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Συνήλθε στην έδρα της στις 26 Μαρτίου 2019 με την εξής σύνθεση: 

Άννα Χριστοδουλάκου, Πρόεδρος, Ευαγγελία Μιχολίτση και Μιχαήλ Οικονόμου, 

Μέλη. 

Για να εξετάσει την από 22.02.2019 προδικαστική προσφυγή με 

Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) Α.Ε.Π.Π. 242/22.02.2019 της προσφεύγουσας 

ατομικής επιχείρησης «…», που εδρεύει στη …, οδός …αρ. …, Τ.Κ. …, όπως 

νόμιμα εκπροσωπείται. 

Κατά του Γενικού Νοσοκομείου … (εφεξής «αναθέτουσα αρχή»), 

όπως νόμιμα εκπροσωπείται.  

Με την προδικαστική προσφυγή η προσφεύγουσα επιδιώκει να γίνει 

δεκτή η υπό κρίση προδικαστική προσφυγή της και να ακυρωθεί εν μέρει η 

απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού και δη κατά το μέρος που αφορά τα 

είδη με α/α 2, 3, 4, 5 και 6, να απορριφθούν οι προσφορές των διαγωνιζομένων 

…Α.Ε. και …Α.Ε., όσον αφορά τα ανωτέρω είδη και να γίνει η κατακύρωση των 

ως άνω ειδών στην προσφεύγουσα. 

Η συζήτηση άρχισε αφού άκουσε την Εισηγήτρια, Άννα 

Χριστοδουλάκου. 

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα 

Σκέφτηκε κατά το Νόμο 

1. Επειδή, με την υπ’ αριθμ. … Διακήρυξη του Γενικού Νοσοκομείου 

…προκηρύχθηκε Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Ανοικτής Διαδικασίας 

για την «Προμήθεια Ειδών Διατροφής», εκτιμώμενης αξίας 248.884,00€ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% και 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Η 

Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
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Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ) στις 02.08.2018 με ΑΔΑΜ: …, καθώς και στη 

διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) στις 03.08.2018 (Συστημικός Αριθμός …). 

2. Επειδή, για την άσκηση της κρινόμενης προσφυγής έχει κατατεθεί, 

πληρωθεί και δεσμευθεί το νόμιμο παράβολο κατά τις διατάξεις του άρθρου 363 

παρ.1 και 2 του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 5 παρ. 1 και 2 του Π.Δ. 39/2017 

(ηλεκτρονικό παράβολο αυτόματης δέσμευσης με κωδικό …, εξοφληθέν 

δυνάμει του από 22.02.2019 αποδεικτικού εξόφλησης της Τράπεζας Eurobank, 

δεσμευμένο, όπως προκύπτει από την εκτύπωση της σχετικής σελίδας της 

Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων), ύψους 600,00€, δεδομένου 

ότι η εκτιμώμενη αξία των ειδών στα οποία αφορά η υπό εξέταση προσφυγή 

ανέρχεται στο ποσό των 46.200,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%.  

3. Επειδή, η υπό κρίση προσφυγή, ενόψει του αντικειμένου του 

διαγωνισμού, της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, σύμφωνα με το 

άρθρο 345 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 1 περ. α) του Π.Δ. 39/2018, 

καθώς και του χρόνου δημοσίευσης της Διακήρυξης, σύμφωνα με τα άρθρα 5 

περ. β), 61 παρ. 1, 376 και 379 παρ. 7 του Ν. 4412/2016, εμπίπτει στο πεδίο 

εφαρμογής των διατάξεων του Βιβλίου IV του Ν. 4412/2016 και στην καθ’ ύλην 

και κατά χρόνο αρμοδιότητα της Α.Ε.Π.Π. 

4. Επειδή, η υπό κρίση προσφυγή κατατέθηκε μέσω της 

λειτουργικότητας «επικοινωνία» του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού στο 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στις 22.02.2019 και κοινοποιήθηκε από την προσφεύγουσα με 

μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην Α.Ε.Π.Π. αυθημερόν. 

5. Επειδή, η αναθέτουσα αρχή προέβη σε κοινοποίηση της υπό 

εξέταση προσφυγής προς τους λοιπούς διαγωνιζόμενους, μέσω του 

συστήματος επικοινωνίας του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού, σύμφωνα 

με το άρθρο 9 παρ. 1 περ. α) του Π.Δ. 39/2017, στις 22.02.2019, δεν ασκήθηκε, 

όμως καμία παρέμβαση.  

6. Επειδή, με το υπ’ αριθμ. 3374/26.02.2019 έγγραφό της, που  

αναρτήθηκε στην κεντρική σελίδα του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού στις  
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28.02.2019, η αναθέτουσα αρχή υπέβαλε τις απόψεις του επί της υπό εξέταση 

προσφυγής. 

7. Επειδή, στην αιτιολογική έκθεση του Ν. 4412/2016 και δη όσον 

αφορά το άρθρο 361, αναφέρεται: «….Με τις προτεινόμενες προθεσμίες 

επιτυγχάνεται πληρέστερη συμμόρφωση προς τις δικονομικές οδηγίες (Οδηγία 

89/665/ΕΟΚ και 2007/66/ΕΚ), καθώς εγκαθιδρύεται ένα σαφές χρονικό πλαίσιο 

εντός του οποίου μπορεί να ασκηθεί η προδικαστική προσφυγή».  

8. Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 22 «Κανόνες που εφαρμόζονται 

στις επικοινωνίες» του Ν. 4412/2016 «1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 

του άρθρου 36, όλες οι επικοινωνίες, καθώς και όλες οι ανταλλαγές 

πληροφοριών δυνάμει του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 3 έως 221) ιδίως η 

ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις του παρόντος άρθρου, των άρθρων 36 και 37 και του Παραρτήματος 

IV του Προσαρτήματος Α΄….». 

9. Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 36 «Υποχρέωση χρήσης – 

Λειτουργία ΕΣΗΔΗΣ» του Ν. 4412/2016 «1. Οι αναθέτουσες αρχές 

υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. σε όλα τα στάδια της 

διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων του παρόντος νόμου, με εκτιμώμενη 

αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται 

ο ΦΠΑ. 2. Το Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. οφείλει να συμμορφώνεται με: α) τις απαιτήσεις του 

Παραρτήματος IV του Προσαρτήματος Α΄ και β) τους κανόνες του παρόντος 

άρθρου και των άρθρων 22 και 37. Πέραν των ανωτέρω το Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. οφείλει 

να τηρεί τα οριζόμενα: α) στο ν. 3979/2011 (Α΄ 138) και στην κατ’ εξουσιοδότηση 

αυτού εκδοθείσα νομοθεσία, ιδίως στο Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΠΗΔ), το οποίο κυρώθηκε με την 

ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης 

και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β΄ 1301) και β) στο π.δ. 25/2014 (Α΄ 44).3. 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ρυθμίζονται τα τεχνικά ζητήματα που 

αφορούν την ανάθεση και εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών 

και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σχετικά 
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με:α) τον προσδιορισμό του περιεχομένου, των κανόνων και λεπτομερειών 

χρήσης των επιμέρους εργαλείων του ΕΣΗΔΗΣ, όπως της διαδικτυακής 

διαχείρισης αιτημάτων και πληροφοριών, της χρήσης προτύπων και 

υποδειγμάτων, της ηλεκτρονικής κοινοποίησης, της διαδικασίας ηλεκτρονικής 

σύναψης των δημόσιων συμβάσεων που συνάπτονται, των ηλεκτρονικών 

καταλόγων, των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, των δυναμικών συστημάτων 

αγορών, των ηλεκτρονικών παραγγελιών, της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, των 

ηλεκτρονικών πληρωμών, β) τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υποβολή, 

τη γνωστοποίηση, τη διακίνηση εγγράφων μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, τον τύπο και το 

περιεχόμενό τους, τον προσδιορισμό του χρόνου αποστολής ή παραλαβής και 

τον υπολογισμό των προθεσμιών, τεκμήρια γνωστοποίησης και απόκτησης 

πρόσβασης από τον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, καθώς και τον τρόπο και 

την απόδειξη πρόσβασης σε έγγραφα μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και χορήγησης 

αντιγράφων και [….]4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, 

Ανάπτυξης και Τουρισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, καθώς και του 

κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, ρυθμίζονται τα τεχνικά ζητήματα που 

αφορούν τη διαλειτουργική σύνδεση του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. με την Εθνική Βάση 

Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων της Αρχής και τα πληροφοριακά συστήματα 

των αναθετουσών αρχών, και των πάσης φύσεως φορέων του δημόσιου τομέα, 

όπως το Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το Μητρώο Δεσμεύσεων του Γενικού 

Λογιστηρίου του Κράτους, τα σχετικά Μητρώα του Υπουργείου Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων (ΜΕΚ, ΜΕΕΠ, κ.λπ.), του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

του ν. 3862/2010 (Α΄ 112), όπως εκάστοτε ισχύει, το Ολοκληρωμένο 

Πληροφοριακό Σύστημα παρακολούθησης συγχρηματοδοτούμενων έργων, και 

με κάθε άλλο πληροφοριακό σύστημα που κρίνεται απαραίτητο για την 

παρακολούθηση των δημοσίων συμβάσεων για ελεγκτικούς, δημοσιονομικούς, 

στατιστικούς και λοιπούς σκοπούς των φορολογικών ασφαλιστικών, δικαστικών 

και εισαγγελικών αρχών, καθώς, και με τα πληροφοριακά συστήματα της 

Ένωσης και άλλων κρατών-μελών». 

10. Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 2 και 3 του Ν. 

4412/2106: «1 …….., 2. Στα εργαλεία και τις συσκευές για την ηλεκτρονική 
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διαβίβαση και παραλαβή προσφορών, καθώς και για την ηλεκτρονική παραλαβή 

αιτήσεων συμμετοχής πρέπει: α) να είναι διαθέσιμες στους ενδιαφερομένους οι 

πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές για την ηλεκτρονική υποβολή 

προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής, συμπεριλαμβανομένης της 

κρυπτογράφησης και της χρονοσήμανσης, β) να απαιτούνται προηγμένες 

ηλεκτρονικές υπογραφές, όπως ορίζονται στο π.δ. 150/2001 (Α` 125). ..[…]«3. 

Οι υπηρεσίες χρονοσήμανσης παρέχονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

ΥΑΠ/Φ.40.4/163/2013 (Β` 401) απόφασης του Υφυπουργού Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, από τρίτους, εθνικούς ή 

αλλοδαπούς φορείς, πιστοποιημένους από τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές για 

την παροχή τέτοιων υπηρεσιών και διασυνδεδεμένους με τον εθνικό χρόνο. Η 

παροχή των υπηρεσιών χρονοσήμανσης αποδεικνύεται με σχετική ηλεκτρονική 

επιβεβαίωση λήψης των υπηρεσιών αυτών των φορέων προς το χρήστη, η 

οποία διαβιβάζεται στο χρήστη μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, με κρυπτογραφημένο τρόπο 

και η οποία επέχει θέση εγγράφου με βέβαιη χρονολογία. Δεν επιτρέπεται στην 

αναθέτουσα αρχή ή στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας 

Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού η 

παρέμβαση στη διαδικασία χρονοσήμανσης, όπως περιγράφεται ανωτέρω». 

11. Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 346 «Προστασία κατά την 

ανάθεση δημοσίων συμβάσεων» του Ν. 4412/2016 «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. 2. 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από 

απόφαση της ΑΕΠΠ επί της προδικαστικής προσφυγής του άρθρου 360, μπορεί 
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να ασκήσει αίτηση για την αναστολή εκτέλεσης και αίτηση για την ακύρωση της 

απόφασής της ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων, σύμφωνα με το άρθρο 372. 

Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή 

αν η ΑΕΠΠ δεχθεί την προδικαστική προσφυγή. 3. Διαφορές που προκύπτουν 

από την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων του παρόντος νόμου και αφορούν 

αξιώσεις αποζημίωσης εκδικάζονται από τα αρμόδια δικαστήρια, σύμφωνα με τις 

γενικές διατάξεις κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 373». 

12. Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 360 «Δικαίωμα άσκησης 

προσφυγής» του Ν. 4412/2016 «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. 2. Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί 

προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων του Τίτλου 3 κατά των 

εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 3. Δεν 

επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά των εκτελεστών 

πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής κατά τη διαδικασία της 

ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων εκτός από την προδικαστική προσφυγή της 

παραγράφου 1». 

13. Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 361 «Προθεσμία άσκησης 

της προσφυγής» του Ν. 4412/2016 «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 
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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. 2. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της 

προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της 

συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης». Ομοίως, δε, ορίζει το άρθρο 4 

του ΠΔ. 39/2017. 

14. Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 3 του ΠΔ. 39/2017: « 

… 3. 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». 

15. Επειδή η Απόφαση 56902/215/2-6-17 (ΦΕΚ 1924/Β΄/2 

Ιουνίου 17) «Τεχνικές Λεπτομέρειες και Διαδικασίες Λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ» 

που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του Ν. 4412/2016 (άρθρο 36) ορίζει ρητά στα 

άρθρα 8, 9 και 19 ότι : «8. Επικοινωνία και διακίνηση εγγράφων» 1. Η 

διαδικασία επικοινωνίας, ενημέρωσης και διακίνησης εγγράφων 

πραγματοποιείται μέσω του Συστήματος κατά περίπτωση, με: • την αποστολή ή 

κοινοποίηση σχετικών στοιχείων με μηνύματα δια της λειτουργικότητας 

«Επικοινωνία». • την ανάρτηση σχετικών στοιχείων από τις αναθέτουσες 

αρχές/αναθέτοντες φορείς στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένων 

Προκηρυγμένου Διαγωνισμού» του εκάστοτε διαγωνισμού • την υποβολή 

σχετικών στοιχείων από τους οικονομικούς φορείς στον ηλεκτρονικό χώρο 

«Συνημμένων Ηλεκτρονικής Προσφοράς», ο οποίος περιλαμβάνει τους 

(υπό)φακέλους: - «Δικαιολογητικά Συμμετοχής -Τεχνική Προσφορά» - 

«Οικονομική Προσφορά»- «Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου». 2. Τα 

σχετικά στοιχεία αποστολής, κοινοποίησης, υποβολής ή ανάρτησης που 

αποτυπώνονται στις αντίστοιχες οθόνες της διεπαφής του χρήστη, και ειδικότερα 

ο καταγεγραμμένος χρόνος αυτών, αποτελούν απόδειξη επικοινωνίας και 

διακίνησης εγγράφων μέσω του Συστήματος. Οι σχετικές προθεσμίες αρχίζουν 

την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση αποστολής, 
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κοινοποίησης ή υποβολής και λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα 

και, αν είναι κατά το νόμο εορτάσιμη, όταν περάσει ολόκληρη η επομένη 

εργάσιμη»… «άρθρο 9. Χρονοσήμανση. Οι υπηρεσίες χρονοσήμανσης 

παρέχονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης ΥΑΠ/Φ.40.4/1 

63/2012 του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης (Β` 401) από τρίτους εθνικούς ή αλλοδαπούς φορείς 

υποχρεωτικά πιστοποιημένους από τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές για την 

παροχή τέτοιων υπηρεσιών και διασυνδεδεμένους με τον εθνικό χρόνο. Η 

παροχή των υπηρεσιών χρονοσήμανσης αποδεικνύεται με σχετική ηλεκτρονική 

επιβεβαίωση λήψης των προαναφερόμενων φορέων προς τον χρήστη των 

υπηρεσιών αυτών, η οποία διαβιβάζεται στον χρήστη μέσω του ΕΣΗΔΗΣ με 

ασφαλή κρυπτογραφημένο τρόπο και η οποία επέχει θέση εγγράφου βέβαιης 

χρονολογίας. Δεν επιτρέπεται στην αναθέτουσα αρχή/ αναθέτοντα φορέα ή στη 

ΓΓΕΠΚ η παρέμβαση στη διαδικασία χρονοσήμανσης, όπως περιγράφεται 

ανωτέρω»….«Άρθρο 19 Προδικαστικές Προσφυγές- Ενστάσεις. 1. 

Προδικαστικές Προσφυγές .1.1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του 

παρόντος, οι Προδικαστικές Προσφυγές του Βιβλίου IV του ν.4412/2016, 

κατατίθενται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 

Συστήματος, στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά 

περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το 

σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format 

(PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών 

σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8. Τα σχετικά παράβολα κατατίθενται 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας. 1.2. Οι αναθέτουσες 

αρχές/ αναθέτοντες φορείς μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας»: • 

κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην περ. α της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. • 

διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα 

προβλεπόμενα στην περ. β της παρ.1 του αρ. 365. του ν. 4412/2016.2. Έως την 

έναρξη ισχύος των παρ. 7 και 8 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016 όπως 
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τροποποιήθηκε και ισχύει, ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται 

ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργίας του Συστήματος «Επικοινωνία», 

συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε 

μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει 

εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 

υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του 

άρθρου 8. Τα σχετικά παράβολα κατατίθενται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 7 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή/ αναθέτων φορέας προβαίνει στην 

εξέταση των υποβληθέντων ενστάσεων ή προδικαστικών προσφυγών μέσω των 

αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα 

λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των 

διαδικασιών της κατά περίπτωση αρμόδιας Αρχής. Ιδίως μέσω του Συστήματος: 

• Πιστοποιημένοι χρήστες του αρμόδιου για την εξέταση της ένστασης ή 

προδικαστικής προσφυγής οργάνου προβαίνουν στη διαδικασία ελέγχου και 

αξιολόγησης των ενστάσεων ή προδικαστικών προσφυγών και συντάσσουν και 

υπογράφουν τα πρακτικά επί αυτών. • Πιστοποιημένοι χρήστες της αναθέτουσας 

αρχής/ αναθέτοντα φορέα κοινοποιούν τις αποφάσεις επί των ενστάσεων ή 

προδικαστικών προσφυγών στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς».  

16. Επειδή, είναι συμβατή με το ενωσιακό δίκαιο εθνική 

ρύθμιση, η οποία προβλέπει ότι η προσφυγή κατ’ 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). 

17. Επειδή, με τις ως άνω διατάξεις ορίζεται ότι η προδικαστική 

προσφυγή κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής ασκείται εντός δέκα (10) 
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ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά 

μέσα, άλλως, από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης. 

Η προθεσμία, δε, για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 

αποκλειστική και η μη τήρησή της συνεπάγεται το απαράδεκτο της προσφυγής. 

18. Επειδή, η προσφεύγουσα με την προδικαστική της 

προσφυγή προβάλλει ότι «Διότι η προσφορά μου ενώ βαθμολογήθηκε ως 

πρώτη (ως η βέλτιστη τιμή προσφοράς) από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του 

ΕΣΗΔΥΣ στα είδη με αύξοντα αριθμό 2 - 3 - 4 - 5 - 6 , συνολικού 

προϋπολογισμού 46.200€ πλέον του ΦΠΑ, η αναθέτουσα αρχή δεν με ανέδειξε 

μειοδότη. Οι διαδικασίες κατάθεσης οικονομικής προσφοράς όπως ορίστηκαν 

στη Διακήρυξη με αρ …του Γενικού Νοσοκομείου …, απαιτούσαν για τα είδη με 

ποσοστό έκπτωσης κατάθεση εντύπου οικονομικής προσφοράς ΚΑΙ κατάθεση 

οικονομικής προσφοράς μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. Συγκεκριμένα για 

τα είδη με α/α 2-3-4-5-6 κατατέθηκαν οι παρακάτω τιμές : 

α/α 
είδους 

Ονομασία είδους 
Προσφέρων: … 

Προσφέρων: 
…ΑΕ Προσφέρων: …ΑΕ 

2 Κρέας Μοσχάρι 5,578€ 17825,00€  

3 Μπριζόλες χοιρινές 3,403€ 713,00€  

4 Χοιρινό μπούτι 3,403€ 713,00€  

5 Στήθος κοτόπουλο 4,582€  
7140,70€ 

6 Κοτόπουλο μπούτι 2,693€ 
 

6433,70€ 
 

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η προσφορά μου είναι η συμφερότερη και εξ' 

αρχής η βαθμολογία του συστήματος με προέκρινε (επισυνάπτω σχετική 

απεικόνιση). Κατά τη τελική φάση προ της ολοκληρώσεως όμως διαπίστωσα ότι 

αντί εμού προκρίθηκαν οι ανταγωνιστικές εταιρείες με το σκεπτικό ότι οι 

«έντυπες οικονομικές προσφορές» που κατατέθηκαν είχαν μεγαλύτερο ποσοστό 

έκπτωσης από το δικό μου, τα οποία ποσοστά όμως δεν έχουν σχέση με τις 

αποτυπωμένες στο σύστημα τιμές. Είναι γνωστό σε όλους όσους συμμετέχουν 

σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς αλλά και ξεκάθαρο από τη Δ/ξη στο άρθρο 9 με 

τίτλο : «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»/ΤΡΟΠΟΣ 

ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ», ότι «Σε 
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περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ του ηλεκτρονικού παραγόμενου από το σύστημα 

αρχείου της οικονομικής προσφοράς και του συμπληρωμένου από τον 

προμηθευτή εντύπου οικονομικής προσφοράς του, υπερισχύει το παραγόμενο 

από το σύστημα. (Η προσφορά στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ θα πρέπει να 

ταυτίζεται με την προσφορά στο έντυπο οικονομικής προσφοράς)». Ως εκ 

τούτου πρέπει να προκριθεί η προσφορά μου η οποία τηρεί , πληροί και 

καλύπτει τους όρους του διαγωνισμού και τελικώς είναι η συμφερότερη».  

19. Επειδή, όπως προκύπτει από τον ηλεκτρονικό τόπο του 

διαγωνισμού, στις 03.01.2019 κοινοποιήθηκε μέσω της λειτουργικότητας 

«επικοινωνία» του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού σε όλους τους 

διαγωνιζόμενους, μεταξύ των οποίων και η προσφεύγουσα, με μήνυμα που 

φέρει τον τίτλο «ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΩΣ 

21/01/2019», η Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της αναθέτουσας αρχής 

περί έγκρισης του Πρακτικού Αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών των 

διαγωνιζομένων (Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης υπ’ αριθμ. 39ης του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου …της 31.12.2019 - θέμα 2ο). 

Στο ως άνω Πρακτικό, αναφορικά με τα είδη στα οποία αφορά η υπό εξέταση 

προσφυγή, αποτυπώνεται: α) για τα είδη 2.1 ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙ, 2.2 

ΜΠΡΙΖΟΛΕΣ ΧΟΙΡΙΝΕΣ και 2.3. ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΠΟΥΤΙ, ότι το προσφερόμενο 

ποσοστό έκπτωσης από την προσφεύγουσα είναι 23,10%, ενώ το 

προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης από την διαγωνιζόμενη …Α.Ε. είναι 28,70% 

και β) για τα είδη 3.1 ΣΤΗΘΟΣ ΧΩΡΙΣ ΚΟΚΚΑΛΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ και 3.2 

ΜΠΟΥΤΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ, ότι το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης από την 

προσφεύγουσα είναι 23,10%, ενώ το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης από 

την διαγωνιζόμενη …ΑΒΕΕ είναι 29,30%. Ήτοι, στην ως άνω πράξη 

αποτυπώνεται σαφώς η κρίση της αναθέτουσας αρχής περί του ποσοστού 

έκπτωσης της προσφεύγουσας για τα επίμαχα είδη, καθώς και η κρίση της 

αναθέτουσας αρχής, ότι, για τα είδη αυτά, προσέφεραν μεγαλύτερη έκπτωση 

έτεροι, πλην της προσφεύγουσας, διαγωνιζόμενοι. Με την ίδια ως άνω πράξη 

ορίσθηκε ημερομηνία αποσφράγισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης η 

22.01.2019.   
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20. Επειδή, εκ του περιεχομένου της υπό εξέταση προσφυγής, 

προκύπτει σαφώς ότι αυτή δεν βάλλει κατά της πράξης κατακύρωσης, της 

οποίας την ακύρωση αιτείται με το αιτητικό της, αλλά βάλλει κατά της πράξης 

έγκρισης του Πρακτικού Αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών των 

διαγωνιζομένων. Όπως, δε, προκύπτει από τα στην προηγούμενη σκέψη 

διαλαμβανόμενα, κατά τα βασίμως προβαλλόμενα από την αναθέτουσα αρχή, η 

ως άνω πράξη της αναθέτουσας αρχής κοινοποιήθηκε στην προσφεύγουσα 

στις 03.01.2019. Εξάλλου, ουδεμία αμφιβολία καταλείπεται ως προς το ότι η 

προσφεύγουσα έλαβε πράγματι γνώση κατά την ανωτέρω ημερομηνία της ως 

άνω πράξης, ούτε, άλλωστε, προβάλλει η προσφεύγουσα σχετικό ισχυρισμό. 

Σημειωτέον, δε, ότι η προσφεύγουσα υπέβαλε στις 21.01.2019 τα ζητηθέντα με 

την ως άνω πράξη της αναθέτουσας αρχής δικαιολογητικά κατακύρωσης και 

έχει ήδη συνάψει σύμβαση με την αναθέτουσα αρχή για έτερα είδη της 

Διακήρυξης, για τα οποία υπέβαλε τη συμφερότερη προσφορά.  

21. Επειδή, η υπό εξέταση προσφυγή κατατέθηκε στις 

22.02.2019, ενώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα προπαρατεθέντα άρθρα 361 

παρ. 1 περ. α του Ν.4412/2016 και 4 παρ. 1 περ. α του ΠΔ 39/2017, η 

προθεσμία άσκησής της έληγε στις 13.01.2019. Συνεπώς, η υπό εξέταση 

προσφυγή είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη και δη ως εκπροθέσμως 

ασκηθείσα.  

22. Επειδή, ύστερα από την προηγούμενη σκέψη, το 

παράβολο ύψους 600,00€ πρέπει να καταπέσει, κατά τις διατάξεις του άρθρων 

363 του ν. 4412/2016 και 5 του π.δ. 39/2017. 

 

Για τους λόγους αυτούς 

 

Απορρίπτει την προδικαστική προσφυγή.  

Ορίζει την κατάπτωση του παραβόλου. 

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στις 26 Μαρτίου 2019 και εκδόθηκε στις 

15 Απριλίου 2019 στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη. 
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                   Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕAΣ 

 

            Άννα Χριστοδουλάκου                                      Χρήστος Κάτρης 

 


