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ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.58/2017 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ-Παραδεκτή υποβολή προσφυγής, Καταβολή παραβόλου. 

 

Του 3ου Κλιμακίου της Α.Ε.Π.Π. 

 

αποτελούμενου από τον Πρόεδρο, Μιχαήλ Οικονόμου και τα μέλη, Μιχαήλ Σειραδάκη ως 

Εισηγητή και Εμμανουέλα Σωτηρόπουλου, επί της με Γεν. Αριθ. Κατ. 96/20.09.2017 και 

Ειδ. Αριθ. Κατ. ΙΙΙ/17/20.09.2017 Προδικαστικής Προσφυγής της Ανώνυμης Εταιρείας με 

την επωνυμία «………………» και τον διακριτικό τίτλο «…………………...» που εδρεύει στον 

Δήμο Πειραιά Αττικής, οδός , αρ. , Τ.Κ. , όπως νόμιμα εκπροσωπείται. 

Διασκέφτηκε κατά την ημερομηνία εξέτασης της ως άνω Προδικαστικής Προσφυγής στις 

04.10.2017, και ώρα 11.00 π.μ. στην έδρα της Α.Ε.Π.Π., Λεωφόρος Θηβών 198, Αγ. Ιωάννης 

Ρέντη, Κτίριο Κεράνη, 5ος όροφος. 

Αφού άκουσε τον Εισηγητή και μελέτησε τα σχετικά έγγραφα. 

Σκέφτηκε κατά τον Νόμο: 

1. Επειδή ο Δήμος Γλυφάδας και το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) 

Κοινωνικής Αθλητικής Πολιτιστικής Παρέμβασης (Κ.Α.Π.Π.Α.) προκήρυξαν Διεθνή Ανοιχτό 

Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο Α) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΑΚΡΑΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ (ΣΥΣΣΙΤΙΟ), ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ 

ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» που προκήρυξε ο Δήμος Γλυφάδας ως 

Αναθέτουσα Αρχή και Β) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» που προκήρυξε το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) 

Κοινωνικής Αθλητικής Πολιτιστικής Παρέμβασης (Κ.Α.Π.Π.Α.) ως Αναθέτουσα Αρχή, με 

αριθμό πρωτοκόλλου Διακήρυξης ……………………… και Αριθμό Συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 

………………., με κριτήριο κατακύρωσης Α) για τις προμήθειες του Δήμου Γλυφάδας: 
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- τη χαμηλότερη τιμή για τα τρόφιμα μακράς διαρκείας για το κοινωνικό παντοπωλείο 

(Συσσίτιο), 

- το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της %, όπως ειδικότερα προσδιορίζεται στο 

κείμενο της διακήρυξης για: α) το ελαιόλαδο που αναφέρεται στα είδη της 

προμήθειας τροφίμων μακράς διαρκείας και το κοινωνικό παντοπωλείο (Συσσίτιο) 

και β) για τα είδη που αναφέρονται στην προμήθεια τροφίμων και λοιπών 

αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου 

Και κριτήριο κατακύρωσης Β) για τις προμήθειες του Κ.Α.Π.Π.Α.: 

- τη χαμηλότερη τιμή για τα είδη παντοπωλείου, αρτοπωλείου, κυλικείου, 

- το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της %, όπως ειδικότερα προσδιορίζεται στο 

κείμενο της διακήρυξης για: α) το ελαιόλαδο που αναφέρεται στα είδη 

παντοπωλείου και β) τα είδη που αναφέρονται στην προμήθεια ιχθυοπωλείου, 

κρεοπωλείου, οπωροπωλείου και διαφόρων κατεψυγμένων λαχανικών. 

για την προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου (CPV 15100000-

9, 15220000-3, 15300000-1, 15331170-9, 15800000-6, 15810000-9), προϋπολογισμού Α) για 

τον Δήμο Γλυφάδας, ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και 

πενήντα επτά λεπτών (99.994,57 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, όπως διεξοδικά 

αναλύεται στο κείμενο της διακήρυξης και Β) για το Κ.Α.Π.Π.Α., διακοσίων επτά χιλιάδων 

διακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών (207.996,87 €), 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, πως διεξοδικά αναλύεται στο κείμενο της διακήρυξης, 

ήτοι συνολικού προϋπολογισμού, τριακοσίων επτά χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα ενός 

ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (307.991,44 €), με αρχική καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών την 3η Αυγούστου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ. και 

ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των 

τεχνικών προσφορών την 9η Αυγούστου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. Ήδη την 

ημερομηνία εκείνη και συγκεκριμένα, δυνάμει της με αριθμό πρωτοκόλλου 360/2017 

πράξης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αναρτήθηκε στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. στις 10.07.2017, η 

Αναθέτουσα παρέτεινε την προθεσμία για την υποβολή προσφορών, ορίζοντας ως νέα 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 18η Αυγούστου 2017, ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. και ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
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δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών την 25η Αυγούστου 2017, ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. Η προσφεύγουσα εταιρεία υπέβαλε απόλυτα νομότυπα και 

εμπρόθεσμα στις 17.08.2017 και ώρα 16:33:01 την υπ’ αριθμ. 71889 προσφορά της στον 

ανωτέρω διαγωνισμό. Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 436/2017 πράξης της Οικονομικής επιτροπής 

του Δήμου Γλυφάδας απορρίφθηκε η προσφορά της προσφεύγουσας για τους λόγους που 

αναφέρονται αναλυτικά στο εν λόγω έγγραφο της αναθέτουσας. Η προσφεύγουσα εταιρεία 

κατέθεσε στις 19.09.2017 στον διαδικτυακό τόπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) την υπό κρίση προσφυγή της και την κοινοποίησε στην 

Α.Ε.Π.Π. στις 20.09.2017. 

2. Επειδή η προσφεύγουσα εταιρεία στρέφεται κατά της υπ’ αριθμ. 436/2017 πράξης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γλυφάδας και επικαλείται στην υπό κρίση προσφυγή 

της ότι: Η Οικονομική Επιτροπή της Αναθέτουσας Αρχής έσφαλε στην προσβαλλόμενη 

απόφαση με την οποία αποφάσισε την απόρριψη της προσφοράς της προσφεύγουσας για 

τον λόγο ότι στο κατατεθέν από την προσφεύγουσα Πιστοποιητικό του οικείου 

επιμελητηρίου, με το οποίο σκοπείτο η εγγραφή της προσφεύγουσας σε αυτό, δεν 

αναγράφεται το ειδικό επάγγελμα. 

3. Επειδή η προσφεύγουσα αιτείται να γίνει δεκτή η υπό κρίση προδικαστική 

προσφυγή της και να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη υπ’ αριθμ. 436/2017 πράξη της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γλυφάδας.   

4. Επειδή μετά ταύτα, η προσφεύγουσα εταιρεία αιτείται τη χορήγηση αναστολής 

εκτέλεσης της υπ’ αριθμ. 436/2017 προσβαλλόμενης πράξης της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Γλυφάδας και τη λήψη κατάλληλων προσωρινών μέτρων κατά την έννοια του 

άρθρου 366 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 15 παρ. 1 του ΠΔ 39/2017, μέχρι την 

έκδοση απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. 

5. Επειδή η προσφυγή δεν έχει ασκηθεί με χρήση του τυποποιημένου εντύπου που 

παρατίθεται στο Παράρτημα Ι, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 του ΠΔ 39/2017 και 

της παρ. 2 του άρθρου 362 του Ν. 4412/2016. 

6. Επειδή δεν έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ΠΔ 

39/2017 και το άρθρο 363 του Ν. 4412/2016. 
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7. Επειδή η Α.Ε.Π.Π. είναι καθ’ ύλην αρμόδια βάσει συνολικού ποσού της Διακήρυξης 

του διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 1 περ. α) του ΠΔ 39/2017 και του άρθρου 345 παρ. 

1 του Ν. 4412/2016. 

8. Επειδή η Α.Ε.Π.Π. είναι και κατά χρόνο αρμόδια, όπως προκύπτει από τον 

συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 5 περ. β), 38 παρ. 7, 61 παρ. 1, 66 παρ. 1, 120, 379 

παρ. 7 του Ν. 4412/2016. 

9. Επειδή η προσφυγή έχει κατατεθεί εμπρόθεσμα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 4 παρ. 1 περ. γ) του ΠΔ 39/2017 και το άρθρο 361 παρ. 1 περ. γ) του Ν. 4412/2016. 

Συνεπώς απαραδέκτως φέρεται προς εξέταση ενώπιον του Γ΄ Κλιμακίου της Α.Ε.Π.Π. 

10. Επειδή όπως προκύπτει από την παρ. 2 του άρθρου 8 του ΠΔ 39/2017 και της παρ. 2 

του άρθρου 362 του Ν. 4412/2016 η χρήση του τυποποιημένου εντύπου που παρατίθεται 

στο Παράρτημα Ι του ανωτέρω ΠΔ είναι υποχρεωτική και η προσφεύγουσα εταιρεία δεν 

άσκησε την κρινόμενη προσφυγή της με τη χρήση του εν λόγω εντύπου, με συνέπεια η 

τελευταία να ασκείται απαραδέκτως. 

11. Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 5 του ΠΔ 39/2017 και το άρθρο 363 του Ν. 4412/2016 

η καταβολή του νομίμου παραβόλου αποτελεί προϋπόθεση του παραδεκτού για τη νόμιμη 

και παραδεκτή άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και δεν προκύπτει από πουθενά η 

καταβολή του αντίστοιχου παραβόλου και μάλιστα κατά τον χρόνο κατάθεσης της 

προσφυγής, με συνέπεια η τελευταία να ασκείται απαραδέκτως. 

12. Επειδή λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσφεύγουσα δεν άσκησε την προδικαστική 

προσφυγή της με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου κατά τα ανωτέρω, αλλά ούτε και 

κατέβαλε το εκ του νόμου προβλεπόμενο παράβολο κατά τον χρόνο κατάθεσης της 

προσφυγής της, με συνέπεια η τελευταία να ασκείται απαραδέκτως, καθίσταται άνευ 

αντικειμένου και παρέλκει ως αλυσιτελής, η λήψη οποιουδήποτε προσωρινού μέτρου, μέχρι 

και την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την προδικαστική προσφυγή ως απαράδεκτη λόγω μη χρήσης του 

τυποποιημένου εντύπου που παρατίθεται στο Παράρτημα Ι, σύμφωνα με την παρ. 2 του 

άρθρου 8 του ΠΔ 39/2017 και της παρ. 2 του άρθρου 362 του Ν. 4412/2016 και μη 
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καταβολής του νομίμου παραβόλου, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ΠΔ 39/2017 και το άρθρο 

363 του Ν. 4412/2016. 

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη, στις 4 Οκτωβρίου 2017 και εκδόθηκε 

αυθημερόν. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ 3ου ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ                    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ 3ου ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ 

 

           Μιχαήλ Χ. Οικονόμου                                          Μελπομένη Τσιαλαφούτα 


