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Η
ENIAIA ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
4ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ

Συνήλθε στην έδρα της στις 20 Απριλίου 2022 με την εξής σύνθεση:
Γεώργιος Κουκούτσης Πρόεδρος, Μαργαρίτα Κανάβα Εισηγήτρια και
Γερασιμούλα-Μαρία Δρακονταειδή Μέλη.
Για να εξετάσει το αίτημα αναστολής και λήψης κατάλληλων
προσωρινών μέτρων που ενσωματώνεται στην από 12.04.2022 Προδικαστική
Προσφυγή,

με

Γενικό

Αριθμό

Κατάθεσης

(ΓΑΚ)

Αρχή

Εξέτασης

Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 539/13.04.2022 του προσφεύγοντος
οικονομικού φορέα με την επωνυμία «…………» (εφεξής ο «προσφεύγων»),
που εδρεύει στ… …………, οδός …………, αριθμ. …, όπως εκπροσωπείται
νόμιμα.
Κατά

τ…

…………

(εφεξής

η

«αναθέτουσα

αρχή»),

όπως

εκπροσωπείται νόμιμα και κατά της με αριθμ. πρωτ. ………… διακήρυξης
(εφεξής η «προσβαλλόμενη»).
Με την προδικαστική προσφυγή του στην οποία σώρευσε και αίτημα
λήψης προσωρινών μέτρων ο προσφεύγων αιτείται να ακυρωθεί η
προσβαλλόμενη.
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 3.809,00 ευρώ (βλ. ηλεκτρονικό
παράβολο με κωδικό …………, την από 12.04.2022 πληρωμή στην ALPHA
BANK και την εκτύπωση από την σελίδα της Γενικής Γραμματείας
Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών περί αυτόματης
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δέσμευσης) το οποίο και υπολογίζεται με βάση την προϋπολογιζόμενη
δαπάνη της σύμβασης σχετικά με τα οποία ασκείται η προδικαστική
προσφυγή, ήτοι 761.725,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
2. Επειδή η αναθέτουσα αρχή με την προσβαλλόμενη διακήρυξη
προκήρυξε δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων με
αντικείμενο «………..», με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσας
από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει τιμής, συνολικού προυπολογισμού
944.539,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
3. Επειδή προκήρυξη της σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα
για δημοσίευση στις 16/03/2022 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, το δε πλήρες κείμενο της διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων στις 21.03.2022 με ΑΔΑΜ …………, καθώς
και στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ, όπου έλαβε αύξοντα αριθμό ……. .
4. Επειδή, ο επίδικος διαγωνισμός που προκήρυξε η αναθέτουσα αρχή
ενόψει του αντικειμένου του, της προϋπολογισθείσας αξίας της σύμβασης και
του χρόνου εκκίνησης της διαδικασίας ανάθεσης εμπίπτει στο πεδίο
εφαρμογής του Βιβλίου IV του Ν. 4412/2016.
5. Επειδή η υπό εξέταση προδικαστική προσφυγή: α) έχει ασκηθεί
εμπρόθεσμα καθόσον κατατέθηκε στις 12.04.2022 στον ηλεκτρονικό τόπο για
του διαγωνισμού, λαμβανομένου υπ΄ όψιν ότι η προσβαλλόμενη αναρτήθηκε
στο ΚΗΜΔΗΣ στις 21.03.2022, β) ασκήθηκε με τη χρήση του τυποποιημένου
εντύπου του Παραρτήματος Ι του ΠΔ 39/2017 και γ) κοινοποιήθηκε στην
Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. από τον προσφεύγοντα αυθημερόν με μήνυμα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 361 και τις
παρ. 1 και 2 του άρθρου 362 του Ν. 4412/2016 και την παρ. 1 εδ. α) του
άρθρου 4, και την παρ. 2 του άρθ. 8 του ΠΔ 39/2017.
6. Επειδή στις 13.04.2022 η αναθέτουσα αρχή προέβη σε κοινοποίηση
της υπό εξέταση προσφυγής, δια μέσω της «επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού
τόπου του διαγωνισμού και την 14.04.2022 δια μέσω της κεντρικής σελίδας
του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού προς όλους τους ενδιαφερόμενους
σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 α του ΠΔ 39/2017.
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7. Επειδή με την υπ’ αριθμ. 789/2022 Πράξη του Προέδρου του 4ου
Κλιμακίου, ορίσθηκε Εισηγητής και ημερομηνία συζήτησης και κλήθηκε η
αναθέτουσα αρχή να υποβάλει τις απόψεις της επί της υπό εξέταση
προσφυγής και επί του αιτήματος λήψης προσωρινών μέτρων.
8. Επειδή η αναθέτουσα αρχή δεν έχει αποστείλει μέχρι σήμερα
απόψεις επί της προσφυγής και επί του αιτήματος λήψης προσωρινών
μέτρων. Επισημαίνεται ότι ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών
έχει οριστεί η 18.04.2022.
9. Επειδή, σε συνέχεια των ανωτέρω, η ως άνω προσφυγή νομίμως
εισάγεται ενώπιον του 4ου Κλιμακίου της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ 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).

Ενόψει των ανωτέρω, ο προσφεύγων έχει,

καταρχάς, έννομο συμφέρον για την άσκηση της προσφυγής, στην οποία
ενσωματώνει και το υπό εξέταση αίτημα αναστολής του διαγωνισμού,
δεδομένου

ότι,

ως

ισχυρίζεται,

«...αποτελεί

εργοληπτική

επιχείρηση

εγγεγραμμένη στο ΜΕΕΠ, μεταξύ άλλων, και στην κατηγορία έργων πρασίνου
και οικοδομικών έργων (αριθμ. ΜΕΕΠ …………, …………). Στο πλαίσιο, δε,
της δραστηριότητας της εξειδικεύεται και σε έργα κατασκευής, ανακατασκευής
και συντήρησης γηπέδων με φυσικό και συνθετικό χλοοτάπητα. Ενόψει του
αντικειμένου του Διαγωνισμού, που εμπίπτει στο πεδίο των επιχειρηματικών
και εργοληπτικών δραστηριοτήτων της, η εταιρεία μας ενδιαφέρεται να
συμμετάσχει σε αυτόν. Ωστόσο, η Διακήρυξη περιλαμβάνει παράνομους
όρους, οι οποίοι δεν μας επιτρέπουν να υποβάλουμε, την κατά τη γνώμη μας
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βέλτιστη ανταγωνιστική προσφορά, ούτε διασφαλίζουν ότι θα διαγωνιστούμε
και

θα

αξιολογηθούμε

με

άλλους

οικονομικούς

φορείς

υπό

όρους

αντικειμενικότητας και επί τη βάσει ίσων όρων ανταγωνισμού...».
11. Επειδή ο προσφεύγων ισχυρίζεται ότι δεν είναι νόμιμος ο
χαρακτηρισμός του αντικειμένου της υπό ανάθεση δημόσιας σύμβασης ως
προμήθειας αντί του ορθού σύμβαση έργου. Επίσης, είναι παράνομη και μη
αιτιολογημένη η απαίτηση προμήθειας αποκλειστικά προκαλλιεργημένου
χλοοτάπητα. Επικουρικώς, κατά τον προσφεύγοντα συντρέχει ασάφεια ως
προς τον τρόπο κατάρτισης οικονομικής προσφοράς και πληρωμής, η δε
απαίτηση για ISO 22301:2019 δεν έχει σχέση και είναι δυσανάλογη με το
αντικείμενο του διαγωνισμού.
12. Επειδή το άρθρο 18 του Ν.4412/2016 ορίζει ότι: «1. Οι
αναθέτουσες αρχές αντιμετωπίζουν τους οικονομικούς φορείς ισότιμα και
χωρίς διακρίσεις και ενεργούν με διαφάνεια, τηρώντας την αρχή της
αναλογικότητας, της αμοιβαίας αναγνώρισης, της προστασίας του δημόσιου
συμφέροντος, της προστασίας των δικαιωμάτων των ιδιωτών, της ελευθερίας
του ανταγωνισμού και της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιμης και
αειφόρου ανάπτυξης».
13. Επειδή, το άρθρο 53 του ν. 4412/2016 ορίζει οτι: «1. Οι όροι των
εγγράφων της σύμβασης πρέπει να είναι σαφείς και πλήρεις ώστε να
επιτρέπουν την υποβολή άρτιων και συγκρίσιμων μεταξύ τους προσφορών [...]
2. Τα έγγραφα της σύμβασης….περιέχουν ιδίως : [...] ια) τα τεχνικά
χαρακτηριστικά (προδιαγραφές), την ποσότητα και την περιγραφή των
αγαθών, υπηρεσιών ή έργων, τον τρόπο της εκτέλεσης του ελέγχου και της
διασφάλισης της ποιότητας, την προθεσμία για την εκτέλεση της σύμβασης,
τον τόπο και χρόνο εκτέλεσης, καθώς και άλλα χαρακτηριστικά, ανάλογα με το
αντικείμενο της σύμβασης, [...]ιζ) τους απαράβατους όρους, απόκλιση από
τους οποίους συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς,[...] κ) τα
απαιτούμενα αποδεικτικά μέσα (δηλώσεις, δικαιολογητικά κ.λπ.),...».
14. Επειδή το άρθρο 54 του ν. 4412/2016 ορίζει ότι : «1. Οι τεχνικές
προδιαγραφές που ορίζονται στην περίπτωση 1 του Παραρτήματος VII του
Προσαρτήματος Α΄ παρατίθενται στα έγγραφα της σύμβασης και καθορίζουν
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τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά των έργων, των υπηρεσιών ή των αγαθών.
Τα χαρακτηριστικά αυτά μπορεί επίσης να αναφέρονται στη συγκεκριμένη
διαδικασία ή μέθοδο παραγωγής ή παροχής των ζητούμενων έργων, αγαθών
ή υπηρεσιών ή σε ειδική διαδικασία άλλου σταδίου του κύκλου ζωής τους,
ακόμη και αν οι παράγοντες αυτοί δεν αποτελούν μέρος της υλικής τους
υπόστασης, υπό την προϋπόθεση ότι συνδέονται με το αντικείμενο της
σύμβασης και είναι ανάλογα με την αξία και τους σκοπούς της.[....]».
15. Επειδή το άρθρο 80 του ν. 4412/2016 ορίζει ότι : «1. [...]Οι
αναθέτουσες αρχές δεν απαιτούν αποδεικτικά μέσα, πλην εκείνων που
αναφέρονται στο παρόν άρθρο και στο άρθρο 82 περί προτύπων διασφάλισης
ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης. [...]».
16. Επειδή το άρθρο 82 του ν. 4412/2016 ορίζει ότι : «1. Οι
αναθέτουσες αρχές, εάν απαιτούν την προσκόμιση

πιστοποιητικών

εκδιδόμενων από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με ορισμένα πρότυπα διασφάλισης
ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές
ανάγκες, παραπέμπουν σε συστήματα διασφάλισης ποιότητας τα οποία
βασίζονται στη σχετική σειρά ευρωπαϊκών προτύπων και έχουν πιστοποιηθεί
από διαπιστευμένους οργανισμούς. Οι αναθέτουσες αρχές αναγνωρίζουν
ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη μέλη.Επίσης, κάνουν δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα
διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν
είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών
προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την
προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα
διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα [...]».
17. Επειδή στους όρους της διακήρυξης προβλέπεται ότι : «... 2.2.7
Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Οι οικονομικοί φορείς κατά την υποβολή της προσφοράς (επί ποινή
αποκλεισμού) να συμμορφώνονται με:
5
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ε) ISO 22301:2019 ή ισοδύναμο, επιχειρησιακής συνέχειας, που έχει εκδοθεί
από πιστοποιημένο οργανισμό για τους ενδιαφερόμενους με εγκατάσταση
στην Ελλάδα ή αντίστοιχο για τους ενδιαφερόμενους με εγκατάσταση στην
αλλοδαπή με αναφορά στο αντικείμενο της παρούσας προμήθειας το οποίο να
είναι σε ισχύ κατά την υποβολή της προσφοράς.[...]
2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα […] Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με
πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν [...]

ε)

Πιστοποιητικό επιχειρησιακής συνέχειας σύμφωνα με το ISO 22301:2019 ή
ισοδύναμο αυτών το οποίο να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής
της προσφοράς και σε συνάφεια με το αντικείμενο της παρούσας προμήθειας.
[...]5.1 Τρόπος πληρωμής
5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :
Υποβάλλονται τα νόμιμα παραστατικά ανάλογα με την πρόοδο υλοποίησης του
έργου, που αφορούν περαιωμένες εργασίες που αναφέρονται στο άρθρο 1.3
της παρούσα σύμβασης μετά την οριστική παραλαβή και τοποθέτηση των
υλικών της κάθε ομάδας προμήθειας χλοοτάπητα και ελαστικού τάπητα
(ταρτάν) Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση
των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις
διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016152, καθώς και κάθε άλλου
δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ι

–

Αναλυτική

Περιγραφή

Φυσικού

και

Οικονομικού

Αντικειμένου της Σύμβασης
[...] Συνοπτικά η προμήθεια αφορά:
α) σε ότι αφορά τον χλοοτάπητα: προμήθεια και τοποθέτηση υλικών για την
αναβάθμιση του αγωνιστικού χώρου του γηπέδου ποδοσφαίρου, με την
προμήθεια

και

τοποθέτηση

προκαλλιεργημένου

υβριδικού

συστήματος

χλοοτάπητα σε έκταση συνολικού εμβαδού περίπου 7.875m2, την προμήθεια
και

τοποθέτηση

χλοοκοπτικών

υλικών

άρδευσης,

μηχανημάτων,

και

συγκροτήματος.[...]
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2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Α. Προκαλλιεργημένο Υβριδικό σύστημα χλοοτάπητα -Σύστημα άρδευσηςΕξειδικευμένες χλοοκοπτικές μηχανές-Αντλητικό συγκρότημα
Με τον όρο ‘υβριδικός χλοοτάπητας’ εννοούμε την καλλιέργεια φυσικού
χλοοτάπητα κατάλληλης ποικιλίας για αγωνιστική ποδοσφαιρική χρήση σε
αμμώδες εδαφικό υπόστρωμα στο οποίο έχει προεγκατασταθεί συνθετικός
χλοοτάπητας ειδικών προδιαγραφών για χρήση σε υβριδικά συστήματα.
Αναλυτικά, οι προδιαγραφές των υπό προμήθεια υλικών και οι λοιπές
υποχρεώσεις του αναδόχου περιγράφονται στην ενότητα των τεχνικών
προδιαγραφών. Η τοποθέτηση του υβριδικού συστήματος χλοοτάπητα κρίνεται
απαραίτητη διότι επιτυγχάνεται η αύξηση της ανθεκτικότητας με την ενίσχυση
που προσφέρουν οι ίνες του συνθετικού χλοοτάπητα. Αυξάνει κατά πολύ τις
ώρες χρήσης για την κάλυψη των αναγκών των προπονήσεων και των
αγώνων.[...]
Ο προκαλλιεργημένος υβριδικός χλοοτάπητας πρέπει να έχει εγκατασταθεί ή
να

εγκατασταθεί

σε

αδειοδοτημένη

φυτωριακή

μονάδα

παραγωγής

χλοοτάπητα, και να έχουν γίνει ή να γίνουν όλες οι απαραίτητες εργασίες
όπως,

σταδιακή

πλήρωση

του

με

αμμώδες

εδαφικό

υπόστρωμα

περιεκτικότητας άμμου παρόμοιας με του εδαφικού υποστρώματος, και σπορά
με σπόρο του υβριδίου Βερμούδας. Επισημαίνεται ότι το συνολικό πάχος της
άμμου, πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να αφήνει ελεύθερο ύψος ίνας 1215mm.[...]
Α.1 Χαρακτηριστικά εδαφικού υποστρώματος
Πριν την τοποθέτηση του υβριδικού συστήματος χλοοτάπητα, θα προηγηθεί η
αφαίρεση του υφιστάμενου χλοοτάπητα μαζί με στρώση χώματος βάθους
0,10m και η επαναπλήρωση με άμμο [...]
Νέος ελαστικός τάπητας (ταρτάν) μετά την αποξήλωση του παλαιού
B .1 Ελαστικός τάπητας (ταρτάν)
Μεθοδολογία
Αποξήλωση παλαιού συνθετικού τάπητα ταρτάν συνολικού εμβαδού 7.200m2
με πλήρη απόξεση/αφαίρεση της στρώσης συγκολλητικού υλικού με διαλύτες ή
αποξεστικά εργαλεία κατά περίπτωση και θα καθαριστεί η περιοχή με επιμέλεια
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μέχρι την αποκάλυψη της ασφαλτικής υπόβασης και απόρριψη των προϊόντων
αποξήλωσης σε επιτρεπτούς χώρους.[...]
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Υπεύθυνη Δήλωση του οικονομικού φορέα που να βεβαιώνει:
• την διαθεσιμότητα των προς προμήθεια όλων των υλικών, όπως
περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτηςκαι
•

ότι

δεσμεύεται

για

την

απρόσκοπτη

προμήθεια

και

τοποθέτηση,

συνοδευόμενη από αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση του παραγωγού του έτοιμου
προκαλλιεργημένου συστήματος υβριδικού χλοοτάπητα, ότι διαθέτει και
αποδέχεται την προμήθεια του έτοιμου προκαλλιεργημένου υβριδικού
συστήματος χλοοτάπητα υπέρ του οικονομικού φορέα για τ… …………… .
[...]».
18. 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. Κατά συνέπεια η αναθέτουσα αρχή θεσπίζοντας τους όρους
της διακήρυξης αυτοδεσμεύεται και είναι υποχρεωμένη να τους εφαρμόσει
χωρίς παρεκκλίσεις, η δε παράβαση των όρων αυτής οδηγεί σε ακυρότητα
των εγκριτικών πράξεων του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Ομοίως, οι
διαγωνιζόμενοι πρέπει να τηρούν απολύτως τους όρους της διακήρυξης και
να υποβάλλουν την προσφορά τους σύμφωνα με αυτούς.
19. Επειδή, 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, 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
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ικανοτήτων που απαιτείται για τη συγκεκριμένη σύμβαση, πρέπει να τελούν σε
σύνδεση και αναλογία προς το αντικείμενο της. Εν προκειμένω, για να
διαπιστωθεί εάν τα κριτήρια είναι ανάλογα προς το αντικείμενο της σύμβασης,
θα πρέπει να γίνεται κατά περίπτωση αξιολόγηση με γνώμονα την έκταση, τις
απαιτήσεις της προς ανάθεση σύμβασης, καθώς και τον προϋπολογισμό της
και όχι in abstracto (Βλ. κατ’ αναλογία Δ. Ράικο, Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων,
Β΄ έκδοση, Εκδόσεις Σάκκουλα, 2017, σελ. 410 επ.).
20. Επειδή, περαιτέρω, έχει κριθεί ότι τα προσόντα που σχετίζονται με
την συμμετοχή των διαγωνιζομένων πρέπει να είναι συναφή ποσοτικά και
ποιοτικά με το αντικείμενο της υπό ανάθεση σύμβασης και ανάλογα με το
σκοπό της, αλλά και να είναι πρόσφορα να οδηγήσουν σε διακρίβωση της
ικανότητας των υποψηφίων. (Βλ. ΣτΕ ΕπΑν 660/2002, 528/2002, 990/2003).
21. 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).

Επομένως,

το

αδύνατο

της

συμμετοχής

ενδιαφερομένου σε διαγωνιστική διαδικασία πρέπει να οφείλεται στην
προβαλλόμενη

παρανομία

της

αναθέτουσας

αρχής

και

όχι

στην

επιχειρηματική του πολιτική.
22. Επειδή στο άρθρο 346 του Ν. 4412/2016 ορίζεται ότι «Κάθε
ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί σύμβαση των
περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και έχει υποστεί ή
ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της
αναθέτουσας

αρχής

κατά

παράβαση

της

ευρωπαϊκής

ή

εσωτερικής

νομοθεσίας, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 360 και
να ζητήσει προσωρινή προστασία, σύμφωνα με το άρθρο 366, ακύρωση
παράνομης πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με το
άρθρο 367 ή ακύρωση σύμβασης η οποία έχει συναφθεί παράνομα, σύμφωνα
με το άρθρο 368».
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23. 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».
24. 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
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».
25. Επειδή, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του Ν.4412/2016, επί
του άρθρου 366 αυτού, αναφέρεται ότι: «Δίδεται η δυνατότητα στην ΑΕΠΠ να
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διατάξει προσωρινά μέτρα προκειμένου να µην καταστεί αλυσιτελής η
αποδοχή της προδικαστικής προσφυγής λόγω της προόδου της διαγωνιστικής
διαδικασίας». Επομένως, η απόφαση επί του αιτήματος αναστολής – λήψης
προσωρινών μέτρων, σκοπεί να αποτρέψει τη δημιουργία ανεπανόρθωτων
καταστάσεων ή δύσκολα αναστρέψιμων λόγω της προόδου του διαγωνισμού.
Στο πλαίσιο αυτό, σκοπός της απόφασης επί αιτήματος αναστολής -λήψης
προσωρινών

μέτρων

είναι

η

διασφάλιση

των,

κατ΄

ελάχιστον,

αμφισβητούμενων δικαιωμάτων των προσφευγόντων μέχρι την οριστική κρίση
της διαφοράς και, ειδικότερα, η ρύθμιση μέχρι τότε μιας κατάστασης προς
αποτροπή επικείμενου κινδύνου ή ανεπανόρθωτης βλάβης ή ζημίας.
26. Επειδή, προϋπόθεση της παροχής προσωρινών μέτρων υπέρ του
αιτούντος είναι: α) η παραδεκτή άσκηση της προσφυγής, β) η ύπαρξη βλάβης
του προσφεύγοντος ως στοιχείο του παραδεκτού της αίτησης θεμελιώνοντας
το έννομο συμφέρον του και κριτήριο επιλογής του κατάλληλου ασφαλιστικού
μέτρου, γ) η πιθανολόγηση βασιμότητας έστω κι ενός εκ των προβαλλόμενων
λόγων, καθώς καθίσταται σαφές ότι προδήλως αβάσιμη – ως και προδήλως
απαράδεκτη – προσφυγή δεν δύναται να θεμελιώσει αίτημα αναστολής και δ)
να μην προκύπτει από τη στάθμιση όλων των συμφερόντων των
εμπλεκομένων μερών που ενδέχεται να ζημιωθούν, καθώς και του δημόσιου
συμφέροντος, ότι οι πιθανές αρνητικές συνέπειες από τη χορήγηση των
προσωρινών μέτρων είναι περισσότερες από τα οφέλη (άρθρο 15 του ΠΔ
39/2017 και 366 του Ν. 4412/2017).
27. Επειδή εν προκειμένω: α) η υπό εξέταση προσφυγή δεν είναι
προδήλως απαράδεκτη και χρήζει περαιτέρω ελέγχου β) η ύπαρξη
ενδεχόμενης βλάβης του προσφεύγοντος ως στοιχείο του παραδεκτού του
αιτήματος αναστολής του διαγωνισμού θεμελιώνει, καταρχήν, το έννομο
συμφέρον του από την ιδιότητά του ως προτιθέμενου να συμμετάσχει πλην
όμως αποκλειόμενου λόγω των όρων της διακήρυξης και γ) οι 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
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συμφέροντος, δεν προκύπτει ότι οι πιθανές αρνητικές συνέπειες από τη
χορήγηση των προσωρινών μέτρων είναι περισσότερες από τα οφέλη.
28. 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 της αναθέτουσας αρχής για ταχεία πρόοδο και ολοκλήρωση
αυτής.
29. 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.
30. Επειδή γίνεται δεκτή εν συνόλω η εισήγηση
31. Επειδή, κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, το κρινόμενο αίτημα
αναστολής–προσωρινών μέτρων του προσφεύγοντος πρέπει να γίνει δεκτό.
Για τους λόγους αυτούς
Δέχεται το αίτημα λήψης προσωρινών μέτρων του προσφεύγοντος.
Αναστέλλει τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας μέχρι την έκδοση της
απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε την 20 Απριλίίου 2022 και εκδόθηκε αυθημερόν
στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ
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