Αριθμός απόφασης: Α 684 /2022

Η
ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
3ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Συνήλθε στην έδρα της στις 15 Σεπτεμβρίου 2022 με την εξής
σύνθεση: Μιχαήλ Διαθεσόπουλος, Πρόεδρος, Σωτηρία Σταματοπούλου,
Εισηγήτρια και Μαρία Βύρρα, Μέλη, δυνάμει της με αριθ. 1755/2022 Πράξης.
Για να εξετάσει το αίτημα αναστολής και λήψης κατάλληλων
προσωρινών μέτρων, που ενσωματώνεται στην από 5-9-2022 με Γενικό
Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ 1227/6.9.2022 προδικαστική προσφυγή
του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «…» (εφεξής η «προσφεύγουσα»),
που εδρεύει στην …, οδός … αριθ. …, όπως νομίμως εκπροσωπείται.
Κατά της .. (εφεξής η «αναθέτουσα αρχή»), που εδρεύει στην …, οδός
… αριθ. …, όπως νομίμως εκπροσωπείται.
Με την υπό κρίση προδικαστική προσφυγή της, στην οποία σωρεύεται
και αίτημα λήψης προσωρινών μέτρων, η προσφεύγουσα αιτείται την
ακύρωση της υπ΄ αριθ. 817/2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της
Αναθέτουσας

Αρχής

(απόσπασμα

από

το

Πρακτικό

της

38ης/2022

Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, Θέμα 9ο, εφεξής ως «η
προσβαλλόμενη»), δυνάμει της οποίας επικυρώθηκε το Πρακτικό Ι της
Επιτροπής

του

Διαγωνισμού

περί

αποσφράγισης

και

αξιολόγησης

δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών, καθ΄ ο
μέρος έγιναν δεκτές οι προσφορές των οικονομικών φορέων «…» και «…»,
ως και την ακύρωση κάθε άλλης προγενέστερης, ή μεταγενέστερης, πράξης,
ή παράλειψης της Διοίκησης.
Η προσβαλλόμενη εκδόθηκε στο πλαίσιο της με αριθ. .. Διακήρυξης της
Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία προκηρύχθηκε ανοικτός ηλεκτρονικός
διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου της σύμβασης με τίτλο «…», με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
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προσφορά

βάσει

τιμής,

συμπεριλαμβανομένου

Φ.Π.Α.

εκτιμώμενης
Το

αξίας

πλήρες

κείμενο

193.548,39€
της

μη

Διακήρυξης

καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ την 13-5-2022 με ΑΔΑΜ …, καθώς και στη
διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ, όπου ο προκείμενος διαγωνισμός έλαβε
συστημικό αριθμό ….
Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα
Σκέφτηκε κατά τον Νόμο
1. Επειδή για την άσκηση της προσφυγής έχει καταβληθεί το νόμιμο
παράβολο, σύμφωνα με τα άρθρα 363 του Ν. 4412/2016 και 5 του Π.Δ.
39/2017 (βλ. ηλεκτρονικό παράβολο με κωδικό …, την από 1-9-2022
ηλεκτρονική απόδειξη πληρωμής της Τράπεζας … και την εκτύπωση από τη
σελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου
Οικονομικών με την ένδειξη «δεσμευμένο») ποσού 968,00€, υπολογιζόμενο
ως ποσοστό 0,50% επί της εκτιμώμενης, άνευ ΦΠΑ, αξίας της σύμβασης, ήτοι
επί του ποσού των 193.548,39€.
2. Επειδή, στο πλαίσιο διαδικασίας εμπίπτουσας στην αρμοδιότητα της
Α.Ε.Π.Π.,

ήδη

Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.,

λόγω

αξίας

και

χρόνου

δημοσίευσης,

εμπροθέσμως και μετ’ εννόμου συμφέροντος ασκείται η κρινόμενη από 5-92022 προδικαστική προσφυγή, στρεφόμενη κατά της κοινοποιηθείσας την 258-2022 με αριθ. 817/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της
Αναθέτουσας Αρχής, δυνάμει της οποίας επικυρώθηκε το Πρακτικό Ι της
Επιτροπής

του

Διαγωνισμού

περί

αποσφράγισης

και

αξιολόγησης

δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών και
αναδείχθηκε

προσωρινός

ανάδοχος

της

υπό

ανάθεση

σύμβασης

ο

οικονομικός φορέας με την επωνυμία «…».
3. Επειδή, η υπό κρίση προδικαστική προσφυγή δεν προκύπτει ως
προδήλως απαράδεκτη ή ουσία αβάσιμη. Περαιτέρω, για την οριστική κρίση
περί του παραδεκτού και της βασιμότητας των λόγων της, απαιτείται
ενδελεχής έρευνα των στοιχείων του φακέλου του διαγωνισμού και των
προσφορών στη βάσει των οικείων όρων της διακήρυξης, ως και της
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ισχύουσας ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας, που δεν μπορεί να συναχθεί
στο πλαίσιο της προσωρινής προστασίας.
4. Επειδή, από την επισκόπηση του φακέλου της υπόθεσης συνάγεται ότι
ο διαγωνισμός ευρίσκεται στο στάδιο που έχει αναδειχθεί προσωρινός
ανάδοχος.
5. Επειδή, κατ’ άρθρο 364 του Ν. 4412/2016, η άσκηση της προσφυγής
κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, ενώ, η πρόοδος στο επόμενο στάδιο των
δικαιολογητικών κατακύρωσης, ούτως ή άλλως, δεν δύναται να παράγει
κάποια βλάβη στην προσφεύγουσα, δεδομένης της προστασίας εκ του
αυτοδίκαιου κωλύματος σύναψης της σύμβασης και ενώ, άλλωστε, η
προσφεύγουσα δύναται αυτοτελώς να προσβάλει οποιαδήποτε εκτελεστή
πράξη

τυχόν

εκδοθεί

περαιτέρω

στο

στάδιο

των

δικαιολογητικών

κατακύρωσης.
7. Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω, το κρινόμενο αίτημα αναστολής πρέπει
να απορριφθεί.
Για τους λόγους αυτούς
Απορρίπτει το αίτημα παροχής προσωρινής προστασίας.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου 2022 και εκδόθηκε
αυθημερόν στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΔΙΑΘΕΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΡΛΑΣ
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