
Αριθμός απόφασης: 1064/2021 
 
 

1 
 

 

Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

 

5ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

 

Συνήλθε στην έδρα της στις 25-05-2021 με την εξής σύνθεση: Μιχαήλ 

Οικονόμου - Πρόεδρος, Σταυρούλα Κουρή - Εισηγήτρια, Ευαγγελία Μιχολίτση, 

Μέλη.  

Για να εξετάσει την από 16-04-2021 (ημεροχρονολογία ανάρτησης 

στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ) προδικαστική προσφυγή 

με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) - Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 849/21-4-2021 της εταιρίας με την επωνυμία «...-...», 

νομίμως εκπροσωπούμενης.  

Κατά της αναθέτουσας αρχής με την επωνυμία «...», νόμιμα 

εκπροσωπούμενης. 

Και την από 28-04-2021 παρέμβαση του οικονομικού φορέα «...», 

νόμιμα εκπροσωπούμενου.  

Η συζήτηση άρχισε, αφού άκουσε την Εισηγήτρια Σταυρούλα Κουρή. 

 

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα  

Σκέφτηκε κατά το Νόμο  

 

1. Επειδή, με την προδικαστική προσφυγή της η προσφεύγουσα 

επιδιώκει να ανακληθεί, άλλως ακυρωθεί η  με αριθμό ...απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής κατά το μέρος με το οποίο η 

παρεμβαίνουσα «...» αναδείχθηκε προσωρινή μειοδότρια για την ανάθεση της 

σύμβασης παροχής υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής του 

μηχανογραφικού εξοπλισμού (εκτυπωτές-φωτοτυπικό-πολυμηχανήματα) και 

αντικατάσταση αναλωσίμων που προκήρυξε η αναθέτουσα αρχή με την υπ’ 

αρ. ...διακήρυξη. 

2. Επειδή, η εταιρία «...» με την από 28-4-2021 παρέμβασή της με 

τίτλο ‘ΥΠΟΜΝΗΜΑ’ παρεμβαίνει υπέρ του κύρους της προσβαλλόμενης 

απόφασης. 
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3. Επειδή, έχει κατατεθεί, δεσμευθεί και πληρωθεί το νόμιμο 

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

Π.Δ. 39/2017 (ηλεκτρονικό παράβολο με κωδικό ...), ποσού 725,81€. 

4. Επειδή, ο επίδικος ηλεκτρονικός διαγωνισμός ενόψει του 

αντικειμένου του, της προϋπολογισθείσας δαπάνης του και του χρόνου 

αποστολής δημοσίευσής του εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 4412/2016 

και στη δικαιοδοσία της Α.Ε.Π.Π. και συνεπώς παραδεκτώς κατά τούτο 

ασκείται η εν λόγω προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. 

5. Επειδή, η υπό κρίση προδικαστική προσφυγή έχει κατατεθεί 

εμπροθέσμως, σύμφωνα με το άρθρο 361 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 και το 

άρθρο 4 παρ. 1 του Π.Δ. 39/2017 (περ. α΄), δοθέντος ότι η προσβαλλόμενη 

απόφαση αναρτήθηκε στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού στις 

06/04/2021, οπότε και έλαβαν γνώση αυτής οι συμμετέχοντες, η δε 

εξεταζόμενη προσφυγή ασκήθηκε στις 16/04/2021. 

6. Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 36 παρ.5 και 37 

του ν.4412/2016, ως και το άρθρο 19 παρ. 1.1 της με αρ. 

56902/215/19.05.2017 (Β` 1924) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης με θέμα «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 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. 

7. Επειδή, η υπό κρίση προδικαστική προσφυγή, καίτοι έχει 

κατατεθεί ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 

Συστήματος, στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, εντούτοις δεν φέρει 

εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 

υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, αλλά σε φωτοαντίγραφο 

φυσική υπογραφή, γεγονός που καθιστά την άσκησή της απαράδεκτη. 
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8. Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω, η προσφυγή πρέπει να 

απορριφθεί ως απαράδεκτη. 

9. Επειδή, ύστερα από την προηγούμενη σκέψη, το ηλεκτρονικό 

παράβολο με κωδικό ..., ποσού 725,81€, πρέπει να καταπέσει.  

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

Απορρίπτει την προδικαστική προσφυγή. 

 

Δέχεται την παρέμβαση.  

 

Ορίζει την κατάπτωση του ηλεκτρονικού παραβόλου με κωδικό ..., 

ποσού 725,81€. 

 

               Κρίθηκε και αποφασίστηκε στις 25-5-2021 και εκδόθηκε στις 14-6-

2021 στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

ΜΙΧΑΗΛ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΗΛΙΑΣ ΣΤΡΕΠΕΛΙΑΣ  

      Α/Α ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΛΑΝΤΖΗ 

 


