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Η
ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
4ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Συνήλθε στην έδρα της στις 23 Μαΐου 2018 με την εξής σύνθεση:
Ιωάννης Κίτσος, Πρόεδρος, Χρυσάνθη Χαραλαμποπούλου, Εισηγήτρια και
Μαρία-Ελένη Σιδέρη, Μέλη.
Για να εξετάσει το αίτημα αναστολής και λήψης προσωρινών μέτρων που
ενσωματώνεται στην από 11.05.2018 Προδικαστική Προσφυγή με Γενικό
Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) - Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)
435/14.05.2018 της προσφεύγουσας εταιρίας με την επωνυμία «…» και τον
διακριτικό τίτλο «...», νομίμως εκπροσωπούμενης.
Κατά της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΣΥΡΟΥ (εφεξής αναθέτων φορέας).
Με την Προδικαστική Προσφυγή η προσφεύγουσα εταιρία επιδιώκει,
όπως ακυρωθεί η υπ΄ αριθμ. 51/2.05.2018 Απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της αναθέτοντος φορέα, που ενέκρινε το με αρ. πρωτ.
748/25.04.2018 1ο Πρακτικό Διεξαγωγής του υπόψη Διαγωνισμού, εκδοθείσα
στο πλαίσιο του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο:
«Προμήθεια φορητής μονάδος αφαλάτωσης νήσου Σύρου δυναμικότητας
παραγωγής

1.000m3/ημέρα»,

προϋπολογισμού

€350.000,00

μη

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά (Διακήρυξη με αρ. πρωτ. 363/23.2.2018,
Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 54760).
Η

συζήτηση

άρχισε

αφού

άκουσε

Χαραλαμποπούλου.

1

την

Εισηγήτρια

Χρυσάνθη
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Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα
Σκέφτηκε κατά τον Νόμο
1. Επειδή, για την άσκηση της ανωτέρω Προδικαστικής Προσφυγής
προκύπτει πως έχει προσκομιστεί, ελεγχθεί και δεσμευτεί το υπ’ αριθμ.
21075154195807100086, ποσού €1.750,00 αναλογούν Παράβολο υπέρ
Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τα άρθρα 363 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 (Α΄
147) και 5 παρ. 1 του Π.Δ. 39/2017 «Κανονισμός Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών ενώπιον της ΑΕΠΠ» (Α΄ 64) (εφεξής Κανονισμός).
2. Επειδή, η προσφεύγουσα εταιρία άσκησε την από 11.05.2018
Προδικαστική

Προσφυγή

της,

με

Γενικό

Αριθμό

Κατάθεσης

ΑΕΠΠ/435/14.05.2018, με χρήση του τυποποιημένου εντύπου της Α.Ε.Π.Π,
όπως προβλέπεται από τα άρθρα 362 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 και 8 παρ. 2
Κανονισμού.
3. Επειδή, η ως άνω Προδικαστική Προσφυγή στρέφεται κατά πράξης
που εκδόθηκε στο πλαίσιο δημόσιου, διεθνούς, ανοικτού, ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού,

συνολικού

προϋπολογισμού

€350.000,00

μη

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, ανώτερου του ορίου που θεσπίζεται στο άρθρο
345 του Ν. 4412/2016 για την καθ’ ύλη αρμοδιότητα της Α.Ε.Π.Π, ενώ επιπλέον
θεμελιώνεται και η κατά χρόνο αρμοδιότητά της, όπως απαιτείται από τις
μεταβατικές

διατάξεις

του

άρθρου

379

παρ.

7

του

Ν.

4412/2016,

τροποποιηθείσας της διάταξης, δυνάμει του άρθρου 43 παρ. 4 του Ν.
4487/2017 (Α΄ 116), δεδομένου ότι η αντίστοιχη διαγωνιστική διαδικασία
εκκίνησε μετά τις 26.06.2017.
4. Επειδή, εμπρόθεσμα η προσφεύγουσα εταιρία προσβάλλει την ως
άνω Διακήρυξη, καθόσον η κατ’ αυτής Προδικαστική Προσφυγή έχει κατατεθεί
εντός της προθεσμίας που ορίζουν τα άρθρα 361 παρ. 1 περ. (α) Ν. 4412/2016
και 4 παρ. 1 περ. (α) του Κανονισμού.
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5. Επειδή η προσφεύγουσα, η οποία δραστηριοποιείται στο αντικείμενο
της επίμαχης προμήθειας και υπέβαλε τη με αριθμό 91241 Προσφορά στον
υπόψη Διαγωνισμό, έχει προφανές έννομο συμφέρον για την άσκηση της
Προδικαστικής Προσφυγής, στην οποία ενσωματώνει και το υπό εξέταση αίτημα
αναστολής της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, μέχρι την έκδοση
οριστικής Απόφασης της Α.Ε.Π.Π επί της εξεταζόμενης Προδικαστικής
Προσφυγής.
6. Επειδή ειδικότερα, η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι υφίσταται
δυσχερώς επανορθώσιμη βλάβη, κατά το άρθρο 360 παρ. 1 του Ν. 4412/2016,
καθόσον με την προσβαλλόμενη Απόφαση, απορρίφθηκε καταχρηστικώς και
παρανόμως, η με αριθμό 91241 Προσφορά της «[…] λόγω ανεπαρκών
αποδεικτικών στοιχείων για την πιστοποίηση της δεύτερης παράδοσης μονάδος
προς την εταιρεία […]», ενώ έγινε δεκτή η με αριθμό 91313 Προσφορά του
μοναδικού ανταγωνιστή της, ήτοι της εταιρίας με την επωνυμία «…» και τον
διακριτικό τίτλο «…». Πιο συγκεκριμένα, η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ο
προαναφερόμενος ανταγωνιστής της, επειδή συνεργάζεται αποκλειστικά με το
Ελληνικό Δημόσιο, ευνοείται «[…] αθεμίτως και μάλιστα κατά τρόπο
συγκεκαλυμμένο […]» − σε αντίθεση με την ίδια που έχει πλείστες συνεργασίες
με φορείς του εξωτερικού − καθόσον δύναται ευχερώς και ταχέως να
εξασφαλίσει τα προβλεπόμενα εκ της Διακηρύξεως πιστοποιητικά, προς
απόδειξη των ζητούμενων κριτηρίων ποιοτικής επιλογής. Εν κατακλείδι, η
προσφεύγουσα καταγγέλλει: α) την αναρμοδιότητα του οργάνου που της
απέστειλε την υπ’ αριθμ. 703/17.04.2018 Πρόσκληση, με την οποία κλήθηκε,
όπως αποστείλει (σε έντυπη μορφή) τα αποδεικτικά στοιχεία της τεχνικής και
επαγγελματικής ικανότητας, καθώς και της οικονομικής και χρηματοοικονομικής
επάρκειας, β) τη μη προσφυγή της αναθέτοντος φορέα στο άρθρο 2.4.2.5. της
οικείας Διακήρυξης, σύμφωνα με το οποίο, μπορεί να ζητηθεί η υποβολή (σε
έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία) όλων ή ορισμένων δικαιολογητικών
και στοιχείων που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά «[…] όταν αυτό απαιτείται για
την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας», γ) την παράλειψη έγγραφης κλήσης της
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(προ του αποκλεισμού της), προς συμπλήρωση των υποβληθέντων από αυτήν
δικαιολογητικών και στοιχείων και δ) τη μεθοδευμένη προσπάθεια αποκλεισμού
της από τον υπόψη Διαγωνισμό.
7. Επειδή, η υπό κρίση Προδικαστική Προσφυγή με το υπό εξέταση
αίτημα αναστολής - λήψης προσωρινών μέτρων, νόμιμα και παραδεκτά
εισάγεται ενώπιον της Α.Ε.Π.Π, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 346 παρ.
1, 360 και 366 του Ν. 4412/2016 και των άρθρων 3 παρ. 1 και 15 του ΠΔ
39/2017.
8. Επειδή, σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση του Ν. 4412/2016, επί
του άρθρου 366 αυτού: «Δίδεται η δυνατότητα στην Α.Ε.Π.Π να διατάξει
προσωρινά μέτρα προκειμένου να µην καταστεί αλυσιτελής η αποδοχή της
προδικαστικής προσφυγής λόγω της προόδου της διαγωνιστικής διαδικασίας».
Συνεπώς, 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

(κατ΄

ελάχιστον)

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, στο άρθρο 18 «Αρχές εφαρμοζόμενες στις διαδικασίες
σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (άρθρο 18 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ),
παράγραφος 1 του Ν. 4412/2016, ορίζεται ότι: «Οι αναθέτουσες αρχές
αντιμετωπίζουν τους οικονομικούς φορείς ισότιμα και χωρίς διακρίσεις και
ενεργούν με διαφάνεια, τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας, της αμοιβαίας
αναγνώρισης, της προστασίας του δημόσιου συμφέροντος, της προστασίας των
δικαιωμάτων των ιδιωτών, της ελευθερίας του ανταγωνισμού και της
προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης.
[…].».(ΔΕΕ, Απόφαση της 18.11.1999, Υπόθεση C-275/98, Unitron Scandinavia
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Α/S,

σκέψη

31• ΔΕΕ,

Απόφαση της 7.12.2000,

Υπόθεση

C-324/98,

Telaustria Verlags GmbH, σκέψη 61• ΔΕΕ, Απόφαση της 18.06.2002, Υπόθεση
C-92/00, Stadt Wien, σκέψη 45).
10. Επειδή, στο άρθρο 2.2.7.1 («Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
– Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή των προσφορών») της οικείας
Διακήρυξης, ορίζεται ότι: «Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς: α) […], β) πληρούν τα κριτήρια επιλογής των παραγράφων
2.2.4., 2.2.5., 2.2.6. και 2.2.7. της παρούσας, προσκομίζουν κατά την υποβολή
της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το
άρθρο 79 παρ. του Ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
(ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα
Παράρτημα ΙΙΙ, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις
συνέπειες του Ν. 1599/1986».
11. Επειδή, στο άρθρο 2.4.2. («Χρόνος και Τρόπος υποβολής
προσφορών») παρ. 5. της οικείας Διακήρυξης, ορίζεται ότι: «Ο χρήστης οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του
Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω: Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για
τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν
ηλεκτρονικά

σε

μορφή

αρχείων

τύπου

.pdf

και

εφόσον

έχουν

συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων
πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. Από το
Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια
αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω
στοιχείων

και

δικαιολογητικών

προσκομίζονται

υποχρεωτικά

από

τον

οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε
σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία
απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν.
4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική
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επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από
ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα
έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται
σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική
υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν.
4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των
πρωτοτύπων. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και
υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας,
να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα
δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό
απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας».
12. Επειδή, στο άρθρο 2.2.7.2 («Αποδεικτικά μέσα») παρ. Β.4. της
οικείας Διακήρυξης, ορίζεται ότι: «Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της
παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: i) κατάλογος των
κυριότερων παραδόσεων που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία πενταετία,
συνοδευόμενος από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης και ολοκλήρωσης των
σημαντικότερων εργασιών. Το μέγεθος και τα χαρακτηριστικά των παραπάνω
μονάδων, η χρονολογία ολοκλήρωσης των συμβάσεων και η καλή τους
λειτουργία αποδεικνύονται , εάν ο παραλήπτης είναι αναθέτων φορέας του
δημοσίου με τα αντίγραφα της σύμβασης και τα πιστοποιητικά καλής
λειτουργίας τα οποία έχουν εκδοθεί από δημόσιο φορέα

και στα οποία

αναφέρονται η δυναμικότητα και ο τύπος των μονάδων αφαλάτωσης και η καλή
ή μη λειτουργία τους. Εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, με τα αντίστοιχα
επίσημα παραστατικά έγγραφα (αντίγραφο σύμβασης, τιμολόγια κ.λ.π) και με
πρόσφατη (εντός 6 μηνών πριν την ημερομηνία διενέργειας του παρόντος
διαγωνισμού) βεβαίωση καλής λειτουργίας με πρωτότυπη σφραγίδα και
υπογραφή από το νόμιμο εκπρόσωπο του παραλήπτη. Η βεβαίωση αυτή θα
φέρει νόμιμη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. Επίσης θα συνοδεύεται
από τα νομιμοποιητικά έγγραφα του υπογράφοντος ως νομίμου εκπροσώπου
του παραλήπτη. ii)

αναφορά του τεχνικού προσωπικού ή των τεχνικών
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υπηρεσιών, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα
είτε όχι, ιδίως των υπευθύνων για τον έλεγχο ποιότητας και, όταν πρόκειται για
δημόσιες συμβάσεις, εκείνων που έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας
για την εκτέλεση της προμήθειας. iii) περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού και
των μέτρων που λαμβάνει ο οικονομικός φορέας για την εξασφάλιση της
ποιότητας και των μέσων μελέτης και έρευνας της επιχείρησής του iv) δήλωση
στην οποία αναφέρονται το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό του
παρόχου υπηρεσιών ή του οικονομικού φορέα και ο αριθμός των στελεχών της
επιχείρησής του κατά τα τελευταία τρία χρόνια v) δήλωση σχετικά με τα
μηχανήματα, τις εγκαταστάσεις και τον τεχνικό εξοπλισμό που διαθέτει ο
πάροχος υπηρεσιών ή ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης».
13. Επειδή στο άρθρο 3.2. («Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών
προσωρινού αναδόχου – Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου») της οικείας
Διακήρυξης, ορίζεται ότι: «Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η
αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση μέσω του
συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση
(«προσωρινό ανάδοχο») και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10)
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα
πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
1 του Ν. 4250/2014 (Α’ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην
παράγραφο 2.2.7.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη
μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3. της διακήρυξης,
καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των
παραγράφων 2.2.4 – 2.2.8 αυτής. Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται
από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του
συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από
αυτόν, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους.
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή».
14. Επειδή, κατά πάγια νομολογία, η Διακήρυξη του διαγωνισμού
αποτελεί κανονιστική πράξη, η οποία διέπει τον Διαγωνισµό και δεσµεύει, τόσο
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την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα, η οποία διενεργεί αυτόν (ΣτΕ
3703/2010, ΣτΕ 53/2011, ΕΣ Πράξεις Tµήµατος VI 78/2007, 19/2005, 31/2003
κλπ), όσο και τους διαγωνιζόµενους. Η δε παράβαση ουσιωδών διατάξεων της
Διακήρυξης οδηγεί σε ακυρότητα των αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, με
τις οποίες εγκρίνονται οι επιμέρους φάσεις της διαδικασίας, καθώς και το
αποτέλεσμα του Διαγωνισμού (ΣτΕ 2772/1986, 3670/1992, 2137/1993).
Αντιστοίχως, η παράβαση τέτοιων διατάξεων της Διακήρυξης από τους
διαγωνιζόμενους, καθιστά απαράδεκτες τις υποβληθείσες προσφορές τους.
Άλλωστε, η αρχή της δεσμευτικότητας της Διακήρυξης κατοχυρώνεται και στο
ενωσιακό δίκαιο, αφού κάθε απόκλιση από τους όρους αυτής, αποτελεί
παραβίαση της αρχής της ισότητας των διαγωνιζομένων (ΔΕΕ, Απόφαση της
18.10.2001, Υπόθεση C-19/00 Siac Construcrtion Ltd, σκέψεις 34 και 44∙ ΔΕΕ,
Απόφαση της 25.04.1996, Υπόθεση C-87/94, Επιτροπή κατά Βελγίου, σκέψη
54).
15. Επειδή, την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων διέπει η αρχή του υγιούς
και ανόθευτου ανταγωνισμού, ο οποίος και μόνον αυτός, διασφαλίζει την
προστασία των συμφερόντων της αναθέτουσας αρχής/αναθέτοντος φορέα,
επιτρέποντας την προμήθεια αγαθών, υπηρεσιών και έργων με τους βέλτιστους
ποιοτικά και οικονομικά όρους. Η εν λόγω θεμελιώδης αρχή ισχύει, τόσο στο
επίπεδο της αναθέτουσας αρχής, όσο και μεταξύ των συμμετεχόντων (σε
δημόσιο διαγωνισμό) οικονομικών φορέων (ΔΕΕ, Απόφαση της 19.04.2012, C549/10 Tomra Systems ASA, Tomra Europe AS κλπ κατά Ευρωπαϊκής
Επιτροπής).
16. Επειδή, ο εν λόγω αναθέτων φορέας, δεν απέστειλε έγγραφο
απόψεων επί της κρινόμενης Προδικαστικής Προσφυγής, παρά το γεγονός ότι
με την υπ΄ αριθμ. 544/14.05.2018 Πράξη του Προέδρου του 4ου Κλιμακίου
ζητήθηκαν οι απόψεις της επί των κρινόμενων ζητημάτων.
17. Επειδή, για την οριστική κρίση επί της βασιμότητας των ισχυρισμών
της προσφεύγουσας, οι οποίοι πάντως δεν πιθανολογούνται ως προδήλως
αβάσιμοι και απαιτείται ενδελεχής εξέταση και ερμηνεία της προσβαλλόμενης
8
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Απόφασης, σε συνδυασμό με τις σχετικές διατάξεις της επίμαχης Διακήρυξης,
υπό το φως της κείμενης νομοθεσίας και νομολογίας.
18. Επειδή, προς αποφυγή να καταστεί αλυσιτελής η αποδοχή της
Προδικαστικής Προσφυγής λόγω της προόδου της επίμαχης διαγωνιστικής
διαδικασίας,

αλλά

και

προς

αποτροπή

ενδεχόμενης

βλάβης

της

προσφεύγουσας, σε περίπτωση που κριθεί με την Απόφαση επί της
Προδικαστικής Προσφυγής ότι η προσβαλλόμενη Απόφαση του αναθέτοντος
φορέα είναι ακυρωτέα, γιατί παραβιάζει τις θεμελιώδεις ενωσιακές αρχές της
διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και του ελεύθερου ανταγωνισμού.
19. Επειδή, προϋπόθεση της από την Α.Ε.Π.Π. παροχής προσωρινών
μέτρων είναι: α) η παραδεκτή άσκηση της προσφυγής, β) η ύπαρξη βλάβης του
προσφεύγοντος ως στοιχείο του παραδεκτού της αίτησης θεμελιώνοντας το
έννομο συμφέρον του - τεκμαιρόμενη από την ιδιότητα του αιτούντος ως
διαγωνιζομένου - και κριτήριο επιλογής του κατάλληλου ασφαλιστικού μέτρου,
γ) η απλή πιθανολόγηση βασιμότητας έστω κι ενός εκ των προβαλλόμενων
λόγων, καθώς καθίσταται σαφές ότι προδήλως αβάσιμη, όπως και προδήλως
απαράδεκτη, προσφυγή δεν δύναται να θεμελιώσει αίτημα αναστολής και δ) να
μην προκύπτει από τη στάθμιση όλων των συμφερόντων των εμπλεκομένων
μερών που ενδέχεται να ζημιωθούν, καθώς και του δημόσιου συμφέροντος, ότι
οι πιθανές αρνητικές συνέπειες από τη χορήγηση των προσωρινών μέτρων
είναι περισσότερες από τα οφέλη.
20. Επειδή, η ανάγκη προμήθειας φορητής μονάδος αφαλάτωσης στο
νησί της Σύρου, μπορεί να συνιστά λόγο δημοσίου συμφέροντος για τη
συνέχιση του υπόψη Διαγωνισμού. Λόγοι, όμως, δημοσίου συμφέροντος
επιτάσσουν εξίσου την τήρηση της νομιμότητας, κατά τη διαδικασία των
διαγωνισμών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, ώστε να γίνεται η ανάθεση
σε νομίμως επιλεγέντα ανάδοχο (ΣτΕ ΕΑ 840/2008).
21. Επειδή, κατόπιν σταθμίσεως του δημοσίου συμφέροντος και υπό τις
δύο εκτεθείσες πτυχές του, πρέπει, για όλους τους ανωτέρω λόγους και ιδίως,
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επειδή πληρούται η ratio της διάταξης για τη χορήγηση αναστολής - ορισμού
προσωρινών μέτρων, κατά τα προλεχθέντα (σκέψη 19), η οποία σκοπεί στην
αποτροπή ανεπανόρθωτων καταστάσεων ή δύσκολα αναστρέψιμων, να
διαταχθεί η αναστολή της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, έως ότου
δημοσιευθεί οριστική Απόφαση από την Α.Ε.Π.Π επί της εξεταζόμενης
Προδικαστικής Προσφυγής.
22. Επειδή, το μόνο πρόσφορο και αναγκαίο μέτρο, κατά τα ως άνω,
είναι

η

αναστολή

της

ισχύος

της

προσβαλλόμενης

Απόφασης,

συμπεριλαμβανομένης της αποχής του αναθέτοντος φορέα από την έκδοση
οιασδήποτε Απόφασης, τη διενέργεια οιασδήποτε πράξης ή/και τη ματαίωση
οιασδήποτε σχετικής προγραμματισμένης ενέργειας, καθόσον σε περίπτωση
αποδοχής

της

προκείμενης

Προσφυγής,

όλες

οι

επόμενες

(της

νυν

προσβαλλόμενης), πράξεις θα είναι άκυρες, μέχρι την έκδοση Απόφασης της
Α.Ε.Π.Π επί της κρινόμενης Προδικαστικής Προσφυγής. Η αναστολή αυτή δε
διατάσσεται με αόριστη, αλλά με βεβαία, πλην εύλογη, για την έκδοση
Απόφασης επί της Προσφυγής διάρκεια και πάντως εντός του αποκλειστικού
χρόνου του άρθρου 367 παρ. 1 Ν. 4412/2016, χωρίς να καθυστερεί υπέρμετρα
τη διαδικασία, ώστε να προστατευθούν και τα συμφέροντα της αναθέτουσας
αρχής για ταχεία πρόοδο αυτής.
23. Επειδή, κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, το αίτημα αναστολής προσωρινών μέτρων της προσφεύγουσας πρέπει να γίνει δεκτό.

Για τους λόγους αυτούς
Δέχεται το αίτημα περί αναστολής-προσωρινών μέτρων.
Αναστέλλει την ισχύ της υπ΄ αριθμ. 51/2.05.2018 Απόφασης του
Διοικητικού Συμβουλίου του αναθέτοντος φορέα, που ενέκρινε το με αρ. πρωτ.
748/25.04.2018 1ο Πρακτικό Διεξαγωγής του υπόψη Διαγωνισμού, εκδοθείσα
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στο πλαίσιο του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο:
«Προμήθεια φορητής μονάδος αφαλάτωσης νήσου Σύρου δυναμικότητας
παραγωγής 1.000m3/ημέρα», μέχρι την έκδοση Απόφασης επί της υπό κρίση
Προδικαστικής Προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1 του Ν.
4412/2016 και το άρθρο 15 παρ. 1 του ΠΔ 39/2017.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στις 23 Μαΐου 2018 και εκδόθηκε αυθημερόν.

Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Ιωάννης Κίτσος

Ιωάννα Κακλαμάνη

`
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