Αριθμός Απόφασης: Α42/2021
Η
ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
1ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Συνήλθε στην έδρα της στις 12 Μαρτίου 2021 με την εξής σύνθεση: Χρήστος
Σώκος, Πρόεδρος και Εισηγητής, Μιχαήλ Διαθεσόπουλος και Αγγελική
Πουλοπούλου, Μέλη.
Για να εξετάσει το περιλαμβανόμενο στην από 04.03.2021 με ΓΑΚ
476/05.03.2021 Προδικαστική Προσφυγή αίτημα αναστολής και λήψης
προσωρινών μέτρων της εταιρείας με την επωνυμία «…» και τον διακριτικό
τίτλο «...», που εδρεύει στην …, όπως εκπροσωπείται νόμιμα.
κατά του «… Συνδέσμου Νομού … (...)», όπως νομίμως εκπροσωπείται
[εφεξής η αναθέτουσα αρχή].
Με την υπο κρίση Προδικαστική Προσφυγή της, η αιτούσα επιδιώκει να
ακυρωθεί η με αρ. πρωτ. … Διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής.
Η συζήτηση άρχισε αφού άκουσε τον Εισηγητή Χρήστο Σώκο
Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα
Σκέφτηκε κατά τον Νόμο

1.

Επειδή, για την άσκηση της Προδικαστικής Προσφυγής

προκύπτει πως έχει καταβληθεί το ηλεκτρονικό παράβολο αυτόματης
δέσμευσης με ηλεκτρονικό κωδικό … (βλ. και απόδειξη πληρωμής της ALPHA
BANK της 02.03.2021) ποσού €15.000,00 , σύμφωνα με τα άρθρα 363 του Ν.
4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) και 5 του Π.Δ. 39/2017 (ΦΕΚ Α' 64).
2. Επειδή, με τη με αρ. πρωτ. … Διακήρυξη (στο εξής: «Διακήρυξη»)
του … Σύνδεσμος Νομού … (...) (στο εξής: «Αναθέτουσα Αρχή»)
προκηρύχθηκε ανοικτή διαδικασία, για την επιλογή αναδόχου του έργου
«ΜΟΝΑΔΑ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΣΤΙΚΩΝ

ΣΤΕΡΕΩΝ

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΚΑΙ

ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ …» (στο εξής:
«Διαγωνισμός»), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
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οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής. Η
εκτιμώμενη δε αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 69.515.668,88 €,
χωρίς ΦΠΑ και χωρίς τα δικαιώματα προαίρεσης. Καταληκτική ημερομηνία
ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών έχει οριστεί η 29η Μαρτίου 2021,
ημέρα Δευτέρα, και ώρα 20:00. Η δε Διακήρυξη αναρτήθηκε στην πλατφόρμα
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξής:
«ΕΣΗΔΗΣ») με Α/Α Συστήματος …. Τέλος, λόγω αντικειμένου, εκτιμώμενης
αξίας και φύσης της Αναθέτουσας Αρχής, o Διαγωνισμός εμπίπτει στο πεδίο
εφαρμογής του Ν. 4412/2016 και, ιδίως, των άρθρων 345 επ., περί έννομης
προστασίας κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων.
3.

Επειδή η προσφεύγουσα ασκεί την Προδικαστική Προσφυγή της

με χρήση του τυποποιημένου εντύπου της ΑΕΠΠ, όπως προβλέπεται από τα
άρθρα 362 παρ. 2 Ν. 4412/2016 και 8 παρ. 2 του Π.Δ. 39/2017.
4.

Επειδή,

προσφεύγουσα

προς

αναφέρει

θεμελίωση
ότι

του

εννόμου

δραστηριοποιείται

στο

συμφέροντος
αντικείμενο

η
του

συγκεκριμένου έργου και επιθυμεί να συμμετάσχει στον διαγωνισμό ανάθεσης
δημόσιας σύμβασης έργου. Όμως, σύμφωνα με τις αιτιάσεις της, ως προς ένα
βασικό στοιχείο του Έργου, η Διακήρυξη δεν περιλαμβάνει όλα όσα θα
έπρεπε, προκειμένου, αφενός, να παρέχεται σε όλους τους ευλόγως
ενημερωμένους και έχοντες τη συνήθη επιμέλεια διαγωνιζομένους η
δυνατότητα να κατανοήσουν το ακριβές περιεχόμενο της επί ποινή
αποκλεισμού απαιτούμενης απόδοσης 98% του συστήματος απόσμησης και
να το ερμηνεύσουν με τον ίδιο τρόπο και, αφετέρου, να παρέχεται στην
Αναθέτουσα Αρχή, και σε κάθε αρχή ελέγχου αυτής, η δυνατότητα να ελέγξει
αντικειμενικά αν οι προσφορές των διαγωνιζομένων ανταποκρίνονται όντως
στην εν λόγω απαίτηση. Καίτοι δε, κατά τα προαναφερθέντα, απαιτείτο, η
Διακήρυξη ουδεμία διάταξη περιλαμβάνει, ώστε να καθίσταται εφικτός ένας
τέτοιος αντικειμενικός και αποτελεσματικός έλεγχος πληρότητας ή μη των
προσφορών. Επομένως, καταρχήν μετ’ εννόμου συμφέροντος ασκείται η υπό
εξέταση προσφυγή.
5.

Επειδή, η Προδικαστική Προσφυγή έχει ασκηθεί νόμιμα και

εμπρόθεσμα, με ανάρτηση στις 04.03.2021 στον ηλεκτρονικό τόπο του
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διαγωνισμού, λαμβανομένου υπ' όψιν ότι η προσφεύγουσα έλαβε γνώση της
προσβαλλόμενης Διακήρυξης στις 22.02.2021.
6.

Επειδή η προσφυγή με το υπό εξέταση αίτημα λήψης

προσωρινών μέτρων αναστολής του διαγωνισμού, νόμιμα και παραδεκτά
εισάγεται ενώπιον του 1ου Κλιμακίου της ΑΕΠΠ σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 346, παρ. 1, 360, 361 παρ. 1 περ. (γ) δεύτερο εδάφιο, 362 παρ. 1 και
2, 363, και 366 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και των άρθρων 3 παρ. 1, 4 παρ. 1
περ. γ) δεύτερο εδ., 5, 8 παρ. 1,2 και 3, και 15 του ΠΔ 39/2017.
7. 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».
8.

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 οποιοσδήποτε απόφασης λαμβάνει η
αναθέτουσα αρχή. 3. Η ΑΕΠΠ μπορεί να αποφασίσει να μη χορηγηθούν τα
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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».
Επειδή, όπως προκύπτει και από την Αιτιολογική Έκθεση του Ν.

9.

4412/2016 για το άρθρο 366, 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.
10. 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. Ωστόσο, δε 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 την απόφαση επί της προδικαστικής προσφυγής. Στο πλαίσιο αυτό,
σκοπός της απόφασης επί αιτήματος αναστολής - λήψης προσωρινών
μέτρων είναι η διασφάλιση των αμφισβητούμενων δικαιωμάτων του
προσφεύγοντος μέχρι την οριστική κρίση της διαφοράς και ειδικότερα η
ρύθμιση μέχρι τότε μιας κατάστασης προς αποτροπή επικείμενου κινδύνου ή
ανεπανόρθωτης βλάβης ή ζημίας.
11.

Επειδή, τα ανωτέρω, άλλωστε, ισχύουν και κατά τα παγίως

νομολογιακώς γενόμενα δεκτά και υπό το πρίσμα του προϊσχύσαντος
νομοθετικού πλαισίου (Ν. 3886/2010, ΦΕΚ Α' 173) 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.
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12.

Επειδή για την οριστική κρίση επί του παραδεκτού αλλά και της

νομικής και ουσιαστικής βασιμότητας των ισχυρισμών-αιτιάσεων όπως
προβάλλεται

από

την

αιτούσα,

απαιτείται

ενδελεχής

εξέταση

του

σχηματισθέντος φακέλου σε ενδικοφανές επίπεδο, σε σχέση με την κείμενη
νομοθεσία και νομολογία.
13.

Επειδή, α) η υπό κρίση Προσφυγή δεν παρίσταται προδήλως

απαράδεκτη, β) ενδέχεται να υφίσταται βλάβη της αιτούσας από την
Διακήρυξη, γ) οι λόγοι της υπό κρίση προσφυγής δεν παρίστανται καταρχήν
προδήλως αβάσιμοι,

δεδομένου

ότι

η

οριστική

απόφαση

περί

της

βασιμότητας της προσφυγής χρήζει περαιτέρω εξέτασης και δ) δεν υφίσταται,
από την πλευρά της αναθέτουσας αρχής επίκληση συγκεκριμένης ζημίας, που
ανάγεται στο πεδίο του υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος ως προς την
ανάγκη έγκαιρης ολοκλήρωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας.
14.

Επειδή, κατ' ακολουθίαν, το πλέον πρόσφορο, αναγκαίο και υπό

στενή έννοια αναλογικό μέτρο, για την προσωρινή προστασία των
διακινδυνευόμενων συμφερόντων της προσφεύγουσας, είναι η αναστολή
προόδου της διαγωνιστικής διαδικασίας, η οποία (αναστολή) δεν διατάσσεται
με αόριστη, αλλά βεβαία και εύλογη διάρκεια, δηλαδή μέχρι την έκδοση
απόφασης επί της Προσφυγής, και πάντως εντός της αποκλειστικής
προθεσμίας του άρθρου 367 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, χωρίς να καθυστερεί
υπέρμετρα τη διαγωνιστική διαδικασία, ώστε να προστατευθούν και τα
συμφέροντα της Αναθέτουσας Αρχής για ταχεία πρόοδο και ολοκλήρωση
αυτής. Περαιτέρω, πέραν του γεγονότος ότι - ως προελέχθη - δεν υπάρχει
επίκληση ζημίας από την αναθέτουσα αρχή, ως προς την ad hoc
προξενούμενη βλάβη των συμφερόντων της, δηλαδή, σε σχέση με τη
χορήγηση προσωρινών μέτρων, δεν υπάρχει επίκληση ζημίας από κάποιον
τρίτο που να αποδεικνύει έννομο συμφέρον, ως προς την ad hoc
προξενούμενη βλάβη των συμφερόντων του σε περίπτωση χορήγησης
προσωρινών μέτρων. Σε κάθε δε περίπτωση, από μια γενική θεώρηση και
στάθμιση των συμφερόντων των εμπλεκομένων μερών που ενδέχεται να
ζημιωθούν, καθώς και του δημόσιου συμφέροντος, προκύπτει ότι οι πιθανές
αρνητικές συνέπειες από τη χορήγηση των προσωρινών μέτρων δεν είναι
περισσότερες από τα οφέλη. Επομένως παρίσταται πρόδηλη η αναγκαιότητα
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αναστολής της εξέλιξης της διαγωνιστικής διαδικασίας. Προκύπτει επομένως,
ως πρόσφορο και συγχρόνως αναγκαίο και εν στενή εννοία αναλογικό για τη
θεραπεία και προστασία των διακινδυνευόμενων ως άνω συμφερόντων των
μερών, χωρίς οιαδήποτε βλάβη του αναθέτοντος και του δημοσίου
συμφέροντος, το προσωρινό μέτρο της αναστολής λήξης χρόνου υποβολής
προσφορών, ήτοι της παράτασης του καταληκτικού προς υποβολή τους
διαστήματος, έως και τουλάχιστον το πέρας της 27-4-2021, ήτοι του κατ’ άρ.
367 παρ. 1 Ν. 4412/2016 αποκλειστικού διαστήματος από την ορισθείσα
εξέταση (7-4-2021) έως και την έκδοση Απόφασης της ΑΕΠΠ επί της
προσφυγής. Δια των ως άνω και δη δια της αποφυγής λήξης χρόνου
υποβολής προσφορών προ της έκδοσης Απόφασης επί της προσφυγής, θα
διασφαλιστεί περαιτέρω το δημόσιο συμφέρον ως και το συμφέρον των τυχόν
διαγωνιζομένων και του αναθέτοντος, αφού αν τυχόν γίνει επιμέρους δεκτός
ισχυρισμός της προσφυγής και ακυρωθεί ως εκ τούτου, επιμέρους όρος της
διακήρυξης, δεν θα χρειαστεί να ακυρωθεί η διαδικασία, όπως αν τυχόν η
υποβολή προσφορών έχει περατωθεί, αλλά η διαδικασία θα δύναται να
συνεχιστεί με αντίστοιχη τροποποίηση των ακυρωθέντων όρων και συναφή
χορήγηση προθεσμίας για επαρκή δημοσιότητα προς τους ενδιαφερόμενους
για συμμετοχή. Το ανωτέρω μέτρο παράτασης σε κάθε περίπτωση θα αρθεί
αυτοδίκαια με την ενδιάμεση και εντός του χρόνου της χορηγούμενης
παρατάσεως, έκδοση απόφασης επί της Προσφυγής κατ’ άρ. 367 παρ. 1 Ν.
4412/2016. Εξυπακούεται πως η παρούσα Απόφαση δεν επιβάλλει ρητή
ημερομηνία καθορισμού του καταληκτικού χρόνου, αλλά αυτή μπορεί να τεθεί
κατ’ ελεύθερη κρίση και εκτίμηση του αναθέτοντος σε ημερομηνία από την 284-2021 και έπειτα οποτεδήποτε.
15.

Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω, το κρινόμενο αίτημα αναστολής

πρέπει να δίνει δεκτό με το ανωτέρω περιεχόμενο.

Για τους λόγους αυτούς
Δέχεται το αίτημα παροχής προσωρινής προστασίας.
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Διατάσσει την παράταση του καταληκτικού χρόνου υποβολής προσφορών,
τουλάχιστον έως και το πέρας της 27-4-2021 κατά τα αναφερόμενα στην
ανωτέρω σκ. 14.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στις 12 Μαρτίου 2021 και εκδόθηκε αυθημερόν
στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη.

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΚΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΕΝΟΣ
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