Αριθμός απόφασης: Α 486 /2018

Η
ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
7ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ

Συνήλθε στην έδρα της στις 2 Νοεμβρίου 2018 με την εξής σύνθεση:
Χρυσάνθη Χαραλαμποπούλου Πρόεδρος, Μιχαήλ Σειραδάκης-Εισηγητής και
Χρυσάνθη Ζαράρη, Μέλη.
Για να εξετάσει την από 28.09.2018 Προδικαστική Προσφυγή με
Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) Α.Ε.Π.Π. 980/28.09.2018 της Ανώνυμης
Εταιρείας με την επωνυμία « …………………………» και τον διακριτικό τίτλο «
……………» που εδρεύει στο ……….., οδός …………., αρ. …., Τ.Κ. …..,
όπως νόμιμα εκπροσωπείται.
Κατά της ……………………….. (εφεξής αναθέτουσα αρχή).
Με την Προδικαστική Προσφυγή, η προσφεύγουσα επιδιώκει να
ακυρωθεί η υπ’ αριθμ. ……………. Πρόσκληση για συμμετοχή σε διαδικασία
Ηλεκτρονικής

Διαπραγμάτευσης

για

την

ανάθεση

υπηρεσιών

νέων

δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας ……………… για το
σχολικό έτος 2018-2019 (CPV 60130000-8), για τα δρομολόγια 7 και 8.
Η συζήτηση άρχισε αφού άκουσε τον Εισηγητή Μιχαήλ Σειραδάκη.
Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα
Σκέφτηκε κατά το Νόμο
1. Επειδή, η …………………… ως Αναθέτουσα Αρχή δημοσίευσε
την υπ’ αριθμ.
Ηλεκτρονικής

……………….. Πρόσκληση για συμμετοχή σε διαδικασία
Διαπραγμάτευσης

για

την

ανάθεση

δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας

1

υπηρεσιών

νέων

……………………
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για το σχολικό έτος 2018-2019 (CPV 60130000-8), με Αριθμό Συστήματος
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
………., η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) στις 18.09.2018, με μοναδικό κωδικό-Αριθμό
Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (Α.Δ.Α.Μ.)

………………, με κριτήριο

ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά, βάσει
τιμής, η οποία θα προκύπτει από το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, για
την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση υπηρεσιών νέων δρομολογίων
μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας ……………… για το σχολικό έτος
2018-2019

(CPV

60130000-8),

συνολικού

προϋπολογισμού

τριακοσίων

ογδόντα δύο χιλιάδων τριακοσίων τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών
(382.304,77 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, ήτοι προϋπολογισμού
χωρίς Φ.Π.Α. τριακοσίων οκτώ χιλιάδων τριακοσίων δέκα ευρώ και τριάντα
λεπτών (308.310,30 €), με τα δικαιώματα προαίρεσης-παράτασης, με
καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών την 4η Οκτωβρίου 2018,
ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ. και ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης
των προσφορών την 10η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. Η
προσφεύγουσα εταιρεία κατέθεσε στις 27.09.2018 στον διαδικτυακό τόπο του
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. την υπό κρίση Προσφυγή της και την κοινοποίησε στην Α.Ε.Π.Π.
αυθημερόν.
2. Επειδή, η προσφεύγουσα εταιρεία επικαλείται στην υπό κρίση
Προσφυγή της ότι πρέπει να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη Πρόσκληση για τα
δρομολόγια 7 και 8, δεδομένου ότι θα έπρεπε να αντιμετωπισθούν όχι
ξεχωριστά από τα υπόλοιπα δρομολόγια των 4 πινάκων, αλλά ενιαία,
δεδομένου ότι δεν συνιστούν «νέα» δρομολόγια, καθώς και να ακυρωθεί η
προσβαλλόμενη Πρόσκληση σε διαπραγμάτυεση, για τον λόγο ότι χωρίς αιτία
και

παράνομα

προκηρύσσεται

η

μεταφορά

μαθητών

νηπιαγωγείου

αποκλειστικά με ΤΑΞΙ, απαίτηση που αποκλείει τόσο την προσφεύγουσα όσο
και κάθε άλλον μεταφορέα που διαθέτει μικρά λεωφορεία και η οποία αντίκειται
στο δημόσιο συμφέρον, αφού η μεταφορά θα μπορούσε να γίνει άνετα και
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ασφαλώς με μικρά λεωφορεία, αλλά με πολύ μικρότερο κόστος, για τους λόγους
που αναλυτικά εκτίθενται στην υπό κρίση Προδικαστική Προσφυγή.
3. Επειδή, η προσφεύγουσα αιτείται να γίνει δεκτή η υπό κρίση
Προσφυγή της, να ακυρωθεί η υπ’ αριθμ.

……………. Πρόσκληση για

συμμετοχή σε διαδικασία Ηλεκτρονικής Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση
υπηρεσιών νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας
……………… για το σχολικό έτος 2018-2019 (CPV 60130000-8), για τα
δρομολόγια 7 και 8, για τον λόγο ότι πρέπει να αντιμετωπισθούν όχι ξεχωριστά
από τα υπόλοιπα δρομολόγια των 4 πινάκων, αλλά ενιαία, με τις αλλαγές και τις
προβλέψεις που περιγράφονται στο κείμενο της υπό κρίση προσφυγής, καθώς
και να ακυρωθεί συνολικά η διαπραγμάτευση, για τον λόγο ότι χωρίς αιτία και
παράνομα προκηρύσσεται η μεταφορά μαθητών νηπιαγωγείου αποκλειστικά με
ΤΑΞΙ, απαίτηση που αποκλείει τόσο την προσφεύγουσα όσο και κάθε άλλον
μεταφορέα που διαθέτει μικρά λεωφορεία και η οποία αντίκειται στο δημόσιο
συμφέρον, αφού η μεταφορά θα μπορούσε να γίνει άνετα και ασφαλώς με μικρά
λεωφορεία, αλλά με πολύ μικρότερο κόστος.
4. 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.
5. Επειδή δεν έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο, σύμφωνα με το
άρθρο 5 του ΠΔ 39/2017 και το άρθρο 363 του Ν. 4412/2016.
6. Επειδή, η επίδικη διαδικασία ανάθεσης, εμπίπτει ενόψει του
αντικειμένου της και της προϋπολογισθείσας δαπάνης στο πεδίο εφαρμογής
του Ν. 4412/2016.
7. Επειδή, η Α.Ε.Π.Π. είναι καθ’ ύλην αρμόδια βάσει του συνολικού
ποσού της υπόψη Πρόσκλησης, σύμφωνα με το άρθρο 1 περ. α) του ΠΔ
39/2017 και του άρθρου 345 παρ. 1 του Ν. 4412/2016.
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8. 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.
9. Επειδή, η Προσφυγή έχει κατατεθεί εμπρόθεσμα, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ. 1 περ. γ) του ΠΔ 39/2017 και στο άρθρο 361 παρ.
1 περ. γ) του Ν. 4412/2016.
Απαραδέκτως φέρεται προς εξέταση ενώπιον του 7ου Κλιμακίου της
Α.Ε.Π.Π.
10.

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 τη νόμιμη και παραδεκτή άσκηση της
Προδικαστικής Προσφυγής και δεν προκύπτει από πουθενά η καταβολή και η
δέσμευση του αντίστοιχου παραβόλου και μάλιστα κατά τον χρόνο κατάθεσης
της προσφυγής, με συνέπεια η τελευταία να ασκείται απαραδέκτως.
11.

Επειδή,

κατ’

ακολουθίαν

η

κρινόμενη

Προδικαστική

Προσφυγή, πρέπει να απορριφθεί.
Για τους λόγους αυτούς
Απορρίπτει την Προδικαστική Προσφυγή ως απαράδεκτη, λόγω μη
καταβολής του νομίμου παραβόλου, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ΠΔ 39/2017
και το άρθρο 363 του Ν. 4412/2016.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στις 2 Νοεμβρίου 2018 και εκδόθηκε
αυθημερόν στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη.
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Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕAΣ

Χρυσάνθη Χαραλαμποπούλου

Δημήτριος Ασημακόπουλος
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