Αριθμός απόφασης: 1303/2022
Η
ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ
Συνήλθε στην έδρα της στις 19 Αυγούστου 2022 συγκροτούμενο από
το Μέλος της ΕΑΔΗΣΥ Αθηνά Μπουζιούρη.
Για να εξετάσει την από 28/7/2022 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ)
ΕΑΔΗΣΥ 1063/29-7-2022 προδικαστική προσφυγή του οικονομικού φορέα με
την επωνυμία «…» (η προσφεύγουσα) που εδρεύει στ.. ..., οδός ..., και
εκπροσωπείται νόμιμα.
Κατά του ΔΗΜΟΥ …. (η αναθέτουσα αρχή), όπως εκπροσωπείται
νόμιμα.
Με την κρινόμενη προδικαστική προσφυγή η προσφεύγουσα ζητά την
ακύρωση: α) της υπ’ αριθ. 200/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
της αναθέτουσας αρχής με θέμα: «Περί έγκρισης του πρακτικού κατακύρωσης
της Επιτροπής Αξιολόγησης για την εκτέλεση της προμήθειας ‘Προμήθεια
Ελαιολιπαντικών έτους 2022’» και β) της υπ’ αριθ. 173/2022 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής της αναθέτουσας αρχής με θέμα «Περί έγκρισης των
Πρακτικών 1&2 Επιτροπής Αξιολόγησης για την εκτέλεση της προμήθειας
‘Προμήθεια Ελαιολιπαντικών έτους 2022’», κατά το μέρος τους με το οποίο
κρίθηκαν αποδεκτές οι προσφορές των λοιπών διαγωνιζόμενων οικονομικών
φορέων και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στον οικονομικό
φορέα με την επωνυμία «...», καθώς επίσης και κάθε άλλης συναφούς πράξης
ή παράλειψης των αρμοδίων οργάνων.
Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα
Σκέφτηκε κατά τον Νόμο
1.

Επειδή,

για

την

άσκηση

της

προδικαστικής

προσφυγής

καταβλήθηκε, εισπράχθηκε και δεσμεύτηκε το νόμιμο, κατ’ άρθρα 363 Ν.
4412/2016 και 5 ΠΔ 39/2017, παράβολο ποσού 600,00 ευρώ, όπως αυτό
υπολογίζεται

βάσει

της

εκτιμώμενης

αξίας

της

σύμβασης

(κωδικός

ηλεκτρονικού παραβόλου: ...).
2. Επειδή, με την υπ’ αριθ. ... Διακήρυξη της αναθέτουσας αρχής
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προκηρύχθηκε

ανοικτός

ηλεκτρονικός

διαγωνισμός

για

την

ανάδειξη

αναδόχου της σύμβασης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ
2022» εκτιμώμενης αξίας 12.610,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%. Η Διακήρυξη
αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 29/4/2022 (ΑΔΑΜ: ...) και στο ΕΣΗΔΗΣ, μέσω
του οποίου διενεργείται ο διαγωνισμός με α/α ... Το αντικείμενο της σύμβασης
υποδιαιρέθηκε σε δύο τμήματα και, επιπροσθέτως, ορίστηκε ότι προσφορές
υποβάλλονται για όλα τα τμήματα. Ως κριτήριο ανάθεσης ορίστηκε αυτό της
πλέον συμφέρουσας οικονομικής προσφοράς βάσει τιμής. Στον διαγωνισμό
συμμετείχαν

τρεις

προσφεύγουσα.

Με

οικονομικοί
την

φορείς,

δεύτερη

μεταξύ

των

προσβαλλόμενη

οποίων
πράξη

και

η

κρίθηκαν

παραδεκτές οι προσφορές όλων των οικονομικών φορέων και με την πρώτη
προσβαλλόμενη πράξη κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στον
μειοδότη οικονομικό φορέα με την επωνυμία «...». Αμφότερες οι ανωτέρω
αποφάσεις κοινοποιήθηκαν στους διαγωνιζόμενους διά της «Επικοινωνίας»
του διαγωνισμού στις 18/7/2022.
3. Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 345 παρ. 1 Ν. 4412/2016, όπως αυτό
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 134 Ν. 4782/2021 και ισχύει, «1.
Οι διατάξεις του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 345 έως 374) εφαρμόζονται στις
διαφορές που προκύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης και τροποποίησης
συμβάσεων του παρόντος νόμου, με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των ορίων των
άρθρων 118 και 328 περί απευθείας ανάθεσης, και των εξήντα χιλιάδων
(60.000) ευρώ για τις συμβάσεις ενεργειών τεχνικής βοήθειας των άρθρων
119 και 329». Περαιτέρω, το άρθρο 118 παρ. 1 Ν. 4412/2016 ορίζει ότι
«προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται, όταν η
εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, είναι ίση ή κατώτερη από το όριο των τριάντα
χιλιάδων (30.000) ευρώ». Δυνάμει των ανωτέρω διατάξεων, η καθ’ ύλη
αρμοδιότητα της ΕΑΔΗΣΥ καταλαμβάνει, από την 1η/3/2022, οπότε τέθηκε σε
ισχύ το άρθρο 134 Ν.4782/2021, με το οποίο μειώθηκε το κατώτατο όριο
εκτιμώμενης αξίας συμβάσεων υπαγόμενων στην αρμοδιότητα της ΕΑΔΗΣΥ
από 60.000,00 σε 30.000,00 ευρώ, διαφορές που γεννώνται στο πλαίσιο
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων εκτιμώμενης αξίας από
30.000,00 ευρώ και άνω.
4. Επειδή, η υπό ανάθεση σύμβαση υπάγεται λόγω του αντικειμένου
της (προμήθεια) στις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Ωστόσο, δεδομένου ότι η
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εκτιμώμενη αξία της σύμβασης άνευ ΦΠΑ ανέρχεται σε 12.610,00 ευρώ και
υπολείπεται του ποσού των 30.000,00 ευρώ, οι διαφορές που γεννώνται κατά
την διενέργεια του προκείμενου διαγωνισμού δεν υπάγονται, σύμφωνα με την
ανάπτυξη που προηγήθηκε, στο πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου IV. Ως εκ
τούτου, η ΕΑΔΗΣΥ είναι καθ’ ύλην αναρμόδια να εξετάσει την υπό κρίση
προδικαστική προσφυγή. Ουδόλως δε ασκεί εν προκειμένω επιρροή το
άρθρο 3.4. της Διακήρυξης, σύμφωνα με το οποίο οι πράξεις που εκδίδονται
από τα όργανα της αναθέτουσας αρχής στο πλαίσιο του διαγωνισμού
προσβάλλονται με προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ (ήδη
ΕΑΔΗΣΥ), δοθέντος ότι με την Διακήρυξη του διαγωνισμού τίθεται το
κανονιστικό πλαίσιο αυτού, όχι όμως και το δικονομικό πλαίσιο επίλυσης των
αναφυομένων κατά τη διαδικασία του διαφορών (πρβλ. ΣτΕ 2973/2011,
ΕΑΣτΕ 236/2019, 26/2015, βλ. ΑΕΠΠ Α462/2019 κ.α.). Κατόπιν των
ανωτέρω, η προδικαστική προσφυγή είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη.
5. Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω, η κρινόμενη προδικαστική προσφυγή
πρέπει να απορριφθεί και να οριστεί η κατάπτωση του καταβληθέντος από
την προσφεύγουσα παραβόλου.
Για τους λόγους αυτούς
Απορρίπτει την προδικαστική προσφυγή.
Ορίζει την κατάπτωση του παραβόλου.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στις 19 Αυγούστου 2022 και εκδόθηκε στις 8
Σεπτεμβρίου 2022 στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη.
ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΑΔΗΣΥ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΗΝΑ ΜΠΟΥΖΙΟΥΡΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ
Α/Α ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΖΙΔΗΣ
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