
1 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α.Ε.Π.Π.) 

ΚΛΙΜΑΚΙΟ 4 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  100/2017 

 

Συνεδρίασε στην έδρα της στις 19 Οκτωβρίου 2017 με την εξής 

σύνθεση: Ιωάννης Κίτσος, Πρόεδρος, Νεκταρία-Πηνελόπη Ταμανίδη – 

Εισηγήτρια και Χρυσάνθη Χαραλαμποπούλου, Μέλη. 

Για να εξετάσει την από 18-09-2017 Προδικαστική Προσφυγή με 

Γενικό Αριθμό Κατάθεσης ΑΕΠΠ/94/19-09-2017 και Ειδικό Αριθμό 

Κατάθεσης IV/16/19-09-2017 της προσφεύγουσας εταιρείας με την 

επωνυμία ………………………, νομίμως εκπροσωπούμενης. 

Κατά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 

Με την Προδικαστική Προσφυγή η αιτούσα επιδιώκει όπως 

ακυρωθεί, για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν, ο Ανοικτός 

Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την ανάθεση υπηρεσιών 

μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, για τα 

σχολικά έτη 2017-2018-2019, με συνολικό προϋπολογισμό 

1.478.722,22 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (24% για Ρόδο-

Κάρπαθο και 17% για τα υπόλοιπα νησιά) και με CPV 60130000-8 

Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών, και κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

Η συζήτηση άρχισε με την ανάγνωση της Έκθεσης της Εισηγήτριας 

Νεκταρίας – Πηνελόπης Ταμανίδη. 

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα 

Σκέφτηκε κατά τον Νόμο  

1. Επειδή, για την άσκηση της ανωτέρω Προδικαστικής  

Προσφυγής προκύπτει, δυνάμει της σχετικής Βεβαίωσης της ΑΕΠΠ, πως 

έχει προσκομιστεί, ελεγχθεί και δεσμευτεί αντίστοιχα, το υπ’ αριθμ. 

ηλεκτρονικό παράβολο υπέρ Ελληνικού Δημοσίου με κωδικό 
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164479936957 1113 0013, ποσού ευρώ 769,77, σύμφωνα με το άρθρα 

363 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) και 5 παρ. 1 του Π.Δ. 

39/2017. 

2. Επειδή, το γεγονός ότι η προσφεύγουσα εταιρία άσκησε την από 

18-09-2017 Προδικαστική Προσφυγή της με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 

ΑΕΠΠ/94/19-09-2017 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης IV/16/19-09-

2017 με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου της ΑΕΠΠ, όπως 

προβλέπεται από τα άρθρα 362 παρ. 2 Ν. 4412/2016 και 8 παρ. 2 

Κανονισμού.  

3. Επειδή η Α.Ε.Π.Π. είναι καθ’ ύλην αρμόδια βάσει του 

συνολικού ποσού της Διακήρυξης του διαγωνισμού (εκ ποσού ευρώ 

1.478.722,22, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., δηλαδή 24% για Ρόδο-

Κάρπαθο και 17% για τα υπόλοιπα νησιά), σύμφωνα με το άρθρο 1 περ. 

α) του ΠΔ 39/2017 και του άρθρου 345 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, ενώ 

επιπλέον θεμελιώνεται και η κατά χρόνο αρμοδιότητά της όπως 

απαιτείται από τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 379 παρ. 7 του Ν. 

4412/2016 τροποποιηθείσας της διάταξης δυνάμει του άρθρου 87 παρ. 

4 Ν. 4478/2017 (ΦΕΚ Α΄ 91), δεδομένου πως η έναρξη των αντίστοιχων 

διαγωνιστικών διαδικασιών ξεκίνησε μετά τις 26.6.2017. 

4. Επειδή, εκπρόθεσμα η προσφεύγουσα εταιρία προσβάλλει τον  

από 21-08-2017 Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την 

ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, για τα σχολικά έτη 2017-2018-2019, με συνολικό 

προϋπολογισμό 1.478.722,22 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

(24% για Ρόδο-Κάρπαθο και 17% για τα υπόλοιπα νησιά) και με CPV 

60130000-8 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών, και 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά, ο οποίος αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ την 21-08-2017 και 

έλαβε συστημικό αριθμό στο ΕΣΗΔΗΣ 45216. 

Πιο συγκεκριμένα, εφόσον η επίδικη προδικαστική προσφυγή 

στρέφεται κατά της ανωτέρω διακήρυξης, η προθεσμία για την άσκηση 

της ορίζεται σε δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή 

τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του 
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ενδιαφερομένου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής 

κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο 

δέκα πέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4, περίπτωση γ του 

πδ 39/2017 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον 

της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών». Εν προκειμένω, αν και 

η προσφεύγουσα είχε προθεσμία 10 ημερών να ασκήσει εμπρόθεσμα την 

προσφυγή της, αρχόμενη την 06-09-2017, μετά το πέρας της πλήρης 

γνώσης της προκήρυξης από 22-08-2019 έως 05-09-2017, και λήγουσα 

την 15-09-2017, εν τούτοις την άσκησε εκπρόθεσμα την 18-09-2017. 

5. Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω η κρινόμενη Προδικαστική 

Προσφυγή πρέπει να απορριφθεί ως εκπροθέσμως ασκηθείσα.  

 

Διά ταύτα 

 

Απορρίπτει την Προδικαστική Προσφυγή ως απαράδεκτη. 

Διατάσσει την κατάπτωση του παραβόλου. 

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 26-10-2017. 

 

Ο Πρόεδρος του 4ου Κλιμακίου            Η Γραμματέας του 4ου Κλιμακίου  

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΙΤΣΟΣ                                   ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΤΣΙΑΛΑΦΟΥΤΑ  

 

 

 


