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Συνήλθε στην έδρα της στις 6 Φεβρουαρίου 2018 με την εξής 

σύνθεση: Μιχαήλ Οικονόμου Πρόεδρος, Μιχαήλ Σειραδάκης-Εισηγητής και 

Εμμανουέλα Σωτηρόπουλου Μέλη. 

Για να εξετάσει την από 15.01.2018 Προδικαστική Προσφυγή με 

Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ)-Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

(ΑΕΠΠ)/38/18.01.2018 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης (ΕΑΚ) 3/6/18.01.2018 της 

Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «………………….» που εδρεύει στην 

Κόρινθο, ……………………., Τ.Κ. 20100, όπως νόμιμα εκπροσωπείται. 

Κατά της κατά της με αριθμό πρωτοκόλλου 60801/2017 και Αριθμό 

Συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. ……………………… Διακήρυξης του Ηλεκτρονικού 

Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ 

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ 

ΕΤΟΙΜΑ ΓΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ». 

Η προσφεύγουσα εταιρεία δεν περιλαμβάνει στο κείμενο της υπό 

κρίση προσφυγής, σαφές και συγκεκριμένο αίτημα για την προδικαστική 

προσφυγή. 

Η συζήτηση άρχισε αφού άκουσε τον Εισηγητή Μιχαήλ Σειραδάκη. 

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα 

Σκέφτηκε κατά το Νόμο  

1. Επειδή Ο Δήμος Κορίνθου ως Αναθέτουσα Αρχή προκήρυξε 

Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοιχτό Διαγωνισμό για την προμήθεια «ΤΡΟΦΙΜΩΝ, 

ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΑ ΓΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 
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ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» με αριθμό πρωτοκόλλου Διακήρυξης 

60801/2017 και Αριθμό Συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ……………., με κριτήριο 

κατακύρωσης: 

Α) την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, μόνο βάσει 

τιμής για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε τμήματος για τις 

κατηγορίες ειδών παντοπωλείου των τμημάτων 1, 2 (εκτός του ελαιολάδου και 

του αραβοσιτελαίου), 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17 (εκτός του νωπού 

κοτόπουλου) 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 και 30. 

Β) το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), ενιαία έκπτωση για 

όλη την κατηγορία, στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής 

πώλησης για τις κατηγορίες ειδών: είδη οπωροπωλείου (ΤΜΗΜΑ 13) είδη 

ιχθυοπωλείου (ΤΜΗΜΑ 18 και 19) είδη κρεοπωλείου (ΤΜΗΜΑ 15 και είδος 

17.1: νωπό κοτόπουλο ΤΜΗΜΑΤΟΣ 17) είδος ελαιόλαδο (ΤΜΗΜΑ 21 και είδος 

2.4 του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2) και για το είδος αραβοσιτέλαιο (είδος 2.3 ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

2) την ημέρα της παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε 

εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας 

Περιφέρειας, με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από αυτόν καλύπτουν 

τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας, για τη συνολική όμως 

προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε ομάδας. 

για την προμήθεια ειδών παντοπωλείου, γάλακτος και έτοιμων γευμάτων, 

προϋπολογισμού τετρακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ και οκτώ 

λεπτών (466.500,08 €), με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 

5η Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 15:00 μ.μ. Η προσφεύγουσα εταιρεία κατέθεσε 

στις 15.01.2018 στον διαδικτυακό τόπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) την υπό κρίση προσφυγή της και την 

κοινοποίησε στην Α.Ε.Π.Π. στις 17.01.2018. 

2. Επειδή η προσφεύγουσα εταιρεία επικαλείται στην υπό κρίση 

προσφυγή της ότι: 

3. Εσφαλμένα η αναθέτουσα συμπεριέλαβε το φρέσκο γάλα για τους 

εργαζόμενους στη γενικότερη κατηγορία «ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ», σε αντίθεση με την 
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επί σειρά ετών πρακτική της, δεδομένου ότι το φρέσκο γάλα αποτελούσε 

ανέκαθεν ξεχωριστή κατηγορία από μόνο του, γεγονός που προκύπτει και από 

το γεγονός ότι το γάλα και δη το φρέσκο δεν είναι είδος παντοπωλείου, 

σύμφωνα και με τον Κώδικα Τροφίμων & Ποτών, το οποίο το καθορίζει ως 

φρέσκο γαλακτοκομικό προϊόν που ελέγχεται από την κτηνιατρική υπηρεσία, 

καθώς παράγεται και συσκευάζεται από ειδικά εργοστάσια και με συγκεκριμένες 

προδιαγραφές. 

4.   Εσφαλμένα αναφέρει η διακήρυξη του διαγωνισμού ότι η δεσμευτική 

ημερομηνία λήξεως του γάλακτος «δεν θα υπερβαίνει τις πέντε (5) μέρες», 

καθώς η συγκεκριμένη ημερομηνία έχει αλλάξει, δυνάμει του Ν. 4254/2014 

(ΦΕΚ Α΄ 85/07.04.2014), υποπαράγραφος ΣΤ.8, παράγραφος 2α, σελίδα με 

αριθμό 1413 και έχουν επιμηκυνθεί οι ημέρες για το φρέσκο γάλα σε επτά (7).   

χωρίς ωστόσο να περιλαμβάνεται στο κείμενο της υπό κρίση προσφυγής, 

σαφές και συγκεκριμένο αίτημα για την προδικαστική προσφυγή. 

5.Επειδή η προσφυγή δεν 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. 

6.Επειδή δεν έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο, σύμφωνα με το 

άρθρο 5 του ΠΔ 39/2017 και το άρθρο 363 του Ν. 4412/2016. 

7.Επειδή ο επίδικος διαγωνισμός, εμπίπτει ενόψει του αντικειμένου του 

και της προϋπολογισθείσας δαπάνης στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 4412/2016. 

8.Επειδή η Α.Ε.Π.Π. είναι καθ’ ύλην 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. 

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

τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 5 περ. β), 38 παρ. 7, 61 παρ. 1, 66 

παρ. 1, 120, 379 παρ. 7 του Ν. 4412/2016. 

10. Επειδή η προσφυγή έχει κατατεθεί εμπρόθεσμα σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ. 1 περ. γ) του ΠΔ 39/2017 και το άρθρο 361 

παρ. 1 περ. γ) του Ν. 4412/2016. 
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11.Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 5 του ΠΔ 39/2017 και το άρθρο 363 

του Ν. 4412/2016 η καταβολή του νομίμου παραβόλου αποτελεί προϋπόθεση 

του παραδεκτού για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και δεν 

προκύπτει από πουθενά η καταβολή του αντίστοιχου παραβόλου και μάλιστα 

κατά τον χρόνο κατάθεσης της προσφυγής, με συνέπεια η τελευταία να ασκείται 

απαραδέκτως. 

12.Επειδή, κατ’ ακολουθίαν η κρινόμενη Προδικαστική Προσφυγή πρέπει 

να απορριφθεί. 

 

Για τους λόγους αυτούς 

 

Απορρίπτει την Προδικαστική Προσφυγή ως απαράδεκτη. 

 

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στις 6 Φεβρουαρίου 2018 και εκδόθηκε 

αυθημερόν στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη. 

 

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕAΣ    

           

Μιχαήλ. Χ. Οικονόμου                             Μελπομένη Τσιαλαφούτα 


