (Απόφαση της 11ης Οκτωβρίου 2007, C-241/06, Lämmerzahl,
Συλλογή 2007, σ. I-8415, σκέψη 50 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία).
20. Επειδή, ως έχει νομολογιακώς κριθεί, δεδομένου ότι ούτε από τις
διατάξεις του ν. 4412/2016 και του ΠΔ 39/2017 ούτε στη διακήρυξη ορίζεται το
ακριβές χρονικό σημείο λήξης εντός της τελευταίας ημέρας της προθεσμίας
υποβολής

της

προδικαστικής

προσφυγής,

εφαρμοστέα,

δυνάμει

της

διατάξεως της παρ. 7 του άρθρου 10 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.
2960/1999, Α΄ 45), είναι η διάταξη του άρθρου 242 του Αστικού Κώδικα, η
οποία ορίζει ότι «Η προθεσμία λήγει όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα
και, αν είναι κατά το νόμο εορτάσιμη, όταν περάσει ολόκληρη η επόμενη
εργάσιμη» Η διάταξη αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 12 της
κυρωθείσης, με το άρθρο πρώτο του ν. 1157/1981 (Α΄ 126), από 29.12.1980
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 299), το οποίο, ειδικώς ως προς τις
6
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προθεσμίες που τάσσονται από το νόμο ή τα δικαστήρια, όρισε ότι αυτές
λήγουν την 7η μ.μ. ώρα της τελευταίας ημέρας, και εάν αυτή είναι εξαιρετέα,
την ίδια ώρα της επόμενης εργάσιμης ημέρας. Συνεπώς, η δεκαήμερη
προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή, μέσω του πληροφοριακού
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, της προδικαστικής προσφυγής του ν. 4412/2016 λήγει
με την συμπλήρωση της 7ης μ.μ. της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι
εξαιρετέα, την ίδια ώρα της επόμενης εργάσιμης ημέρας (βλ. ad hoc ΣτΕ ΕΑ
279/2019, 27/2017).
21. Επειδή, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, η
προσβαλλόμενη

απόφαση

αναρτήθηκε

στον

ηλεκτρονικό

τόπο

του

διαγωνισμού μέσω της «επικοινωνίας» την 7.01.2021, οπότε και ως ρητώς
παραδέχεται στην υπό κρίση προσφυγή του, ο προσφεύγων έλαβε πλήρη
γνώση αυτής. Η δε υπό εξέταση προσφυγή κατατέθηκε από τον
προσφεύγοντα

μέσω του ηλεκτρονικού τόπου

του διαγωνισμού την

18.01.2021 και ώρα 21:36μ.μ. Εντούτοις, με βάση τις προπαρατεθείσες
διατάξεις και τα εκτεθέντα στην προηγούμενη σκέψη, η δεκαήμερη προθεσμία
για την άσκηση προδικαστικής προσφυγής εκ μέρους του προσφεύγοντος
κατά της προσβαλλόμενης απόφασης έληγε την 18.01.2021 και ώρα 19:00μμ,
ως βασίμως ισχυρίζονται η αναθέτουσα αρχή και ο παρεμβαίνων. Αβασίμως
δε ο προσφεύγων προβάλλει στο υπόμνημά του ότι η διάταξη του άρθρου 8
της ΚΥΑ 59260/2017, ως νεότερη, κατισχύει των διατάξεων του ν. 4412/2016
και του ΠΔ 39/2017, καθώς το άρθρο 8 της εν λόγω ΚΥΑ αφορά την
ανάρτηση των εγγράφων της προσφοράς και όχι την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής, η οποία ρυθμίζεται ειδικώς από το άρθρο 19 της
ως άνω ΚΥΑ, το οποίο ουδέν αναφέρει επί της προθεσμίας άσκησης της
προσφυγής. Επομένως, η υπό εξέταση προδικαστική προσφυγή ασκήθηκε
εκπροθέσμως και για το λόγο αυτό θα πρέπει να απορριφθεί ως
απαραδέκτως ασκηθείσα.
22. Επειδή γίνεται δεκτή εν συνόλω η εισήγηση.
7
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23. Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω, η υπό εξέταση προδικαστική
προσφυγή πρέπει να απορριφθεί.
24. Επειδή η παρέμβαση θα πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή κατά το
μέρος που προβάλλονται βασίμως ισχυρισμοί περί του απαραδέκτου της
προσφυγής, η δε εξέταση των ισχυρισμών περί του βασίμου της προσφυγής
καθίστανται άνευ αντικειμένου (Βλ. Παυλίδου Ε, «Οι αλυσιτελείς αιτήσεις
ακυρώσεως στη νομολογία του ΣτΕ», ΕφημΔΔ 2015, τ. 2, σελ. 256- 257),
δοθέντος ότι σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 362 του ν. 4412/2016 η
παρέμβαση ασκείται υπέρ της διατήρησης ισχύος της προσβαλλόμενης
πράξης η οποία, εν προκειμένω, δεν προσβάλλεται λόγω του απαραδέκτου
της υπό εξέταση προσφυγής.
25. Επειδή, ύστερα από τα εκτεθέντα στη σκέψη 23, 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.
Δέχεται εν μέρει την παρέμβαση
Ορίζει την κατάπτωση του παραβόλου

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στις 26 Φεβρουαρίου 2021 και εκδόθηκε
αυθημερόν στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΑΨΟΚΑΡΔΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΜΙΡΤΖΗΟΓΛΟΥ
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