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Η 

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ  

3ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

 

 

Συνήλθε στην έδρα της την 1 Φεβρουαρίου 2018 με την εξής 

σύνθεση: Μιχαήλ Οικονόμου Πρόεδρος, Εμμανουέλα Σωτηρόπουλου-

Εισηγήτρια και Μιχαήλ Σειραδάκης Μέλη. 

Για  να εξετάσει την από  12/12/2017 Προδικαστική Προσφυγή με 

Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ)- Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

(ΑΕΠΠ)/ 28/15-1-2018 και Ειδ. Αριθ. Κατ. 3/4/15-1-2018 της προσφεύγουσας 

Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «………………….» νομίμως 

εκπροσωπουμένης. 

Κατά του Δήμου Σοφάδων  και των όρων της  με αρ. 24386/28-12-

2017 διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ LED & 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΩΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ» προϋπολογισμού 1.159.720,00 € χωρίς Φ.Π.Α., 

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά όπως αυτή προσδιορίζεται βάσει του κόστους. 

Με την Προδικαστική Προσφυγή η προσφεύγουσα επιδιώκει να 

ακυρωθούν συγκεκριμένοι όροι της διακήρυξης. 

 Η συζήτηση άρχισε αφού άκουσε την Εισηγήτρια Εμμανουέλα 

Σωτηροπούλου. 

Αφού  μελέτησε τα σχετικά έγγραφα 

Σκέφτηκε κατά το Νόμο  

 1. Επειδή για την άσκηση της ανωτέρω Προδικαστικής 

Προσφυγής προκύπτει πως έχει προσκομιστεί, ελεγχθεί και δεσμευτεί δυνάμει 

της με αρ.  ΔΥ/15-1-2018 Βεβαίωσης ελέγχου και δέσμευσης ηλεκτρονικού 

παραβόλου της ΑΕΠΠ, το υπ’ αριθμ. ηλεκτρονικό παράβολο υπέρ Ελληνικού 
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Δημοσίου με κωδικό 185063016958 0313 0047, το οποίο πληρώθηκε 

εμπρόθεσμα την 12-1-2018, ποσού πέντε χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα οκτώ 

ευρώ και εξήντα λεπτών  (5.798,60€), σύμφωνα με τα άρθρα 363 παρ. 1 του Ν. 

4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) και 5 παρ. 1 του Π.Δ. 39/2017 «Κανονισμός Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της ΑΕΠΠ» (ΦΕΚ Α΄ 64). 

2. Επειδή η Προσφυγή έχει ασκηθεί με χρήση του τυποποιημένου 

εντύπου που παρατίθεται στο Παράρτημα Ι, σύμφωνα με την παρ. 2 του 

άρθρου 8 του ΠΔ 39/2017 και της παρ. 2 του άρθρου 362 του Ν. 4412/2016. 

3. Επειδή με τη με αρ. 24386/28-12-2017 διακήρυξη προκηρύχτηκε 

Ηλεκτρονικός Ανοιχτός Διεθνής Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ- 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ LED & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΩΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΦΩΤΙΣΜΟ» (CPV 34993000-4, 34991000-0, 31528600-6, 31531000-7, 

31532800-2 ) για τις ανάγκες του φωτισμού των εξωτερικών δημόσιων χώρων 

και οδών  του Δήμου Σοφάδων, προϋπολογισμού 1.159.720,00 € χωρίς Φ.Π.Α., 

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά όπως αυτή προσδιορίζεται βάσει του κόστους, με καταληκτική 

ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών την 1η Φεβρουαρίου 2018 και 

ώρα 10.00 π.μ και ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών 

την 8η Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 10.00 π.μ. Η ως άνω Διακήρυξη απεστάλη 

με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 28-12-2017 στην Υπηρεσία 

Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Tenders Electronic Daily (TED) και 

δημοσιεύτηκε στις 30-12-2017, με κωδικό 2017/S 250-528614. Το πλήρες 

κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) στις 29-12-2017 και έλαβε ΑΔΑΜ 

………………………. και στις 3-1-2018 καταχωρήθηκε στη διαδικτυακή πύλη 

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., όπου έλαβε το συστημικό αριθμό ………………... Η 

προσφεύγουσα εταιρεία υπέβαλε στις 12/01/2018 και ώρα 17:34:02 μ.μ.. την 

υπό κρίση προσφυγή της.   
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4.  Επειδή ο επίδικος διαγωνισμός, εμπίπτει ενόψει του αντικειμένου 

του και της προϋπολογισθείσας δαπάνης στο πεδίο εφαρμογής του ν. 

4412/2016. 

 5. Επειδή η Α.Ε.Π.Π. είναι αρμόδια βάσει συνολικού ποσού της 

Διακήρυξης του διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 1 περ. α) του ΠΔ 39/2017 

και του άρθρου 345 παρ. 1 του Ν. 4412/2016. 

6. Επειδή η Α.Ε.Π.Π. είναι και κατά χρόνο αρμόδια, όπως προκύπτει 

από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 5 περ. γ), 38 παρ. 7, 61 παρ. 

1, 66 παρ. 1, 379 παρ. 7 του Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

εφόσον η διαγωνιστική διαδικασία εκκίνησε σε χρόνο μεταγενέστερο από την 

26η Ιουνίου 2017.  

7. Επειδή η Προσφεύγουσα με προφανές έννομο συμφέρον ασκεί 

την υπό κρίση Προδικαστική της Προσφυγή ως ενδιαφερόμενη να της ανατεθεί 

η συγκεκριμένη σύμβαση  

8.  Επειδή εκπρόθεσμα η προσφεύγουσα στρέφεται κατά της 

ανωτέρω Διακήρυξης η οποία, ως προκύπτει από τον ηλεκτρονικό τόπο του 

αντίστοιχου Διαγωνισμού, έχει αναρτηθεί ηλεκτρονικά, σύμφωνα με το άρθρο  

38 Ν. 4412/2016, στο ΚΗΜΔΗΣ την 29.12.2017 με 

ΑΔΑΜ:…………………………, και η κατ’ αυτής Προδικαστική Προσφυγή έχει 

κατατεθεί αντίστοιχα στο ΕΣΗΔΗΣ (βλ. την υπ’ αριθμ. 56902/215 απόφαση του 

Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).» (ΦΕΚ Β΄ 1924/02.06.2017) άρθρο 19 «Προδικαστικές 

Προσφυγές - Ενστάσεις») την 12.01.2018, ήτοι πέραν της προθεσμίας που 

ορίζουν τα άρθρα 361 παρ. 1 περ. (γ) εδ. α΄ Ν. 4412/2016 και 4 παρ. 1 περ. (γ) 

εδ. α΄ του Κανονισμού δηλαδή πέραν των 10 ημερών από την ημερομηνία που 

η προσφεύγουσα επικαλείται πως έλαβε γνώση του περιεχομένου της 

Διακήρυξης (29.12.2017 κατά τη σελ. 5 πεδίο (7) περ. Δ της Προσφυγής της) 

και ως εκ τούτου η κρινόμενη προδικαστική είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη. 



Αριθμός Απόφασης : 82/ 2018 

 

4 
 

9. Επειδή, κατ’ ακολουθίαν η κρινόμενη Προδικαστική Προσφυγή 

πρέπει να απορριφθεί. 

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

κατέθεσε η προσφεύγουσα πρέπει να καταπέσει (άρθρο 363 Ν. 4412/2016) 

 

 

Για τους λόγους αυτούς 

Απορρίπτει την προδικαστική προσφυγή. 

Ορίζει την κατάπτωση του Παραβόλου. 

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 1 Φεβρουαρίου 2018 και εκδόθηκε 

αυθημερόν στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη. 

 

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕAΣ               

 

Μιχαήλ. Χ. Οικονόμου                             Μελπομένη Τσιαλαφούτα 

 

 

 


