Αριθμός απόφασης: A 435/2022

Η
ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Συνήλθε στην έδρα της στις 22 Ιουνίου 2022 με την εξής σύνθεση:
Μιχαήλ Οικονόμου μέλος της ΑΕΠΠ.
Για να εξετάσει το αίτημα αναστολής που σωρεύεται στην από
20.06.2022 προδικαστική προσφυγή με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ)
ΕΑΔΗΣΥ 875/21.05.2022 της προσφεύγουσας εταιρείας «…», νομίμως
εκπροσωπούμενης (εφεξής καλουμένη «προσφεύγουσα»).
Κατά του Π.Γ.Ν.Π. «…» (εφεξής «αναθέτουσα αρχή»), όπως νόμιμα
εκπροσωπείται.
Με την προδικαστική προσφυγή η προσφεύγουσα επιδιώκει να
ακυρωθεί η προσβαλλόμενη με αριθ. … διακήρυξη της αναθέτουσας αρχής,
καθ' ο μέρος αυτή αφορά το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης και
ειδικότερα οι όροι της διακήρυξης που καθορίζουν την εκτιμώμενη αξία της
σύμβασης στο ποσό των 58.500 €. Ταυτόχρονα σωρεύει αίτημα αναστολής της
διαγωνιστικής διαδικασίας.
Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα
Σκέφτηκε κατά το Νόμο
1. Επειδή, η προσβαλλομένη με την παρούσα προσφυγή είναι με
αριθ. … διακήρυξη της αναθέτουσας αρχής, καθ' ο μέρος αυτή αφορά το
οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης (βλ. σελ. 43: παράρτημα Ι διακήρυξης:
ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ) και ειδικότερα οι
όροι της διακήρυξης που καθορίζουν την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης μόλις
στο ποσό των 58.500 €, το οποίο (δίχως καν να συνυπολογίζονται και τα πάσης
φύσεως λοιπά ποσά περί εύλογου διοικητικού κόστους κλπ. που πρέπει να
συμπεριλάβει ο εκάστοτε οικονομικός φορέας στην προσφορά του) υπολείπεται
σημαντικά

του

ελάχιστου

(νόμιμου)
1

εργοδοτικού

κόστους,

ως

αυτό
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διαμορφώνεται από την υπερέχουσα εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία, για
την απασχόληση 8 ατόμων κατά τις προβλεπόμενες στη διακήρυξη ώρες και
ημέρες της εβδομάδας (βλ. σελ. 43: παράρτημα Ι: ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ).
2. Επειδή, από την επισκόπηση του φακέλου για την άσκηση της
προσφυγής,

δεν προκύπτει ότι έχει καταβληθεί το νόμιμο e-παράβολο

σύμφωνα με το άρθρο 363 του ν. 4412/2016 και άρθρο 5 του ΠΔ 39/2017,
καθώς δεν ανευρέθη στα συνημμένα έγγραφα της προσφυγής.
3. Επειδή, η προσφυγή, ενόψει του αντικειμένου του διαγωνισμού,
της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής
των διατάξεων του Βιβλίου IV του Ν. 4412/2016 και στην καθ’ ύλην και κατά
χρόνο αρμοδιότητα της Α.Ε.Π.Π.
4.

Επειδή,

η

από

20/06/2022

προσφυγή

έχει

κατατεθεί

εμπροθέσμως, σύμφωνα με το άρθρο 361 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, το άρθρο 4
παρ. 1 περ. α) και το άρθρο 8 παρ. 3 του Π.Δ. 39/2017, καθώς η
προσβαλλόμενη διακήρυξη αναρτήθηκε στο ΚΗΔΜΗΣ την 26.05.2022,
συνακόλουθα έλαβε πλήρη γνώση αυτής μετά την πάροδο δεκαπέντε (15)
ημερών από την ημεροχρονολογία της παραπάνω δημοσίευσης (βλ. άρθρ. 361
παρ. 1 περ. γ' του ν. 4412/2016), δηλ. την 10.06.2022.κοινοποιήθηκε, δε, με
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην Α.Ε.Π.Π. από την προσφεύγουσα
αυθημερόν.
5.

Επειδή,

καταρχήν

μετ’

εννόμου

συμφέροντος

ασκεί

η

προσφεύγουσα την προδικαστική προσφυγή, καθώς, έχει υποβάλλει προσφορά
στον διαγωνισμό με επιφύλαξη.
6. Επειδή, στις 21.06.2022 η αναθέτουσα αρχή προέβη σε
κοινοποίηση της υπό εξέταση προσφυγής προς κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο
μέσω του συστήματος «επικοινωνία» του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού,
σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 περ. α) του Π.Δ. 39/2017.
7. Επειδή, κατά τις διατάξεις του άρθρου 366 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ
Α’ 147/08.08.2016) ως ισχύει ορίζεται ότι: «1.Η ΑΕΠΠ, ύστερα από αίτημα του
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προσφεύγοντος και μετά από κλήση της αναθέτουσας αρχής προ τριών (3)
ημερών, εκδίδει υποχρεωτικά κατόπιν συνεδρίασης συνοπτικά αιτιολογημένη
απόφαση είτε αναστολής εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης είτε
απόρριψης του αιτήματος περί λήψης προσωρινών μέτρων. Η ΑΕΠΠ μπορεί να
εκδώσει απόφαση αναστολής της προσβαλλόμενης πράξης και αυτεπαγγέλτως.
Σε κάθε περίπτωση, με την απόφαση αναστολής η ΑΕΠΠ ορίζει και τα
κατάλληλα μέτρα έως ότου αποφανθεί για την προσφυγή και, πάντως, όχι πέραν
της προθεσμίας που ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 367 για την έκδοση της
απόφασής της. 2. Με την απόφαση της παρ. 1 μπορεί να διατάσσονται
προσωρινά μέτρα για να επανορθωθεί η εικαζόμενη παράβαση ή να αποτραπεί
η ζημία των θιγόμενων συμφερόντων, στα οποία συμπεριλαμβάνονται μέτρα
που αναστέλλουν τη διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης ή την εκτέλεση
οποιασδήποτε απόφασης λαμβάνει η αναθέτουσα αρχή. 3. Η ΑΕΠΠ μπορεί να
αποφασίσει να μην χορηγηθούν τα προσωρινά μέτρα της παρ. 2, αν κρίνει ότι,
ύστερα από στάθμιση όλων των συμφερόντων που ενδέχεται να ζημιωθούν,
καθώς και του δημόσιου συμφέροντος, οι πιθανές αρνητικές συνέπειες από τη
χορήγηση των προσωρινών μέτρων είναι περισσότερες από τα οφέλη. Η
απόφαση να μη χορηγηθούν προσωρινά μέτρα δεν θίγει τις λοιπές αξιώσεις που
προβάλλει το πρόσωπο που έχει ζητήσει τη χορήγηση των εν λόγω μέτρων.».
8. Επειδή, οίκοθεν προκύπτει ότι η απόφαση επί του αιτήματος
αναστολής – λήψης προσωρινών μέτρων, σκοπεί να αποτρέψει τη δημιουργία
ανεπανόρθωτων καταστάσεων ή δύσκολα αναστρέψιμων λόγω της προόδου
του διαγωνισμού. Στο πλαίσιο αυτό, σκοπός της απόφασης επί αιτήματος
αναστολής

–

λήψης

προσωρινών

μέτρων

είναι

η

διασφάλιση

των

αμφισβητούμενων δικαιωμάτων των προσφευγόντων μέχρι την οριστική κρίση
της διαφοράς και ειδικότερα η ρύθμιση μέχρι τότε μιας κατάστασης προς
αποτροπή επικείμενου κινδύνου ή ανεπανόρθωτης βλάβης ή ζημίας.
9. Επειδή, τα ανωτέρω, άλλωστε, ισχύουν, κατά τα παγίως
νομολογιακώς γενόμενα δεκτά και υπό το πρίσμα του προϊσχύσαντος
νομοθετικού πλαισίου (Ν. 3886/2010), που δεν διαφοροποιείται εν προκειμένω
από το ισχύον πλαίσιο του Ν. 4412/16, αναφορικά με το σύστημα παροχής
3
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προσωρινής έννομης προστασίας, κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης
δημοσίων

συμβάσεων,

το

οποίο

αποσκοπεί

στην

προστασία

όσων

ενδιαφέρονται να τους ανατεθούν δημόσιες συμβάσεις, έναντι της βλάβης την
οποία υφίστανται ή ενδέχεται να υποστούν από την πιθανολογούμενη εκ
μέρους της αναθέτουσας αρχής, παράβασης διατάξεων του ενωσιακού ή
εθνικού δικαίου.
10. Επειδή, με το υπ’ αριθ. 15873/22.06.2022 έγγραφο της αναθέτουσας
αρχής που αναρτήθηκε στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού αυθημερόν
αποφασίστηκε η αναστολή της οικείας διαγωνιστικής διαδικασίας έως εκδοθεί
σχετική απόφαση επί της προσφυγής από την ΕΑΔΗΣΥ. Συνεπώς, δεν
υφίσταται

προστατευτέο

δικαίωμα

προς

διασφάλιση

στο

στάδιο

της

προσωρινής έννομης προστασίας και το σχετικό αίτημα της προσφεύγουσας
απορρίπτεται ως αλυσιτελώς προβαλλόμενο. Έτερο θέμα αποτελεί, κατά τα
προδιαληφθέντα, η εξέταση του παραδεκτού ή μη της κατάθεσης της εν λόγω
προσφυγής λόγω της προσήκουσας ή μη καταβολής του απαιτούμενου
παραβόλου.
11. Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω, το κρινόμενο αίτημα αναστολήςλήψης προσωρινών μέτρων πρέπει να απορριφθεί.
Για τους λόγους αυτούς
Απορρίπτει το αίτημα αναστολής της προσφεύγουσας.
Κρίθηκε και αποφασίστηκε στις 22 Ιουνίου 2022 και εκδόθηκε
αυθημερόν στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕAΣ

Μιχαήλ Οικονόμου

Αναστασία Ρουμελίωτη
Α/Α
Γεώργιος Ζάρλας
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