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Η 

          ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

  6ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

       ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

Συνήλθε στην έδρα της στις 7 Ιουλίου 2021 με την εξής σύνθεση: 

Χρήστος Σώκος Πρόεδρος (δυνάμει της υπ’ αριθμ. 85/2021 Πράξης του 

Προέδρου ΑΕΠΠ), Μαργαρίτα Κανάβα Εισηγήτρια και Γερασιμούλα-Μαρία 

Δρακονταειδή Μέλη. 

Για να εξετάσει το αίτημα αναστολής και λήψης κατάλληλων 

προσωρινών μέτρων που ενσωματώνεται στην από 25.06.2021 Προδικαστική 

Προσφυγή, με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) Αρχή Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 1300/28.06.2021 του προσφεύγοντος 

οικονομικού φορέα με την επωνυμία «...» (εφεξής ο «προσφεύγων»), που 

εδρεύει στην ..., οδός ..., αριθμ. …, όπως εκπροσωπείται νόμιμα. 

 Κατά του Δήμου ... (εφεξής ο «αναθέτων φορέας»), όπως 

εκπροσωπείται νόμιμα και κατά της με αριθμ. πρωτ. 7929/1.06.2021 

Διακήρυξης (εφεξής η «προσβαλλόμενη»).  

Με την προδικαστική προσφυγή του στην οποία σώρευσε και αίτημα 

λήψης προσωρινών μέτρων ο προσφεύγων αιτείται να ακυρωθεί η 

προσβαλλόμενη διακήρυξη εν συνόλω άλλως να ακυρωθεί ο όρος 14 της 

διακήρυξης.  

 

 

Η συζήτηση άρχισε, αφού άκουσε την Εισηγήτρια Μαργαρίτα Κανάβα 

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 15.000 ευρώ (βλ. ηλεκτρονικό παράβολο 



Αριθμός απόφασης:  A196/2021 

 

2 

 

 

με κωδικό ..., την από 25.06.2021 πληρωμή στη CITIBANK και την εκτύπωση 

από την σελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του 

Υπουργείου Οικονομικών περί αυτόματης δέσμευσης) το οποίο και 

υπολογίζεται με βάση την προϋπολογιζόμενη δαπάνη της σύμβασης σχετικά 

με τα οποία ασκείται η προδικαστική προσφυγή, ήτοι 39.670.250,00 ευρώ μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

2. Επειδή ο αναθέτων φορέας με τη με αριθμ. πρωτ. 7929/1.06.2021 

Διακήρυξη προκήρυξε δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των 

ορίων με αντικείμενο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΥΣ 

ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΠΛΑΚΑ ... & ... & ΕΠΕΚΤΑΣΗ / ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ... – 

ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ...», με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον 

συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει βέλτιστης σχέσης 

ποιότητας-τιμής, προϋπολογισθείσας συνολικά δαπάνης 41.110.250,00€ 

συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης .  

3. Επειδή η προκήρυξη της ως άνω σύμβασης απεστάλη με 

ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 27.05.2021 στην Υπηρεσία Εκδόσεων 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το δε πλήρες κείμενο της διακήρυξης 

καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων την 1.06.2021 με 

ΑΔΑΜ ..., καθώς και στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ, όπου έλαβε αύξοντα 

αριθμό  ... 

4. Επειδή, ο επίδικος διαγωνισμός που προκήρυξε ο αναθέτων φορέας 

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 25.06.2021 στον ηλεκτρονικό τόπο  

του διαγωνισμού, λαμβανομένου υπ΄ όψιν ότι η προσβαλλόμενη διακήρυξη 

αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ την 1.06.2021, 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 ταχυδρομείου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του 
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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 στις 5.07.2021 ο αναθέτων φορέας προέβη σε κοινοποίηση  

της υπό εξέταση προσφυγής, δια μέσω της κεντρικής σελίδας του 

ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 α του 

ΠΔ 39/2017.  

7.  Επειδή με τις υπ’ αριθμ. 1631 και 1673/2021 Πράξεις του Προέδρου 

του 6ου Κλιμακίου, ορίσθηκε Εισηγητής και ημερομηνία συζήτησης και 

κλήθηκε ο αναθέτων φορέας να υποβάλει τις απόψεις του επί της υπό 

εξέταση προσφυγής και επί του αιτήματος λήψης προσωρινών μέτρων.  

8. Επειδή ο αναθέτων φορέας απέστειλε στις 5.07.2021 μέσω της 

επικοινωνίας του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού τις απόψεις του επί 

της προδικαστικής προσφυγής και επί του αιτήματος λήψης προσωρινών 

μέτρων. 

9. Επειδή, σε συνέχεια των ανωτέρω, η ως άνω προσφυγή νομίμως 

εισάγεται ενώπιον του 6ου 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. 

10. Επειδή όσον αφορά την προσφυγή κατά όρων διακήρυξης, ο 

προσφεύγων πρέπει να επικαλεσθεί άμεση βλάβη από τον προσβαλλόμενο 

όρο, ο οποίος παραβιάζει κατ’ αυτόν τους κανόνες που αφορούν στις 

προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό, τη διαδικασία επιλογής του 

αναδόχου ή τα εφαρμοστέα για την ανάδειξή του κριτήρια, σε σημείο που να 

αποκλείει ή να καθιστά ουσιωδώς δυσχερή τη συμμετοχή του στον 

διαγωνισμό (βλ. ενδεικτικά ΕΑ ΣτΕ 148/2016 Ολομ., ΕΑ ασφ. Μ. 415/2014, 

Δημήτριος Γ. Ράικος, Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων, Β΄ έκδοση, Εκδόσεις 

Σἀκκουλα, 2017, σελ. 756). Σε κάθε περίπτωση, βάσει της λεκτικής 

διατύπωσης του άρθρου 360 του Ν. 4412/2016, το έννομο συμφέρον δύναται 

να θεμελιωθεί και επί τη βάσει της ενδεχόμενης βλάβης, εφόσον, παρέχεται 

επαρκής τεκμηρίωση των λόγων που αποδεικνύουν με ενάργεια τον 

επικείμενο κίνδυνο, χωρίς να απαιτείται για την υποβολή προσφυγής κατά 

όρων διακήρυξης, να συνιστά ο προσφεύγων συμμετέχοντα στο διαγωνισμό 
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(βλ. απόφαση ΔΕΕ της 11ης -1-2005, C-26/03, StadtHalle, σκέψη 40). 

Επομένως, ο προσφεύγων έχει, καταρχάς, έννομο συμφέρον για την άσκηση 

της υπό εξέταση προσφυγής, ως ενδεχόμενα βλαπτόμενος, δεδομένου ότι 

στρέφεται κατά όρων της διακήρυξης οι οποίοι, κατά τους ισχυρισμούς του, 

προσκρούουν στο ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και καθιστούν αδύνατη τη 

συμμετοχή του στπ διαγωνισμό στον οποίο επιθυμεί να συμμετάσχει. 

11. Επειδή ο προσφεύγων ισχυρίζεται ότι η προσβαλλόμενη διακήρυξη 

πρέπει να ακυρωθεί διότι α) ο αναθέτων φορέας παρέλειψε να υποδιαιρέσει 

την υπό ανάθεση σύμβαση σε τρια διακριτά τμήματα, η δε απόφασή του αυτή 

δεν αιτιολογείται ειδικώς και επαρκώς, β) τα κριτήρια ανάθεσης είναι 

δυσανάλογα με το δημοπρατούμενο έργο και γ) έχουν εισαχθεί πρόσθετα 

κριτήρια αξιολόγησης δίχως προηγούμενη έγκριση του αρμόδιου Υπουργού 

και γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου. 

12. Επειδή το άρθρο 225 του ν. 4412/2016 ορίζει ότι : « 1. Η 

παράγραφος 2 εφαρμόζεται σε μεικτές συμβάσεις οι οποίες έχουν ως 

αντικείμενο διαφορετικά είδη συμβάσεων, το σύνολο των οποίων εμπίπτει στο 

παρόν Βιβλίο (άρθρα 222 έως 338). Οι παράγραφοι 3 έως 5 εφαρμόζονται σε 

μεικτές συμβάσεις οι οποίες έχουν ως αντικείμενο συμβάσεις που εμπίπτουν 

στο παρόν Βιβλίο και συμβάσεις που διέπονται από άλλο νομικό καθεστώς. 

2. Οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο δύο ή περισσότερα είδη (έργα, 

υπηρεσίες ή προμήθειες) ανατίθενται, σύμφωνα με τις διατάξεις που 

εφαρμόζονται στο είδος της σύμβασης που χαρακτηρίζει το κύριο αντικείμενο 

της σχετικής σύμβασης. Στην περίπτωση μεικτών συμβάσεων που 

αποτελούνται εν μέρει από υπηρεσίες κατά την έννοια της ενότητας 1 του 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ IV του παρόντος Βιβλίου και εν μέρει από άλλες υπηρεσίες ή 

μεικτών συμβάσεων που αποτελούνται εν μέρει από υπηρεσίες και εν μέρει 

από αγαθά, το κύριο αντικείμενο καθορίζεται, σύμφωνα με το ποια από τις 

εκτιμώμενες αξίες των αντίστοιχων υπηρεσιών ή αγαθών είναι η 

υψηλότερη[...]». 

13. Επειδή το άρθρο 226 του ν. 4412/2016 ορίζει ότι : «1. Στην 

περίπτωση συμβάσεων που προορίζονται να καλύψουν πολλαπλές 

δραστηριότητες, οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να επιλέγουν την ανάθεση 

https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art222
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χωριστών συμβάσεων για κάθε δραστηριότητα ή την ανάθεση ενιαίας 

σύμβασης. Όταν οι αναθέτοντες φορείς επιλέγουν την ανάθεση χωριστών 

συμβάσεων, η απόφαση για το ποιο νομικό καθεστώς εφαρμόζεται σε καθεμιά 

από τις χωριστές αυτές συμβάσεις λαμβάνεται βάσει των χαρακτηριστικών 

κάθε επιμέρους δραστηριότητας. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 225, όταν οι 

αναθέτοντες φορείς αποφασίζουν να αναθέσουν ενιαία σύμβαση, ισχύουν οι 

παράγραφοι 2 και 3. Ωστόσο, όταν μία από τις σχετικές δραστηριότητες 

εμπίπτει στο άρθρο 346 ΣΛΕΕ ή στο ν. 3978/2011 (Α΄ 137), ισχύει το άρθρο 

245. Η επιλογή ανάμεσα στην ανάθεση ενιαίας σύμβασης ή στην ανάθεση 

πολλών χωριστών συμβάσεων δεν μπορεί, ωστόσο, να αποφασισθεί με 

σκοπό την εξαίρεση της σύμβασης ή των συμβάσεων από το πεδίο εφαρμογής 

είτε του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 222 έως 338) είτε, κατά περίπτωση, 

του Βιβλίου Ι (άρθρα 3 έως 221).2. Μια σύμβαση που προορίζεται να καλύψει 

πολλαπλές δραστηριότητες υπόκειται στους κανόνες που ισχύουν για την 

κύρια δραστηριότητα για την οποία προορίζεται.[...]». 

14. Επειδή, στο άρθρο 253 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».  

15. Επειδή στο άρθρο 281 του νόμου 4412/2016 ορίζεται ότι : «1. Οι 

όροι που περιέχονται στα έγγραφα της σύμβασης πρέπει να είναι σαφείς και 

πλήρεις ώστε να επιτρέπουν την υποβολή άρτιων και συγκρίσιμων μεταξύ 

τους προσφορών. Τα έγγραφα της σύμβασης, …περιέχουν ιδίως: … ε) ακριβή 

περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, …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 

https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art225
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art245
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art245
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art222
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#book_I
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art3
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αντικείμενο της σύμβασης, ιβ) τους όρους και τα κριτήρια επιλογής, καθώς και 

τα ελάχιστα επίπεδα αυτών, σχετικά με τους λόγους αποκλεισμού, την 

οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και την τεχνική ή/και 

επαγγελματική ικανότητα των υποψηφίων ή προσφερόντων, … ιε) το κριτήριο 

ανάθεσης, τη διαδικασίας και τα κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών …. ιζ) 

τους απαράβατους όρους, απόκλιση από τους οποίους συνεπάγεται 

απόρριψη της προσφοράς, …κ) τα απαιτούμενα αποδεικτικά μέσα (υπεύθυνες 

δηλώσεις, δικαιολογητικά κ.λπ.), […]».  

16. Επειδή το άρθρο 288 του ν. 4412/2016 ορίζει ότι : « 1. Οι 

αναθέτοντες φορείς μπορούν να αποφασίζουν να αναθέτουν μια σύμβαση υπό 

τη μορφή χωριστών τμημάτων και μπορούν να καθορίζουν το μέγεθος και το 

αντικείμενο των τμημάτων αυτών. Οι αναθέτοντες φορείς αναφέρουν στην 

προκήρυξη σύμβασης, στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος ή -αν 

χρησιμοποιείται γνωστοποίηση για την ύπαρξη συστήματος προεπιλογής ως 

μέσο προκήρυξης διαγωνισμού-, στην πρόσκληση υποβολής προσφορών ή 

συμμετοχής σε διαπραγμάτευση, αν οι προσφορές μπορούν να υποβάλλονται 

για ένα, περισσότερα ή για όλα τα τμήματα.  

17. Επειδή το άρθρο 301 του Ν.4412/2016 ορίζει ότι: « […] 4. Οι 

αναθέτοντες φορείς επαληθεύουν τη συμβατότητα των προσφορών που έχουν 

υποβάλει οι επιλεγμένοι προσφέροντες προς τους κανόνες και τις απαιτήσεις 

που ισχύουν για τις προσφορές και αναθέτουν τη σύμβαση βάσει των 

κριτηρίων που προβλέπονται στα άρθρα 311 και 313, λαμβάνοντας υπ’ όψιν 

το άρθρο 286».  

18. Επειδή το άρθρο 305 του ν. 4412/2016 ορίζει ότι : «[...] 

2. Τα κριτήρια και οι κανόνες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορούν 

να περιλαμβάνουν τα κριτήρια επιλογής που παρατίθενται στα άρθρα 75 έως 

77, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται σε αυτό, ιδιαίτερα 

όσον αφορά στα όρια για τις απαιτήσεις που αφορούν τους ετήσιους κύκλους 

εργασιών.[...]». 

19. Επειδή το άρθρο 311 του Ν.4412/2016 ορίζει ότι: «Με την 

επιφύλαξη των εθνικών διατάξεων νόμου ή διοικητικών πράξεων σχετικά με 

την τιμή ορισμένων αγαθών ή την αμοιβή ορισμένων υπηρεσιών, οι 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art311
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art313
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art286
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art75
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art75
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αναθέτοντες φορείς βασίζουν την ανάθεση των συμβάσεων στην πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 2. H πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά κατά την κρίση του αναθέτοντος φορέα 

προσδιορίζεται βάσει της τιμής ή του κόστους, με χρήση μίας μεθόδου 

προσέγγισης κόστους-αποτελεσματικότητας, όπως της κοστολόγησης του 

κύκλου ζωής, σύμφωνα με το άρθρο 312 και μπορεί να περιλαμβάνει τη 

βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει κριτηρίων, 

συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, ποιοτικών, περιβαλλοντικών και/ή 

κοινωνικών χαρακτηριστικών που συνδέονται με το αντικείμενο της 

συγκεκριμένης σύμβασης. Στα κριτήρια αυτά μπορούν να περιλαμβάνονται, για 

παράδειγμα: α) η ποιότητα, περιλαμβανομένης της τεχνικής αξίας, τα αισθητικά 

και λειτουργικά χαρακτηριστικά, η προσβασιμότητα, ο σχεδιασμός για όλους 

τους χρήστες, τα κοινωνικά, περιβαλλοντικά και καινοτόμα χαρακτηριστικά και 

η εμπορία και οι σχετικοί όροι, β) η οργάνωση, τα προσόντα και η πείρα του 

προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης, αν η ποιότητα 

του διατεθέντος προσωπικού μπορεί να έχει σημαντική επίδραση στο επίπεδο 

εκτέλεσης της σύμβασης ή γ) η εξυπηρέτηση μετά την πώληση και η τεχνική 

υποστήριξη, οι όροι παράδοσης, όπως η ημερομηνία παράδοσης, η 

διαδικασία και η προθεσμία παράδοσης ή η προθεσμία ολοκλήρωσης. Το 

στοιχείο του κόστους μπορεί επίσης να λαμβάνει τη μορφή σταθερής τιμής ή 

κόστους, βάσει του οποίου οι οικονομικοί φορείς θα ανταγωνίζονται 

αποκλειστικά και μόνο βάσει ποιοτικών κριτηρίων. 3. Τα κριτήρια ανάθεσης 

θεωρούνται ότι συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης, εφόσον 

συνδέονται με τα έργα, τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που θα παρασχεθούν στο 

πλαίσιο της σύμβασης σε σχέση με οποιαδήποτε πτυχή της και σε 

οποιοδήποτε από τα στάδια του κύκλου ζωής της, περιλαμβανομένων και των 

παραγόντων που εμπλέκονται: α) στη συγκεκριμένη διαδικασία παραγωγής, 

διάθεσης ή εμπορίας των εν λόγω έργων, αγαθών ή υπηρεσιών· ή  

β) στη συγκεκριμένη διαδικασία άλλου σταδίου του κύκλου ζωής της, έστω και 

αν οι εν λόγω παράγοντες δεν αποτελούν μέρος της υλικής υπόστασής της.  4. 

Τα κριτήρια ανάθεσης δεν έχουν ως αποτέλεσμα την παροχή απεριόριστης 

ελευθερίας επιλογής στους αναθέτοντες φορείς. Διασφαλίζουν τη δυνατότητα 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art312
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αποτελεσματικού ανταγωνισμού και συνοδεύονται από προδιαγραφές που 

επιτρέπουν την αποτελεσματική επαλήθευση των πληροφοριών που 

παρέχονται από τους προσφέροντες, προκειμένου να αξιολογείται ο βαθμός 

συμμόρφωσής τους προς τα κριτήρια ανάθεσης. Σε περίπτωση αμφιβολίας, οι 

αναθέτοντες φορείς επαληθεύουν αποτελεσματικά την ακρίβεια των 

πληροφοριών και αποδείξεων τις οποίες παρέχουν οι προσφέροντες. 5. Το 

κριτήριο ανάθεσης καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ο αναθέτων 

φορέας διευκρινίζει στα έγγραφα της σύμβασης τη σχετική στάθμιση που 

προσδίδει σε καθένα από τα κριτήρια που έχουν επιλεγεί για τον 

προσδιορισμό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 

εκτός εάν αυτό καθορίζεται μόνο βάσει της τιμής.Η στάθμιση αυτή μπορεί να 

εκφράζεται με την πρόβλεψη περιθωρίου διακύμανσης με το κατάλληλο 

μέγιστο εύρος. Εάν δεν είναι δυνατή η στάθμιση για αντικειμενικούς λόγους, ο 

αναθέτων φορέας επισημαίνει τα κριτήρια με φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας. 

Η βαθμολόγηση των κριτηρίων πρέπει να είναι πλήρως και ειδικά 

αιτιολογημένη και να περιλαμβάνει υποχρεωτικά, εκτός από τη βαθμολογία, 

και τη λεκτική διατύπωση της κρίσης ανά κριτήριο […]». 

20. Επειδή στους όρους της διακήρυξης ορίζεται ότι: « [...] 11.1. 

Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης) 

Η δημοπρατούμενη σύμβαση είναι μικτή σύμβαση, κατά την έννοια του άρθρου 

4 παρ.4 του ν.4412/16 και περιλαμβάνει δύο διακριτά μέρη, την κατασκευή 

των έργων αποχέτευσης ακαθάρτων στους οικισμούς ...& ... & της επέκτασης 

του ..., και την κανονική λειτουργία του ...και των αντλιοστασίων ακαθάρτων 

για 4 έτη. 

Με δεδομένο ότι το κύριο αντικείμενο της μικτής σύμβασης είναι η κατασκευή 

των έργων, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν.4412/16, η 

μικτή σύμβαση ανατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις συμβάσεων έργου. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου αποτελείται από 2 διακριτά μέρη: 

Α. ΤΜΗΜΑ 1 :Τον Προϋπολογισμό κατασκευής του έργου που ανέρχεται σε 

38.230.250,00 Ευρώ [...] 
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Β. ΤΜΗΜΑ 2: Tον προϋπολογισμό αμοιβής του αναδόχου για την λειτουργία 

του ...και των αντλιοστασίων για τέσσερα (4) χρόνια που προεκτιμάται σε 

30.000,00 € ανά μήνα ή 1.440.000,00 € για τα 4 έτη χωρίς ΦΠΑ . 

[...] 11.3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

Κατασκευή των εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης των οικισμών ... και ...του 

Δήμου ... και των δικτύων μεταφοράς των λυμάτων στον ... – .... 

Το προτεινόμενο δίκτυο αποχέτευσης και οι αγωγοί μεταφοράς των λυμάτων 

προς τον ...αποτελούνται από: 

- αγωγούς βαρύτητας συνολικού μήκους 133,7 km. 

- καταθλιπτικούς αγωγούς συνολικού μήκους 9,2 km. 

- εννέα (9) αντλιοστάσια ακαθάρτων, εκ των οποίων τα έξι χωροθετούνται 

εντός του οικισμού, και τα υπόλοιπα τρία κατά μήκος της Λεωφόρου ..., όπου 

διέρχονται τα έργα μεταφοράς των λυμάτων προς τον... 

Οι βαρυτικοί αγωγοί διακρίνονται σε 18 συλλεκτήριους αγωγούς , το 

δευτερεύον δίκτυο αγωγών που καταλήγει σε κάθε έναν από τους 

συλλεκτήριους και το βαρυτικό τμήμα των αγωγών μεταφοράς των λυμάτων 

προς τον ... Οι συλλεκτήριοι καταλήγουν είτε σε κάποιο από τα αντλιοστάσια 

ακαθάρτων είτε σε μεγαλύτερο συλλεκτήριο. 

Τα έργα μεταφοράς προς τον υφιστάμενο ..., συνολικού μήκους 6,40km, 

απαρτίζονται από τρεις καταθλιπτικούς αγωγούς και έναν αγωγό βαρύτητας 

και οδεύουν κατά μήκος της Λεωφόρου .... 

Τα προβλεπόμενα αντλιοστάσια λυμάτων χωροθετούνται είτε επί του οδικού 

δικτύου (Α/Σ 2 &4Α) είτε παραπλεύρως του οδικού δικτύου (Α/Σ 1 & 6) είτε σε 

οικόπεδα κατόπιν υποδείξεως της Υπηρεσίας (Α/Σ 3, 4, 5, 7, 8). Για την 

αποφυγή περιοχών όπου υφίστανται αρχαιολογικά ευρήματα, ελήφθη 

επιπλέον έγκριση για τις προτεινόμενες θέσεις και από την Αρχαιολογική 

Υπηρεσία. 

Οι προτεινόμενοι καταθλιπτικοί αγωγοί αφορούν τους αγωγούς των 

αντλιοστασίων που χωροθετούνται εντός του εσωτερικού δικτύου 

αποχέτευσης, καθώς και αγωγούς μεταφοράς του συνόλου της παροχής 

ακαθάρτων προς την ΕΕΛ. 
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Στο πλαίσιο των έργων προβλέπεται και η κατασκευή των ιδιωτικών 

συνδέσεων των παρόδιων ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων. 

Κατασκευή των έργων που αφορούν την επέκταση του Βιολογικού 

Καθαρισμού (ΒΙΟ.ΚΑ.) … για την εξυπηρέτηση των παραπάνω αναφερόμενων 

οικισμών. 

Στο αντικείμενο των έργων επέκτασης του ...περιλαμβάνονται: 

- η εκπόνηση κατασκευαστικής μελέτης (μελέτη εφαρμογής) και η 

προετοιμασία κατασκευαστικών σχεδίων 

- η κατασκευή των έργων Πολιτικού Μηχανικού, 

- η προμήθεια και εγκατάσταση όλου του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού 

εξοπλισμού, 

- η θέση σε αποδοτική λειτουργία 

- η δοκιμαστική λειτουργία και συντήρηση του έργου για χρονικό διάστημα 6 

μηνών. 

Πλέον των ανωτέρω στο αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνεται και η 4ετής 

κανονική λειτουργία του ...και των αντλιοστασίων με δικαίωμα προαίρεσης για 

συνέχιση της λειτουργίας για επιπλέον 4 έτη [...]. 

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, 

σύμφωνα με το άρθρο 311 παρ. 2 του Ν.4412/2016. 

Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και 

Οικονομικές προσφορές των προσφερόντων με βάση τα παρακάτω κριτήρια 

καθώς και τη σχετική στάθμισή τους. 

K1 = Βασικά χαρακτηριστικά συστήματος μεμβρανών : 40% 

Κ2 = Ενεργειακή κατανάλωση προσφερόμενης εγκατάστασης : 30% 

Κ3 = Χρόνος ολοκλήρωσης κατασκευής : 20% 

Κ4 = Μεθοδολογία υλοποίησης λειτουργίας : 10% 

[...]14.2 Βαθμολόγηση Τεχνικής Προσφοράς 
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Το άθροισμα των σχετικών συντελεστών βαρύτητας των κριτηρίων (και 

υποκριτηρίων) αξιολόγησης ανέρχεται σε κάθε περίπτωση σε 100. Η 

βαθμολόγηση και κατάταξη των προσφορών γίνεται με τον τύπο: 

UΤΠ = 40%*K1 + 30%*K2 + 20%*K3 + 10%*Κ4 

Όπου: 

UΤΠ = Συνολική Βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς 

K1, Κ2, Κ3, Κ4= Βαθμολογία των κριτηρίων Κ1 έως Κ4 όπως ορίζεται 

παραπάνω [...] 

Ο συντελεστής βαρύτητας της βαθμολογίας της Τεχνικής Προσφοράς ορίζεται 

σε 40%. [...] 

14.4 Προσδιορισμός της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 

προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής 

H συνολική βαθμολογία κάθε προσφοράς U προκύπτει από το άθροισμα: 

U = U ΤΠ * 40% + U ΟΠ * 60% 

Ο τελικός βαθμός U που προκύπτει στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) 

δεκαδικό ψηφίο. 

Προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται εκείνος του οποίου η προσφορά έχει 

συγκεντρώσει τον μεγαλύτερο αριθμό στο U[...] 

24.3 Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Τεχνική Προσφορά» περιλαμβάνει επί 

ποινή αποκλεισμού τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Ι, καθώς και τα 

περιγραφόμενα σε αυτό συνοδευτικά έγγραφα, συμπληρωμένα και ψηφιακά 

υπογεγραμμένα από τον προσφέροντα σε μορφή αρχείου pdf όπου απαιτείται 

[...] ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Στον ηλεκτρονικο υποφακελο ≪Τεχνικη προσφορα≫ του καθε διαγωνιζομενου 

θα περιλαμβανονται επι ποινη αποκλεισμου τα παρακατω στοιχεια και πληρως 

συμπληρωμενοι οι πινακες που ακολουθουν. 

Η ζητηση των παρακατω στοιχειων αποσκοπει στον σαφη και μονοσημαντο 

προσδιορισμο απο καθε διαγωνιζομενο, του τυπου και των χαρακτηριστικων 

του εξοπλισμου που θα τοποθετησει (παντα βεβαια στα πλαισια της οριστικης 

μελετης, της τεχνικης περιγραφης και των προδιαγραφων της μελετης καθως 

και του τιμολογιου μελετης), αλλα και τον προσδιορισμο των στοιχειων του 

λειτουργικου κοστους. 
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Η τεκμηριωση των παρακατω θα γινεται, επι ποινη αποκλεισμου, με τον τροπο 

που αναφερεται και τις οδηγιες που δινονται.[...]». 

21. 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».  

22. Επειδή, κατά πάγια νομολογία, η αναθέτουσα αρχή  είναι καταρχήν 

ελεύθερη να διαμορφώνει κατά την κρίση της τους όρους της διακήρυξης για 

την ανάθεση  της σύμβασης καθορίζοντας τους όρους με βάση τις ανάγκες 

της η δε θέσπιση, με την διακήρυξη, των όρων που η αναθέτουσα αρχή κρίνει 

πρόσφορους ή αναγκαίους 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, 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 κ.ά.).  

23. 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 
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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).  

24. 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, και να καθορίσει, με βάση δικές του εκτιμήσεις, 

τα κριτήρια για την ανάδειξη του αναδόχου, είναι απορριπτέοι ως απαράδεκτοι 

(βλ. ΕΑ ΣτΕ 307/2007). 

25. Επειδή, η τμηματοποίηση εισήχθη στο νέο πλαίσιο δημοσίων 

συμβάσεων ακριβώς ως εργαλείο αύξησης της συμμετοχής, άρα και του 

ανταγωνισμού και συγχρόνως της καλύτερης εξυπηρέτησης του δημοσίου 

συμφέροντος και δη του ειδικού συμφέροντος της αναθέτουσας περί εύρεσης 

των συμφερότερων λύσεων και ανά περίπτωση και τμήμα αναδόχων αριθμό 

των τμημάτων που μπορούν να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα. Ούτως, η 

τμηματοποίηση επιτρέποντας αφενός περισσότερες διαγωνιστικές διαδικασίες 

εντός της ίδιας εν γένει διαδικασίας όπου το συμφερότερο της προσφοράς θα 

κριθεί επί του κάθε επιμέρους τμήματος, αφετέρου τη μείωση των απαιτήσεων 

συμμετοχής για τα επιμέρους τμήματα δίνει την ευκαιρία στην αναθέτουσα να 

συνδυάσει τις τυχόν διαφορετικές συμφερότερες ανά τμήμα προσφορές όσον 

αφορά το εν γένει συμβατικό αντικείμενο, αποκτώντας έτσι όφελος σε σχέση 

με τον εξαναγκασμό αποδοχής ενός μόνο αναδόχου επί τη βάσει ότι η 

προσφορά του προκύπτει ως συμφερότερη συνολικά ανεξαρτήτως αν αυτή η 

συνολική προσφορά επιβαρύνεται και έτσι καθίσταται χειρότερη από αυτήν 

που θα μπορούσε να είναι ανά ορισμένα επιμέρους τμήματα, λόγω της 

ανάγκης συμπερίληψης και τμημάτων όπου ο ανάδοχος δεν θα είχε την πλέον 

συμφέρουσα προσφορά. Αντίστοιχα, η μη τμηματοποίηση δύναται να 

μεταβάλει έως και καταλυτικά το πρόσωπου του αναδόχου, αλλά και να 

επηρεάσει σημαντικά το τελικό αποτέλεσμα της διαδικασίας ως προς τον 
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αθροιστικό βαθμό κόστους, καταλληλότητας και εν γένει συμφέροντος που 

προκύπτει για την αναθέτουσα (πρβλ. Απόφαση ΑΕΠΠ 153/2017) 

26. Επειδή τα κριτήρια αναθέσεως πρέπει να διατυπώνονται κατά 

τρόπον ώστε, αφενός να επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι είναι 

καλώς πληροφορημένοι και επιμελείς να τα κατανοούν πλήρως και να τα 

ερμηνεύουν με τον ίδιο τρόπο, και, αφετέρου, να παρέχεται επαρκής εγγύηση 

περί της εφαρμογής τους από τη Διοίκηση κατά τρόπο αντικειμενικό και ενιαίο 

ως προς όλους τους προσφέροντες (ΔΕΚ απόφαση της 17.9.2002, C-

513/1999, Concordia Bus Finland Oy Ab κ.λπ., σκέψεις 81 έως 83, απόφαση 

της 18.10.2001, C-19/2000, SIAC Construction). 

27. Επειδή σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 360 «Δικαίωμα 

άσκησης προσφυγής» του ν. 4412/2016 : «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». 

27. Επειδή το άρθρο 366 του Ν.4412/2016 ορίζει ότι : «1. Η ΑΕΠΠ, 

ύστερα από αίτημα του προσφεύγοντος και μετά από κλήση της αναθέτουσας 

αρχής προ τριών (3) 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. 2. Με 

την απόφαση της παρ. 1 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 
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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 παρ. 2, 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». 

28. 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.  

29. 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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30. Επειδή η υπό κρίση προσφυγή δεν πιθανολογείται ως προδήλως 

απαράδεκτη ή ως προδήλως αβάσιμη, για δε την οριστική κρίση περί του 

παραδεκτού και της βασιμότητας των ισχυρισμών του προσφεύγοντος 

απαιτείται ενδελεχής εξέταση και ερμηνεία των όρων της διακήρυξης σε σχέση 

με την κείμενη νομοθεσία και νομολογία καθώς και, ενδεχομένως, περαιτέρω 

αναζήτηση διευκρινήσεων ή/και εγγράφων 

31. Επειδή, εν προκειμένω, η ύπαρξη ενδεχόμενης βλάβης του 

προσφεύγοντος ως στοιχείο του παραδεκτού του αιτήματος αναστολής του 

διαγωνισμού θεμελιώνει, καταρχάς, το έννομο συμφέρον του υπό την αίρεση 

των ως άνω διαλαμβανομένων, από την ιδιότητά του ως προτιθέμενου να 

συμμετάσχει πλην όμως αποκλειόμενου λόγω των όρων της διακήρυξης,  οι 

δε λόγοι της προσφυγής δεν πιθανολογούνται ως προδήλως αβάσιμοι. Σε 

κάθε δε περίπτωση, από μια γενική θεώρηση και στάθμιση των συμφερόντων 

των εμπλεκομένων μερών που ενδέχεται να ζημιωθούν, καθώς και του 

δημόσιου συμφέροντος δεν προκύπτει ότι οι πιθανές αρνητικές συνέπειες από 

τη χορήγηση των προσωρινών μέτρων είναι περισσότερες από τα οφέλη. 

32. Επειδή η αναστολή προόδου της διαγωνιστικής διαδικασίας 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 του αναθέτοντος φορέα για ταχεία πρόοδο και ολοκλήρωση 

αυτής. 

33. Επειδή, κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, το πλέον πρόσφορο και 

αναγκαίο μέτρο για την προσωρινή προστασία των διακινδυνευόμενων 

συμφερόντων του προσφεύγοντος είναι η αναστολή προόδου της 

διαγωνιστικής διαδικασίας. έως την έκδοση απόφασης επί της υπό εξέταση 

προδικαστικής προσφυγής από την ΑΕΠΠ.  

34. Επειδή κατόπιν των ανωτέρω το υπό εξέταση αίτημα αναστολής 

πρέπει να γίνει δεκτό. 

 

Για τους λόγους αυτούς 
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Δέχεται το αίτημα αναστολής- προσωρινών μέτρων του αιτούντος. 

Αναστέλλει  τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας.  

 

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στις 7 Ιουλίου 2021 και εκδόθηκε αυθημερόν στον 

Άγιο Ιωάννη Ρέντη. 
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