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Η 

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

3ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

 

Συνήλθε στην έδρα της, στις 19.10.2018, με την εξής σύνθεση: 

Σταυρούλα Κουρή Πρόεδρος, Ελισάβετ Αλαγιαλόγλου-Εισηγήτρια και Μαρία-

Ελένη Σιδέρη, Μέλη. 

Για να εξετάσει την από 04.10.2018 (ημερομηνία καταχώρησης στο 

διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) Προδικαστική Προσφυγή, 

με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) - Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 1009/04.10.2018 της εταιρείας με την επωνυμία «…» και 

το διακριτικό τίτλο «…», που εδρεύει στο …,  οδός … αρ. …, όπως νόμιμα 

εκπροσωπείται. 

Κατά της υπ’ αριθ. 23η/14.09.2018 (θέμα 1ο) απόφασης του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου …, αναφορικά με την 

ακύρωση της υπ’ αριθ. … Διακήρυξης για τη  διενέργεια ηλεκτρονικού, ανοικτού, 

διεθνούς, διαγωνισμού για την προμήθεια «Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στο 

Γενικό Νοσοκομείο .... 

Με την Προδικαστική Προσφυγή της, η προσφεύγουσα επιδιώκει την 

ακύρωση της ανωτέρω προσβαλλόμενης πράξης με την οποία αποφασίστηκε η 

ακύρωση εν όλω του διαγωνισμού που προκηρύχθηκε με τη με αριθ. 5/2018 

Διακήρυξη με αντικείμενο την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. 

        Η συζήτηση άρχισε, αφού άκουσε την Εισηγήτρια Ελισάβετ Αλαγιαλόγλου. 

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα 

Σκέφτηκε κατά το Νόμο 

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

… προκηρύχθηκε ανοικτός, ηλεκτρονικός διεθνής, διαγωνισμός για την 

προμήθεια «Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στο Γενικό Νοσοκομείο …, 
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προϋπολογιζόμενης δαπάνης 325.806,46 €, πλέον Φ.Π.Α., με κριτήριο 

ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά αποκλειστικά βάσει σχέσης ποιότητας - τιμής, με τη δυνατότητα 

υποβολής προσφοράς είτε για το σύνολο του προκηρυχθέντος εξοπλισμού, είτε 

για ένα ή περισσότερα μηχανήματα αυτού, η οποία καταχωρήθηκε στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ) με ΑΔΑΜ … καθώς 

και στη διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) στις 13.02.2018, όπου έλαβε Συστηµικό Αριθµό: α/α 

.... Στο πλαίσιο του υπόψη διαγωνισμού, η προσφεύγουσα υπέβαλε στις 

16.03.2018 την προσφορά της για το είδος ΚΡΑΝΙΟΤΟΜΟΣ του αντικειμένου 

της σύμβασης, η οποία προσφορά έλαβε συστημικό αριθμό 92235. Για το 

συγκεκριμένο είδος υπέβαλαν ομοίως τις προσφορές τους οι εταιρίες «…» και 

«…». Κατά το στάδιο αποσφράγισης των υποφακέλων δικαιολογητικών 

συμμετοχής – τεχνικών προσφορών, το Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου …, με 

την από 11.06.2018 απόφαση που ελήφθη κατά τη 15η συνεδρίαση αυτού, 

απέρριψε την προσφορά της συνδιαγωνιζόμενης εταιρίας «…» λόγω ελλείψεων 

των προσκομισθέντων δικαιολογητικών συμμετοχής της ενώ έκανε αποδεκτές 

τόσο την προσφορά της προσφεύγουσας, βαθμολογώντας αυτήν με 113 

βαθμούς, όσο και την προσφορά της συνδιαγωνιζόμενης εταιρίας «…», 

βαθμολογώντας αυτήν με 100 βαθμούς. Κατά της ως άνω απόφασης του Δ.Σ. 

της αναθέτουσας αρχής, η προσφεύγουσα εταιρία άσκησε την από 26.06.2018 

προσφυγή της αιτούμενη την απόρριψη της προσφοράς της συνδιαγωνιζόμενης 

εταιρίας «…», η οποία προσφυγή έγινε δεκτή με τη με αριθ. 639/2018 απόφαση 

της ΑΕΠΠ, με συνέπεια για το είδος του διαγωνισμού «ΚΡΑΝΙΟΤΟΜΟΣ» η 

προσφορά της προσφεύγουσας να συνιστά τη μοναδική νομίμως υποβληθείσα 

προσφορά. Ενόψει των ανωτέρω, συνάγεται σαφώς ότι η προσφεύγουσα έχει 

ενεστώς, άμεσο και προσωπικό έννομο συμφέρον για την ακύρωση της 

προσβαλλόμενης με την παρούσα απόφασης κατά το μέρος που με αυτήν 

ακυρώνεται η δημοπράτηση του αντικειμένου της σύμβασης και για το είδος 

«ΚΡΑΝΙΟΤΟΜΟΣ», την προμήθεια του οποίου η προσφεύγουσα εύλογα 
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προσδοκούσε να αναλάβει καθότι η προσφορά της ήταν η μόνη ενεργή για το 

εν λόγω είδος. 

2. Επειδή, έχει κατατεθεί, πληρωθεί και δεσμευθεί το νόμιμο 

παράβολο κατά το άρθρο 363 παρ. 1 και 2 του Ν. 4412/2016 και άρθρο 5  παρ. 

1 και 2  του Π.Δ. 39/2017 (ηλεκτρονικό παράβολο με κωδικό …) ποσού 600,00 

€, το οποίο και υπολογίζεται με βάση την προϋπολογιζόμενη δαπάνη της 

σύμβασης και για το τμήμα της Διακήρυξης σχετικά με τα οποία ασκείται η 

παρούσα Προδικαστική Προσφυγή, ήτοι για το είδος «ΚΡΑΝΙΟΤΟΜΟΣ», 

εκτιμώμενης αξίας 24.193,55 χωρίς Φ.Π.Α., το οποίο συνιστά, κατά τις 

προαναφερόμενες διατάξεις, το κατώτατο ποσό παραβόλου που δύναται να 

προσκομίσει ο προσφεύγων σε περίπτωση που η αξία αυτού σε ποσοστό 0,5% 

επί της προϋπολογισθείσας αξίας της υπό ανάθεση σύμβασης υπολείπεται του 

ως άνω κατώτατου ποσού, ως εν προκειμένω. 

3. Επειδή, ο επίδικος διαγωνισμός, ενόψει του αντικειμένου του 

(προμήθεια), της προϋπολογισθείσας δαπάνης του ύψους 325.806,46 € χωρίς 

Φ.Π.Α., σύμφωνα με το άρθρο 345 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 και του χρόνου 

αποστολής της Προκήρυξης για δημοσίευση στην Ε.Ε.Ε.Ε. (08.02.2018), 

σύμφωνα με τα άρθρα 61, 376 και 379 - όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν 

- του Ν. 4412/2016, εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των οικείων διατάξεων του 

Βιβλίου IV του Ν. 4412/2016 και συνεπώς στη δικαιοδοσία της Α.Ε.Π.Π. 

4. Επειδή, κατά τη διάταξη του άρθρου 361 του Ν. 4412/2016 

προβλέπεται 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» και κατά τη διάταξη του άρθρου 362 του ίδιου νόμου 

προβλέπεται ότι «1. 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 
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πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά της». Αναλόγως ορίζονται και 

στις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 1 και 8 παρ. 3 του Π.Δ. 39/2017.  

5. Επειδή, στην υπό κρίση περίπτωση προκύπτει ότι η 

προσβαλλόμενη με αριθ. υπ’ αριθ. 23η/14.09.2018 (θέμα 1ο) απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής αναρτήθηκε στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού στο 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. την 18.09.2018, οπότε και έλαβαν γνώση αυτής οι συμμετέχοντες 

στον υπόψη διαγωνισμό, μεταξύ των οποίων και η προσφεύγουσα, ενώ η 

Προδικαστική Προσφυγή κατά της εν λόγω απόφασης κατατέθηκε από την 

προσφεύγουσα στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ την 

04.10.2018, ήτοι σε χρόνο πέραν της ορισθείσας εκ του νόμου δεκαήμερης 

προθεσμίας. Άλλωστε, ακόμα κι αν ήθελε γίνει δεκτό ότι η προσφεύγουσα έλαβε 

γνώση της προσβαλλόμενης απόφασης, κατά τα δηλούμενα στο πεδίο 9 υπό 

στοιχείο Δ του τυποποιημένου εντύπου προδικαστικής προσφυγής της, την 

21.09.2018, και πάλι λαμβάνοντας υπόψη ότι η Προδικαστική Προσφυγή 

κατατέθηκε στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ στις 04.10.2018, προκύπτει το εκπρόθεσμο αυτής.   

6. Επειδή, ως εκ τούτου, η υπό κρίση Προσφυγή κατατέθηκε στον 

ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού στο Ε.Σ.ΗΔΗ.Σ την 04.10.2018, ήτοι σε 

χρόνο κατά τον οποίο δεν υφίστατο εκ του νόμου το δικαίωμα να ασκηθεί 

προσφυγή κατά της ως άνω προσβαλλόμενης απόφασης λόγω παρέλευσης της 

προθεσμίας που τάσσουν οι οικείες διατάξεις για την προσβολή της, η υπό 

κρίση Προσφυγή τυγχάνει εκπρόθεσμη και επομένως απαραδέκτως ασκηθείσα. 

7. Επειδή συνεπεία των ανωτέρω πρέπει να απορριφθεί η 

προδικαστική προσφυγή. 

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

κατέθεσε η προσφεύγουσα, ηλεκτρονικό παράβολο με κωδικό …, ύψους 600,00 

ευρώ πρέπει να καταπέσει. 

Για τους λόγους αυτούς 

Απορρίπτει την υπό κρίση Προδικαστική Προσφυγή.  
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Ορίζει την κατάπτωση του προσκομισθέντος παραβόλου ποσού 

600,00 ευρώ.  

 

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στον Άγ. Ιωάννη Ρέντη, στις 19 Οκτωβρίου 2018 και 

εκδόθηκε στον ίδιο τόπο στις 22 Οκτωβρίου 2018.  

 

      Η Πρόεδρος               Η Γραμματέας 

 

             Σταυρούλα Κουρή                                    Μαρία Μανώλογλου 


