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Η 

ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

3ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

Συνεδρίασε την 21-6-2022 με την εξής σύνθεση: Μιχαήλ 

Διαθεσόπουλος, Πρόεδρος και Εισηγητής, Μαρία Βύρρα και Σωτηρία 

Σταματοπούλου, Μέλη. 

Για να εξετάσει, την από 30-5-2022 Προδικαστική Προσφυγή με Γενικό 

Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) ΕΑΔΗΣΥ 769/31-5-2022 της ένωσης οικονομικών 

φορέων με την επωνυμία «….» όπως αυτή αποτελείται από τις ακόλουθες 

εταιρείες: α) …και β) …», νόμιμα εκπροσωπούμενης. 

Κατά της αναθέτουσας αρχής «… (…)», νομίμως εκπροσωπουμένης. 

Με την ως άνω προδικαστική προσφυγή, η προσφεύγουσα ζητά την 

ακύρωση της από 18-5-2022 κοινοποιηθείσας  με αριθ 314/18-05-2022 

Απόφασης της αναθέτουσας, καθ’ ο μέρος την απέκλεισε, όσον αφορά το τμήμα 

2 «Σε Μετάβαση … (…,…, …,…, …,…)» επιμέρους εκτιμώμενης άνευ ΦΠΑ 

αξίας 4.215.225,00 ευρώ, , στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας 

σύμβασης για την «Ανάπτυξη δεξιοτήτων εργαζομένων, για την προσαρμογή 

τους στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο της Οικονομίας», συνολικής 

προϋπολογιζομένης δαπάνης 18.352.000,00 ευρώ άνευ ΦΠΑ, που απεστάλη 

για δημοσίευση στην ΕΕΕΕ την 30-11-2021 και δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με 

Μοναδικό ΑΔΑΜ … την 3-12-2021 και στο ΕΣΗΔΗΣ με συστημικούς α/α …,… 

και …  

Η συζήτηση άρχισε αφού το Κλιμάκιο άκουσε τον Εισηγητή. 

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα 

Σκέφτηκε κατά το Νόμο 

1. Επειδή, για την άσκηση της προσφυγής κατεβλήθη κατ’ άρ. 5 ΠΔ 

39/2017 και άρ. 363 Ν. 4412/2016 παράβολο με αρ.  … και ποσού 15.000 

ευρώ. 

2. Επειδή, στο πλαίσιο διαδικασίας διενεργούμενης δια του ΕΣΗΔΗΣ 

και εμπίπτουσας στην αρμοδιότητα της ΑΕΠΠ λόγω αξίας και χρόνου 
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αποστολής προς δημοσίευση, ασκείται η ως άνω προσφυγή, η οποία όμως 

απεστάλη στην ΕΑΔΗΣΥ δια μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του 

προσφεύγοντα προς αυτή και δεν κατατέθηκε στον ηλεκτρονικό τόπο του 

διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, όπως προκύπτει κατόπιν αναζήτησης στο σύνολο 

των συστημικών α/α ΕΣΗΔΗΣ της διαδικασίας. Τούτο, χωρίς να προκύπτει εκ 

του επίσημου ιστοτόπου promitheus.gov.gr, όπου αναρτώνται όλες οι 

ανακοινώσεις περί τεχνικής αδυναμίας ή δυσλειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ ούτε να 

τυγχάνει οιασδήποτε επίκλησης από την προσφεύγουσα ή απόδειξης, ως 

όφειλε δια της προσφυγής της ή οιουδήποτε άλλου εγγράφου, οποιαδήποτε 

τέτοια τεχνική αδυναμία του ΕΣΗΔΗΣ που εμπόδιζε την δια του ΕΣΗΔΗΣ 

κατάθεση, κατά την ημέρα άσκησης της, ήτοι την 30-5-2022, η οποία συνέπιπτε 

και με την καταληκτική προθεσμία ασκήσεώς της, κατά της από 18-5-2022 

κοινοποιηθείσας πράξης της αναθέτουσας (η δε 30-5-2022 ήταν η πρώτη 

εργάσιμη ημέρα μετά το Σάββατο, 28-5-2022). Άρα, η προσφυγή ασκήθηκε 

κατά παράβαση του άρ. 362 παρ. 1 Ν. 4412/2016, που ορίζει 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», όπως 

και του άρ. 8 παρ. 3-4 ΠΔ 39/2017, που ορίζει ότι «3. Η προσφυγή κατατίθεται 

στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού και κοινοποιείται με μήνυμα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ΑΕΠΠ. Ως ημερομηνία υποβολής της 

προσφυγής θεωρείται η ημερομηνία ηλεκτρονικής καταχώρισης αυτής στον 

ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού. 4. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), η οποία πιστοποιείται από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και 

Υποστήριξης του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και 

Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και 

Τουρισμού, ή σε περίπτωση που η διαγωνιστική διαδικασία δεν διενεργείται 

μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στην 

ΑΕΠΠ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Ως ημερομηνία υποβολής της 

προσφυγής θεωρείται η ημερομηνία παραλαβής της από την ΑΕΠΠ μέσω του 
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ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την 

παραλαβή της προσφυγής, η ΑΕΠΠ ειδοποιεί ηλεκτρονικά τον προσφεύγοντα 

για την παραλαβή της προσφυγής και τον αριθμό πρωτοκόλλου αυτής.», αφού 

η διαδικασία στο πλαίσιο της οποίας ασκείται, διενεργείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, 

χωρίς να προκύπτει ή να αποδεικνύεται τεχνική αδυναμία του ΕΣΗΔΗΣ ή της 

πρόσβασης της προσφεύγουσας στον ηλεκτρονικό τόπου του διαγωνισμού 

κατά τον χρόνο άσκησης, ως και κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών και ενώ, επιπλέον η αναθέτουσα αρμοδίως δηλώνει, ότι ουδόλως 

διέκοψε την πρόσβαση της προσφεύγουσας στο ΕΣΗΔΗΣ, ως και τον χρόνο 

της νυν εξέτασης και κατά τον χρόνο αποστολής της παρούσας δια μηνύματος 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ΕΑΔΗΣΥ. Τούτο, ενώ κατόπιν κλήσης του 3ου 

Κλιμακίου, η αναθέτουσα αρμοδίως βεβαίωσε με το με αρ. 425/21-6-2021 

έγγραφό της, ότι ουδέποτε και σε καμία χρονική στιγμή δεν διεκόπη η 

πρόσβαση στο ΕΣΗΔΗΣ οιουδήποτε διαγωνιζόμενου και άρα και της 

προσφεύγουσας και άρα, ουδέν εμπόδιο υπήρχε για αυτή, προκειμένου να 

υποβάλει την προσφυγή μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού στο 

ΕΣΗΔΗΣ. Επομένως, η προδικαστική προσφυγή ασκήθηκε απαραδέκτως και 

ούτως είναι απορριπτέα. 

3. Επειδή, επομένως, πρέπει να απορριφθεί η Προδικαστική 

Προσφυγή.  

4. Επειδή, ύστερα από την προηγούμενη σκέψη, πρέπει να καταπέσει 

το παράβολο. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Απορρίπτει την Προδικαστική Προσφυγή. 

Ορίζει την κατάπτωση του παραβόλου. 

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στις 21-6-2022 και και εκδόθηκε 

αυθημερόν. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΔΙΑΘΕΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΣΤΗ 

 


