Αριθμός απόφασης: Α278 /2020

Η
ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α.Ε.Π.Π.)
7ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Συνήλθε στις 14 Δεκεμβρίου 2020 με την εξής σύνθεση: Χρυσάνθη
Ζαράρη- Πρόεδρος και Eισηγήτρια, Μιχάλης Σειραδάκης και Χρυσάνθη
Χαραλαμποπούλου, Μέλη.
Για να εξετάσει το αίτημα αναστολής και λήψης κατάλληλων
προσωρινών μέτρων που ενσωματώνεται στην από 7.12.2020 με Γενικό
Αριθμό Κατάθεσης ΑΕΠΠ 1839/08.12.2020 Προδικαστική Προσφυγή του
οικονομικού φορέα με την επωνυμία «“...”», με διακριτικό τίτλο: «“...”»” που
εδρεύει στο “…”, νομίμως εκπροσωπούμενου.
Κατά του “...”που ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση (εφεξής αναθέτων
φορέας) όπως νόμιμα εκπροσωπείται.
Με την Προδικαστική Προσφυγή στην οποία σωρεύει και αίτημα
προσωρινών μέτρων ο προσφεύγων επιδιώκει: να ακυρωθεί η με αρ. “...”,
(ΑΔΑ: “...”) Διακήρυξη με αντικείμενο την «“...”», επί σκοπώ απάλειψης των
πληττόμενων όρων της Διακήρυξης (άρθρα 2.2.6 τεχνική και επαγγελματική
ικανότητα- 2.2.9.2 Β.4 αποδεικτικά μέσα - άρθρο 11 του Παραρτήματος Ι,
2.2.5 οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια- 2.2.9.2 Β.3 -Αποδεικτικά
μέσα), και το άρθρο 4 ομοίως του Παραρτήματος (Εσωτερική Επένδυση).
Η συζήτηση άρχισε αφού άκουσε την Εισηγήτρια Χρυσάνθη Ζαράρη
Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα
Σκέφτηκε κατά τον Νόμο
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1. Επειδή, για την άσκηση της υπό εξέταση προσφυγής έχει
καταβληθεί e-παράβολο, σύμφωνα με τα άρθρα 363 του Ν.4412/2016 και 5
του ΠΔ 39/2017, ύψους 705,00 ευρώ (βλ. ηλεκτρονικό παράβολο αυτόματης
δέσμευσης με κωδικό “...”).
2.Επειδή με την

υπ’ αριθμ. “...” Προκήρυξη ο αναθέτων φορέας

προκήρυξε Ανοιχτό Ηλεκτρονικό μειοδοτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια,
μεταφορά επί τόπου κατασκευή / συναρμολόγηση μιας προκατασκευασμένης
μεταλλικής

κυλινδρικής

δεξαμενής

αποθήκευσης

πόσιμου

νερού

χωρητικότητας 500m3, μίας δεξαμενής χωρητικότητας 100m3 και τριών
δεξαμενών χωρητικότητας 150m3 συμπεριλαμβανομένης και της κατασκευής
των βάσεων έδρασης αυτών. Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο το
σύνολο της προκηρυσσόμενης ποσότητας. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης
ανέρχεται στο ποσό των € 141.000,00 πλέον ΦΠΑ. Η δε καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίσθηκε η 14.12.2020 ώρα 23:59.
3. Επειδή η διακήρυξη καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ) με Α.Δ.Α.Μ. : “...” καθώς και στην διαδικτυακή πύλη
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, όπου έλαβε συστημικό αριθμό “...”.
4. Επειδή ο προσφεύγων κατέθεσε στις 07-12-2020 στον διαδικτυακό
τόπο διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ την υπό εξέταση προδικαστική προσφυγή,
ήτοι εμπροθέσμως, και νομίμως υπογεγραμμένη έχοντας κάνει χρήση του
τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 την οποία
κοινοποίησε αυθημερόν στην Αρχή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
5. Επειδή η προσβαλλόμενη διακήρυξη, ως εκ του αντικειμένου της,
της προϋπολογισθείσας δαπάνης αλλά και του χρόνου εκκίνησης της
διαδικασίας ανάθεσης, εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου ΙV του Ν.
4412/2016.
6. Επειδή ο αναθέτων φορέας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2
του άρθρου 9 του π.δ 39/2017 προέβη στις 10.12.2020 σε κοινοποίηση της
υπό

εξέταση

προσφυγής

προκειμένου
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ενδιαφερόμενος τρίτος, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της
προσφυγής.
7. Επειδή, κατά την έννοια των ως διατάξεων των άρθρων 346 (παρ. 1
και 2) και 360 (παρ. 1) του ν. 4412/2016, εάν ο ενδιαφερόμενος για την
ανάθεση δημόσιας σύμβασης, πρέπει, προκειμένου να θεωρηθεί ότι ασκεί την
αίτηση με έννομο συμφέρον, να επικαλεσθεί βλάβη από όρο της διακήρυξης ο
οποίος

παραβιάζει,

κατ’

αυτόν,

τους

κανόνες

που

αφορούν

στις

προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό, τη διαδικασία επιλογής του
ανάδοχου ή τα εφαρμοστέα για την ανάδειξή του κριτήρια, σε σημείο που να
αποκλείει ή να καθιστά ουσιωδώς δυσχερή τη (λυσιτελή) συμμετοχή του στον
διαγωνισμό (βλ. ΕΑ 86/2018, 12-15/2018 Ολομ. - πρβλ. ΕΑ 146-148/2016
Ολομ.). Εν προκειμένω, o προσφεύγων, ο οποίος δραστηριοποιείται στην
σχετική με το αντικείμενο της διακήρυξης, αγορά, αναφέρει τους λόγους
εκείνους

που

ισχυριζόμενος

δικαιολογούν
ότι

η

την

επίκληση

συμπερίληψη

των

βλάβης

εκ

μέρους

προσβαλλόμενων

όρων

του,
τον

αποκλείουν εν τοις πράγμασι από την διαγωνιστική διαδικασία οι οποίοι
παραβιάζουν τους οικείους κανόνες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Εν
προκειμένω, ο προσφεύγων ισχυρίζεται ότι αν και διαθέτει μακροχρόνια και
επιτυχή παρουσία και πλούσια εμπειρία στους τομείς της επίμαχης σύμβασης,
ήτοι της κατασκευής, προμήθειας και εγκατάστασης δεξαμενών ΄ύδρευσης
εντούτοις η συμμετοχή του στο διαγωνισμό κωλύεται και αδυνατεί να
καταθέσει
παράνομων

παραδεκτή
όρων

προσφορά

της

εξαιτίας

διακήρυξης

που

των

κατονομαζόμενων

αφορούν

την

τεχνική

και
και

επαγγελματική ικανότητα, την χρηματοοικονομική επάρκεια και την απαίτηση
συγκεκριμένης τεχνικής προδιαγραφής για την απόδειξη τους. Επομένως,
θεμελιώνει καταρχήν παραδεκτώς, το πώς στοιχειοθετείται εκ μέρους του η
ύπαρξη εννόμου συμφέροντος για την προσβολή όρων της υπό στοιχείο 2 της
παρούσας διαγωνιστικής διαδικασίας.
8. Επειδή, ο αναθέτων φορέας δεν απέστειλε έως τη συζήτηση της
παρούσας

απόψεις

επί

του

αιτήματος

λήψης

μέτρων

προσωρινής

προστασίας καίτοι κλήθηκε προς τούτο με την με αρ. 2193/07.12.2020 Πράξη
της Προέδρου του κρίνοντος Κλιμακίου.
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9. Επειδή, σε συνέχεια των ανωτέρω καταρχήν παραδεκτώς ασκείται
η υπό εξέταση προδικαστική προσφυγή στην οποία ο προσφεύγων
ενσωματώνει και αίτημα αναστολής και λήψης προσωρινών μέτρων και
νομίμως φέρεται προς εξέταση ενώπιων του 7ου Κλιμακίου της ΑΕΠΠ.
10.

Επειδή σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 253 «Αρχές που

διέπουν τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων (άρθρο 36 της Οδηγίας
2014/25/ΕΕ) του ν.4412/2016 ορίζεται ότι: «1. Οι αναθέτοντες φορείς
αντιμετωπίζουν τους οικονομικούς φορείς ισότιμα και χωρίς διακρίσεις και
ενεργούν με διαφάνεια, τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας, της αμοιβαίας
αναγνώρισης, της προστασίας των δικαιωμάτων των ιδιωτών, της προστασίας
του ανταγωνισμού, της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιμης και
αειφόρου ανάπτυξης και λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να
διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων».
11. Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 305 «Χρήση των λόγων
αποκλεισμού και των κριτηρίων επιλογής που προβλέπονται στο Βιβλίο Ι
(άρθρο 80 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)» του ν. 4412/2016 ορίζεται: «1. Οι
αντικειμενικοί κανόνες, οι λόγοι αποκλεισμού και τα κριτήρια για την επιλογή
των οικονομικών φορέων που υποβάλλουν αίτηση προεπιλογής σε ένα
σύστημα προεπιλογής, καθώς και οι αντικειμενικοί κανόνες, οι λόγοι
αποκλεισμού και τα κριτήρια για την επιλογή των υποψηφίων και των
προσφερόντων σε ανοικτή διαδικασία, σε κλειστή διαδικασία, σε διαδικασία με
διαπραγμάτευση, σε ανταγωνιστικό διάλογο, σε σύμπραξη καινοτομίας, σε
συνοπτικό διαγωνισμό ή σε απευθείας ανάθεση, μπορούν να περιλαμβάνουν
τους λόγους αποκλεισμού που παρατίθενται στο άρθρο 73, με τους όρους και
τις προϋποθέσεις που προβλέπονται σε αυτό. Όταν ένας αναθέτων φορέας
είναι αναθέτουσα αρχή, οι εν λόγω κανόνες περιλαμβάνουν τους λόγους
αποκλεισμού που απαριθμούνται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 73, με
τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο.
12. Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 75 «Κριτήρια επιλογής» (άρθρο 58
της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) του ν. 4412/2016 ορίζεται:
«1. Τα κριτήρια επιλογής μπορεί να αφορούν:
4
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α) την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας,
β) την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια,
γ) την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.
Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν στους οικονομικούς φορείς ως
απαιτήσεις συμμετοχής μόνο τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους
2, 3 και 4. Οι αναθέτουσες αρχές περιορίζουν τις όποιες απαιτήσεις
συμμετοχής σε εκείνες που είναι απαραίτητες ώστε να διασφαλίζεται ότι ο
υποψήφιος ή ο προσφέρων διαθέτει τις εκ του νόμου απαιτούμενες
προϋποθέσεις, τις χρηματοοικονομικές δυνατότητες, καθώς και τις τεχνικές και
επαγγελματικές ικανότητες για την εκτέλεση της υπό ανάθεση σύμβασης. Όλες
οι απαιτήσεις σχετίζονται και είναι ανάλογες με το αντικείμενο της σύμβασης.
[…]. 4. Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι αναθέτουσες
αρχές μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις που να εξασφαλίζουν ότι οι
οικονομικοί φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς
πόρους και την εμπειρία για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο
ποιότητας.
Οι αναθέτουσες αρχές μπορεί να απαιτούν ειδικότερα από τους οικονομικούς
φορείς, να διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο εμπειρίας, αποδεικνυόμενο με
κατάλληλες συστάσεις από συμβάσεις που έχουν εκτελεστεί κατά το παρελθόν.
[…]
5. Οι αναθέτουσες αρχές αναφέρουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις
συμμετοχής που μπορεί να εκφράζονται ως ελάχιστα επίπεδα ικανότητας,
καθώς και τα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα, στην προκήρυξη σύμβασης ή στην
πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος.
13.Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 308 «Κανόνες που εφαρμόζονται σε
περίπτωση χρήσης των κριτηρίων αποκλεισμού και ποιοτικής επιλογής του
Βιβλίου Ι (παρ. 3 του άρθρου 80 και υποπαράγραφος 2 της παρ. 1, καθώς και
υποπαράγραφος 2 της παρ. 2 του άρθρου 79 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)» του
ν.4412/2016, ορίζεται «1. Προς το σκοπό εφαρμογής του άρθρου 305, αν οι
αναθέτοντες φορείς αναφέρονται στα κριτήρια αποκλεισμού ή επιλογής που
προβλέπονται στο Βιβλίο Ι, εφαρμόζονται τα άρθρα 79, 80, και 81….»
5
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14.Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 80 «Αποδεικτικά μέσα» (άρθρο 60
της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) του Ν.4412/2016 ορίζεται ότι: «1. Οι αναθέτουσες
αρχές μπορούν να απαιτούν τα πιστοποιητικά, τις βεβαιώσεις και τα λοιπά
αποδεικτικά μέσα που αναφέρονται στις παραγράφους 2, 4 και 5 και στο
Παράρτημα XII του Προσαρτήματος Α΄, ως απόδειξη της μη ύπαρξης λόγων
αποκλεισμού, όπως αναφέρονται στα άρθρα 73 και 74 και της πλήρωσης των
κριτηρίων επιλογής, σύμφωνα με τα άρθρα 75 και 76.Οι αναθέτουσες αρχές
δεν απαιτούν αποδεικτικά μέσα, πλην εκείνων που αναφέρονται στο παρόν
άρθρο και στο άρθρο 82»…. Περαιτέρω, στο Παράρτημα XII του
Προσαρτήματος Α « Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής» του ν.
4412/2016 ορίζεται ότι: «Αποδεικτικά στοιχεία των τεχνικών ικανοτήτων του
οικονομικού φορέα, που αναφέρονται στο άρθρο 75: α) οι ακόλουθοι
κατάλογοι: i) κατάλογος των εργασιών που εκτελέσθηκαν την τελευταία
πενταετία, κατά μέγιστο όριο, συνοδευόμενος από πιστοποιητικά ορθής
εκτέλεσης και ολοκλήρωσης των σημαντικότερων εργασιών· όπου κριθεί
απαραίτητο για τη διασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου ανταγωνισμού, οι
αναθέτουσες αρχές μπορούν να ορίζουν ότι θα λαμβάνονται υπόψη στοιχεία
σχετικών εργασιών που εκτελέσθηκαν πριν από την τελευταία πενταετία, ii)
κατάλογος των κυριότερων παραδόσεων ή των κυριότερων υπηρεσιών που
πραγματοποιήθηκαν την τελευταία τριετία, κατά μέγιστο όριο, με αναφορά του
αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη.
Όπου κριθεί απαραίτητο για τη διασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου
ανταγωνισμού, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ορίζουν ότι θα λαμβάνονται
υπόψη στοιχεία σχετικών αγαθών ή υπηρεσιών που παραδόθηκαν ή
εκτελέσθηκαν πριν από την τελευταία τριετία· β) αναφορά του τεχνικού
προσωπικού ή των τεχνικών υπηρεσιών, είτε ανήκουν απευθείας στην
επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως των υπευθύνων για τον
έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων,
εκείνων που θα έχει στη διάθεσή του ο εργολήπτης για την εκτέλεση του
έργου· για την εκτέλεση του έργου· γ) 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· δ)
αναφορά του τρόπου διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και των
6
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συστημάτων ανίχνευσης που θα είναι σε θέση να εφαρμόζει ο οικονομικός
φορέας κατά την εκτέλεση της σύμβασης· ε) εάν τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες
που παρέχονται είναι σύνθετα ή, κατ' εξαίρεση, πρέπει να ανταποκρίνονται σε
κάποιον ιδιαίτερο σκοπό, έλεγχος διενεργούμενος από την αναθέτουσα αρχή
ή, εξ ονόματος της, από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών, με την επιφύλαξη
της συναίνεσης του οργανισμού αυτού· ο έλεγχος αυτός αφορά το παραγωγικό
δυναμικό του προμηθευτή ή τις τεχνικές ικανότητες του παρόχου υπηρεσιών
και, όπου κριθεί απαραίτητο, τα μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει
καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο της ποιότητας· στ) αναφορά
τίτλων σπουδών και επαγγελματικών προσόντων του παρόχου υπηρεσιών ή
του εργολήπτη ή των διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης, υπό την
προϋπόθεση ότι δεν αξιολογούνται ως κριτήριο ανάθεσης· ζ) αναφορά των
μέτρων περιβαλλοντικής διαχείρισης που μπορεί να εφαρμόζει ο οικονομικός
φορέας κατά την εκτέλεση της σύμβασης· η) δήλωση στην οποία αναφέρονται
το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό του παρόχου υπηρεσιών ή του
εργολήπτη και ο αριθμός των στελεχών της επιχείρησής του κατά τα τελευταία
τρία χρόνια· θ) δήλωση σχετικά με τα μηχανήματα, τις εγκαταστάσεις και τον
τεχνικό εξοπλισμό που διαθέτει ο πάροχος υπηρεσιών ή ο εργολήπτης για την
εκτέλεση της σύμβασης· ι) αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο ο
οικονομικός φορέας προτίθεται, ενδεχομένως, να αναθέσει σε τρίτους υπό
μορφή υπεργολαβίας· ια) όσον αφορά τα προϊόντα που παρέχονται: i)
δείγματα, περιγραφή ή φωτογραφίες, η αυθεντικότητα των οποίων πρέπει να
μπορεί να βεβαιώνεται κατόπιν αιτήσεως της αναθέτουσας αρχής, ii)
πιστοποιητικά εκδιδόμενα από επίσημα ινστιτούτα ή επίσημες υπηρεσίες
ελέγχου της ποιότητας, αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται
η καταλληλότητα των αγαθών, επαληθευόμενη με παραπομπές σε ορισμένες
τεχνικές προδιαγραφές ή πρότυπα».
15. Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 78 «Στήριξη στις ικανότητες άλλων
φορέων» (άρθρο 63 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) του ν. 4412/2016 ορίζεται ότι:
«1. Όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής
επάρκειας που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 75 και τα κριτήρια
7
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σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα που προβλέπονται στην
παρ. 4 του άρθρου 75, ένας οικονομικός φορέας μπορεί, κατά περίπτωση και
για συγκεκριμένη σύμβαση, να στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων,
ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς.
Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα
επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική
εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις
ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή
τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.
Αν ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων
φορέων, αποδεικνύει στην αναθέτουσα αρχή ότι θα έχει στη διάθεσή του τους
αναγκαίους πόρους, ιδίως, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των
φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.
Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σύμφωνα με τα άρθρα 79, 80 και 81, αν οι
φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομικός
φορέας, πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι
αποκλεισμού, σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 74. Η αναθέτουσα αρχή απαιτεί
από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν φορέα που δεν πληροί
σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των
παραγράφων 1 και 2. του άρθρου 73 και του άρθρου 74. Η αναθέτουσα αρχή
μπορεί να απαιτήσει από τον οικονομικό φορέα την αντικατάσταση φορέα για
τον οποίον συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παρ. 4 του άρθρου 73 και του
άρθρου 74.
Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον
αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική
επάρκεια, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτεί ο οικονομικός φορέας και
αυτοί οι φορείς να είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης.
Υπό τους ιδίους όρους, μία ένωση οικονομικών φορέων, όπως αναφέρεται
στην παρ. 2 του άρθρου 19, μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.
2. Στην περίπτωση συμβάσεων έργων ή συμβάσεων υπηρεσιών ή στην
περίπτωση εργασιών τοποθέτησης και εγκατάστασης στο πλαίσιο σύμβασης
8
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προμηθειών, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να απαιτούν την εκτέλεση
ορισμένων κρίσιμων καθηκόντων απευθείας από τον ίδιο τον προσφέροντα ή,
αν η προσφορά υποβάλλεται από ένωση οικονομικών φορέων, όπως
αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 19, από έναν από τους συμμετέχοντες
στην ένωση αυτή.
3. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων
μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών
υπηρεσιών κάτω των ορίων.
16. Επειδή οι σχετικοί όροι της διακήρυξης ορίζουν τα εξής :Κριτήρια
Επιλογής … 2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Όσον αφορά
την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία
σύναψης

σύμβασης,

οι

οικονομικοί

φορείς

απαιτείται

να

διαθέτουν/

παρέχουν:(α) Δημοσιευμένοι–οριστικοί-ισολογισμοί των τριών τελευταίων
οικονομικών χρήσεων(2017-2018-2019), από τους οποίους θα προκύπτει ότι
ο ισολογισμός φέρει μη αρνητικό αποτέλεσμα (καθαρό αποτέλεσμα χρήσης
προ Φόρων). (β) Μέσο ''ειδικό'' ετήσιο κύκλο εργασιών προμήθειας και
τοποθέτησης μεταλλικών δεξαμενών: αριθμός ετών (2017-2018-2019) μέσος
ειδικός κύκλος εργασιών (280.000,00) νόμισμα (€)
2.2.6Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Όσον αφορά στην τεχνική και
επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι
οικονομικοί φορείς απαιτείται: α)κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας, να
έχουν εκτελέσει τουλάχιστον 3 παραδόσεις προμήθειας μεταλλικών δεξαμενών
ύδρευσης, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής των υποδομών αυτών, και
χωρητικότητας μεγαλύτερης ή ίσης της μέγιστης ζητούμενης στην παρούσα,
χωρητικότητας 500 m3.
2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και
χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την
τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται
στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους
9
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με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή
τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των
φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται. …
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να
στηρίζονται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.
2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και
προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως
2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των
δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις
περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.\
Β.3 Δημοσιευμένοι οριστικοί ισολογισμοί των ζητούμενων ετών Πίνακα
συμβάσεων από τον οποίο προκύπτει ο μέσος «ειδικός» ετήσιος κύκλος
εργασιών των ετών, ενταγμένο σε υπεύθυνη δήλωση του υποβάλλοντος. Στον
πίνακα θα περιλαμβάνεται, το αντικείμενο της προμήθειας, τα συμβαλλόμενα
μέρη, η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και η καθαρή αξία.
Αν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει
τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και
χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν κατάλογο των κυριότερων παραδόσεων που
πραγματοποιήθηκαν την τελευταία τριετία, με αναφορά του αντίστοιχου ποσού,
της ημερομηνίας σύμβασης και ημερομηνία παράδοσης και του φορέα
υλοποίησης της προμήθειας, συνοδευόμενο από τις αντίστοιχες βεβαιώσεις
καλής εκτέλεσης ή πρωτόκολλα παραλαβής των εν λόγω συμβάσεων.
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της
αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: …
10
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θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται
από τα έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους
όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι –Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού
Αντικειμένου της Σύμβασης–Τεχνικές Προδιαγραφές ΜΕΡΟΣ Α -ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
… Άρθρο 4:

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ α) Υπόστρωμα Σκοπός

υποστρώματος

είναι

η

προστασία

των

μεμβρανών

του

στεγανοποίησης,

αποκλείοντας την άμεση επαφή των με τα υλικά του πυθμένα και τις
εσωτερικές μεταλλικές επιφάνειες του πλευρικού πλαισίου. Επίσης με την
τοποθέτηση υποστρώματος θα ομαλοποιείται κάθε εσωτερική επιφάνεια. Το
ανωτέρω

υπόστρωμα

θα

είναι

μη

υφαντό

γεωύφασμα

από

πολυπροπυλένιο, ελάχιστου βάρους 250gr/m2. Να κατατεθεί το τεχνικό
φυλλάδιο καθώς και δείγμα του προσφερόμενου γεωυφάσματος. β) Μεμβράνη
στεγανοποίησης Σκοπός της τοποθέτησης των μεμβρανών στεγανοποίησης
είναι 1.Η ασφαλής και μονίμου φύσεως στεγανοποίηση της δεξαμενής και 2.Η
υγιεινή προστασία του περιεχομένου ύδατος. Το εσωτερικό μέρος της
προδιαγραφόμενης δεξαμενής (πυθμένας και εσωτερικό μέρος ελασμάτων
του πλευρικού πλαισίου αποκλειστικά, για λόγους φυσικής ανακύκλωσης
του περιεχόμενου αέρα) θα επενδυθεί με θερμοπλαστική μεμβράνη οπλισμένη
(reinforced) από καμβά ινών πολυεστέρα ή υάλου,
1.20mmγια

μεγιστοποίηση

αντοχών

στον

χρόνο.

ελάχιστου πάχους
Οι

δεξαμενές

θα

χρησιμοποιηθούν για να καλύψουν τις ανάγκες ύδρευσης και για το λόγο αυτό
η χρησιμοποιούμενη μεμβράνη θα πρέπει να είναι απόλυτα κατάλληλη για τον
σκοπό αυτό. H προσφερόμενη μεμβράνη θα πρέπει να φέρει τις εξής
πιστοποιήσεις, τις οποίες ο προμηθευτής θα πρέπει να καταθέσει απαραιτήτως
με την προσφορά του:1.Πιστοποιητικό στο οποίο θα δηλώνεται ότι η
προσφερόμενη μεμβράνη του κατασκευαστή είναι κατάλληλη για αποθήκευση
πόσιμου νερού. Το πιστοποιητικό θα πρέπει να έχει εκδοθεί

από

διαπιστευμένο εργαστήριο / ινστιτούτο κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης έτσι ώστε να προκύπτει η καταλληλόλητα της μεμβράνης από
νομοθεσία ευρωπαϊκών χωρών ή ευρωπαϊκών προτύπων.2.Τεχνικό φυλλάδιο
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της προσφερόμενης μεμβράνης3.Βεβαίωση από τον κατασκευαστή της
μεμβράνης από την οποία

θα

προκύπτει ότι η προσφερόμενη μεμβράνη

παράγεται από πρωτογενή και όχι ανακυκλωμένα υλικά 4.Βεβαίωση από
Δημόσια ή Ιδιωτική Αρχή κοινής ωφέλειας από την οποία να προκύπτει ότι η
προσφερόμενη μεμβράνη έχει εφαρμοστεί από τον οικονομικό φορέα σε
δεξαμενές αποθήκευσης πόσιμου νερού ή στεγανοποιήσεις δεξαμενών για
χρήση σε πόσιμο νερό κατά την τελευταία τριετία και το σύστημα στο οποίο
εφαρμόστηκε λειτουργεί καλώς σε ότι αφορά την μεμβράνη 5.Επίσης, θα
πρέπει να υποβληθεί δείγμα της προσφερόμενης μεμβράνης.
Άρθρο 11: ΕΜΠΕΙΡΙΑ –ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ –ΕΦΑΡΜΟΓΗ Δεδομένου ότι το
συγκεκριμένο υπό προμήθεια προϊόν αφορά την δημόσια υγεία και ασφάλεια,
είναι απαραίτητη και απαιτητή η αποδεδειγμένη εμπειρία τόσο των
συμμετεχόντων προμηθευτών όσο και των κατασκευαστών σε κατασκευή
δεξαμενών όμοιας τεχνικής και τεχνολογίας με την προδιαγεγραμμένη της
παρούσας Τεχνικής Μελέτης. Για το λόγο αυτό με την προσφορά, θα δοθεί επί
ποινή αποκλεισμού κατάλογος συμβάσεων των συγκεκριμένων τύπων
δεξαμενών. Ο κατάλογος αυτός θα αφορά τουλάχιστον τρείς συμβάσεις
προμήθειας μεταλλικών δεξαμενών ύδρευσης που να έχουν ολοκληρωθεί
τουλάχιστον

μία

σε

συμπεριλαμβανομένης

κάθε
της

έτος,

κατασκευής

κατά
των

την

τελευταία

υποδομών

τριετία,

αυτών

και

χωρητικότητας μεγαλύτερης ή ίσης της μέγιστης ζητούμενης στην παρούσα,
που να αφορά δημόσια προμήθεια ή έργο ύδρευσης. Θα περιλαμβάνει τα
συμβαλλόμενα μέρη, το αντικείμενο της προμήθειας, την ημερομηνία
ανάληψης του έργου, την ημερομηνία ολοκλήρωσης και τον φορέα
υλοποίησης. Ο ανωτέρω κατάλογος θα περιλαμβάνεται σε υπεύθυνη δήλωση
και αφορά τον συμμετέχοντα προμηθευτή, τον κατασκευαστή και εγκαταστάτη
χωριστά. Επιπρόσθετα, θα δοθούν για τις ανωτέρω αναφερόμενες συμβάσεις
οι βεβαιώσεις ή τα πρωτόκολλα παραλαβής καλής εκτέλεσης.
17.

Επειδή, κατά πάγια νομολογία η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων

φορέας είναι καταρχήν ελεύθερη/ος, να διαμορφώνει, κατά την κρίση της, τους
όρους της διακήρυξης για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων με βάση τις
ανάγκες και την σκοπιμότητα χρήσης, η δε θέσπιση με την διακήρυξη των
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προδιαγραφών, που κρίνει πρόσφορες ή αναγκαίες για την καλύτερη
εξυπηρέτηση των αναγκών

της, 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, δεδομένου ότι από την φύση τους οι απαιτήσεις της
διακήρυξης 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. Ελέγχονται, όμως, και στην περίπτωση αυτή, 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, E.A. 3719/2011, 676, 214/2011, 1140/2010, 1354,
670/2009, 438/2008, 303/2007, 977/2006).
18. Επειδή τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής διαμορφώνονται με γνώμονα
τις αρχές της αναλογικότητας και της χρηστής δημοσιονομικής διοίκησης στα
πλαίσια του ελεύθερου και αποτελεσματικού ανταγωνισμού (βλ. και A.S.
Graelis, “Public Procurement and the EU Competition Rules” (Hart 2015, 2η
εκδ.) 6.ΙΙ.Α.vii) και κρίνονται με βάση την συγκεκριμένη υπό ανάθεση σύμβαση
και όχι in abstracto (Βλ.κατ’ αναλογία Δ. Ράικο, Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων,
Β΄ έκδοση, Εκδόσεις Σάκκουλα, 2017, σελ. 410 επ.) .
19. Επειδή, κατά την επιλογή σε επίπεδο κατάρτισης διακήρυξης των
τεχνικών και επαγγελµατικών ικανοτήτων, η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων
φορέας πρέπει να προτιµά κριτήρια επιλογής που της επιτρέπουν να
καθορίσει κατά πόσον ένας προσφέρων έχει την απαιτούµενη ικανότητα για
τη συγκεκριµένη σύµβαση παρά τις γενικές ικανότητες των προσφερόντων
(βλ. ειδικά την παρ. 4.1 του «Ευρωπαϊκού Κώδικα βέλτιστων πρακτικών που
διευκολύνει την πρόσβαση των ΜΜΕ στις δημόσιες συμβάσεις» καθώς και
την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ με θέμα «Κριτήρια ποιοτικής
επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος καταλληλότητας»).
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20. Επειδή, σύμφωνα με τη γραμματική διατύπωση των διατάξεων του
άρθρου 75 του ν. 4412/2016, εναργώς προκύπτει ότι, οι αναθέτουσες αρχές,
πριν την ανάθεση δημόσιας σύμβασης, δύνανται να ελέγχουν την «ικανότητα»
των οικονομικών φορέων για την εκτέλεση της σύμβασης, εισάγοντας στη
διακήρυξη τα περιοριστικώς αναφερομένα στην εν λόγω διάταξη κριτήρια
επιλογής αυτών, ήτοι σε σχέση με: α) την καταλληλότητα για την άσκηση της
επαγγελματικής δραστηριότητας, β) την οικονομική και χρηματοοικονομική
επάρκεια και γ) την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.
Περαιτέρω, κατά τη διαδικασία προσδιορισμού των κριτηρίων επιλογής των
υποψηφίων πρέπει να τηρούνται οι βασικές αρχές που απορρέουν από το
ενωσιακό δίκαιο, ιδίως της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της
αποφυγής κάθε είδους άμεσων ή έμμεσων διακρίσεων. Ο καθορισμός των
ικανοτήτων

αυτών

αποβλέπει

στο

να

διαπιστώσει

η

αναθέτουσα

αρχή/αναθέτων φορέας, εάν ο εκάστοτε συμμετέχων στη διαγωνιστική
διαδικασία, οικονομικός φορέας, διαθέτει κατά τεκμήριο την ικανότητα να
ανταποκριθεί στην εκτέλεση της σύμβασης και συνίσταται στο να θεσπιστούν
εύλογες προϋποθέσεις συμμετοχής αυτών. Υπό αυτήν την έννοια, η έκταση
των πληροφοριών που αναφέρονται στις πιο πάνω διατάξεις, καθώς και το
ελάχιστο επίπεδο ικανοτήτων που απαιτείται για τη συγκεκριμένη σύμβαση,
πρέπει να τελούν σε σύνδεση και αναλογία προς το αντικείμενο της (βλ. και
κατευθυντήρια Οδηγία 13- απόφαση 303/2015 της Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων), χωρίς να περιορίζεται αδικαιολόγητα ο
ανταγωνισμός και ειδικά η πρόσβαση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στις
δημόσιες Συμβάσεις. Εξάλλου, όπως περιγράφεται και στον «Ευρωπαϊκό
Κώδικα βέλτιστων πρακτικών που διευκολύνει την πρόσβαση των ΜΜΕ στις
δημόσιες συμβάσεις» και ειδικότερα στο πεδίο 4.1 αυτού με τίτλο «Διατήρηση
της αναλογικότητας των κριτηρίων επιλογής» διευκρινίζεται ότι «…Όλα τα
κριτήρια επιλογής πρέπει να είναι σαφή και αναλογικά προς τη συγκεκριμένη
σύμβαση και να μην εισάγουν διακρίσεις. Στην περίπτωση των τεχνικών και
επαγγελματικών ικανοτήτων, η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας πρέπει να
προτιμά κριτήρια επιλογής που της επιτρέπουν να καθορίσει μάλλον κατά
πόσον ένας προσφέρων έχει την απαιτούμενη ικανότητα για τη συγκεκριμένη
σύμβαση παρά τις γενικές ικανότητες των προσφερόντων...….».
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21. Eπειδή σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη με αρ. 83 της Οδηγίας
2014/24/ΕΕ ορίζεται ότι : «Οι υπερβολικά αυστηρές απαιτήσεις όσον αφορά
την

οικονομική

και

χρηματοπιστωτική

ικανότητα

συχνά

αποτελούν

αδικαιολόγητο εμπόδιο στη συμμετοχή ΜΜΕ σε δημόσιες προμήθειες.
Ενδεχόμενες τέτοιες απαιτήσεις θα πρέπει να είναι συναφείς και ανάλογες με
το αντικείμενο της σύμβασης. Ειδικότερα, δεν θα πρέπει να επιτρέπεται στις
αναθέτουσες αρχές να απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς να έχουν έναν
ελάχιστο κύκλο εργασιών ο οποίος θα είναι δυσανάλογος προς το αντικείμενο
της σύμβασης· η σχετική απαίτηση δεν θα πρέπει κανονικά να υπερβαίνει κατ’
ανώτατο όριο το διπλάσιο της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Ωστόσο, σε
δεόντως

δικαιολογημένες

περιστάσεις,

θα

πρέπει

να

μπορούν

να

εφαρμόζονται υψηλότερες απαιτήσεις. Οι εν λόγω περιστάσεις μπορεί να
σχετίζονται με τους υψηλούς κινδύνους που συνεπάγεται η εκτέλεση της
σύμβασης ή με το γεγονός ότι η έγκαιρη και ορθή εκτέλεσή της είναι κρίσιμης
σημασίας, παραδείγματος χάρη γιατί αποτελεί απαραίτητη προκαταρκτική
προϋπόθεση για την εκτέλεση άλλων συμβάσεων. Σε αυτές τις δεόντως
αιτιολογημένες περιπτώσεις, οι αναθέτουσες αρχές θα πρέπει να παραμένουν
ελεύθερες να αποφασίσουν αυτόνομα αν είναι σκόπιμο και κατάλληλο να
προβλεφθούν υψηλότερες ελάχιστες απαιτήσεις κύκλου εργασιών χωρίς
διοικητική ή δικαστική εποπτεία. Όταν πρόκειται να εφαρμοστούν υψηλότερες
ελάχιστες απαιτήσεις κύκλου εργασιών, οι αναθέτουσες αρχές παραμένουν
ελεύθερες να ορίσουν το επίπεδο, εφόσον είναι συναφές και ανάλογο με το
αντικείμενο της σύμβασης. Όταν η αναθέτουσα αρχή αποφασίσει ότι η
ελάχιστη απαίτηση κύκλου εργασιών θα πρέπει να ορισθεί σε επίπεδο άνω του
διπλασίου της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, οι βασικοί λόγοι της επιλογής
της αναθέτουσας αρχής θα πρέπει να αναφέρονται στη χωριστή έκθεση ή τα
έγγραφα της προμήθειας. Οι αναθέτουσες αρχές θα πρέπει να μπορούν
επίσης να ζητήσουν πληροφορίες σχετικά με την αναλογία, φερ’ ειπείν,
ενεργητικού και παθητικού στους ετήσιους λογαριασμούς. Η θετική αναλογία
από την οποία προκύπτουν επίπεδα ενεργητικού υψηλότερα από του
παθητικού θα μπορούσε να παράσχει πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία για την
οικονομική επάρκεια του οικονομικού φορέα».
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22. Eπειδή, ωστόσο, τα ελάχιστα επίπεδα των ικανοτήτων που
απαιτούνται για μια συγκεκριμένη σύμβαση πρέπει να σχετίζονται με το
αντικείμενο της σύμβασης και να είναι ανάλογα προς αυτό. Επομένως, τα
στοιχεία που απαιτούνται όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική
επάρκεια πρέπει, αφενός, να είναι κατάλληλα για την αξιολόγηση της
επάρκειας

αυτής

του

οικονομικού

φορέα

και,

αφετέρου,

να

είναι

προσαρμοσμένα στη σημασία της οικείας σύμβασης, υπό την έννοια ότι
πρέπει να αποτελούν μια αντικειμενική ένδειξη ως προς την ύπαρξη
επαρκούς οικονομικής και χρηματοοικονομικής βάσης για την καλή εκτέλεση
της σύμβασης, χωρίς όμως να ζητούνται στοιχεία πέραν των ευλόγως
αναγκαίων για τον σκοπό αυτό (βλ., C-76/16, ECLI:EU:C:2017:549 Ingsteel
spol. s r. o., Metrostav a.s σκ.33 συναφώς, απόφαση της 18ης Οκτωβρίου
2012, Édukövízig και Hochtief Construction, C-218/11, EU:C:2012:643, σκέψη
29).
23.

Επειδή

εν προκειμένω,

κατ’ εφαρμογή

της αρχής της

αναλογικότητας κατ’ αρ. 25 παρ. 1 Συντ., θα πρέπει να επιλέγεται το μείγμα
εκείνο μέτρων, το οποίο είναι εξίσου κατάλληλο για την επίτευξη του
επιδιωκόμενου σκοπού, πλην όμως το ίδιο προκαλεί την ελάχιστη δυνατή
αντίρροπη βλάβη.
24. Επειδή, η αρχή της αναλογικότητας, αποτελεί γενική αρχή του
ενωσιακού δικαίου, σύμφωνα με την οποία, κάθε επιλεγόμενο μέτρο πρέπει
να είναι συγχρόνως αναγκαίο και πρόσφορο για την επίτευξη του
επιδιωκόμενου σκοπού. (ΔΕΕ, Απόφαση της 22.10.2015, Υπόθεση C-425/14,
Impresa Edilux Srl, σκέψη 29, ΔΕΕ, Απόφαση της 16.12.2008, Υπόθεση C213/07, Μηχανική Α.Ε, σκέψη 49, ΔΕΕ, Απόφαση της 23.12.2009, Υπόθεση
C-376/08, Serrantoni και Consorzio stabile edili, σκέψη 33, ΔΕΕ, Απόφαση
της 19.05.2009, Υπόθεση C-538/07, Assitur, σκέψεις 21 και 23, ΔΕΕ,
Απόφαση της 14.12.2004, Υπόθεση C-210/03, Swedish Match, σκέψη 47,
ΔΕΕ Απόφαση της 11.07.2002, Υπόθεση C-210/00, Käserei Champignon
Hofmeister, σκέψη 59 κλπ).
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25. Επειδή, κατά πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικράτειας,
οι πράξεις διακριτικής ευχέρειας υπάγονται στην κατηγορία των φύσει
αιτιολογητέων πράξεων, δηλαδή εκείνων των οποίων ο έλεγχος είναι
αδύνατος ή ατελής χωρίς την αναφορά των λόγων που τις στήριξαν (Π.
Δαγτόγλου, Γενικό Διοικητικό Δίκαιο, Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, ΑθήναΚομοτηνή, 2004, αρ. περ. 642 Β). Επειδή ο προσδιορισμός των ακραίων
ορίων της διακριτικής ευχέρειας καθορίζεται: α) από το λογικό, κατά την κοινή
πείρα και αντίληψη, περιεχόμενο της αόριστης αξιολογικής έννοιας σε
συνδυασμό με την ουσιαστική εκτίμηση των πραγματικών περιστατικών της
συγκεκριμένης περίπτωσης σε συνδυασμό προς τον επιδιωκόμενο από τον
κανόνα αυτό σκοπό δημοσίου συμφέροντος, β) από την ισότητα κατά την
άσκηση της διακριτικής ευχέρειας, δηλαδή, την ίση κρίση ομοειδών νομικών
και πραγματικών καταστάσεων γ) από την αρχή της χρηστής διοίκησης και δ)
από την αρχή της αναλογικότητας ή της αναλογίας, σύμφωνα με την οποία το
επαχθές μέτρο που επιβάλλεται στον διοικούμενο με τη διοικητική πράξη
πρέπει να είναι αναγκαίο, πρόσφορο και ανάλογο προς το εξυπηρετούμενο
δημόσιο συμφέρον ή ιδιωτικό προστατευόμενο συμφέρον στο πλαίσιο του
σκοπού που επιδιώκει ο νόμος (βλ. Ε. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟ, Εγχειρίδιο
Διοικητικού Δικαίου, Τόμ. 2, 13η έκδ., 2010, ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, αριθμ.
514).
26. Επειδή λόγοι με τους οποίους ο προτιθέμενος να μετάσχει στο
διαγωνισμό επιχειρεί, υπό την μορφή της κατά τρόπο γενικό αμφισβητήσεως
της νομιμότητας συγκεκριμένων όρων της διακηρύξεως, να προσδιορίσει,
κατά τις δικές του δυνατότητες, τα προς προμήθεια είδη και να καθορίσει, με
βάση δικές του εκτιμήσεις, τα κριτήρια για την ανάδειξη του αναδόχου, είναι
απορριπτέοι ως απαράδεκτοι (βλ. ΕΑ ΣτΕ 307/2007). Κατ’ αναλογία, το όμοιο
ισχύει και για τις συμβάσεις ανάθεσης υπηρεσιών αναφορικά με τον
προσδιορισμό των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.
27. 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
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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».
28. Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 366 του Ν.4412/2016 και το άρθρο
15 του ΠΔ 39/2017 προβλέπεται ότι : «1. Η ΑΕΠΠ, μπορεί, ύστερα από αίτημα
του προσφεύγοντος ή αυτεπαγγέλτως και μετά από κλήση της αναθέτουσας
αρχής προ τριών (3) ημερών, να εκδώσει πράξη αναστολής εκτέλεσης της
προσβαλλόμενης πράξης και να ορίσει τα κατάλληλα μέτρα έως ότου
αποφανθεί για την προσφυγή και, πάντως, όχι πέραν της προθεσμίας που
ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 367 για την έκδοση της απόφασής
της. 2. Με την απόφαση της προηγούμενης παραγράφου 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 προηγούμενης παραγράφου 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».
29. 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
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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.
30. Επειδή για την οριστική κρίση επί του παραδεκτού αλλά και της
βασιμότητας

των

ισχυρισμών

του

προσφεύγοντος,

οι

οποίοι

δεν

πιθανολογούνται ως προδήλως απαράδεκτοι και αβάσιμοι, απαιτείται
ενδελεχής εξέταση του σχηματισθέντος φακέλου σε σχέση με την κείμενη
νομολογία προκειμένου να κριθεί εάν εν προκειμένω τα ελάχιστα επίπεδα των
ικανοτήτων που απαιτούνται για την επίμαχη διαδικασία ανάθεσης είναι
ανάλογα προς το αντικείμενο το σύμβασης, ήτοι ότι δεν ζητούνται στοιχεία
πέραν των ευλόγως αναγκαίων.
31. Επειδή, εν προκειμένω, προϋπόθεση 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 τεκμαιρόμενη από την ιδιότητα
της αιτούσας ως προτιθέμενης να συμμετάσχει πλην όμως αποκλειόμενης
λόγω των όρων της Διακήρυξης - 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
– 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.
32.

Επειδή η υπό κρίση προσφυγή δεν παρίσταται προδήλως

απαράδεκτη, οι δε προβαλλόμενοι ισχυρισμοί δεν παρίστανται καταρχήν και
στο σύνολο τους ως προδήλως αβάσιμοι ή προδήλως απαράδεκτοι και
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συνεπώς υφίσταται κάποιου βαθμού πιθανολόγηση ευδοκίμησης, δεδομένου
ότι η οριστική απόφαση περί της βασιμότητας της προσφυγής χρήζει
περαιτέρω εξέτασης κατά τα ανωτέρω. Επιπλέον, δεν υφίσταται, από την
πλευρά του αναθέτοντος φορέα επίκληση συγκεκριμένης ζημίας, που
ανάγεται στο πεδίο του υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος ως προς την
ανάγκη έγκαιρης ολοκλήρωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας. Περαιτέρω,
δεν υπάρχει επίκληση ζημίας από κάποιον τρίτο που να αποδεικνύει έννομο
συμφέρον, ως προς την ad hoc προξενούμενη βλάβη των συμφερόντων του,
ήτοι σε σχέση περιοριστικώς με την χορήγηση προσωρινών μέτρων.
33. Επειδή, επομένως, από τη στάθμιση των συμφερόντων των
εμπλεκομένων μερών που ενδέχεται να ζημιωθούν, καθώς και του υπέρτερου
δημόσιου συμφέροντος, προκύπτει αναμφίβολα ότι οι πιθανές αρνητικές
συνέπειες από τη χορήγηση των προσωρινών μέτρων δεν είναι περισσότερες
από τα οφέλη.
34. Επειδή, το μόνο πρόσφορο και αναγκαίο μέτρο κατά τα ως άνω,
είναι η αναστολή της προόδου της διαγωνιστικής διαδικασίας έως την έκδοση
αποφάσεως επί της υπό κρίσης προσφυγής από την ΑΕΠΠ. Η αναστολή
αυτή, προς τον σκοπό της διαφάνειας της διαδικασίας για τους τρίτους
ενδιαφερόμενους, την πληροφόρηση των διαδίκων και τον προγραμματισμό
της αναθέτουσας 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 διαδικασία.
35. Επειδή γίνεται δεκτή η εισήγηση.
36. Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω, το κρινόμενο αίτημα αναστολής
πρέπει να δίνει δεκτό.
Για τους λόγους αυτούς
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Αριθμός απόφασης: Α278 /2020

Αναστέλλει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας έως την έκδοση
απόφασης της ΑΕΠΠ επί της Προδικαστικής Προσφυγής.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 2020 και εκδόθηκε στις 15
Δεκεμβρίου 2020 στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη.

Η Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Χρυσάνθη Γ. Ζαράρη

Ελένη Λεπίδα
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