Αριθμός Απόφασης: Α79/2022

Η
ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
3Ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Συνήλθε στην έδρα της στις 24 Ιανουαρίου 2022 με την εξής σύνθεση:
Μιχαήλ Διαθεσόπουλος, Πρόεδρος, Μαρία Βύρρα – Εισηγήτρια και Σωτηρία
Σταματοπούλου, Μέλος.
Για να εξετάσει το αίτημα αναστολής και λήψης προσωρινών μέτρων
που ενσωματώνεται στην από 14.01.2022 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ)
ΑΕΠΠ 76/17.01.2022 Προδικαστική Προσφυγή του οικονομικού φορέα «…»
(εφεξής ο «προσφεύγων»), με έδρα τη …
Κατά του «ΔΗΜΟΥ …», που εδρεύει στον .…, όπως νόμιμα
εκπροσωπείται (εφεξής «η αναθέτουσα αρχή»).
Με την Προδικαστική Προσφυγή του, στην οποία σωρεύει και αίτημα
λήψης

προσωρινών

μέτρων,

ο

αιτών

επιδιώκει

την

ακύρωση

του

προσβαλλόμενου όρου με αριθμό 2.2.5 της διακήρυξης με ΑΔΑΜ …
Η συζήτηση άρχισε αφού άκουσε την Εισηγήτρια,
Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα
Σκέφτηκε κατά τον Νόμο
1. Επειδή, όπως προκύπτει από τον φάκελο της υπόθεσης για την
άσκηση της προσφυγής καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο, σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 363 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και 5 παρ. 1 του π.δ.
39/2017 (ηλεκτρονικό παράβολο με κωδικό … ύψους € 1.059,00, δεσμευμένο
όπως προκύπτει από την εκτύπωση της σχετικής σελίδας της Γ.Γ.Π.Σ.), το
οποίο υπολογίζεται με βάση την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, 211.680,50€
άνευ ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου όμως του δικαιώματος προαίρεσης έως
15% ποσού 27.610,50€ .
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Επειδή η προσφυγή έχει κατατεθεί εμπρόθεσμα, καθώς

2.

αναρτήθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ στις 14.01.2022, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 4 παρ. 1 του ΠΔ 39/2017 και το άρθρο 361 παρ. 1 του Ν. 4412/2016.
Ειδικότερα, εν προκειμένω, η τελευταία ημέρα της αποκλειστικής δεκαήμερης
προθεσμίας άσκησης της προσφυγής λήγει στις 24/01/2022, δεδομένου ότι ο
προσφεύγων τεκμαίρεται ότι έλαβε γνώση της προσβαλλομένης δεκαπέντε
(15) ημέρες μετά τις 29/12/2021 οπότε αυτή αναρτήθηκε στον διαδικτυακό
τόπο του ΚΗΜΔΗΣ, ήτοι 13/01/2022.
3. Επειδή με την υπ΄αριθμό … διακήρυξη (ΑΔΑΜ …) προκηρύχθηκε ανοικτός
ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ
ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ …», προϋπολογισθείσας δαπάνης
211.680,50 € άνευ ΦΠΑ - συμπεριλαμβανομένου όμως του δικαιώματος
προαίρεσης έως 15% ποσού 27.610,50€- , με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίσθηκε η 17/01/2022, ημέρα Δευτέρα,
και ώρα 15.00 μ.μ.
4.

Επειδή ο προσφεύγων έχει έννομο συμφέρον για την άσκηση της

προσφυγής καθώς προβάλλει αντίθεση του προαναφερθέντος όρου της
διακήρυξης στην αρχή της ίσης μεταχείρισης, στην αρχή της αναλογικότητας
και στην αρχή απαγόρευσης των διακρίσεων, που του αποκλείουν τη
συμμετοχή του στον εν θέματι διαγωνισμό, ενώ προτίθεται να συμμετάσχει
στον υπό κρίση διαγωνισμό.
5.

Επειδή, η απόφαση επί του αιτήματος αναστολής - λήψης

προσωρινών μέτρων, σκοπεί να αποτρέψει τη δημιουργία ανεπανόρθωτων
καταστάσεων ή δύσκολα αναστρέψιμων λόγω της προόδου του Διαγωνισμού.
Ωστόσο, δε θα πρέπει και η ίδια η απόφαση να δημιουργεί τέτοιες
καταστάσεις,

οδηγώντας

σε

πλήρη

ικανοποίηση

του

ασφαλιστέου

δικαιώματος, αφού η ισχύς της είναι προσωρινή και δεν θα πρέπει να
επηρεάζει την απόφαση επί της προδικαστικής προσφυγής. Στο πλαίσιο αυτό,
σκοπός της απόφασης επί αιτήματος αναστολής - λήψης προσωρινών
μέτρων είναι η διασφάλιση των αμφισβητούμενων δικαιωμάτων του
προσφεύγοντος μέχρι την οριστική κρίση της διαφοράς και ειδικότερα η
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ρύθμιση μέχρι τότε μιας κατάστασης προς αποτροπή επικείμενου κινδύνου ή
ανεπανόρθωτης βλάβης ή ζημίας.
7.

Επειδή η αναθέτουσα με τις από 20-01-2022 απόψεις της επί του

αιτήματος αναστολής ζητά να απορριφθεί το αίτημα αυτό επικαλούμενη
λόγους υπέρτερου δημόσιου συμφέροντος, και, μεταξύ άλλων, ότι η
ασφαλιστική κάλυψη της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου λήγει
στις 01/4/2022.
8. Επειδή, όμως, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, η
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν η 17/01/2022,
ημέρα Δευτέρα, και ώρα 15.00 μ.μ, και ως εκ τούτου το κρινόμενο αίτημα
αναστολής έχει καταστεί αλυσιτελές.
9.

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 24 Ιανουαρίου 2022 και εκδόθηκε αυθημερόν
στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη.

Ο Πρόεδρος
ΜΙΧΑΗΛ ΔΙΑΘΕΣΟΠΟΥΛΟΣ

Η Γραμματέας
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕΤΡΟΥ
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