Αριθμός Απόφασης: Α 264/2022

Η
ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
3Ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Συνήλθε στην έδρα της στις 05 Απριλίου 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 28.03.2022 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ)
ΕΑΔΗΣΥ 473/29.03.2022 Προδικαστική Προσφυγή του οικονομικού φορέα
«……» (εφεξής ο «προσφεύγων»), όπως εκπροσωπείται νόμιμα.
Κατά τ… «……» (εφεξής η «αναθέτουσα αρχή»), όπως εκπροσωπείται
νόμιμα.
Με την Προδικαστική Προσφυγή του, στην οποία σωρεύει και αίτημα
λήψης προσωρινών μέτρων, ο αιτών επιδιώκει την ακύρωση της υπ’ αριθμό
πρωτ. 88373/22-03-2022 απόφασης τ… …… (ΑΔΑ: ……) [εφεξής η
«προσβαλλόμενη»] και κάθε άλλης συναφούς πράξης και παράλειψης της
αναθέτουσας αρχής, ρητής ή σιωπηρής, μεταγενέστερης ή προγενέστερης,
έτσι ώστε να αρθεί η κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής του, για τους
λόγους που εκτίθενται δια της προσφυγής του.
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 €2.016,13), το οποίο
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υπολογίζεται με βάση την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης επί της οποίας
ασκείται η προσφυγή, 403.225,81€ άνευ ΦΠΑ.
2.Επειδή με την με αριθμό ΑΔΑΜ …… Διακήρυξη προκηρύχθηκε
ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου
«Λειτουργία και συντήρηση του οδικού τμήματος από …… έως …… (Περιοχή
……) μετά του παραπλεύρου και κάθετου οδικού δικτύου, του άξονα
σύνδεσης περιοχής …… με τ… ……, ……, περιόδου 2020-2022»
εκτιμώμενης αξίας 403.225,81 ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24% ). Η άνω Διακήρυξη
καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ)
στις 27.05.2021 και στο ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό …… .
3.Επειδή, στο πλαίσιο διαδικασίας εμπίπτουσας στην αρμοδιότητα της
EΑΔΗΣΥ λόγω αξίας και χρόνου δημοσίευσης, ασκείται εμπροθέσμως και μετ’
εννόμου
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88373/22.03.2022 εκτελεστής πράξης απόρριψης του προσφεύγοντος και
κατάπτωσης
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23.03.2022 και άρα τελούσας σε γνώση του προσφεύγοντος και δη, καθ’ ο
μέρος ειδικά ορίστηκε η κατάπτωση των εγγυητικών συμμετοχής του. Άρα, η
προσφυγή πρέπει να γίνει τυπικά δεκτή και να εξετασθεί περαιτέρω κατ’
ουσία.
4. Επειδή, προκύπτει πρόδηλη ζημία στον προσφεύγοντα από την
κατάπτωση της εγγυητικής συμμετοχής πριν την έκδοση Απόφασης επί της
προσφυγής του και επομένως, δεδομένης της έλλειψης αντίρροπης βλάβης
της αναθέτουσας, η προσβαλλομένη πρέπει να ανασταλεί κατά το αντίστοιχο
μέρος της. Άρα, το αίτημα προσωρινών μέτρων πρέπει να γίνει δεκτό. Να
ανασταλεί κάθε εκτέλεση της προσβαλλομένης περί ενεργειών προς
κατάπτωση της εγγυητικής συμμετοχής του προσφεύγοντος.

Για τους λόγους αυτούς
Δέχεται το αίτημα παροχής προσωρινής προστασίας.
Αναστέλλει την προσβαλλομένη, καθ’ ο μέρος όρισε την κατάπτωση
της εγγυητικής συμμετοχής του προσφεύγοντος.
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Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στις 05 Απριλίου 2022 και εκδόθηκε αυθημερόν
στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΔΙΑΘΕΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΣΑΠΑΛΙΑΡΗΣ
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