Αριθμός Απόφασης: 1469 / 2019
Η
ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
3ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ

Συνήλθε στην έδρα της στις 23 Δεκεμβρίου 2019 με την εξής σύνθεση:
Μαρία-Ελένη Σιδέρη, Πρόεδρος, Ελισάβετ Αλαγιαλόγλου-Εισηγήτρια και
Σταυρούλα Κουρή, Μέλη.
Για

να εξετάσει την από 15.11.2019 (ημερομηνία ανάρτησης στον

ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) Προδικαστική Προσφυγή με
Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ)-Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
(ΑΕΠΠ) 1416/18.11.2019 της εταιρίας με την επωνυμία «********» και το
διακριτικό τίτλο «********», νομίμως εκπροσωπούμενης.
Κατά του ΔΗΜΟΥ ******** και των όρων της με αριθ. ******** Διακήρυξης
με αντικείμενο τη «Μίσθωση Μηχανημάτων ‘Εργου με χειριστή-οδηγό»,
συνολικής εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης 119.354,84 € (χωρίς ΦΠΑ).
Η συζήτηση άρχισε αφού άκουσε την Εισηγήτρια Ελισάβετ Αλαγιαλόγλου.

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα
Σκέφτηκε κατά το Νόμο
1. Επειδή, με την υπό κρίση Προσφυγή της, η προσφεύγουσα επιδιώκει
την ακύρωση της υπ’αριθ. ******** Διακήρυξης και την ματαίωση του
προκηρυχθέντος με αυτήν διαγωνισμού τουλάχιστον για το Τμήμα 2 «Μίσθωση
μηχανημάτων έργου με χειριστή-οδηγό για την περισυλλογή και απομάκρυνση
αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων» του δημοπρατούμενου
αντικειμένου.
2. Επειδή, ο Δήμος ******** με την υπ’ αριθ. ******** Διακήρυξη προκήρυξε
δημόσιο, ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αντικείμενο την «Μίσθωση Μηχανημάτων
‘Εργου με χειριστή-οδηγό», σε δύο Τμήματα όπου το Τμήμα 1 αφορά στην

Αριθμός Απόφασης: 1469 / 2019

«Μίσθωση

μηχανημάτων

έργου

με

χειριστή-οδηγό

για

τη

συντήρηση

αποκατάσταση αγροτικού δικτύου δρόμων ημιορεινών κοινοτήτων Δήμου
********», αξίας 59.677,42 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) και το Τμήμα 2 αφορά στην
«Μίσθωση μηχανημάτων έργου με χειριστή-οδηγό για την περισυλλογή και
απομάκρυνση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων», αξίας
59.677,42 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) και συνολικής εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης
ποσού 119.354,84 € (χωρίς ΦΠΑ), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής και δικαίωμα υποβολής προσφοράς είτε
για ένα τμήμα είτε και για τα δύο τμήματα της σύμβασης. Το πλήρες κείμενο της
Διακήρυξης αναρτήθηκε

στο

Κεντρικό Ηλεκτρονικό

Συμβάσεων

στις

29.10.2019

(ΚΗΜΔΗΣ)

και

Μητρώο Δημοσίων

ομοίως

στις

29.10.2019

καταχωρήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. όπου έλαβε το
Συστηµικό Αριθµό******.
3. Επειδή, για την άσκηση της ανωτέρω Προδικαστικής Προσφυγής έχει
καταβληθεί το νόμιμο παράβολο, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ΠΔ 39/2017 και
το άρθρο 363 του Ν. 4412/2016 ποσού εξακοσίων ευρώ (600,00 €)
(ηλεκτρονικό παράβολο με κωδικό ********), το οποίο συνιστά το κατώτατο κατά
το νόμο ποσό παραβόλου που μπορεί να καταβληθεί, εκτιμωμένης της
προϋπολογισθείσας αξίας της υπόψη διακήρυξης .
4. Επειδή, ο επίδικος διαγωνισμός ενόψει του αντικειμένου του (υπηρεσία)
και της προϋπολογισθείσας δαπάνης του ύψους 119.354,84 € χωρίς ΦΠΑ, ήτοι
ανώτερης αξίας των 60.000 €, σύμφωνα με το άρθρο 345 παρ.1 του
Ν.4412/2016, όπως και του χρόνου δημοσίευσης της διακήρυξης, εμπίπτει στο
πεδίο εφαρμογής του Ν. 4412/2016 και στη δικαιοδοσία της Α.Ε.Π.Π., και
συνεπώς παραδεκτώς κατά τούτο ασκείται η εν λόγω Προδικαστική Προσφυγή
ενώπιον της Α.Ε.Π.Π.
5. Επειδή, η Προσφυγή έχει κατατεθεί εμπρόθεσμα σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ. 1 περ. γ) του ΠΔ 39/2017 και το άρθρο 361 παρ. 1
περ. γ) του Ν. 4412/2016, δοθέντος ότι η προσφεύγουσα έλαβε πλήρη γνώση
της προσβαλλόμενης διακήρυξης, κατά δήλωσή της στο πεδίο 9).Δ. του
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εντύπου προδικαστικής προσφυγής στις 08.11.2019 και η προσφυγή ασκήθηκε
στις 15.11.2019, ήτοι εντός της δεκαήμερης προθεσμίας από τη γνώση αυτής.
6. Επειδή, η προσφεύγουσα προσβάλλει την παρούσα Διακήρυξη λόγω
ουσιώδους πλημμέλειας κατά την περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της, η
οποία καθιστά δυσχερή την υποβολή της προσφοράς της. Ειδικότερα, η
προσφεύγουσα επικαλείται την ισχύουσα νομοθεσία των άρθρων 7 του
Ν.2939/2001, 24 παρ. 1 του Ν.4042/2012 και 3 και 8 παρ. 3 2.1, 3.2.2 της ΚΥΑ
36259/1757/Ε103/2010, σύμφωνα με την οποία για την εναπόθεση σε
αδειοδοτημένη μονάδα ανακύκλωσης ή σε Σύστημα Συλλογικής Διαχειρίσεως
των ΑΕΚΚ καταβάλλεται τέλος ανακύκλωσης (τέλος αποδοχής), το ύψος του o
ποίου ποικίλλει ανάλογα με το είδος του αποβλήτου (πχ. αν το διαχειριζόμενο
απόβλητο είναι, καθαρό απόβλητο αποξεσμένης ασφάλτου καταβάλλεται τέλος
1,33 €/τόνο αποβλήτου πλέον ΦΠΑ, ενώ αν είναι ανάμικτα απόβλητα
ανακαίνισης, καταβάλλεται 29,55 €/τόνο πλέον ΦΠΑ). Το τέλος αυτό επιβαρύνει
τον Διαχειριστή του αποβλήτου και καταβάλλεται κατά την εκφόρτωση των
ΑΕΚΚ στην μονάδα ανακύκλωσης. Ως διαχειριστές νοούνται, σύμφωνα με την
διάταξη του άρθρου 3 της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/ 2010 και "... οι φορείς
εκμίσθωσης εξοπλισμού και παροχής υπηρεσιών προσωρινής αποθήκευσης,
συλλογής και μεταφοράς των ΑΕΚΚ ...", αλλά και ο ίδιος ο κύριος του
αποβλήτου, εν προκειμένω δηλαδή ο Δήμος ********. Ενόψει των ανωτέρω,
κατά τους ισχυρισμούς της προσφεύγουσας, προκειμένου να διευκρινίζεται και
να περιγράφεται με ακρίβεια το φυσικό αντικείμενο του προκειμένου έργου, και
ως εκ τούτου η προσφεύγουσα να δύναται να καταθέσει ρεαλιστική προσφορά
για

το

Τμήμα

Β

του

προκηρυχθέντος

διαγωνισμού,

θα

πρέπει

η

προσβαλλόμενη Διακήρυξη να διευκρινίζει: (α) πρωτίστως ποιος επιβαρύνεται
με την καταβολή του τέλους ανακύκλωσης (= υποδοχής). Εάν δηλαδή το τέλος
αυτό επιβαρύνει τον ανάδοχο του έργου και εάν συμπεριλαμβάνεται στην
προϋπολογισθείσα αμοιβή του (επί της οποίας ο υποψήφιος οικονομικός
φορέας καλείται να προσφέρει έκπτωση) ή εάν επιβαρύνει τον Δήμο ******** (β)
δευτερευόντως, και για την περίπτωση που το άνω τέλος επιβαρύνει τον
ανάδοχο, θα πρέπει να διευκρινίζεται το είδος και η ποσότητα των προς
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συλλογή και μεταφορά ΑΕΚΚ, με δεδομένο ότι το ύψος του τέλους υποδοχής
αυτών ποικίλλει ανάλογα με το είδος του αποβλήτου. Όλα τα ανωτέρω δεν
διευκρινίζονται ούτε στην προσβαλλόμενη Διακήρυξη, και συγκεκριμένα στο όρο
1 αυτής, ούτε στην Μελέτη του έργου και συγκεκριμένα στα άρθρα 1 και 3.2
αυτής, ούτε διευκρινίσθηκε με το υπ' αριθ. πρωτ. 16938/13-11 2019 έγγραφο
διευκρινήσεων του Δήμου ********, με αποτέλεσμα να μην καθίσταται σαφές
ποιον επιβαρύνει εν τέλει το άνω τέλος υποδοχής των ΑΕΚΚ. Ως εκ τούτου, η
προσφεύγουσα υποστηρίζει ότι η ασαφής περιγραφή του φυσικού αντικειμένου
του προκηρυχθέντος έργου καθιστά ουσιωδώς δυσχερή την συμμετοχή της στο
διαγωνισμό, αφού δεν δύναται να προϋπολογίσει το κόστος στο οποίο θα
υποβληθεί, όταν ανακηρυχθεί ανάδοχος αυτού, και να υποβάλλει έτσι
ρεαλιστική προσφορά. Μάλιστα, κατά την προσφεύγουσα, η παραπάνω
ασάφεια επιτάθηκε από τα διαλαμβανόμενα στο υπ' αριθ. πρωτ. 16938/13-112019 έγγραφο διευκρινήσεων του Δήμου ********, με το οποίο ο Δήμος ********,
απαντώντας επί ερωτήματος της προσφεύγουσας, "διευκρίνισε ότι"... ο
υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να έχει ενεργή σύμβαση με ΣΣΕΔ ...". Όμως,
όπως προκύπτει από τον συνδυασμό των διατάξεων : (α) του άρθρο 3 της ΚΥΑ
36259/1757/Ε103/2010 (σύμφωνα με την οποία "... "Διαχειριστές ΑΕΚΚ" είναι οι
ανάδοχοι των δημόσιων ή ιδιωτικών έργων (κατασκευαστές, εργολήπτες
τεχνικών και οικοδομικών έργων, φορείς εκμίσθωσης εξοπλισμού και παροχής
υπηρεσιών προσωρινής αποθήκευσης, συλλογής και μεταφοράς των ΑΕΚΚ) ή ο
κύριος του έργου εφόσον δεν έχει αναθέσει το έργο σε ανάδοχο ..."), και (β) του
άρθρου 8 παρ. 2.1 της ιδίας ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (σύμφωνα με την
οποία οι διαχειριστές των ΑΕΚΚ "... υποχρεούνται να οργανώνουν ατομικά ή
συλλογικά συστήματα ή να συμμετέχουν σε συλλογικά συστήματα εναλλακτικής
διαχείρισης των αποβλήτων ...") υπάρχουν τριών (3) ειδών συμβάσεις
συμμετοχής - συνεργασίας με Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχειρίσεως
(ΣΣΕΔ) AEKK: - Η σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ των παρεχόντων
υπηρεσίες συλλογής και μεταφοράς ΑΕΚΚ (όπως η εταιρία μας) και του ΣΣΕΔ Η σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ των μονάδων ανακύκλωσης και του
ΣΣΕΔ, και Η σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ του κυρίου των αποβλήτων και
4
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του ΣΣΕΔ, για την αποδοχή ΑΕΚΚ προερχομένων από συγκεκριμένο έργο, για
την οποία και μόνο καταβάλλεται το τέλος υποδοχής των ΑΕΚΚ. Από το
προαναφερόμενο έγγραφο διευκρινήσεων του Δήμου ********, όμως, δεν
καθίσταται αντιληπτό ποια από τις προαναφερόμενες τρεις συμβάσεις οφείλει ο
υποψήφιος ανάδοχος "... να έχει ενεργή ...", ώστε οι υποψήφιοι οικονομικοί
φορείς, μεταξύ των ο ποίων και η εταιρία μας, να γνωρίζουν κατά την υποβολή
της προσφοράς τους εάν θα επιβαρύνονται ή όχι με το άνω τέλος υποδοχής
των ΑΕΚΚ (= τέλος ανακύκλωσης). Τέλος, η προσφεύγουσα σωρεύει και αίτημα
αναστολής της προόδου της διαγωνιστικής διαδικασίας έως της εκδόσεως
απόφασης επί της Προσφυγής.
7. Επειδή, η προσφεύγουσα θεμελιώνει το έννομο συμφέρον της για την
άσκηση της υπό κρίση Προδικαστικής Προσφυγής ως ενδιαφερόμενη να
συμμετάσχει στον επίδικο διαγωνισμό ενόψει του ότι δραστηριοποιείται ενεργά
στον τομέα της συλλογής και μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών, όπως τούτο
συνάγεται από τους καταστατικούς της σκοπούς, είναι κάτοχος της υπ’αριθ.
201/25.01.2019 Άδειας συλλογής και μεταφοράς στερεών-μη επικίνδυνων
αποβλήτων για την Περιφέρεια ********** και έχει επιτυχώς εκτελέσει παρόμοια
έργα, το οποίο δικαίωμά της, κατά τους ισχυρισμούς της, δυσχεραίνεται
ουσιωδώς διότι με τους προσβαλλόμενους όρους δεν διευκρινίζεται ποιος
επιβαρύνεται με την καταβολή του τέλους ανακύκλωσης αποβλήτων και για την
περίπτωση που αυτό επιβαρύνει τον ανάδοχο, δεν διευκρινίζεται το είδος και η
ποσότητα των προς συλλογή και μεταφορά ΑΕΚΚ, με συνέπεια η ίδια να μην
δύναται να προϋπολογίσει το κόστος στο οποίο ενδέχεται να υποβληθεί, ώστε
να διαμορφώσει μια ρεαλιστική προσφορά.
8. Eπειδή, η αναθέτουσα αρχή με το υπ’αριθ. πρωτ. 17271/28.11.2019
έγγραφό

της

εκθέτει

τις

απόψεις

της

επί

της

υπόψη

Προσφυγής,

υποστηρίζοντας τα εξής : «Η διακήρυξη έχει ως αντικείμενο τη μίσθωση
μηχανημάτων για την περισυλλογή και απομάκρυνση αποβλήτων εκσκαφών,
κατασκευών και κατεδαφίσεων, με διάρκεια της σύμβασης έως (12) μήνες, με
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη,
βάσει της τιμής. Επίσης σχετικά με τους ισχυρισμούς της προσφεύγουσας
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εταιρείας για «σοβαρή» πιθανολόγηση παράβασης κανόνα του ενωσιακού ή
εθνικού δικαίου για τις δημόσιες συμβάσεις σας γνωρίζουμε ότι δεν προκαλείται
ζημιά των εταιρειών που πρόκειται να συμμετέχουν στο διαγωνισμό, αντίθετα
δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής περισσότερων εταιρειών. Επιπλέον σύμφωνα
με τη διακήρυξη το αντικείμενο της σύμβασης είναι η Μίσθωση Μηχανημάτων
Έργου με χειριστή οδηγό για την περισυλλογή και απομάκρυνση αποβλήτων
εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων για αυτό το λόγο ζητήθηκε ενεργός
συνεργασία

με

οποιοδήποτε

ΣΣΕΔ-ΑΕΚΚ,

έγγραφο

που

υποχρεωτικά

συμπεριλαμβάνεται στα δικαιολογητικά των φακέλων που θα καταθέσουν οι
υποψήφιοι ανάδοχοι. Επίσης είναι σαφές στη διακήρυξη ότι ο υπολογισμός του
ύψους του οικονομικού αντικειμένου γίνεται με βάση τις εργατοώρες και
σύμφωνα με το αντικείμενο μόνο για την περισυλλογή και απομάκρυνση
αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων, συνεπώς το κόστος
ανάθεσης βαρύνει τον ανάδοχο. Άλλωστε δεν είναι μόνο ένα το σημείο που
απαιτείται απομάκρυνση αλλά διάφορα σημεία για αυτό και το χρονοδιάγραμμα
είναι ετήσιο και δεν θα μπορούσε να υπολογιστεί ο όγκος όπως ισχυρίζεται και
επιθυμεί ο προσφεύγων. Με την παρούσα διακήρυξη η αναθέτουσα αρχή δεν
επιδιώκει την επεξεργασία των αποβλήτων παρά μόνο την απομάκρυνσή τους
τηρώντας όλες τις νόμιμες διαδικασίες λαμβάνοντας υπόψη όλες τις αρχές
αναλογικότητας, ίσης μεταχείρισης, διαφάνειας κλπ καθώς και τη νομοθεσία
τόσο του εθνικού όσο και του ευρωπαϊκού δικαίου. Επιπλέον η προσφεύγουσα
εταιρεία εσφαλμένα επικαλείται πλημμέλεια κατά την περιγραφή του φυσικού
αντικειμένου καθώς όπως προαναφέραμε περιγράφεται με πλήρη σαφήνεια το
αντικείμενο ως «μίσθωση μηχανημάτων έργου με το χειριστή -οδηγό» καθώς
δεν είναι απαραίτητο ο Δήμος ******** να είναι διαχειριστής των ΑΕΚΚ. Ζητούμε
όμως ο ανάδοχος να έχει σύμβαση με Διαχειριστή στην εκφόρτωση των ΑΕΚΚ,
έτσι λοιπόν ο υπολογισμός του τέλους ανακύκλωσης βαρύνει αποκλειστικά τον
ανάδοχο και δεν αποκλείει αυτούς που έχουν συμβάσεις, ώστε να λειτουργεί
μόνο προς όφελος των διαχειριστών.
9. Επειδή, κατά την ισχύουσα νομοθεσία για την διαχείριση των
αποβλήτων, προβλέπονται τα εξής : Στο άρθρο 24 παρ. 1 του ν. 4042/2012
6
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ορίζεται ότι : «1. Οι αρχικοί παραγωγοί ή άλλοι κάτοχοι αποβλήτων
πραγματοποιούν οι ίδιοι την επεξεργασία των αποβλήτων ή αναθέτουν την
επεξεργασία σε έμπορο ή σε οργανισμό ή σε επιχείρηση που εκτελεί εργασίες
επεξεργασίας αποβλήτων ή μέσω διακανονισμού με δημόσιο ή ιδιωτικό
οργανισμό συλλογής αποβλήτων σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 29». Ακόμα,
στην ΥΑ 362/2010 (ΥΑ 36259/1757/Ε103 ΦΕΚ Β1312/2010) με τίτλο : «Μέτρα,
όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από
εκσκαφές, κατασκευές κλπ», ορίζονται τα εξής : Στο άρθρο 3 με τίτλο «Ορισμοί»
προβλέπεται ότι : «Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης νοούνται ως: 1.
"Απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)", κάθε υλικό ή
αντικείμενο από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις που θεωρείται ως
απόβλητο κατά την έννοια του άρθρου 2 (στοιχείο α) της υπ` αριθ. 50910/2003
(ΦΕΚ Β` 1909) κοινής υπουργικής απόφασης σε συνδυασμό με την παρ. 4 του
άρθρου 2 του Ν. 2939/2001 και περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι του άρθρου 17
της παρούσας απόφασης. {….} 7. "Διαχείριση ΑΕΚΚ" η συλλογή, μεταφορά,
μεταφόρτωση, προσωρινή αποθήκευση, αξιοποίηση και διάθεση των ΑΕΚΚ,
συμπεριλαμβανομένης

της

εποπτείας

των

εργασιών

αυτών

και

της

αποκατάστασης των χώρων αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, αξιοποίησης και
διάθεσης των ΑΕΚΚ μετά την παύση λειτουργίας τους. 8. "Εναλλακτική
διαχείριση", οι εργασίες συλλογής, μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης,
επαναχρησιμοποίησης, επεξεργασίας και αξιοποίησης των ΑΕΚΚ, ώστε με την
επαναχρησιμοποίηση ή αξιοποίηση τους να επιστρέφουν στο ρεύμα της αγοράς
ή να προωθούνται σε άλλες χρήσεις. {….} 21. "Διαχειριστές ΑΕΚΚ" είναι οι
ανάδοχοι των δημόσιων ή ιδιωτικών έργων (κατασκευαστές, εργολήπτες
τεχνικών και οικοδομικών έργων, φορείς εκμίσθωσης εξοπλισμού και παροχής
υπηρεσιών προσωρινής αποθήκευσης, συλλογής και μεταφοράς των ΑΕΚΚ) ή ο
κύριος του έργου εφόσον δεν έχει αναθέσει το έργο σε ανάδοχο». Περαιτέρω,
στο άρθρο 7 της ίδιας ΥΑ με τίτλο : «Υποχρεώσεις διαχειριστών ΑΕΚΚ»
προβλέπεται ότι : «1. Οι διαχειριστές ΑΕΚΚ υποχρεούνται:

α) κατά το

σχεδιασμό ενός έργου να λαμβάνουν πλήρως υπόψη και να διευκολύνουν την
αποξηλωση,

την

επαναχρησιμοποίηση,
7
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αξιοποίηση

και

ιδίως

την
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ανακύκλωση των κατασκευαστικών υλικών. β) σε συνεργασία με τους
προμηθευτές υλικών και κατασκευαστές προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις
οικοδομικές εργασίες, να περιορίσουν τη χρήση επικίνδυνων ουσιών στα εν
λόγω προϊόντα, προκειμένου να προλαμβάνεται η ελευθέρωση τους στο
περιβάλλον, να καθίσταται η ανακύκλωση ευκολότερη και να αποφεύγεται η
ανάγκη διάθεσης επικινδύνων αποβλήτων. γ) σε συνεργασία με τους
προμηθευτές υλικών, τους κατασκευαστές προϊόντων που προορίζονται για
οικοδομικές εργασίες και τους ιδιοκτήτες, να ενσωματώνουν αυξανόμενη
ποσότητα ανακυκλωμένου υλικού στα έργα προκειμένου να αναπτύσσονται οι
αγορές για ανακυκλωμένα υλικά δ) να συνάπτουν συμφωνία με τους διακινητές
των προϊόντων που χρησιμοποιούνται σε δομικές κατασκευές για επιστροφή
των πλεοναζόντων υλικών που δεν χρησιμοποιήθηκαν στο έργο. 2. Πριν από
την έναρξη των οικοδομικών εργασιών ή των έργων τεχνικών υποδομών, οι
διαχειριστές ΑΕΚΚ υποχρεούνται να υποβάλλουν Στοιχεία για τη Διαχείριση των
Αποβλήτων (ΣΔΑ) που θα παραχθούν από τη δραστηριότητα τους, παρέχοντας
πληροφορίες τουλάχιστον για . το όνομα και τη Διεύθυνση του διαχειριστή . τον
τόπο και τη δραστηριότητα προέλευσης των αποβλήτων . τον κύριο του έργου .
τη συνολική ποσότητα κατ` όγκο (κ.ο.) ή κατά βάρος (κ.β.) των αποβλήτων που
εκτιμάται ότι θα παραχθεί από την υλοποίηση του έργου . τις ποσότητες κ.ο ή
κ.β. ανά κατηγορία αποβλήτων που εκτιμάται ότι θα παραχθούν, σύμφωνα με
τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων . εκτίμηση της ποσότητας και του τύπου
των υλικών που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν από το διαχειριστή.
εκτίμηση της ποσότητας των υλικών που θα οδηγηθούν προς ανακύκλωση –
αξιοποίηση . εκτίμηση της ποσότητας των καταλοίπων για υγειονομική ταφή .
επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης του διαχειριστή με εγκεκριμένο σύστημα
εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ ή υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή ότι θα
συνεργασθεί με εγκεκριμένο σύστημα για την εναλλακτική διαχείριση των
αποβλήτων που θα παραχθούν από το έργο, σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρούσας απόφασης. 3. Ειδικότερες υποχρεώσεις των διαχειριστών ΑΕΚΚ: α)
Ως προς τα ιδιωτικά έργα {….} β) Ως προς τα δημόσια έργα: β.1) Η διαχείριση
της περίσσειας υλικών εκσκαφών που προέρχονται από δημόσια έργα: - είτε
8
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περιλαμβάνεται ως όρος στην απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων
του έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις σχετικές διατάξεις της κείμενης
νομοθεσίας, - είτε περιλαμβάνεται ως όρος στην σύμβαση ανάθεσης του έργου
β.2) Η διαχείριση των αποβλήτων κατασκευής ή κατεδάφισης έργων τεχνικών
υποδομών ή κτιριακών έργων που προέρχονται από δημόσια έργα: - είτε
περιλαμβάνεται ως όρος στην απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων
του έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις σχετικές διατάξεις της κείμενης
νομοθεσίας, - είτε περιλαμβάνεται ως όρος στην σύμβαση ανάθεσης του έργου,
β.3) Ο διαχειριστής των αποβλήτων κατασκευής ή κατεδάφισης έργων τεχνικών
υποδομών ή κτηριακών έργων μετά από την αποπεράτωση των εργασιών
διαχείρισης τους οφείλει να καταθέτει, στην Υπηρεσία που επιβλέπει το έργο,
βεβαίωση παραλαβής των αποβλήτων από εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής
διαχείρισης, όπως προβλέπεται στην παρ. 3, (εδ. α.3) του παρόντος
άρθρου…..». Τέλος, στο άρθρο 8 της ίδιας ΥΑ με τίτλο «Όροι και προϋποθέσεις
εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων» προβλέπεται ότι : «1. Η εναλλακτική
διαχείριση των ΑΕΚΚ διέπεται από τις γενικές αρχές εναλλακτικής διαχείρισης
του άρθρου 4 του Ν. 2939/2001. 2.1. Οι διαχειριστές των ΑΕΚΚ υποχρεούνται
να οργανώνουν ατομικά ή συλλογικά συστήματα ή να συμμετέχουν σε συλλογικά
συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων που παράγονται από τη
δραστηριότητα τους, κατ` εφαρμογή του άρθρου 17 του Ν. 2939/2001, όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν.3854/2010 και σύμφωνα με τους
ειδικότερους όρους που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση. 2.2 Οι
διαχειριστές ΑΕΚΚ προωθούν κατ` εφαρμογή του προγράμματος εναλλακτικής
διαχείρισης ΑΕΚΚ την πλέον ενδεδειγμένη μέθοδο εναλλακτικής διαχείρισης, με
την οργάνωση συστημάτων συλλογής, προσωρινής αποθήκευσης, μεταφοράς,
ανάκτησης

και

αξιοποίησης

των

υλικών

εκσκαφών

κατασκευών

και

κατεδαφίσεων, τηρουμένων των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για τη
διαχείριση

των

μη

επικίνδυνων

αποβλήτων,

καθώς

και

συστημάτων

επαναχρησιμοποίησης των δυνάμενων να αξιοποιηθούν υλικών. 3. Τα
συστήματα αποβλέπουν ειδικότερα: α) στη συλλογή των ΑΕΚΚ από τα εργοτάξια
ή τους χώρους που παράγονται προκειμένου να διοχετεύονται προς τις πλέον
9
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ενδεδειγμένες λύσεις εναλλακτικής διαχείρισης β) στην επαναχρησιμοποίηση ή
στην αξιοποίηση συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης των συλλεγόμενων
υλικών, γ) στη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που αναφέρονται σε θέματα: γ.1)
προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας και ασφάλειας των καταναλωτών
και των εργαζομένων στο σύστημα, γ.2) προστασίας των δικαιωμάτων
βιομηχανικού και εμπορικού απορρήτου, γ.3) αποφυγής εμποδίων στο εμπόριο
ή στρεβλώσεων στον ανταγωνισμό για τα εισαγόμενα προϊόντα 3.1. Η
οργάνωση των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης γίνεται από τους
διαχειριστές ΑΕΚΚ α) ατομικά από τους ίδιους ή β) συλλογικά, με τη συμμετοχή
τους

σε

εγκεκριμένα

συστήματα

συλλογικής

εναλλακτικής

διαχείρισης

οποιασδήποτε νομικής μορφής, όπως εταιρίες (Α.Ε. - Ε.Π.Ε., συνεταιρικούς,
κοινοπραξίες κλπ.) 3.2.

Για την οργάνωση κάθε ατομικού ή συλλογικού

συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης απαιτείται η χορήγηση έγκρισης από τον
ΕΟΕΔΣΑΠ. Ειδικότερα: 3.2.1. Ατομικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης {…}
3.2.2. Συστήματα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης α) Για την έγκριση κάθε
συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης απαιτείται οι διαχειριστές: α.1)
να καταθέσουν στον ΕΟΕΔΣΑΠ φάκελο με μελέτη ή και στοιχεία που
περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα II Β της παρούσας απόφασης, από
τον οποίο: - να αποδεικνύεται ότι το σύστημα διαθέτει την απαιτούμενη τεχνική
και οικονομική υποδομή για την εφαρμογή του και ότι ανταποκρίνεται στους
όρους της παρ. 3.γ. - να προσδιορίζεται το ποσό της χρηματικής εισφοράς που
καταβάλλουν στο σύστημα οι συμμετέχοντες διαχειριστές και ενδεχομένως οι
λοιποί οικονομικοί παράγοντες εφόσον συμμετέχουν στο σύστημα, με κριτήριο
κυρίως τον όγκο, το βάρος και το είδος των ΑΕΚΚ - να καθορίζονται οι στόχοι
και οι μέθοδοι εναλλακτικής διαχείρισης. Ειδική πρόβλεψη απαιτείται για τα
νησιά και τις απομακρυσμένες περιοχές - να αποδεικνύεται η συνεργασία του
συστήματος με τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας και αξιοποίησης των ΑΕΚΚ. α.2)
να διασφαλίζουν τη δυνατότητα συμμετοχής στο σύστημα των ενδιαφερομένων
διαχειριστών και λοιπών οικονομικών παραγόντων, που εκπληρώνουν τους
όρους και τις προϋποθέσεις του συστήματος.

α.3) να καταβάλλουν στην

αρμόδια αρχή σχετικό ανταποδοτικό τέλος το ύψος του οποίου προσδιορίζεται
10
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με την υπ` αριθ. 104826/2004 κοινή υπουργική απόφαση. Το ποσό του
ανταποδοτικού τέλους αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από
εισήγηση του ΕΟΕΔΣΑΠ με κριτήριο την έκταση του συστήματος εναλλακτικής
διαχείρισης. β) Όροι συμμετοχής στο σύστημα: β.1) Οι διαχειριστές εφόσον δεν
έχουν οργανώσει εγκεκριμένο σύστημα ατομικής εναλλακτικής διαχείρισης,
σύμφωνα με τους όρους της παρ. 3.2.1., συνεργάζονται υποχρεωτικά με
εγκεκριμένα

συστήματα

συλλογικής

εναλλακτικής

διαχείρισης.

β.2) Η

συνεργασία με το εγκεκριμένο συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης
συνοδεύεται από την καταβολή εκ μέρους του ενδιαφερόμενου διαχειριστή
χρηματικής εισφοράς, το ύψος της οποίας προσδιορίζεται στον εγκεκριμένο
φάκελο του συστήματος …..». Συνεπώς, εκ των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει
ότι σε περίπτωση που οι διαχειριστές ΑΕΕΚ συνεργάζονται με εγκεκριμένο
συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, οφείλουν μεταξύ
άλλων να καταβάλλουν χρηματική εισφορά για τη συμμετοχή τους στο σύστημα,
το ύψος της οποίας προσδιορίζεται στον εγκεκριμένο φάκελο του συστήματος
και σε κάθε περίπτωση υπολογίζεται με κριτήρια κυρίως τον όγκο, το βάρος και
το είδος των ΑΕΚΚ.
10.

Επειδή, στην παράγραφο 1.3 της διακήρυξης περιγράφεται το

φυσικό αντικείμενο της δημοπρατούμενης σύμβασης ως εξής : «Αντικείμενο της
σύμβασης είναι η μίσθωση μηχανημάτων έργου με χειριστή – οδηγό. Οι
υπηρεσίες που θα εκτελεστούν από τους αναδόχους είναι α. Συντήρηση
αποκατάσταση αγροτικού δικτύου δρόμων ημιορεινών κοινοτήτων Δήμου
******** β. Περισυλλογή και απομάκρυνση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών
και κατεδαφίσεων. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους
κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 60181000-0,
60182000-7, 45520000-8 Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι
τμήματα11: ΤΜΗΜΑ 1 : «Μίσθωση μηχανημάτων έργου με χειριστή – οδηγό για
τη συντήρηση αποκατάσταση αγροτικού δικτύου δρόμων ημιορεινών κοινοτήτων
Δήμου ********», εκτιμώμενης αξίας 59.677,42€ πλέον ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ 2 :
«Μίσθωση μηχανημάτων έργου με χειριστή – οδηγό για τη περισυλλογή και
11
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απομάκρυνση

αποβλήτων

εκσκαφών,

κατασκευών

και

κατεδαφίσεων»,

εκτιμώμενης αξίας 59.677,42€ πλέον ΦΠΑ Προσφορές υποβάλλονται είτε για
ένα τμήμα είτε και για τα δύο τμήματα. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως
δώδεκα (12) μήνες. Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας
διακήρυξης. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από
οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο βάσει της τιμής». Εν συνεχεία, στην
υπ’αριθ. ******** Τεχνική Έκθεση, η οποία συνιστά αναπόσπαστο μέρος της
επίμαχης διακήρυξης, περιγράφονται αναφορικά με το Τμήμα 2 του
δημοπρατούμενου αντικειμένου τα εξής : «2.2 Δικαιολογητικά Τεχνικής
Προσφοράς του οικονομικού φορέα για το Τμήμα 2 : Απομάκρυνση των
αποβλήτων εκσκαφών – κατασκευών και κατεδαφίσεων μη επικίνδυνων
(αποβλήτων) και εναπόθεσης Ο οικονομικός φορέας θα πρέπει επιπλέον των
αναφερόμενων δικαιολογητικών να υποβάλλει την άδεια συλλογής και
μεταφοράς στερεών - μη επικινδύνων αποβλήτων. Η άδεια θα πρέπει να είναι σε
ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής προσφοράς και να είναι για την
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και συγκεκριμένα για τις Π.Ε.
Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας και Δράμας. Όταν η άδεια του προσωρινού
αναδόχου έχει λήξη μέσα στο χρονικό διάστημα διαδικασίας αξιολόγησης των
προσφορών θα πρέπει να υποβάλει την νεότερη άδεια κατά την προσκόμιση
των δικαιολογητικών μειοδότη. {….} 3.2. Μίσθωση Μηχανημάτων για εργασίες
Απομάκρυνσης των αποβλήτων εκσκαφών – κατασκευών και κατεδαφίσεων
(ΑΕΚΚ) μη επικίνδυνων (αποβλήτων) Η παρούσα υπηρεσία κρίνεται απαραίτητη
διότι παρουσιάζεται παράνομη απόθεση αποβλήτων εκσκαφών – κατασκευών
και κατεδαφίσεων (μη επικίνδυνων αποβλήτων) σε διάφορα σημεία εντός των
ορίων του Δήμου. Η παράνομη εναπόθεση αποβλήτων εκσκαφών –
κατασκευών και κατεδαφίσεων αποτελεί σοβαρό αδίκημα σύμφωνα με την
εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία καθώς οι χώροι αυτοί αποτελούν εστίες
μόλυνσης – ρύπανσης του εδάφους και των υπόγειων υδροφορέων ενώ
παράλληλα αυξάνουν τους κινδύνους εκδήλωσης πυρκαγιών. Επιπρόσθετα οι
συγκεκριμένοι

χώροι

αποτελούν

από
12

υγειονομικής

πλευράς

(μετάδοση
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λοιμωδών νοσημάτων, αναπαραγωγή κουνουπιών κλπ) ωρολογιακές βόμβες
για τους κατοίκους της περιοχής. Η αναθέτουσα αρχή αντιλαμβανόμενη το οξύ
πρόβλημα αλλά και προκειμένου να εναρμονιστεί με την ισχύουσα νομοθεσία
προτίθεται να προβεί σε μίσθωση φορτωτή, εκσκαφέα και φορτηγού με τους
χειριστές / οδηγούς για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος.
Ενδεικτικά σημεία παράνομης εναπόθεσης αποβλήτων αποτυπώνονται στον
επισυναπτόμενο χάρτη, ωστόσο στον οριστικό ανάδοχο θα υποδειχθούν και
άλλα σημεία παράνομης

εναπόθεσης

τα οποία περιλαμβάνονται στον

προϋπολογισμό του παρόντος τμήματος. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση
απομάκρυνσης των αποβλήτων εκσκαφών – κατασκευών και κατεδαφίσεων με
τη χρήση μηχανημάτων έργου. Η εναπόθεση αυτών των υλικών θα γίνεται σε
εγκεκριμένο

Συλλογικό

Σύστημα

Εναλλακτικής

Διαχείρισης

Αποβλήτων

Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων ο οποίος έχει ως περιοχή
αρμοδιότητας την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας. Το κόστος της παρεχόμενης
υπηρεσίας Απομάκρυνσης των αποβλήτων εκσκαφών – κατασκευών και
κατεδαφίσεων

μη

επικίνδυνων

(αποβλήτων)

αναλύεται

κάτωθι

(Οι

αναγραφόμενες ώρες ανά μηχάνημα έργου δύναται να τροποποιηθούν χωρίς
όμως να αυξηθεί το συνολικό οικονομικό αντικείμενο του τμήματος).
Είδος Μηχανήματος
Φορτωτή
Εκσκαφέα
Φορτηγό

Ώρες
€ / ώρα
Εργασίας
314,00
314,00
314,34

Συνολικό Κόστος
(χωρίς ΦΠΑ)
70,00
21.980,00
70,00
21.980,00
50,00
15.717,42
Σύνολο
59.677,42
ΦΠΑ
14.322,58
Γ ενικό Σύνολο
74.000,00

Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί ημερολόγιο με τα σημεία απομάκρυνσης των
αποβλήτων εκσκαφών – κατασκευών και κατεδαφίσεων μη επικίνδυνων
(αποβλήτων), το οποίο και αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό για τη πληρωμή
καθώς και ενδεικτικό φωτογραφικό υλικό πριν και μετά την εκτέλεση της
υπηρεσίας».
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11.

Eπειδή, με το υπ’αριθ. πρωτ. 16938/13.11.2019 έγγραφό της η

αναθέτουσα αρχή παρέθεσε διευκρινίσεις στα ερωτήματα των οικονομικών
φορέων, μεταξύ των οποίων τέθηκε και το ερώτημα : «3. Οι αναφορές σας στην
παρ. 3.2 της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ είναι σαφείς : Όλη η υπηρεσία “ΤΜΗΜΑ
Β” αφορά την συλλογή και μεταφορά ΑΕΚΚΚ υποχρεωτικά σε μονάδα
ανακύκλωσης συμβεβλημένη με Σ.Σ.Ε.Δ. ΑΕΚΚ (σύμφωνα με το νόμο) Ερωτάμε
: Πόση είναι η συνολική ποσότητα (ton) που θα συλλεγούν και μεταφερθούν ;
Ποιος θα υπογράψει την σχετική σύμβαση με το Σ.Σ.Ε.Δ. και ποιος θα πληρώσει
το κόστος ;» στο οποίο η αναθέτουσα αρχή απάντησε ότι :

«Ο

προϋπολογισμός του τμήματος Β της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ (παρ. 3.2)
συντάχθηκε με βάση τις ώρες απασχόλησης των μηχανημάτων καθώς ο
ακριβής προσδιορισμός της συνολικής ποσότητας των αποβλήτων δεν ήταν
εφικτός. Η αναθέτουσα αρχή θεώρησε το συγκεκριμένο τρόπο υπολογισμού της
δαπάνης διαφανή και αξιοκρατικό καθώς πολύ συχνά χρησιμοποιείται από τις
αναθέτουσες αρχές όταν προκηρύσσονται διαγωνισμοί μίσθωσης μηχανημάτων.
Ωστόσο από τα οριζόμενα στην παρ. 2.2 της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ σε
συνδυασμό με αυτά της παρ. 3.2 στην ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ προκύπτει η
υποχρέωση προσκόμισης στην αναθέτουσα αρχή, από πλευράς αναδόχου,
τόσο της άδειας συλλογής και μεταφοράς στερεών – μη επικίνδυνων αποβλήτων
όσο και η τήρηση ημερολογίου μεταφοράς και εναπόθεσης αυτών, σε
εγκεκριμένο

Συλλογικό

Σύστημα

Εναλλακτικής

Διαχείρισης

Αποβλήτων

Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων το οποίο θα έχει ως περιοχή
αρμοδιότητας την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας επομένως ο υποψήφιος
ανάδοχος θα πρέπει να έχει ενεργή σύμβαση με ΣΣΕΔ. Επιπρόσθετα κατά την
υπογραφή της σύμβασης και προκειμένου να αποδειχθεί η εναπόθεση των
ΑΕΚΚ σε νόμιμο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων
Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το
δικαίωμα προσθήκης άρθρου στην καταρτισθείσα σύμβαση με το οποίο να
ζητείται επιπλέον και η προσκόμιση των αντίστοιχων ζυγολογίων των ΑΕΚΚ».
12. Επειδή, από τα οριζόμενα στην οικεία Διακήρυξη (σκέψη 10 της
παρούσας) σε σχέση με το αντικείμενο του Τμήματος 2 της δημοπρατούμενης
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σύμβασης προκύπτει ότι, οι υποχρεώσεις του αναδόχου αυτής είναι να
απομακρύνει τα απόβλητα εκσκαφών – κατασκευών και κατεδαφίσεων με τη
χρήση μηχανημάτων έργου, να εναποθέτει αυτά σε εγκεκριμένο Συλλογικό
Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και
Κατεδαφίσεων και να τηρεί ημερολόγιο με τα σημεία απομάκρυνσης των
αποβλήτων εκσκαφών – κατασκευών και κατεδαφίσεων μη επικίνδυνων
αποβλήτων, σκοπός για τον οποίον απαιτείται εντός του φακέλου προσφοράς
του να προσκομίζει άδεια συλλογής και μεταφοράς στερεών - μη επικινδύνων
αποβλήτων σε ισχύ. Μάλιστα, με το υπ’αριθ. πρωτ. 16938/13.11.2019 έγγραφό
της η αναθέτουσα αρχή διευκρινίζει ότι τέτοια ενεργή σύμβαση πρέπει να
υπάρχει μεταξύ του υποψήφιου αναδόχου και του ΣΣΕΔ. Περαιτέρω, ειδικά για
το κόστος των υπηρεσιών αυτών, τούτο υπολογίζεται σε ξεχωριστό πίνακα
όπου ως βάση υπολογισμού τίθενται οι ώρες εργασίας ανά μηχάνημα του
έργου. Τα ανωτέρω επαληθεύονται και από το περιεχόμενο του υπ’αριθ. πρωτ.
16938/13.11.2019 εγγράφου της αναθέτουσας αρχής όπου διευκρινίζεται ότι η
προϋπολογισθείσα αξία του Τμήματος 2 συντάχθηκε με βάση τις ώρες
απασχόλησης των μηχανημάτων καθώς ο ακριβής προσδιορισμός της
συνολικής ποσότητας των αποβλήτων δεν ήταν εφικτός. Από τα ανωτέρω
ρητώς οριζόμενα στην διακήρυξη σε συνδυασμό με την ισχύουσα εν
προκειμένω νομοθεσία, από την οποία επίσης ρητώς προκύπτει ότι σε
περίπτωση συνεργασίας με εγκεκριμένο συλλογικό σύστημα εναλλακτικής
διαχείρισης, το ποσό της χρηματικής εισφοράς στο σύστημα καταβάλλεται από
τους συμμετέχοντες σε αυτό διαχειριστές, όπου ως τέτοιοι νοούνται κατ’αρχήν
οι ανάδοχοι του δημόσιου έργου, και μόνον σε περίπτωση που το έργο δεν έχει
ανατεθεί σε ανάδοχο, ο κύριος του έργου, συνάγεται εναργώς ότι η καταβολή
του τέλους ανακύκλωσης (=υποδοχής) συνιστά κόστος το οποίο ουδόλως έχει
συνυπολογιστεί κατά την διαμόρφωση της προϋπολογισθείσας αξίας του
Τμήματος 2 της δημοπρατούμενης σύμβασης, σε κάθε δε περίπτωση η
επιβάρυνση του αναδόχου με αυτό συνιστά ζήτημα που ρυθμίζεται με βάση την
ισχύουσα νομοθεσία, με συνέπεια εκ των όρων της οικείας διακήρυξης να μην
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τίθεται καμία αμφιβολία προς τούτο. Ενόψει των ανωτέρω απορρίπτεται ως
αβάσιμος ο οικείος λόγος προσφυγής.
13.

Επειδή, κατ’ακολουθίαν, η υπόψη Προδικαστική Προσφυγή

πρέπει να απορριφθεί.
14.

Επειδή, σε συνέχεια της προηγούμενης σκέψης, το παράβολο

που κατέθεσε η προσφεύγουσα, ηλεκτρονικό παράβολο με κωδικό ********,
ποσού 600,00 ευρώ πρέπει να καταπέσει.
Για τους λόγους αυτούς
Απορρίπτει την Προδικαστική Προσφυγή.
Ορίζει την κατάπτωση του προσκομισθέντος παραβόλου ποσού 600,00
ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στις 23 Δεκεμβρίου 2019 και εκδόθηκε στις 30
Δεκεμβρίου 2019 στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕAΣ

Μαρία-Ελένη Σιδέρη

Αργυρώ Τσουλούφα

16

