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Η 

ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΚΛΙΜΑΚΙΟ 4ο ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ 

Συνήλθε στις 10 Μαρτίου 2022 συγκροτούμενο από τον Γεώργιο 

Κουκούτση, Μέλος της ΑΕΠΠ. 

Για να εξετάσει την από 31.1.2022 Προδικαστική Προσφυγή, με 

Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) ΑΕΠΠ 188/1.2.2022 του 

προσφεύγοντος οικονομικού φορέα με την επωνυμία «…» που εδρεύει 

στην οδό …, αριθ. …, στην … (εφεξής «ο προσφεύγων»), όπως 

εκπροσωπείται νόμιμα. 

Κατά της … (εφεξής «η αναθέτουσα αρχή»), όπως 

εκπροσωπείται νόμιμα και κατά της υπ' αριθμ. … (…) ΣΥΜΒΑΣΗΣ, που 

συνήφθη μεταξύ του Διοικητή της (Αναθέτουσας) … και του οικονομικού 

φορέα με την επωνυμία “…”, με αντικείμενο τις “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΤΗΣ …”, (εφεξής «η προσβαλλόμενη»). 

Με την προδικαστική προσφυγή του, ο προσφεύγων αιτείται την 

ακύρωση της προσβαλλόμενης κατά το ως άνω σκέλος. 

 

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα 

Σκέφτηκε κατά το Νόμο 

1. Επειδή για την άσκηση της προσφυγής έχει καταβληθεί 

παράβολο, σύμφωνα με τα άρθρα 363 του Ν. 4412/2016 και 5 του Π.Δ. 

39/2017, συνολικού ποσού 600 ευρώ (βλ. ηλεκτρονικό παράβολο με 

κωδικό …, την από 31/1/2022 πληρωμή αυτού στην Εθνική Τράπεζα), 

το οποίο και υπολογίζεται με βάση την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης 
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(80.000 ευρώ), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%), ήτοι βάσει του 

ποσού των 64.516,13 ευρώ. 

2. Επειδή με την υπ’ αριθ. … διακήρυξη προκηρύχθηκε ανοικτός 

ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (CPV …) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ …», 

προϋπολογιζόμενης δαπάνης 80.000,00 € με ΦΠΑ για ένα έτος, με 

κριτήριο ανάθεσης της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 

προσφοράς, μόνο βάσει τιμής. Οι προμηθευτές μπορούν να 

υποβάλλουν προσφορά για ένα ή για περισσότερα τμήματα της 

διακήρυξης. 

3. Επειδή το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καταχωρήθηκε στο 

Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων στις 20.11.2020 με ΑΔΑΜ …, καθώς 

και στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ, όπου έλαβε αύξοντα αριθμό …. 

4. Επειδή, ο επίδικος διαγωνισμός που προκήρυξε η αναθέτουσα αρχή 

ενόψει του αντικειμένου του, της προϋπολογισθείσας αξίας της σύμβασης και 

του χρόνου εκκίνησης της διαδικασίας ανάθεσης εμπίπτει στο πεδίο 

εφαρμογής του Βιβλίου IV του  Ν. 4412/2016. 

5. Επειδή στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 ορίζονται τα εξής: «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 πραγματικές αιτιάσεις που 

δικαιολογούν το αίτημά της». 

6. Επειδή το άρθρο 8 του ΠΔ 39/2017 (ΦΕΚ Α΄ 64/4.5.2017) ορίζει 

στην παρ. 3 τα εξής: «3. Η προσφυγή κατατίθεται στον ηλεκτρονικό τόπο του 

διαγωνισμού και κοινοποιείται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην 

ΑΕΠΠ». 

7. Επειδή στο άρθρο 3.4. της διακήρυξης ορίζονται τα εξής: «Κάθε 

ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η 

συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία 

από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση 
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της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, 

δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της 

σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας 

ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. 

[…] 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της 

λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ 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». 

8. Επειδή εκ των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται ότι η προδικαστική 

προσφυγή, όταν η διαγωνιστική διαδικασία διενεργείται ηλεκτρονικά, όπως εν 

προκειμένω, κατατίθεται αποκλειστικά μέσω της λειτουργικότητας 

Επικοινωνία στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, ενώ στην ΑΕΠΠ μπορεί 

να κατατίθεται παραδεκτώς από τον προσφεύγοντα μόνον όταν ο 

διαγωνισμός δεν είναι ηλεκτρονικός.  

9. Επειδή στην προκειμένη περίπτωση η υπό κρίση προσφυγή εστάλη 

με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο πρωτόκολλο της ΑΕΠΠ στις 

31.1.2022, έλαβε δε τον αριθ. εισ. 648/1.2.2022. Εν συνεχεία δε 

κοινοποιήθηκε η προσφυγή την 1.2.2022 από την ΑΕΠΠ στην αναθέτουσα 

αρχή. Ως εκ τούτου, η υπό κρίση προσφυγή που κατατέθηκε στην ΑΕΠΠ, 

ασκήθηκε απαραδέκτως, στην δε προσφυγή του ο προσφεύγων δεν 

επικαλείται ούτε - προεχόντως - αποδεικνύει συγκεκριμένο λόγο για τον οποίο 

κατέστη αδύνατη η έγκυρη, σύμφωνα με το νόμο και το κανονιστικό πλαίσιο 

της διακήρυξης, κατάθεση της προσφυγής του στον ηλεκτρονικό τόπο του 

διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ. Με τα δεδομένα αυτά, όμως, η υπό κρίση 

προσφυγή τυγχάνει απορριπτέα ως απαράδεκτη, διότι ασκήθηκε στην ΑΕΠΠ 

αντί του προβλεπόμενου τόπου άσκησής της, όπου εν προκειμένω ήταν ο 

ηλεκτρονικός τόπος του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, το δε απαράδεκτο της 

άσκησης δεν μπορεί να θεραπεύσει ούτε η κοινοποίηση της προσφυγής προς 

όλους τους ενδιαφερομένους από την αναθέτουσα αρχή που ακολούθησε στις 

2.2.2022 μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού.  
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10. Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω, η υπό εξέταση προδικαστική 

προσφυγή πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη. 

11. Επειδή πρέπει να καταπέσει το παράβολο που κατέθεσε ο 

προσφεύγων (άρθρα 363 παρ.5 του ν.4412/2016 και 5 του ΠΔ 39/2017). 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

Απορρίπτει την προσφυγή. 

Ορίζει την κατάπτωση του παραβόλου. 

 
 
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στις 10 Μαρτίου 2022 και εκδόθηκε στις 30  

Μαρτίου 2022 στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη. 

 

 

      Το Μέλος της ΑΕΠΠ     Η Γραμματέας  

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ               ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ 

 

 


