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Η
ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Συνήλθε στην έδρα της στις 11 Απριλίου 2022 με την εξής σύνθεση:
Μαρία Βύρρα, Μέλος, υπό την ιδιότητά του ως Μονομελούς Κλιμακίου.
Για να εξετάσει το αίτημα αναστολής και λήψης προσωρινών μέτρων
που ενσωματώνεται στην από 01.04.2022 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ)
ΕΑΔΗΣΥ 497/01.04.2022 Προδικαστική Προσφυγή της εταιρίας «………»
(εφεξής η «προσφεύγουσα»), όπως νόμιμα εκπροσωπείται.
Κατά τ… «………», (εφεξής ο «αναθέτων φορέας»), όπως νόμιμα
εκπροσωπείται.
Με την προδικαστική προσφυγή στην οποία σωρεύει και αίτημα λήψης
προσωρινών μέτρων, η προσφεύγουσα αιτείται την ακύρωση της υπ’ αριθ. με
αριθμό 81/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής τ… ……… (εφεξής η
«προσβαλλόμενη») που ενέκρινε το από 24-02-2022 (2ο) πρακτικό ελέγχου
των

δικαιολογητικών

κατακύρωσης

του

προσωρινού

αναδόχου

της

προμήθειας με τίτλο "………" (αριθ. μελ. 37/2021) και κατακύρωσε το
αποτέλεσμα του διεξαχθέντος διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας
των ΤΜΗΜΑΤΩΝ Α1 & Β7 της υπ' αριθ. …/… μελέτης, στην επιχείρηση
«………» και να απορριφθεί ως προς το σκέλος που αναδεικνύει τον ως άνω
οικονομικό

φορέα

«………»

ανάδοχο

για

το

Τμήμα

Α1:

………

.

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα
Σκέφτηκε κατά τον Νόμο
1. Επειδή, για την άσκηση της Προδικαστικής Προσφυγής προκύπτει πως
έχει καταβληθεί το ηλεκτρονικό παράβολο με κωδικό ……… ποσού €600,00,
σύμφωνα με τα άρθρα 363 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) και 5 του Π.Δ.
39/2017 (ΦΕΚ Α' 64), υπολογισμένο επί του τμήματος Α1 επί του οποίου
ασκείται η προσφυγή, ποσού 43.627,50€ άνευ ΦΠΑ.
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2. Επειδή, στο πλαίσιο διαδικασίας εμπίπτουσας στην αρμοδιότητα της
ΕΑΔΗΣΥ λόγω αξίας και χρόνου δημοσίευσης, εμπροθέσμως και μετ’
εννόμου συμφέροντος ασκείται η κρινόμενη από 01.04.2022 προσφυγή κατά
της από 23.03.2022 κοινοποιηθείσας απόφασης του αναθέτοντος φορέα. Η
δε προσφυγή δεν προκύπτει ως προδήλως απαράδεκτη ή ουσία αβάσιμη.
Περαιτέρω, για την οριστική κρίση περί του παραδεκτού και της βασιμότητας
των λόγων της προσφυγής, απαιτείται ενδελεχής έρευνα των στοιχείων του
φακέλου του διαγωνισμού και των προσφορών στη βάσει των οικείων όρων
της διακήρυξης και της ισχύουσας ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας, που δεν
μπορεί να συναχθεί στο πλαίσιο της προσωρινής προστασίας
3. Επειδή, από την επισκόπηση του φακέλου της υπόθεσης προκύπτει ότι
ο διαγωνισμός ευρίσκεται στο στάδιο όπου έχουν προσκομιστεί τα
δικαιολογητικά κατακύρωσης, έχει ανακηρυχθεί ο οριστικός ανάδοχος και
ακολουθεί η υπογραφή της υπόψη σύμβασης.
4. Επειδή, κατ’ άρ. 364 Ν. 4412/2016, η άσκηση της προσφυγής κωλύει τη
σύναψη της σύμβασης ενώ, ούτως ή άλλως, δεν απομένει περαιτέρω στάδιο
της διαδικασίας προ της σύναψης της σύμβασης και άρα, ούτε βλάβη του
προσφεύγοντος, δεδομένης της ούτως ή άλλως εκ του νόμου οριζόμενης
αναστολής.
5. 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 11 Απριλίου 2022 και εκδόθηκε αυθημερόν
στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη.
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