Αριθμός απόφασης: A 363/2018

Η
ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
3ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Συνήλθε στην έδρα της στις 16 Aυγούστου 2018 με την εξής σύνθεση:
Μιχαήλ Οικονόμου Πρόεδρος-Εισηγητής, Εμμανουέλα Σωτηρόπουλου-και
Μιχαήλ Σειραδάκης, Μέλη.
Για να εξετάσει την από 10/8/2018 Προδικαστική Προσφυγή με Γενικό
Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ)- Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)
794/13-8-2018 της ένωσης γραφείων μελετών ‘…» που εδρεύει στην Αθήνα.
Κατά του Δήμου … και κατά της υπ' αρ. 170/30-07-2018 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής. Δήμου ….
Με την Προδικαστική Προσφυγή η προσφεύγουσα επιδιώκει να
ακυρωθεί

η υπ' αρ. 170/30-07-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Δήμου …. Ταυτόχρονα σωρεύει στην προσφυγή της και αίτημα όπως ανασταλεί
η πρόοδος της διαγωνιστικής διαδικασίας μέχρι την έκδοση απόφασης επί της
κρινόμενης προδικαστικής προσφυγής.
Η συζήτηση άρχισε αφού άκουσε τον Εισηγητή Μιχαήλ Οικονόμου.
Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα
Σκέφτηκε κατά το Νόμο
1. Επειδή η Διεύθυνση Τεχνικών Yπηρεσιών του Δήμου … με
προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ
(Α/Α συστήματος …) κάλεσε όσους πληρούσαν τις διατάξεις του νόμου και τους
όρους της διακήρυξης να υποβάλλουν προσφορά για την επιλογή αναδόχου για
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την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο : «ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ … " συνολικής αμοιβής 153.225,81 € πλέον ΦΠΑ. Η επιλογή των
αναδόχων της μελέτης ορίσθηκε να γίνει με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου
27 του Ν. 4412/2016 και κριτήριο ανάθεσης της μελέτης είναι εκείνο της πλέον
συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει βέλτιστης σχέσης
ποιότητας – τιμής. Για τη συμμετοχή της προσφεύγουσας στο διαγωνισμό
υπεβλήθη εμπρόθεσμα και νομότυπα η υπ’ αρ. ΕΣΗΔΗΣ … / 25.06.2018
προσφορά. Με το από 02.08.2018 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τον
διαγωνισμό, ενημερώθηκε για την υπ’ αριθ. 170/30.07.2018 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου … με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό Ελέγχου
Δικαιολογητικών και αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών της Επιτροπής
διεξαγωγής του διαγωνισμού. Εν συνεχεία με την υπό εξέταση προσφυγή της
αιτείται να αποκλειστούν από το επόμενο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας
οι προσφορές των οικονομικών φορέων «…» και «… ΕΠΕ» - Δ.Τ.: «… ΕΠΕ» «… ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» - Δ.Τ.:« … Α.Ε.» - «… ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ.: «… Α.Ε.» - «…», σωρεύοντας στην προσφυγή της και αίτημα όπως
ανασταλεί η πρόοδος της διαγωνιστικής διαδικασίας μέχρι την έκδοση
απόφασης επί της κρινόμενης προδικαστικής προσφυγής.
2. Επειδή με την υπό κρίση Προσφυγή της, η οποία κατετέθη την
10/8/2018 στον διαδικτυακό τόπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) και κοινοποιήθηκε στην ΑΕΠΠ με μήνυμα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και την 13/8/2018 η αναθέτουσα αρχή προέβη στην
προβλεπόμενη στο άρθρο 9 παρ. 1 α του ΠΔ 39/2017 κοινοποίηση της υπό
εξέταση προσφυγής στους λοιπούς ενδιαφερόμενους με μήνυμα μέσω του
ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού.
3. Επειδή για την άσκηση της ανωτέρω Προδικαστικής Προσφυγής
έχει καταβληθεί και δεσμευθεί το νόμιμο ηλεκτρονικό παράβολο σύμφωνα με το
άρθρο 5 του ΠΔ 39/2017 και το άρθρο 363 του Ν. 4412/2016.
4. Επειδή η Προσφυγή έχει ασκηθεί με χρήση του τυποποιημένου
εντύπου που παρατίθεται στο Παράρτημα Ι, σύμφωνα με την παρ. 2 του
άρθρου 8 του ΠΔ 39/2017 και της παρ. 2 του άρθρου 362 του Ν. 4412/2016.
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5. Επειδή ο επίδικος διαγωνισμός, εμπίπτει ενόψει του αντικειμένου
του και της προϋπολογισθείσας δαπάνης στο πεδίο εφαρμογής του ν.
4412/2016.
6. Επειδή η Α.Ε.Π.Π. είναι αρμόδια βάσει συνολικού ποσού της
Διακήρυξης του διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 1 περ. α) του ΠΔ 39/2017
και του άρθρου 345 παρ. 1 του Ν. 4412/2016.
7. Επειδή η Α.Ε.Π.Π. είναι και κατά χρόνο αρμόδια, όπως προκύπτει
από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 5 περ. γ), 38 παρ. 7, 61 παρ.
1, 66 παρ. 1, 379 παρ. 7 του Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
8. 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 και συγκεκριμένα
διαδικτυακό

τόπο

του

Εθνικού

κατετέθη την 21/6/2018 στο

Συστήματος

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), ήτοι εντός

Ηλεκτρονικών

Δημοσίων

δέκα (10) ημερών από την πλήρη,

πραγματική γνώση της προσβαλλόμενης πράξης, η οποία έλαβε χώρα

την

11/6/2018 , με μήνυμα μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού.
9. Επειδή η Προσφεύγουσα με προφανές έννομο συμφέρον ασκεί
την υπό κρίση Προδικαστική της Προσφυγή ως συμμετέχουσα στον επίδικο
διαγωνισμό.
10. Επειδή η Προσφεύγουσα μετά ταύτα αιτείται να ανασταλεί η
πρόοδος της διαγωνιστικής διαδικασίας μέχρι την έκδοση απόφασης επί της
κρινόμενης προδικαστικής προσφυγής.
11. 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».
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12. Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 366 του ν.
4412/2016: «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 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 μη 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 δε θίγει τις λοιπές αξιώσεις που προβάλλει το
πρόσωπο που έχει ζητήσει τη χορήγηση των εν λόγω μέτρων».
13. Επειδή, περαιτέρω, τα ανωτέρω οριζόμενα στις διατάξεις του
άρθρου 366 του Ν. 4412/2016 επαναλαμβάνονται και στις διατάξεις του άρθρου
15 του Π.Δ. 39/2017 (ΦΕΚ Α’ 64/04.05.2017).
14. 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».
15. Επειδή, συνακόλουθα, η απόφαση επί του αιτήματος αναστολής
–

λήψης

προσωρινών

μέτρων,

σκοπεί

να

αποτρέψει

τη

δημιουργία

ανεπανόρθωτων καταστάσεων ή δύσκολα αναστρέψιμων λόγω της προόδου
του διαγωνισμού. Ετέρωθεν, δεν θα πρέπει και η ίδια η απόφαση να δημιουργεί
τέτοιες καταστάσεις, οδηγώντας σε πλήρη ικανοποίηση του ασφαλιστέου
δικαιώματος, αφού η ισχύς της είναι προσωρινή και δεν θα πρέπει να επηρεάζει
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κατά τούτο την απόφαση επί της προδικαστικής προσφυγής. Στο πλαίσιο αυτό,
σκοπός της απόφασης επί αιτήματος αναστολής – λήψης προσωρινών μέτρων
είναι η διασφάλιση των αμφισβητούμενων δικαιωμάτων των προσφευγόντων
μέχρι την οριστική κρίση της διαφοράς και ειδικότερα η ρύθμιση μέχρι τότε μιας
κατάστασης προς αποτροπή επικείμενου κινδύνου ή ανεπανόρθωτης βλάβης ή
ζημίας.
16. Επειδή, τα ανωτέρω, άλλωστε, στοιχούν, κατά τα παγίως
νομολογιακώς γενόμενα δεκτά και υπό το πρίσμα του προϊσχύσαντος
νομοθετικού πλαισίου (Ν. 3886/2010), που δεν διαφοροποιείται εν προκειμένω
από το ισχύον πλαίσιο του Ν. 4412/16, αναφορικά με το σύστημα παροχής
προσωρινής έννομης προστασίας, κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης
δημοσίων

συμβάσεων,

το

οποίο

αποσκοπεί

στην

προστασία

όσων

ενδιαφέρονται να τους ανατεθούν δημόσιες συμβάσεις, έναντι της βλάβης την
οποία υφίστανται ή ενδέχεται να υποστούν από την πιθανολογούμενη εκ
μέρους της αναθέτουσας αρχής, παράβασης διατάξεων του ενωσιακού ή
εθνικού δικαίου.
17. 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- τεκμαιρόμενη από την ιδιότητα του
αιτούντος ως διαγωνιζομένου και θιγόμενου από την προσβαλλόμενη πράξηκαι 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).
18.

Επειδή

ενόψει

των

επικαλούμενων

αιτιάσεων

που

περιλαμβάνονται στην υπό κρίση προσφυγή, καθίσταται προφανές ότι η
αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των συνυποψήφιων της προσφεύγουσας
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χρήζει ενδελεχούς έρευνας, εμπεριέχει δε τεχνική κρίση που δεν μπορεί να
συναχθεί στο πλαίσιο της προσωρινής προστασίας (ΕΑ ΣτΕ 496/2011, ΔΕφΑθ
9/2015, 10/2015, 35/2015, 41/2015, 46/2015).
19. Επειδή, προφανείς λόγοι δημοσίου συμφέροντος επιβάλλουν την
ανάθεση της υπό εξέταση σύμβασης. Λόγοι, όμως, δημοσίου συμφέροντος
επιτάσσουν εξίσου την τήρηση της νομιμότητας, κατά τη διαδικασία, των
διαγωνισμών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, ώστε να γίνεται η ανάθεση
σε νομίμως επιλεγέντα ανάδοχο (ΕΑ ΣτΕ 840/2008). Συνεπώς, σταθμίζοντας το
δημόσιο συμφέρον και υπό τις δύο εκτεθείσες πτυχές του πρέπει να διαταχθεί,
η αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης και της περαιτέρω
προόδου

της

διαγωνιστικής

διαδικασίας

και

η

μη

κατακύρωση

του

αποτελέσματος της, έως ότου δημοσιευθεί οριστική απόφαση επί της
προσφυγής (691/2012 ΔΕφΑθ).
20. Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω, το κρινόμενο αίτημα αναστολής
πρέπει να γίνει δέκτο.

Για τους λόγους αυτούς
Δέχεται το αίτημα αναστολής.
Αναστέλλεται η περαιτέρω συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας μέχρι
την έκδοση απόφασης από την ΑΕΠΠ.
Κρίθηκε και αποφασίστηκε στις 16 Αυγούστου 2018 και εκδόθηκε
αυθημερόν στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕAΣ

Μιχαήλ. Χ. Οικονόμου

Ειρήνη Τσιμπούκη
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