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Αντιστοίχιση διατάξεων και ενεργειών ηλεκτρονικής υποβολής προδικαστικής προσφυγής 
 

 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 39 Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. Τεύχος Α’ 64/04.05.2017   

 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ 

 Άρθρο 8 Κατάθεση της προσφυγής 1. Η προδικαστική προσφυγή περιέχει όλες ανεξαίρετα τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά της (άρθρο 362 παρ. 1 εδ. γ΄ ν. 4412/2016). 2. Η προσφυγή υποβάλλεται υποχρεωτικά με τη χρήση τυποποιημένου εντύπου, όπως αυτό παρατίθεται στο Παράρτημα I (άρθρο 362 παρ. 2 ν. 4412/2016). 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.  

 (Κατάθεση προσφυγής)  Οι οικονομικοί φορείς υποβάλουν την Προδικαστική Προσφυγή ως εξής : 1. Επιλέγουν το ηλεκτρονικό διαγωνισμό  2. Ακολουθούν τη διαδρομή  Ενέργεια → Επικοινωνία  → Νέο Μήνυμα συμπληρώνοντας τα στοιχεία : 
 Αποστολή σε : ΕΣΗΔΗΣ (Αναθέτουσα Αρχή)  
 Θέμα: Προδικαστική Προσφυγή / Ένσταση (στο ΕΣΗΔΗΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) Θέμα: Προδικαστική Προσφυγή (στο ΕΣΗΔΗΣ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ) 
  και επισυνάπτουν το αρχείο της προδικαστικής προσφυγής με το σχετικό  παράβολο . 3.  (Ενέργεια εκτός ΕΣΗΔΗΣ ) Κοινοποιούν την Προδικαστική Προσφυγή   στο email της ΑΕΠΠ   proedros@aepp-procurement.gr                                                                                        

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 ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την παραλαβή της προσφυγής, η ΑΕΠΠ ειδοποιεί ηλεκτρονικά τον προσφεύγοντα για την παραλαβή της 

 (Κατάθεση προσφυγής  σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμία του ΕΣΗΔΗΣ)  Οι οικονομικοί φορείς υποβάλουν την Προδικαστική Προσφυγή στο email της ΑΕΠΠ proedros@aepp-procurement.gr                                                                                       
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προσφυγής και τον αριθμό πρωτοκόλλου αυτής. 5. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του συστήματος κατάθεσης προσφυγών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ΑΕΠΠ σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, η προσφυγή κατατίθεται εγγράφως στο πρωτόκολλο της ΑΕΠΠ ή με ταχυδρομική αποστολή επί αποδείξει ή με τηλεομοιοτυπία προς την ΑΕΠΠ. Ως ημερομηνία υποβολής της προσφυγής λογίζεται αντίστοιχα η ημερομηνία πρωτοκόλλησης ή η ημερομηνία του αποδεικτικού ταχυδρομικής αποστολής ή της αποστολής με τηλεομοιοτυπία. 

Άρθρο 9 Κοινοποίηση της προσφυγής - Απόψεις αναθέτουσας αρχής - Ενημέρωση ενδιαφερόμενων τρίτων 1. Στις περιπτώσεις κατάθεσης της προδικαστικής προσφυγής στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 8, η αναθέτουσα αρχή, το αργότερο την επόμενη της κατάθεσης εργάσιμη ημέρα, ειδοποιεί την ΑΕΠΠ σχετικά με την κατάθεση της προσφυγής και της παραχωρεί δικαίωμα πρόσβασης στο σύνολο των στοιχείων του διαγωνισμού.  Επίσης η αναθέτουσα αρχή:  (α) κοινοποιεί την προσφυγή μέσω του συστήματος επικοινωνίας του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος Κανονισμού, και  (β) διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ μέσω του συστήματος επικοινωνίας του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τις απόψεις της επί της προσφυγής και τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί στις απόψεις της να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή πράξης (άρθρο 365 παρ. 1 υποπαρ. α΄ ν. 4412/2016). 2. Στις περιπτώσεις κατάθεσης της προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 8, η προσφυγή καταχωρίζεται αυθημερόν. Το αργότερο την επόμενη της καταχώρισης 

  (Ειδοποίηση ΑΕΠΠ για κατάθεση προσφυγής  -  Παραχώρηση δικαιώματος πρόσβασης στην ΑΕΠΠ)  Οι Αναθέτουσες Αρχές μετά την λήψη Προδικαστικής Προσφυγής ακολουθούν  τις παρακάτω ενέργειες :  1. Εισέρχονται στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό και επιλέγουν την Ενέργεια → Διαχείριση Χειριστών – Συλλογικών Οργάνων Αξιολόγησης.  2. Επιλέγουν  Προσθήκη νέας σειράς αναζητούν και επιλέγουν τον Πρόεδρο ΑΕΠΠ και του δίνουν Πρόσβαση : Μόνο προβολή.  3. Ακολουθούν τη διαδρομή  : Ενέργεια → Επικοινωνία  → Νέο Μήνυμα συμπληρώνοντας τα στοιχεία : 
 Αποστολή σε : Πρόεδρος ΑΕΠΠ  
 Θέμα: Προδικαστική Προσφυγή / Ένσταση (στο ΕΣΗΔΗΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) Θέμα: Προδικαστική Προσφυγή (στο ΕΣΗΔΗΣ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ 
 και επισυνάπτουν το αρχείο της προδικαστικής προσφυγής με κατηγορία : εσωτερικό.    
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εργάσιμη ημέρα η προσφυγή κοινοποιείται στην αναθέτουσα αρχή και καλείται αυτή :  (α) να κοινοποιήσει την προσφυγή το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο ο οποίος μπορεί να θίγεται από αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος Κανονισμού, και  (β) να διαβιβάσει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα κοινοποίησης, τoν πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τις απόψεις της επί της προσφυγής και τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί στις απόψεις της να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή πράξης (άρθρο 365 παρ. 1 υποπαρ. β΄ ν. 4412/2016). 3. Το αργότερο είκοσι (20) ημέρες από την κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής ο σχηματισμός της ΑΕΠΠ, ενώπιον του οποίου εκκρεμεί η εξέτασή της, ελέγχει τη συμμόρφωση της αναθέτουσας αρχής με την υποχρέωση κοινοποίησης του φακέλου σύμφωνα με τις περιπτώσεις α΄ των δύο προηγούμενων παραγράφων. Εάν διαπιστώσει ότι η αναθέτουσα αρχή δεν εκπλήρωσε την υποχρέωση κοινοποίησης, η κοινοποίηση γίνεται από την ΑΕΠΠ, έτσι ώστε οι ενδιαφερόμενοι να ασκήσουν παρέμβαση, σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος Κανονισμού (άρθρο 365 παρ. 5 ν. 4412/2016).  Άρθρο 13 Εξέταση της προσφυγής 1. Η προσφυγή εξετάζεται από κλιμάκιο της ΑΕΠΠ, που ορίζεται κατά τη διαδικασία του άρθρου 6 του Κανονισμού Λειτουργίας της Αρχής. Σε κάθε προβλεπόμενη από το ίδιο άρθρο περίπτωση ορισμού κλιμακίου με σύνθεση τριμελή ή επταμελή, τηρούνται οι προθεσμίες που ορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 365 και παρ. 1 του 367 του ν. 4412/2016 για την εξέταση της προσφυγής και την έκδοση της απόφασης αντιστοίχως. Για την εξέταση της υπόθεσης, το αρμόδιο κλιμάκιο συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του μέλους που ασκεί καθήκοντα Προέδρου του Κλιμακίου. Στην πρόσκληση περιλαμβάνονται η ημερομηνία, η ώρα και οι προς εξέταση προδικαστικές προσφυγές, που έχουν ανατεθεί σε αυτό κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΑΕΠΠ. 2. Με την πράξη ορισμού εισηγητή του προεδρεύοντος του σχηματισμού της ΑΕΠΠ που εξετάζει την προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του παρόντος, ορίζεται η ημέρα και η ώρα της 

 (Κοινοποίηση της προδικαστικής προσφυγής σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο)  4. Ακολουθείται η διαδρομή  : Ενέργεια → Επικοινωνία  → Νέο Μήνυμα συμπληρώνοντας τα στοιχεία : 
 Αποστολή σε : Κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο  
 Θέμα: Προδικαστική Προσφυγή / Ένσταση (στο ΕΣΗΔΗΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) Θέμα: Προδικαστική Προσφυγή (στο ΕΣΗΔΗΣ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ  
 και επισύναψη  του αρχείου της προδικαστικής προσφυγής με κατηγορία : Προς προμηθευτή (ή έως οικονομικό φορέα)      (Διαβίβαση απόψεων Αναθέτουσας Αρχής στην ΑΕΠΠ)   5. Ακολουθείται η διαδρομή  : Ενέργεια → Επικοινωνία  → Νέο Μήνυμα συμπληρώνοντας τα στοιχεία : 
 Αποστολή σε : Πρόεδρος ΑΕΠΠ  
 Θέμα: Προδικαστική Προσφυγή / Ένσταση (στο ΕΣΗΔΗΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) Θέμα: Προδικαστική Προσφυγή (στο ΕΣΗΔΗΣ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ  
 και επισύναψη του εγγράφου με τις απόψεις της Αναθέτουσας Αρχής με κατηγορία : εσωτερικό. 
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εξέτασής της, η οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από σαράντα (40) ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης της προσφυγής (άρθρο 365 παρ. 4 εδ.α΄ ν. 4412/2016). 3. Η πράξη της προηγούμενης παραγράφου κοινοποιείται προς ενημέρωση στην ηλεκτρονική διεύθυνση του προσφεύγοντος, της αναθέτουσας αρχής και των παρεμβαινόντων, δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν από την εξέταση της προδικαστικής προσφυγής. Τυχόν παράλειψη κοινοποίησης σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο δεν επάγεται ακυρότητα της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής. Σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 12 παράγραφος 3 του Κανονισμού, η σχετική κοινοποίηση συνοδεύεται και από την κλήση του εισηγητή προς τον προσφεύγοντα, την αναθέτουσα αρχή ή τους παρεμβαίνοντες να προσκομίσουν ηλεκτρονικά τα στοιχεία που λείπουν ή είναι οπωσδήποτε χρήσιμα εντός τασσόμενης προθεσμίας η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις εργάσιμες πέντε (5) ημέρες.  

 
(Παραχώρηση δικαιώματος πρόσβασης στο οριζόμενο για την εξέταση της προσφυγής Κλιμάκιο της ΑΕΠΠ )  Οι Αναθέτουσες Αρχές μετά την ενημέρωση  από την ΑΕΠΠ για τον ορισμό συγκεκριμένου Κλιμακίου για την εξέταση της προσφυγής, ακολουθούν  τις παρακάτω ενέργειες :   1. Εισέρχονται στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό και επιλέγουν την Ενέργεια → Διαχείριση Χειριστών – Συλλογικών Οργάνων Αξιολόγησης.  2. Επιλέγουν  Προσθήκη νέας σειράς αναζητούν και  επιλέγουν τον Πρόεδρο και τα μέλη του Κλιμακίου  και τους δίνουν Πρόσβαση : Μόνο προβολή. 

 
 (Ανάρτηση Απόφασης ΑΕΠΠ στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό) (συνιστάται)  Οι Αναθέτουσες Αρχές μετά την λήψη της Απόφασης της ΑΕΠΠ επί της Προδικαστικής Προσφυγής ακολουθούν  τις παρακάτω ενέργειες:   1. Εισέρχονται στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό και στην περιοχή Συνημμένα Προκηρυγμένου διαγωνισμού της Κεφαλίδας (ή Γενικά στοιχεία), επισυνάπτουν την Απόφαση με κατηγορία: Προς προμηθευτή (ή έως οικονομικό φορέα) και στη συνέχεια επιλέγουν Οριστικοποίηση Εγγράφων.  

 
 


