Αριθμός Απόφασης: Α209/2021
Η
ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
6ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Συνήλθε στην έδρα της στις 12 Ιουλίου 2021 με την εξής σύνθεση
Γερασιμούλα-Μαρία Δρακονταειδή, δυνάμει της υπ’αριθμ. 1669/2021 Πράξης
Μονομελούς Κλιμακίου της ΑΕΠΠ.
Για να εξετάσει το αίτημα αναστολής και λήψης κατάλληλων
προσωρινών μέτρων που ενσωματώνεται στην από 30.06.2021 Προδικαστική
Προσφυγή,

με

Γενικό

Αριθμό

Κατάθεσης

(ΓΑΚ)

Αρχή

Εξέτασης

Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 1315/1.07.2021 του προσφεύγοντος
οικονομικού φορέα με την επωνυμία «...», (εφεξής ο «προσφεύγων»), που
εδρεύει στο ..., οδός ...αρ…., όπως εκπροσωπείται νόμιμα.
Κατά του «...» (εφεξής η «αναθέτουσα αρχή»), όπως εκπροσωπείται
νόμιμα και κατά της υπ. αριθμ. 4/2021 διακήρυξης της αναθέτουσας αρχής
(εφεξής η «προσβαλλόμενη»).
Με την προδικαστική προσφυγή του στην οποία σώρευσε και αίτημα
λήψης προσωρινών μέτρων ο προσφεύγων αιτείται να ακυρωθεί η
προσβαλλόμενη διακήρυξη.
Η συζήτηση άρχισε, αφού άκουσε την Εισηγήτρια
Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα
Σκέφτηκε κατά το Νόμο
1. Επειδή, για την άσκηση της προσφυγής έχει καταβληθεί παράβολο
κατά το άρθρο 363 παρ.1 και 2 του Ν. 4412/2016 και άρθρο 5 παρ.1 και 2
του Π.Δ. 39/2017, συνολικού ποσού 600,00 ευρώ (βλ. ηλεκτρονικό παράβολο
με κωδικό ...Αρχή Εξέτασης, την από 30.06.2021 πληρωμή στη Τράπεζα
Πειραιώς και την εκτύπωση από την σελίδα της Γενικής Γραμματείας
Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών περί αυτόματης
δέσμευσης) που υπολογίζεται βάσει της εκτιμώμενης αξίας χωρίς ΦΠΑ της
σύμβασης ποσού 82.258,06 ευρώ.
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2. Επειδή η αναθέτουσα αρχή δυνάμει της

προσβαλλομένης

προκήρυξε δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνσιμό με αντικείμενο την
αποκομιδή, μεταφορά, διάθεση και επεξεργασία νοσοκομειακών αποβλήτων,
του Γ. Ν. .... Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους
κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων CPV Περιγραφή CPV
CPV ..., «Υπηρεσίες αποκομιδής νοσοκομειακών αποβλήτων», CPV …
«Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση νοσοκομειακών αποβλήτων», CPV …
«Υπηρεσίες ιατρικών αποβλήτων». Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης
ανέρχεται στο ποσό των 82.258,06 € μη συμπεριλαμβ. ΦΠΑ 24 % (ανώτατη
αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%: 102.000,00 €). Η χρονική ισχύς της
σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της, έως εξαντλήσεως του συμβατικού
ποσού. Αναλυτική περιγραφή «του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της
σύμβασης» δίδεται σε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας διακήρυξης. Γίνονται
δεκτές προσφορές που θα υποβάλλονται για το σύνολο του ζητούμενου
έργου. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από
οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής, επί του συνόλου του υπό
ανάθεση έργου. Ως προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών
ορίστηκε από 19/6/2021, ώρα 08:00 έως 2/7/2021, ώρα 23:59. Η ηλεκτρονική
αποσφράγιση των προσφορών (δικαιολογητικά συμμετοχής , τεχνική και
οικονομική προσφορά) από την αρμόδια επιτροπή, ορίστηκε στις 8/7/2021,
ώρα 11.00 π.μ.
3. Επειδή το

πλήρες κείμενο της διακήρυξης καταχωρήθηκε στο

Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων στις 17.06.2021 καθώς και στη
διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ, όπου έλαβε αύξοντα αριθμό ...
4. Επειδή, ο επίδικος διαγωνισμός που προκήρυξε η αναθέτουσα αρχή
ενόψει του αντικειμένου του, της προϋπολογισθείσας αξίας της σύμβασης και
του χρόνου εκκίνησης της διαδικασίας ανάθεσης εμπίπτει στο πεδίο
εφαρμογής του Βιβλίου IV του Ν. 4412/2016.
5. Επειδή η υπό εξέταση προδικαστική προσφυγή: α) έχει ασκηθεί
εμπρόθεσμα καθόσον κατατέθηκε στις 30.06.2021 στον ηλεκτρονικό τόπο
του διαγωνισμού, λαμβανομένου υπ΄ όψιν ότι η προσβαλλόμενη αναρτήθηκε
στο ΚΗΜΔΗΣ στις 17-06-2021 β) ασκήθηκε με τη χρήση του τυποποιημένου
εντύπου του Παραρτήματος Ι του ΠΔ 39/2017 και γ) κοινοποιήθηκε στην
ΑΕΠΠ από τον προσφεύγοντα αυθημερόν με μήνυμα ηλεκτρονικού
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ταχυδρομείου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 361 και τις
παρ. 1 και 2 του άρθρου 362 του Ν. 4412/2016 και την παρ. 1 εδ. α) του
άρθρου 4, και την παρ. 2 του άρθ. 8 του ΠΔ 39/2017.
6.Επειδή, ο προσφεύγων έχει, καταρχήν, έννομο συμφέρον στην
άσκηση της υπό κρίση προσφυγής καθώς, όπως δηλώνει, ενδιαφέρεται να
συμμετάσχει στον ως άνω διαγωνισμό. Περαιτέρω, ως ισχυρίζεται,ο σκοπός
και το αντικείμενο εργασιών του περιλαμβάνει αντικείμενο, το οποίο ταυτίζεται
με το αντικείμενο της σύμβασης και έχει στο παρελθόν εκτελέσει παρόμοιες
συμβάσεις. Πλην, όμως, ως, επίσης, ισχυρίζεται η θέση όρων που έχουν τεθεί
κατά παράβαση των κανόνων του εσωτερικού και κοινοτικού δικαίου και δεν
επιτρέπουν την ανάπτυξη

ανταγωνισμού,

αποκλείουν τη

δυνατότητα

συμμετοχής του στο διαγωνισμό, αφού καθίσταται αδύνατη η υποβολή
προσφοράς του.
7. Επειδή στις 1.07.2021 η αναθέτουσα αρχή προέβη σε κοινοποίηση
της υπό εξέταση προσφυγής, δια μέσω της «επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού
τόπου του διαγωνισμού προς όλους τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με το
άρθρο 9 παρ. 1 α του ΠΔ 39/2017.
8. Επειδή με την υπ’ αριθμ. 1669/2021 Πράξη Μονομελούς Κλιμακίου
της ΑΕΠΠ ορίσθηκε ημερομηνία συζήτησης και κλήθηκε η αναθέτουσα αρχή
να υποβάλει τις απόψεις της επί της υπό εξέταση προσφυγής και επί του
αιτήματος λήψης προσωρινών μέτρων.
9. Επειδή η αναθέτουσα αρχή απέστειλε τις με α.π 3363/08-07-2021
απόψεις της επί του αιτήματος λήψης προσωρινών μέτρων.
10. Επειδή, σε συνέχεια των ανωτέρω, η ως άνω προσφυγή νομίμως
εισάγεται ενώπιον του Μονομελούς Κλιμακίου της ΑΕΠΠ σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 346, 360, και 366 του ν. 4412/2016 και των άρθρων 3
και 15 του Π.Δ/τος 39/2017.
11.

Επειδή,

ο

προσφεύγων

ισχυρίζεται

τα

ακόλουθα:

«Στο

υποκεφάλαιο «ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» (σελ. 40) του
Μέρους Α - «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» του
Παραρτήματος

1

(Αναλυτική

περιγραφή

Φυσικού

και

Οικονομικού

Αντικειμένου της Σύμβασης) της προκείμενης διακήρυξης ορίζονται μεταξύ
άλλων τα εξής: […] Καταρχάς, καθίσταται σαφές πως, ασχέτως του ότι ο
παραπάνω όρος τίθεται εντός πλαισίου τεχνικών προδιαγραφών, συνιστά
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κριτήριο επιλογής περί την τεχνική ικανότητα, αφού η αναθέτουσα τον
αιτιολογεί ως τέτοιου είδους κριτήριο κατά την ως άνω διατύπωση του. Κατά
την γραμματική δε ερμηνεία του επίμαχου όρου, αξιώνεται από τον υποψήφιο,
επί ποινή αποκλεισμού, να αποδείξει, ταυτόχρονα με την υποβολή της
προσφοράς του, ότι, η επιχείρηση της μονάδας επεξεργασίας των ΕΑΑΜ, η
οποία πρόκειται να εκτελέσει το εν λόγω μέρος του έργου σε περίπτωση
ανάδειξής του ως αναδόχου, υφίσταται τουλάχιστον επί τριετία και έχει
εκτελέσει τουλάχιστον μία σύμβαση με ίσο ή μεγαλύτερο οικονομικό
αντικείμενο. Με άλλα λόγια, για την απόδειξη της εμπειρίας της μονάδας, η
αναθέτουσα αρκείται στο να υφίσταται αυτή απλώς επί τριετία και να έχει
εκτελέσει ένα και μόνο έργο ίσου αντικειμένου με αυτό της προκείμενης
διακήρυξης. Ενώ είναι βέβαιο ότι η Αναθέτουσα Αρχή έθεσε τον όρο αυτό
προς διασφάλιση της ύπαρξης ουσιαστικής και αντίστοιχης, με την
απαιτούμενη για το προκηρυσσόμενο έργο, εμπειρίας, ο όρος, όπως έχει
τεθεί,

διασφαλίζει

ουσιαστικά

απλά

την

ύπαρξη

παλαιότητας

μιας

επιχείρησης, και κυρίως, αποκλείει την συμμετοχή υποψηφίων, οι οποίες
έχουν εκτελέσει μεν πληθώρα τέτοιων συμβάσεων, ωστόσο δεν υφίστανται
επί τριετία ο αξιούμενος δε αριθμός της ΜΙΑΣ μόνο σύμβασης, ουδόλως
θεραπεύει την αστοχία αυτή καθώς δεν προσφέρει την απαιτούμενη
βεβαιότητα ως προς την ικανότητα της μονάδας αυτής να ανταποκριθεί στις
απαιτήσεις του έργου. Τέτοια περίπτωση αποτελεί η συνεργαζόμενη παγίως,
από ιδρύσεώς της, με την εταιρεία μας, εταιρεία η οποία διατηρεί μονάδα
επεξεργασίας ΕΑΑΜ στην περιοχή της ΒΙ.ΠΕ .... Η εν λόγω εταιρεία,
συστάθηκε τον Ιούλιο του 2019 και έχει έκτοτε και μέχρι το τέλος του 2020,
εκτελέσει συνολικά έξι (6) έργα αξίας άνω των 82.000 ευρώ, που είναι η αξία
του προκηρυσσόμενου έργου, και συγκεκριμένα έχει εκτελέσει επιτυχώς τα
κάτωθι έργα με τις αναφερόμενες κλινικές:
Την αποστείρωση των ΕΑΑΜ της κλινικής «...» (...) με συνολικό
αντικείμενο σύμβασης 350.000,00€ περίπου (συνημμ. 3). Την αποστείρωση
των ΕΑΑΜ της κλινικής «...» (...) με συνολικό αντικείμενο σύμβασης
220.000,00€ περίπου (συνημμ. 4). Την αποστείρωση των ΕΑΑΜ της κλινικής
(...) με συνολικό αντικείμενο σύμβασης 350.000,00€ περίπου (συνημμ. 5).
Την αποστείρωση των ΕΑΑΜ της κλινικής (...) με συνολικό αντικείμενο
σύμβασης 200.000,00€ περίπου (συνημμ.6). Την αποστείρωση των ΕΑΑΜ
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της κλινικής «...» ... με συνολικό αντικείμενο σύμβασης 90.000,00€ περίπου
(συνημμ. 7). Την αποστείρωση των ΕΑΑΜ της Ευρωκλινικής Αθηνών με
συνολικό αντικείμενο σύμβασης 249.000,00€ περίπου (συνημμ. 8). Προς
απόδειξη των ανωτέρω προσκομίζουμε ενώπιόν Σας, τις συμβάσεις της
εταιρείας μας με τις ανωτέρω κλινικές (ως άνω συνημμ. 3-8) και τις
αντίστοιχες συμβάσεις της εταιρείας μας, στις περιπτώσεις που ήταν
συμβεβλημένη με τις ΥΜ η εταιρεία μας και η μονάδα αντίστοιχα
συμβεβλημένη με εμάς, για κάθε ένα από τα ανωτέρω έργα, αλλά και τις
ζητούμενες από τον επίμαχο όρο απολογιστικές εκθέσεις των ετών 2019 και
2020 (συνημμ. 2, 2α, 2β. 2γ - σημ. ότι το αποδεικτικό κατάθεσης της
απολογιστικής έκθεσης του έτους 2020 θα είναι διαθέσιμο από το σύστημα
μόλις την 1 /7/2021). Ο άνω όρος συνιστά περιττό και ως εκ τούτου μη νόμιμο
εμπόδιο στην πρόσβαση νεοεισερχόμενων φορέων στη δυνατότητα ανάθεσης
της σύμβασης, αφού αυτοί δεν αρκεί μόνο να έχουν προηγούμενες συμβάσεις
με μονάδες υγείας επί του εν γένει αντικειμένου της σύμβασης ήτοι τη
μεταφορά και επεξεργασία των αποβλήτων, αλλά θα πρέπει, και όσον αφορά
την επιμέρους ειδικότερη πτυχή της επεξεργασίας, να διαθέτουν μονάδα, όχι
απλώς πιστοποιημένη, αδειοδοτημένη και πληρούσα κάθε όρο νόμιμης
λειτουργίας, αλλά λειτουργούσα επί υπερτριετές διάστημα. Εξάλλου, δεν
προκύπτει γιατί, σε έναν διαγωνισμό τελούμενο βάσει της χαμηλότερης τιμής
σε κάθε περίπτωση, είναι απαραίτητο ο υποψήφιος ανάδοχος, πέραν όλων
των λοιπών τεχνικών κριτηρίων και προδιαγραφών που θα πρέπει να πληροί,
να διαθέτει και μονάδα επεξεργασίας που λειτουργεί ήδη και δη επί πάνω από
3 έτη, αφού δεν συνδέεται η μη κατοχή του προσόντος της υπερτριετούς
λειτουργίας με ακαταλληλότητα για εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου.
Εξάλλου, εφόσον η αναθέτουσα αποσκοπούσε να αναθέσει με κύριο γνώμονά
της την όχι απλώς κατοχή της ελάχιστης απαιτούμενης τεχνικής δυνατότητας
και νομιμότητας, αλλά τη μέγιστη δυνατή τεχνική ικανότητα, φήμη και εν γένει
προσόντα, θα έπρεπε να επιλέξει ως κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη
προσφορά, βάσει σχέσης ποιότητας/τιμής ή βάσει άλλου κριτηρίου, το οποίο
θα της έδινε τη δυνατότητα να βαθμολογήσει τις τεχνικές προσφορές.
Αντίθετα, η προκήρυξη με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά
βάσει χαμηλότερης τιμής προσιδιάζει σε διαγωνισμούς, όπου η αναθέτουσα
καθορίζει μεν ένα ελάχιστο αποδεκτό όριο επάρκειας, ώστε να μην είναι
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δυνατό να προχωρήσει προσφορά ακατάλληλη, αλλά, αρκούμενη σε αυτή την
ελάχιστη επάρκεια, επικεντρώνει περαιτέρω στη μείωση του κόστους. Και ναι
μεν, ανάγεται στην αναθέτουσα και την ειδική ανά περίπτωση στόχευσή της
να επιλέξει το κριτήριο ανάθεσης, πλην όμως ο συνδυασμός της επιλογής ως
κριτηρίου ανάθεσης της χαμηλότερης τιμής με ιδιαίτερα περιοριστικές
απαιτήσεις, αναγόμενες στην τεχνική ικανότητα, καταλήγει τελικός σε ένα
κριτήριο που διακινδυνεύει στρεβλώσεις του ανταγωνισμού[…]».
12. Επειδή το άρθρο 18 του ν. 4412/2016 ορίζει ότι: «1. 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[…]».
13. Επειδή, το άρθρο 53 του ν. 4412/2016 ορίζει ότι : «1. Οι όροι των
εγγράφων της σύμβασης πρέπει να είναι σαφείς και πλήρεις ώστε να
επιτρέπουν την υποβολή άρτιων και συγκρίσιμων μεταξύ τους προσφορών. 2.
Τα έγγραφα της σύμβασης ….περιέχουν ιδίως :[…] ια) τα τεχνικά
χαρακτηριστικά (προδιαγραφές), την ποσότητα και την περιγραφή των
αγαθών, υπηρεσιών ή έργων, τον τρόπο της εκτέλεσης του ελέγχου και της
διασφάλισης της ποιότητας, την προθεσμία για την εκτέλεση της σύμβασης,
τον τόπο και χρόνο εκτέλεσης, καθώς και άλλα χαρακτηριστικά, ανάλογα με το
αντικείμενο της σύμβασης, [...] ιζ) τους απαράβατους όρους, απόκλιση από
τους οποίους συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς [...] κ) τα
απαιτούμενα αποδεικτικά μέσα (δηλώσεις, δικαιολογητικά κ.λπ.)[…]».
14. Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 54 του ν.4412/2016: «2. Οι τεχνικές
προδιαγραφές εξασφαλίζουν ισότιμη πρόσβαση των οικονομικών φορέων στη
διαδικασία σύναψης σύμβασης και δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία
αδικαιολόγητων εμποδίων στο άνοιγμα των συμβάσεων στον ανταγωνισμό. 3.
Οι τεχνικές προδιαγραφές διατυπώνονται με έναν από τους κατωτέρω
τρόπους: α) ως επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων
των περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών, υπό την προϋπόθεση ότι οι
παράμετροι είναι επαρκώς προσδιορισμένες ώστε να επιτρέπουν στους
προσφέροντες να προσδιορίζουν το αντικείμενο της σύμβασης και στις
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αναθέτουσες αρχές να αναθέτουν τη σύμβαση, β) με παραπομπή σε τεχνικές
προδιαγραφές και, με σειρά προτεραιότητας, σε εθνικά πρότυπα που
αποτελούν μεταφορά ευρωπαϊκών πρότυπων, σε ευρωπαϊκές τεχνικές
εγκρίσεις, σε κοινές τεχνικές προδιαγραφές, σε διεθνή πρότυπα, σε άλλα
τεχνικά συστήματα αναφοράς που έχουν θεσπιστεί από ευρωπαϊκούς
οργανισμούς τυποποίησης ή -όταν αυτά δεν υπάρχουν- σε εθνικά πρότυπα,
σε εθνικές τεχνικές εγκρίσεις ή σε εθνικές τεχνικές προδιαγραφές στον τομέα
του σχεδιασμού, του υπολογισμού και της εκτέλεσης των έργων και της
χρησιμοποίησης των αγαθών, κάθε παραπομπή συνοδεύεται από τον όρο ή
«ισοδύναμο», γ) ως επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις κατά τα οριζόμενα
στην περίπτωση α', με παραπομπή, ως τεκμήριο συμβατότητας προς τις εν
λόγω επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις, στις τεχνικές προδιαγραφές που
αναφέρονται
προδιαγραφές

στην
που

περίπτωση

β',

αναφέρονται

δ)
στην

με

παραπομπή

περίπτωση

β'

στις
για

τεχνικές
ορισμένα

χαρακτηριστικά και με παραπομπή στις επιδόσεις ή στις λειτουργικές
απαιτήσεις που αναφέρονται στην περίπτωση α' για ορισμένα άλλα
χαρακτηριστικά. 4. Οι τεχνικές προδιαγραφές, εκτός εάν δικαιολογείται από το
αντικείμενο της σύμβασης, δεν περιέχουν μνεία συγκεκριμένης κατασκευής ή
προέλευσης ή ιδιαίτερης μεθόδου κατασκευής που να χαρακτηρίζει τα
προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παρέχονται από έναν συγκεκριμένο οικονομικό
φορέα, ούτε εμπορικού σήματος, διπλώματος ευρεσιτεχνίας, τύπων ή
συγκεκριμένης καταγωγής ή παραγωγής που θα είχε ως αποτέλεσμα να
ευνοούνται ή να αποκλείονται ορισμένες επιχειρήσεις ή ορισμένα προϊόντα. Η
εν λόγω μνεία επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, όταν δεν είναι δυνατόν να γίνει
επαρκώς προσδιορισμένη και κατανοητή περιγραφή του αντικειμένου της
σύμβασης κατ’ εφαρμογή της παρ. 3. Η εν λόγω μνεία συνοδεύεται από τον
όρο «ή ισοδύναμο».
15.Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 71 του ν. 4412/2016 « Οι συμβάσεις
ανατίθενται ….. εφόσον η αναθέτουσα αρχή έχει επαληθεύσει σύμφωνα με τα
άρθρα 79 έως και 81, ότι πληρούνται όλες οι κατωτέρω προϋποθέσεις: α) η
προσφορά συνάδει με τις απαιτήσεις, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που
προβλέπονται

στην

προκήρυξη

σύμβασης…

και

στα

έγγραφα

της

σύμβασης… β) η προσφορά προέρχεται από προσφέροντα ο οποίος …
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πληροί τα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται από την αναθέτουσα αρχή,
σύμφωνα με τα άρθρα 75 έως 77…».
16. Επειδή, σύμφωνα με τη διακήρυξη: « […]Στο υποκεφάλαιο
«ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» (σελ. 40) του Μέρους Α «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΦΥΣΙΚΟΥ

Παραρτήματος

1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

(Αναλυτική

περιγραφή

ΤΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ»

Φυσικού

και

του

Οικονομικού

Αντικειμένου της Σύμβασης) της προκείμενης διακήρυξης ορίζονται μεταξύ
άλλων τα εξής: «Η αποδοχή των διαγωνιζομένων στον παρόντα διαγωνισμό
θα γίνει, εφόσονκαι μόνο ικανοποιούνται όλα τα παρακάτω κριτήρια
αποδοχής. Δηλαδή κατατεθούν αναλυτικά αντίγραφα των κατωτέρω: [...]
II) Για την επεξεργασία των επικινδύνων αποβλήτων ΕΑΥΜ,
απαιτούνται να υποβληθούν με την προσφορά του συμμετέχοντα, οι κάτωθι
άδειες και λοιπά δικαιολογητικά τα οποία αφορούν τον νόμιμο κάτοχο της
άδειας επεξεργασίας των ΕΑΥΜ, που θα υποβάλλει προσφορά μόνος του ή
συμμετέχων σε Κοινοπραξία ή ένωση εταιρειών ή εταιρία συλλογής μεταφοράς που διαθέτει σύμβαση με αδειοδοτημένη εταιρία επεξεργασίας
ΕΑΥΜ.[...] δ) Αντίγραφο της ετήσιας απολογιστικής έκθεσης των τριών (3)
προηγουμένων ετών της μονάδας επεξεργασίας, αποδεικτικό κατάθεσης και
λίστα των υγειονομικών μονάδων με τις οποίες έχει συνεργαστεί η μονάδα με
στόχο να εξακριβωθεί η εμπειρία της στον χώρο. Επίσης, να υποβληθούν
έγγραφα που να αποδεικνύουν την τουλάχιστον τριετή (2020-2019-2018)
προϋπηρεσία της μονάδας επεξεργασίας ΕΑΑΜ (προηγούμενες συμβάσεις
ύψους ίσο με την συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ή μεγαλύτερο).»
(σελ. 42 διακήρυξης)».
17. Επειδή, κατά τα παγίως γενόμενα δεκτά από τη νομολογία, η
διακήρυξη του διαγωνισμού αποτελεί κανονιστική πράξη, η οποία διέπει το
διαγωνισμό και δεσμεύει τόσο την αναθέτουσα αρχή, η οποία διενεργεί αυτόν
(ΕΣ

Πράξεις

VI

Tµήµατος

78/2007,19/2005,31/2003),

όσο

και

τους

διαγωνιζόμενους. Η δε παράβαση των διατάξεων (όρων) αυτής, οδηγεί σε
ακυρότητα των εγκριτικών πράξεων του αποτελέσματος του διαγωνισμού και
των κατακυρωτικών αυτού πράξεων (ΟλΣΤΕ 2137/1993). Κατά συνέπεια,
τυχόν παράβαση ουσιώδους όρου της διακήρυξης, είτε κατά τη διάρκεια του
διαγωνισμού, είτε κατά τη συνομολόγηση της σύμβασης, καθιστά µη νόμιμη
τη σχετική διαδικασία (ΕΣ Πράξη VI Tµήµατος 78/2007). Επομένως, η
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αναθέτουσα αρχή θεσπίζοντας τους όρους της διακήρυξης αυτοδεσμεύεται
και είναι υποχρεωμένη να τους εφαρμόσει χωρίς παρεκκλίσεις, η δε
παράβαση των όρων αυτής οδηγεί σε ακυρότητας των εγκριτικών πράξεων
του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Παρομοίως, οι διαγωνιζόμενοι πρέπει
να τηρούν απολύτως τους όρους της διακήρυξης και να υποβάλλουν την
προσφορά τους σύμφωνα με αυτούς.
18.Επειδή, κατά πάγια νομολογία, η αναθέτουσα αρχή είναι καταρχήν
ελεύθερη - πλην τυχόν ειδικότερων όρων χρηματοδότησης - να διαμορφώνει
κατά την κρίση της τους όρους της διακήρυξης για την ανάθεση δημόσιας
σύμβασης με βάση τις ανάγκες της και τη σκοπιμότητά που εκείνη κρίνει. Η δε
θέσπιση με την διακήρυξη των προδιαγραφών και των αναγκών της
αναθέτουσας αρχής από ποσοτική και ποιοτική άποψη, που κρίνει
πρόσφορες ή αναγκαίες για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους, δεν παραβιάζει
τους κανόνες του ανταγωνισμού εκ μόνου του λόγου ότι συνεπάγεται
αδυναμία συμμετοχής στον διαγωνισμό ή καθιστά ουσιωδώς δυσχερή την
συμμετοχή σ’ αυτόν τινών διαγωνιζομένων, των οποίων τα προϊόντα δεν
πληρούν τις προδιαγραφές αυτές, δεδομένου ότι από την φύση τους οι
προδιαγραφές περιορίζουν τον κύκλο των δυναμένων να συμμετάσχουν στον
διαγωνισμό προσώπων, η δε σκοπιμότητα της θέσπισής τους εν γένει
απαραδέκτως αμφισβητείται από τον προτιθέμενο να μετάσχει στον
διαγωνισμό (Ε.Α. ΣτΕ 354/2014, 1140/2010 κ.ά.). Ελέγχονται, όμως, και στην
περίπτωση αυτή, οι τεχνικές προδιαγραφές από της απόψεως της τηρήσεως
της τήρησης του εγχώριου κι ενωσιακού δικαίου και περαιτέρω της αρχής της
ίσης μεταχείρισης και της απαγόρευσης των διακρίσεων καθώς και της αρχής
της αναλογικότητας (βλ. ΣτΕ. 9/2015 (ΑΣΦ), Ε.Α. 415/2014, 354/2014,
257/2010 κ.ά.).
19.Επειδή,

προς

εξασφάλιση

της

ισότιμης

προσβάσεως

των

οικονομικών φορέων στη διαδικασία συνάψεως συμβάσεως και προκειμένου
οι δημόσιες συμβάσεις να είναι ανοιχτές στον ανταγωνισμό, απαγορεύεται,
κατ’ αρχήν, η θέσπιση προδιαγραφών που περιορίζουν τον κύκλο των
διαγωνιζομένων επιχειρήσεων, υπό την έννοια ότι οι τιθέμενες τεχνικές
προδιαγραφές οφείλουν να αποφεύγουν διατάξεις που οδηγούν σε τεχνητό
περιορισμό του ανταγωνισμού µέσω απαιτήσεων που ευνοούν συγκεκριμένο
οικονομικό φορέα, μέσω της ενσωμάτωσης σε αυτές χαρακτηριστικών που
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διακρίνουν συνήθως τα προϊόντα/υπηρεσίες του τελευταίου. Δεν αποκλείεται,
όμως, ένας τέτοιος περιορισμός, ως εκ των απαιτήσεων συγκεκριμένων
προδιαγραφών, αν μόνον αυτές οι συγκεκριμένες προδιαγραφές εξυπηρετούν
αποτελεσματικά τις ανάγκες για την κάλυψη των οποίων τίθενται (ΣτΕ
1105/2010, πρβλ. ΣτΕ. 365/2007, Ε.Α. ΣτΕ 267/2008). Επομένως, ο έλεγχος
του συννόµου των ελαχίστων τεχνικών προδιαγραφών, θα πρέπει να
συνεκτιµά τα ανωτέρω και µάλιστα να λαµβάνει υπόψη µε ιδιαίτερη
σοβαρότητα την ανά περίπτωση αιτιολογία που η αναθέτουσα παρέχει
σχετικά µε την καταλληλότητα και εν γένει διευκόλυνση που επιτυγχάνεται
από συγκεκριµένους σχετικούς όρους. Τούτο δεν σηµαίνει ότι η αναθέτουσα
δύναται να αποκλείει τον ανταγωνισµό θεσπίζοντας κατά το δοκούν τεχνικά
χαρακτηριστικά ως επί ποινή αποκλεισµού απαιτήσεις, αλλά ότι το αναγκαίο
αυτών ερµηνεύεται και υπό την οπτική της χρηστικότητας και καταλληλότητας
και ούτως η διάκριση µεταξύ επιθυµητού και αναγκαίου αυτονόητα στενεύει.
Επειδή, πρέπει να τονισθεί, σχετικώς, ότι τυχόν ταύτιση των πληττόμενων
προδιαγραφών με προϊόντα συγκεκριμένης εταιρείας, δεν αρκεί για να
θεωρηθεί ότι οι σχετικές τεχνικές προδιαγραφές είναι φωτογραφικές (Ε.Α. ΣτΕ
1025, 836/2010, 829, 201/2007) Εξάλλου, δεν θεωρούνται ως φωτογραφικές
οι τεχνικές προδιαγραφές, στις περιπτώσεις εκείνες που, τελικώς, συμμετέχει
στο διαγωνισμό ικανός αριθμός προσφερόντων, γιατί, μετά από μία ευρεία
συμμετοχή,

σε

κάθε

περίπτωση,

δεν

προκύπτει

περιορισμός

του

ανταγωνισμού (ΣτΕ 214,215/2011).
20. Επειδή, οι κανονιστικές ρυθµίσεις, óπως οι θεσπιζóµενοι µε την
διακήρυξη διαγωνισµού óροι, δεν χρήζουν, ως εκ της φύσεώς τους,
αιτιολογίας (βλ. Επ. Αν. ΣΤΕ 918/2003, 876/2004), η Διοίκηση είναι, κατ'
αρχήν ελεύθερη να διαµορφώνει κατά την κρίση της τους óρους της
διακηρύξεως ως προς τα προς προµήθεια είδη, καθορίζοντας τα ειδικóτερα
τεχνικά χαρακτηριστικά τους και τις ανάγκες της υπηρεσίας απó ποσοτική και
ποιοτική άποψη, ενώ θα πρέπει να θεωρείται óτι απαραδέκτως αµφισβητείται
απó τον προτιθέµενο να µετάσχει στο διαγωνισµó η σκοπιµóτητα της
θεσπίσεως επί µέρους óρων και τεχνικών προδιαγραφών (βλ. Επ. Αν. ΣΤΕ
434/2008).
21.Επειδή,

ετέρωθεν

και

στην

περίπτωση

αυτή,

οι

τεχνικές

προδιαγραφές ελέγχονται απó την άποψη της τήρησης της αρχής της ίσης
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µεταχείρισης και της απαγóρευσης των διακρίσεων, καθώς και της αρχής της
αναλογικóτητας (βλ. ΣτΕ 189/2015, ΕΑ ΣτΕ 124/2015, 9/2015, 354/2014 κ.ά.),
σε κάθε δε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίζουν ισóτιµη πρóσβαση των
οικονοµικών φορέων στη διαδικασία σύναψης της σύµβασης και να µην
εισάγουν αδικαιολóγητα εµπóδια στην ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισµού, υπó
την έννοια óτι οφείλουν να αποφεύγουν διατάξεις που οδηγούν σε τεχνητó
περιορισµó του ανταγωνισµού µέσω απαιτήσεων που ευνοούν συγκεκριµένο
οικονοµικó φορέα, µέσω της ενσωµάτωσης σε αυτή χαρακτηριστικών που
διακρίνουν συνήθως τα προϊóντα/υπηρεσίες του τελευταίου, ούτε να
συνεπάγονται αδικαιολóγητους φραγµούς στην ελεύθερη ανάπτυξη του
ανταγωνισµού (βλ. ΕΣ 2402/2010).
22.Επειδή στο άρθρο 346 του Ν. 4412/2016 ορίζεται ότι «Κάθε
ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί σύμβαση των
περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και έχει υποστεί ή
ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της
αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ή εσωτερικής
νομοθεσίας, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 360 και
να ζητήσει προσωρινή προστασία, σύμφωνα με το άρθρο 366, ακύρωση
παράνομης πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με το
άρθρο 367 ή ακύρωση σύμβασης η οποία έχει συναφθεί παράνομα, σύμφωνα
με το άρθρο 368».
23.Επειδή σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 360 «Δικαίωμα
άσκησης προσφυγής» του ν. 4412/2016 ορίζεται ότι «1. Κάθε ενδιαφερόμενος
ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση του
νόμου αυτού και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από
εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της
νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας,
υποχρεούται, πριν από την υποβολή των προβλεπόμενων στον Τίτλο 3
ένδικων βοηθημάτων, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της
ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής».
24.Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 366 του Ν.4412/2016 και το άρθρο
15 του ΠΔ 39/2017 προβλέπεται ότι : «1. 1. Η ΑΕΠΠ, ύστερα από αίτημα του
προσφεύγοντος και μετά από κλήση της αναθέτουσας αρχής προ τριών (3)

Αριθμός Απόφασης: Α209/2021
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[….]».
25.Επειδή, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του Ν.4412/2016, επί
του άρθρου 366 αυτού, αναφέρεται ότι: «Δίδεται η δυνατότητα στην ΑΕΠΠ να
διατάξει προσωρινά μέτρα προκειμένου να µην καταστεί αλυσιτελής η
αποδοχή

της

προδικαστικής

προσφυγής

λόγω

της

προόδου

της

διαγωνιστικής διαδικασίας». Επομένως, 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.
26. Επειδή, προϋπόθεση της παροχής προσωρινών μέτρων υπέρ του
αιτούντος είναι: α) η παραδεκτή άσκηση της προσφυγής, β) η ύπαρξη βλάβης
του προσφεύγοντος ως στοιχείο του παραδεκτού της αίτησης θεμελιώνοντας
το έννομο συμφέρον του και κριτήριο επιλογής του κατάλληλου ασφαλιστικού
μέτρου, γ) η πιθανολόγηση βασιμότητας έστω κι ενός εκ των προβαλλόμενων
λόγων, καθώς καθίσταται σαφές ότι προδήλως αβάσιμη – ως 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 (άρθρο 15 του ΠΔ
39/2017 και 366 του Ν. 4412/2017).
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27. Επειδή για την οριστική κρίση επί των ισχυρισμών του
προσφεύγοντος περί παραβίασης του δικαίου των δημοσίων συμβάσεων,
ενωσιακού και εθνικού, που συνετελέσθη με την προσβαλλομένη, απαιτείται
ενδελεχής έρευνα που δεν μπορεί να συναχθεί στο πλαίσιο της προσωρινής
προστασίας (ΕΑ ΣτΕ 496/2011, ΔΕφΑθ 9/2015, 10/2015, 20/2015, 3520/15,
41/2015, 46/2015), αλλά απαιτείται η λεπτομερής επισκόπηση των εγγράφων
του διαγωνισμού, των προβαλλόμενων ισχυρισμών αλλά και των απόψεων
της αναθέτουσας αρχής, σε σχέση με την κείμενη νομοθεσία και την σχετική
νομολογία, καθώς και, ενδεχομένως, περαιτέρω αναζήτηση διευκρινήσεων
ή/και εγγράφων, προκειμένου το παρόν Κλιμάκιο να αχθεί σε σχετική οριστική
κρίση.
28. Επειδή, η ζημία του προσφεύγοντος από τον αποκλεισμό της
συμμετοχής του στο διαγωνισμό είναι πρόδηλη και οπωσδήποτε μη αμελητέα
(πρβλ. ΕΑ ΣτΕ 739/2008,1087/2006,822/2005).
29.Επειδή η αναστολή αυτή δεν διατάσσεται με αόριστη, αλλά βεβαία
πλην εύλογη για την έκδοση απόφασης επί της προσφυγής διάρκεια, και
πάντως εντός του αποκλειστικού χρόνου του αρ. 367 παρ. 1 Ν. 4412/2016,
χωρίς να καθυστερεί υπέρμετρα τη διαγωνιστική διαδικασία. Σε κάθε
περίπτωση, λόγοι δημοσίου συμφέροντος επιτάσσουν εξίσου με την ταχεία
διεξαγωγή και την τήρηση της νομιμότητας, κατά τη διαδικασία, των
διαγωνισμών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, ώστε να γίνεται η
ανάθεση σε νομίμως επιλεγέντα ανάδοχο (Ε.Α. ΣτΕ 840/2008).
30.Επειδή η υπό κρίση προσφυγή δεν πιθανολογείται ως προδήλως
απαράδεκτη ή αβάσιμη. Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τα ανωτέρω, από
μια γενική θεώρηση και στάθμιση των συμφερόντων των εμπλεκομένων
μερών που ενδέχεται να ζημιωθούν, καθώς και του δημόσιου συμφέροντος,
προκύπτει αναμφίβολα ότι οι πιθανές αρνητικές συνέπειες από τη χορήγηση
των προσωρινών μέτρων είναι λιγότερες από τα οφέλη σύμφωνα με τα
αναφερόμενα ανωτέρω.
31. Επειδή, το μόνο πρόσφορο και αναγκαίο μέτρο κατά τα ως άνω
είναι η αναστολή προόδου της διαγωνιστικής διαδικασίας έως την έκδοση
απόφασης επί της υπό εξέταση προσφυγής από την ΑΕΠΠ.
32. Επειδή γίνεται δεκτή εν συνόλω η εισήγηση.
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33. Επειδή κατόπιν των ανωτέρω το υπό εξέταση αίτημα αναστολής
της προσβαλλόμενης απόφασης και λήψης προσωρινών μέτρων πρέπει να
γίνει δεκτό.
Για τους λόγους αυτούς
Δέχεται το αίτημα λήψης προσωρινών μέτρων του αιτούντος.
Αναστέλλει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας έως την έκδοση
αποφάσεως επί της υπό εξέταση προσφυγής από την ΑΕΠΠ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε και εκδόθηκε την 12 Ιουλίου 2020 στον Άγιο
Ιωάννη Ρέντη.
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟ
Γερασιμούλα-Μαρία Δρακονταειδή

Ο Γραμματέας
Γεώργιος-Βασίλειος Ελευθεριάδης

