Αριθμός απόθαζης: Α 375 /2018

Η ΑΡΥΗ ΕΞΕΣΑΗ ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΦΤΓΩΝ
5ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΠΡΟΩΡΙΝΗ ΠΡΟΣΑΙΑ

πλήιζε ζηελ έδξα ηεο, ζηηο 23.08.2018, κε ηελ εμήο ζχλζεζε:
Κσλζηαληίλνο Κνξνκπέιεο, Πξφεδξνο θαη Δηζεγεηήο, Μαξία Μαλδξάθε θαη
Διηζάβεη Αιαγηαιφγινπ, Μέιε.
Γηα λα εμεηάζεη ην αίηεκα αλαζηνιήο – νξηζκνχ πξνζσξηλψλ κέηξσλ,
ην νπνίν ζσξεχεηαη ζηελ απφ 10.08.2018 (εκεξνκελία ππνβνιήο κε ηελ
απνζηνιή ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο ζηελ Α.Δ.Π.Π.) Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή, κε
Γεληθφ Αξηζκφ Καηάζεζεο (ΓΑΚ) - Αξρή Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ
(ΑΔΠΠ) 789/13.08.2018 θαη ρξέσζεο ζην 5ν Κιηκάθην ζηηο 13.08.2018, ηεο
εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία […] θαη ηνλ δ.η. […], πνπ εδξεχεη ζηελ […], επί ηεο
[…] αξηζ. […], φπσο λφκηκα εθπξνζσπείηαη.
Καηά ησλ φξσλ ηεο δεκνζηεπζείζαο απφ 02.08.2018 θαη κε
αξηζ.2018/S 147-335687 ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο (1Ο ζηάδην) γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ
θαηαζθεπήο έξγνπ «Δπέθηαζε Δπηβαηηθνχ Ληκέλα (Νφηηα Εψλε, Φάζε Α)»,
πξνυπνινγηζκνχ

ππνβνιήο

πξνζθνξψλ

136.283.800,00

€

(κε

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ).
Με ηελ Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή ηεο, ε Πξνζθεχγνπζα επηδηψθεη ηελ
αθχξσζε / ηξνπνπνίεζε ηνπ φξνπ ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 15.1 ηεο ελ ιφγσ
Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο, ηελ απαίηεζε πεξί ζπκπιήξσζεο
Δπξσπατθνχ Δληαίνπ Δγγξάθνπ χκβαζεο, ηε ζαθή πξφλνηα γηα ηελ εθαξκνγή
ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 7 ηνπ Ν.4412/2016, εθφζνλ δηαηεξεί ηξνπνπνηεκέλνο ν
αλσηέξσ φξνο θαη ηελ απφδνζε ηνπ θαηαβιεζέληνο παξαβφινπ, αθνχ ζηελ
αλσηέξσ Πξφζθιεζε θαη θαηά ηνπο ηζρπξηζκνχο ηεο πξνζθεχγνπζαο ηίζεληαη
φξνη θαηά παξάβαζε ηεο ηζρχνπζαο επξσπατθήο θαη εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο
πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.
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Δηέξσζελ, ε πξνζθεχγνπζα αηηείηαη φπσο αλαζηαιεί ε πεξαηηέξσ
πξφνδνο ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ιεθζνχλ ηα απαξαίηεηα πξνζσξηλά
κέηξα κέρξη ηελ έθδνζε απφθαζεο ηεο Α.Δ.Π.Π. επί ηεο παξνχζαο
πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο.
Ζ ζπδήηεζε άξρηζε, αθνχ άθνπζε ηνλ Δηζεγεηή.
Αθνχ κειέηεζε ηα ζρεηηθά έγγξαθα
θέθηεθε θαηά ην Νφκν
1. Δπεηδή, κε ηελ απφ 02.08.2018 θαη κε αξηζ. 2018/S 147-335687
δεκνζηεπζείζα ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξφζθιεζε
ηνπ […] (εθεμήο «[…]») θαινχληαη νη ελδηαθεξφκελεο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο
λα ζπκκεηάζρνπλ ζην 1Ο ηάδην (Πξνεπηινγή) ηνπ δηαγσληζκνχ

γηα ηελ

αλάδεημε αλαδφρνπ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ «Δπέθηαζε Δπηβαηηθνχ Ληκέλα
(Νφηηα

Εψλε,

Φάζε

Α)»,

πξνυπνινγηζκνχ

ππνβνιήο

πξνζθνξψλ

136.283.800,00 € (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ), κε θαηαιεθηηθή
εκεξνκελία γηα ηελ ππνβνιή εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ηελ 31.08.2018 θαη κε
θξηηήξην αλάζεζεο ηε ζπλνιηθά ρακειφηεξε πξνζθεξφκελε ηηκή.
2. Δπεηδή, έρεη θαηαηεζεί, πιεξσζεί θαη δεζκεπζεί ην λφκηκν
παξάβνιν

πνζνχ

15.000,00€

(ειεθηξνληθφ

παξάβνιν

κε

θσδηθφ

228888363958 1009 0013), ην νπνίν θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 363 παξ. 1 θαη
2 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη άξζξν 5 παξ. 1 θαη 2 ηνπ Π.Γ. 39/2017 ππνινγίδεηαη
ζε πνζνζηφ 0,5% επί ηεο πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο
Φ.Π.Α. θαη ην νπνίν, θαηά ηηο πξναλαθεξφκελεο δηαηάμεηο, δελ δχλαηαη λα
ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 15.000,00 € ζε πεξίπησζε πνπ ε αμία απηνχ ζε
πνζνζηφ 0,5% επί ηεο πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο ηεο ππφ αλάζεζε ζχκβαζεο
ππεξβαίλεη ην σο άλσ αλψηαην πνζφ, σο ελ πξνθεηκέλσ (136.283.800,00 Υ
0,5% = 681.419,00).
3. Δπεηδή, έρεη γίλεη ρξήζε ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ, ζχκθσλα κε
ην άξζξν 362 παξ. 2 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ην άξζξν 8 παξ. 2 ηνπ Π.Γ. 39/2017.
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4. Δπεηδή, ν επίδηθνο δηαγσληζκφο, ελφςεη ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ
(έξγν), ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ηνπ χςνπο 136.283.800,00 € ρσξίο
Φ.Π.Α., ζχκθσλα κε ην άξζξν 345 παξ. 1 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ηνπ ρξφλνπ
δεκνζίεπζεο ζηελ Δ.Δ.Δ.Δ. (02.08.2018), ζχκθσλα κε ηα άξζξα 61, 120, 290,
376 θαη 379 - φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ - ηνπ Ν. 4412/2016 θαη κε
ηελ αηηηνινγία «legal basis: Οδεγία 2014/24/ΔΔ» θαη πηζαλνινγείηαη φηη εκπίπηεη
θαηά ηα αλσηέξσ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ νηθείσλ δηαηάμεσλ ηνπ Βηβιίνπ IV
ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ζπλεπψο ζηε δηθαηνδνζία ηεο Α.Δ.Π.Π. σο πξνο ην κέξνο
απηφ.
5. Δπεηδή, ζηελ παξ. 1 πεξ. (γ) έδαθ. β΄ ηνπ άξζξνπ 361 ηνπ Ν.
4412/2016 θαη ην άξζξν 4 παξ. 1 πεξ. (γ) ηνπ Π.Γ. 39/2017 πξνβιέπεηαη φηη
«1. (ζ)ε πεξίπησζε πξνζθπγήο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε
πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη: (α) … (β) … (γ)
δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ πιήξε, πξαγκαηηθή ή ηεθκαηξφκελε, γλψζε ηεο
πξάμεο πνπ βιάπηεη ηα ζπκθέξνληα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα.
Δηδηθά γηα ηελ άζθεζε πξνζθπγήο θαηά πξνθήξπμεο, ε πιήξεο γλψζε απηήο
ηεθκαίξεηαη κεηά ηελ πάξνδν δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ζην
ΚΖΜΓΖ». Πξνθχπηεη σο εθ ηνχηνπ ελαξγψο θαη ζχκθσλα κε ηε γξακκαηηθή
εξκελεία ηεο ππφςε δηάηαμεο φηη, ν λνκνζέηεο δηαθξίλεη ηελ πιήξε γλψζε γηα
ηελ άζθεζε πξνζθπγήο θαηά πξνθήξπμεο ζε δχν θαηεγνξίεο, ηελ πξαγκαηηθή
θαη

ηελ

ηεθκαηξφκελε

γλψζε,

πξνζδηνξίδνληαο

ρξνληθά

ην

φξην

ηεο

ηεθκαηξφκελεο γλψζεο ζην δεχηεξν εδάθην ηεο πεξ. (γ) ζε δεθαπέληε κέξεο
(15) απφ ηε δεκνζίεπζε. Οη απηέο δχν πεξηπηψζεηο, πξαγκαηηθήο θαη
ηεθκαηξφκελεο γλψζεο, πξνβιέπνληαλ θαη ππφ ην πξίζκα ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 3
ηνπ πξντζρχζαληνο λ.3886/2010, κε ηε δηαθνξά φηη ε γλψζε ηεο δηαθήξπμεο
ηεθκαίξνηαλ φηη ππάξρεη κεηά ηελ πάξνδν επιφγνπ ρξφλνπ απφ ηε δεκνζίεπζε,
ν δε εχινγνο απηφο ρξφλνο θαηά πάγηα λνκνινγία είρε θξηζεί φηη δελ κπνξνχζε
λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ην ήκηζπ ηνπ ρξφλνπ πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ
ηειεπηαία δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο κέρξη ηε ιήμε ηεο εκεξνκελίαο ππνβνιήο
ησλ πξνζθνξψλ (ΔΑ ΣΔ 515/2012, 676/2011, ΓΔΦΑΘ 1687/2014, 430/2014).
Με ην λέν λνκνζεηηθφ πιαίζην επηηπγράλεηαη πιεξέζηεξε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο
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δηθνλνκηθέο νδεγίεο (Οδεγία 89/665/ΔΟΚ θαη 2007/66/ΔΚ) αθελφο θαη αθεηέξνπ
εγθαζηδξχεηαη έλα ζαθέο ρξνληθφ πιαίζην εληφο ηνπ νπνίνπ κπνξεί λα αζθεζεί
ε πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, ζχκθσλα θαη κε ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ
Ν.4412/2016. Σα απηά ηζρχνπλ mutatis mutandis κε ην ρξφλν απνζηνιήο γηα
δεκνζίεπζε ζηελ Τπεξεζία Δθδφζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο αλαθνξηθά κε
ηηο δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο άλσ ησλ νξίσλ, σο ελ πξνθεηκέλσ, φπνπ ε
πξνυπνινγηζζείζα αμία ηεο ζχκβαζεο χςνπο 136.283.800,00 € ππεξβαίλεη ην
φξην ησλ 5.548.000,00 € ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Καλνληζκνχ 2017/2364 (L 337/17).
6. Δπεηδή, ε ππφ θξίζε Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο
απεζηάιε κε ειεθηξνληθά κέζα γηα δεκνζίεπζε ζηελ Τπεξεζία Δθδφζεσλ ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη δεκνζηεχηεθε ζηηο 02.08.2018 κε αξηζκφ δεκνζίεπζεο
ΣΔD 2018/S 147-335687 θαη ε πξνζθεχγνπζα ζηελ ππφ θξίζε Πξνζθπγή ηεο
δειψλεη (ζει. 3, πεδίν (9) πεξ. Γ) δειψλεη φηη έιαβε γλψζε απφ ηηο ζρεηηθέο
δεκνζηεχζεηο ζηελ ηζηνζειίδα ζην TED ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηελ
ηζηνζειίδα ηνπ […] φπνπ ε ζρεηηθή Πξφζθιεζε δεκνζηεχζεθε ζηηο 03.08.2018
θαη ε ππφ θξίζε Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή αζθήζεθε ζηηο 10.08.2018, ήηνη θαη ζε
θάζε πεξίπησζε εληφο ηεο 10ήκεξεο λφκηκεο πξνζεζκίαο.
7. Δπεηδή, ζχκθσλα κε ην άξζξν 224 ηνπ Ν. 4412/2016 (άξζξν 4 ηεο
Οδεγίαο 2014/25/ΔΔ) πξνβιέπεηαη φηη: «1. Γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ παξόληνο
Βηβιίνπ (άξζξα 222 έσο 338) αλαζέηνληεο θνξείο είλαη εθείλνη νη νπνίνη: α) είλαη
αλαζέηνπζεο αξρέο ή δεκόζηεο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο αζθνύλ κία από ηηο
δξαζηεξηόηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 228 έσο 234 β) αλ δελ είλαη
αλαζέηνπζεο

αξρέο

ή

δεκόζηεο

επηρεηξήζεηο,

αζθνύλ,

κεηαμύ

ησλ

δξαζηεξηνηήησλ ηνπο, θάπνηα από ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα
άξζξα 228 έσο 234 ή ζπλδπαζκό ηέηνησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ιεηηνπξγνύλ επί
ηε βάζεη εηδηθώλ ή απνθιεηζηηθώλ δηθαησκάησλ ηα νπνία εθρσξεί αξκόδηα αξρή
ηεο Διιάδαο. 2. Ωο «δεκόζηα επηρείξεζε» λνείηαη θάζε επηρείξεζε ζηελ νπνία νη
αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνύλ λα αζθνύλ, άκεζα ή έκκεζα, δεζπόδνπζα επηξξνή
ιόγσ θπξηόηεηαο, ρξεκαηνδνηηθήο ζπκκεηνρήο ή ησλ θαλόλσλ πνπ ηε δηέπνπλ.
Η δεζπόδνπζα επηξξνή εθ κέξνπο ησλ αλαζεηνπζώλ αξρώλ ηεθκαίξεηαη ζε
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νπνηαδήπνηε από ηηο αθόινπζεο πεξηπηώζεηο ζηηο νπνίεο νη ελ ιόγσ αξρέο,
άκεζα ή έκκεζα: α) θαηέρνπλ ηελ πιεηνςεθία ηνπ εγγεγξακκέλνπ θεθαιαίνπ ηεο
επηρείξεζεο ή β) ειέγρνπλ ηελ πιεηνςεθία ησλ ςήθσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηηο
κεηνρέο πνπ εθδίδεη ε επηρείξεζε ή γ) κπνξνύλ λα δηνξίδνπλ πεξηζζόηεξα από
ηα κηζά κέιε ηνπ δηνηθεηηθνύ, δηεπζπληηθνύ ή επνπηηθνύ νξγάλνπ ηεο
επηρείξεζεο. 3. Γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ παξόληνο άξζξνπ, «εηδηθά ή απνθιεηζηηθά
δηθαηώκαηα» λννύληαη ηα δηθαηώκαηα πνπ εθρσξνύληαη από αξκόδηα αξρή ηεο
Διιάδαο κέζσ νηαζδήπνηε δηάηαμεο λόκνπ ή δηνηθεηηθήο πξάμεο πνπ έρεη σο
απνηέιεζκα λα πεξηνξίδεη ηελ άζθεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ νη νπνίεο νξίδνληαη
ζηα άξζξα 228 έσο 234 ζε έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο θνξείο, θαη ε νπνία επεξεάδεη
νπζησδώο

ηελ

ηθαλόηεηα

άιισλ

θνξέσλ

λα

αζθνύλ

ηέηνηνπ

είδνπο

δξαζηεξηόηεηα. Σα δηθαηώκαηα πνπ έρνπλ εθρσξεζεί κέζσ δηαδηθαζίαο ζηελ
νπνία έρεη δηαζθαιηζηεί επαξθήο δεκνζηόηεηα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε
εθρώξεζε ησλ ελ ιόγσ δηθαησκάησλ βαζίζηεθε ζε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα δελ
ζπληζηνύλ εηδηθά ή απνθιεηζηηθά δηθαηώκαηα θαηά ηελ έλλνηα ηνπ πξώηνπ
εδαθίνπ. Οη δηαδηθαζίεο απηέο πεξηιακβάλνπλ: α) δηαδηθαζίεο ζύλαςεο
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ κε πξνεγνύκελε πξνθήξπμε δηαγσληζκνύ, ζύκθσλα κε
ην Βηβιίν I (άξζξα 3 έσο 221), ην λ. 3978/2011, ηηο δηαηάμεηο κε ηηο νπνίεο
ελαξκνλίδεηαη ε λνκνζεζία ζηελ Οδεγία 2014/23/ΔΔ ή ην παξόλ Βηβιίν (άξζξα
222 έσο 338) β) δηαδηθαζίεο, ζύκθσλα κε άιιεο λνκνζεηηθέο πξάμεηο ηεο
Έλσζεο, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα II ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Β`, νη
νπνίεο δηαζθαιίδνπλ ηθαλνπνηεηηθή εθ ησλ πξνηέξσλ δηαθάλεηα γηα ηε ρνξήγεζε
αδεηώλ κε βάζε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα». Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 232
«Ληκέλεο θαη αεξνιηκέλεο» ηνπ Ν. 4412/2016 νξίδεηαη φηη «(ν)η δηαηάμεηο ηνπ
παξόληνο Βηβιίνπ (άξζξα 222 έσο 338) εθαξκόδνληαη ζηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ
αθνξνύλ ηελ εθκεηάιιεπζε κηαο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο κε ζθνπό ηε δηάζεζε
αεξνιηκέλσλ, ζαιάζζησλ ιηκέλσλ ή εζσηεξηθήο λαπζηπινΐαο ή άιισλ
ηεξκαηηθώλ ζηαζκώλ ζε θνξείο πνπ πξαγκαηνπνηνύλ αεξνπνξηθέο, ζαιάζζηεο ή
εζσηεξηθέο πισηέο κεηαθνξέο».
8. Δπεηδή, ελ πξνθεηκέλσ, ε πξνζθεχγνπζα ηζρπξίδεηαη φηη ν […] δελ
είλαη αλαζέηνπζα αξρή ή δεκφζηα επηρείξεζε αιιά αζθεί δξαζηεξηφηεηα ηνπ
5
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άξζξνπ 232 (Ληκέλεο – αεξνιηκέλεο) ηνπ Ν. 4412/2016 βάζεη εηδηθψλ ή
απνθιεηζηηθψλ δηθαησκάησλ ηα νπνία έρεη εθρσξήζεη ην Διιεληθφ Γεκφζην, ηα
νπνία δηθαηψκαηα δελ έρνπλ εθρσξεζεί δπλάκεη θάπνηαο απφ ηηο σο άλσ α) θαη
β) ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 224 ηνπ Ν. 4412/2016 δηαδηθαζίεο πνπ ζεκειηψλνπλ
εμαίξεζε ζηελ έλλνηα ησλ απνθιεηζηηθψλ δηθαησκάησλ θαη ζπλεπψο ιεηηνπξγεί
σο αλαζέησλ θνξέαο.
9. Δπεηδή, ζχκθσλα κε ην Νφκν 4404/2016 (ΦΔΚ Α’ 126/8.7.2016)
θαη ηελ θπξσζείζα κε ην άξζξν 1 απηνχ απφ 24 Ηνπλίνπ 2016 «ύκβαζε
Παξαρώξεζεο ζρεηηθά κε ηε Υξήζε θαη ηελ Δθκεηάιιεπζε Οξηζκέλσλ Υώξσλ
θαη Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ εληόο ηνπ Ληκέλνο Πεηξαηώο», απφ θνηλνχ κε ηα
πξνζαξηήκαηα απηήο, ζπλήθζε κεηαμχ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη ηνπ […]
ζχκβαζε, δπλάκεη ηεο νπνίαο ην Διιεληθφ Γεκφζην ρνξήγεζε ζηνλ […] ην
απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα θαηνρήο, ρξήζεο, δηαρείξηζεο, ζπληήξεζεο, βειηίσζεο
θαη εθκεηάιιεπζεο ησλ ζηνηρείσλ πνπ παξαρσξνχληαη κε απηήλ, ζχκθσλα κε
ηνπο φξνπο ηεο.
10. Δπεηδή, ζην άξζξν 12 ηνπ Ν. 4404/2016 κε ηίηιν «ΥΟΡΗΓΗΗ
ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΔΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΛΠ» νξίδεηαη φηη
«12.1 Ο ΟΛΠ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί εξγνιάβνπο, παξόρνπο ππεξεζηώλ ή
άιια ηξίηα πξόζσπα, είηε ζπλδένληαη κε ηνλ ΟΛΠ είηε όρη (νη Τπεξγνιάβνη),
πξνθεηκέλνπ λα εθπιεξώζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ βάζεη ηεο παξνύζαο
ύκβαζεο, θαζώο θαη γηα ηελ αλάιεςε νπνησλδήπνηε εξγαζηώλ ζηνλ Υώξν ηνπ
Ληκέλα. Με ηελ επηθύιαμε ηνπ άξζξνπ 12.14, νπνηαδήπνηε ζύκβαζε κε
Τπεξγνιάβν (ε Τπεξγνιαβία) ζα ζπλάπηεηαη, αλαλεώλεηαη, επεθηείλεηαη ή
ηξνπνπνηείηαη κόλν ππό εύινγνπο όξνπο αγνξάο. 12.2 Δληόο δηαζηήκαηνο όρη
κεγαιύηεξνπ ησλ ελελήληα (90) εκεξώλ από ηελ Ηκεξνκελία Έλαξμεο Ιζρύνο, ν
ΟΛΠ ζα πηνζεηήζεη κε απόθαζε ηνπ αξκόδηνπ δηνηθεηηθνύ νξγάλνπ ηνπ θαη ζα
δεκνζηεύζεη ζεηξά δεζκεπηηθώλ εηαηξηθώλ θαλνληζκώλ (νη Καλνληζκνί Αλάζεζεο
πκβάζεσλ θαη Τπνπαξαρσξήζεσλ), πνπ ζα ηζρύνπλ γηα ηηο Τπεξγνιαβίεο,
ηνπο Τπεξγνιάβνπο, ηηο Τπνπαξαρσξήζεηο (πιελ ησλ Τπνπαξαρσξήζεσλ
Ηζζνλνο εκαζίαο) θαη ηνπο Τπνπαξαρσξεζηνύρνπο ηνπ ΟΛΠ, ελώ ζα δύλαηαη
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θαηά θαηξνύο λα ελεκεξώλεη, ηξνπνπνηεί ή λα ζπκπιεξώλεη ηνπο Καλνληζκνύο
Αλάζεζεο πκβάζεσλ θαη Τπνπαξαρσξήζεσλ. Οη Καλνληζκνί Αλάζεζεο
πκβάζεσλ

θαη

Τπνπαξαρσξήζεσλ

ζα

πεξηιακβάλνπλ

ηηο

ηζρύνπζεο

δηαδηθαζίεο γηα ηε δεκνπξάηεζε Τπεξγνιαβηώλ θαη Τπνπαξαρσξήζεσλ, ηελ
επηινγή Τπεξγνιάβσλ θαη Τπνπαξαρσξεζηνύρσλ θαζώο θαη νπνηαδήπνηε
ζπλαθή δεηήκαηα. Ο ΟΛΠ ζα δηαζθαιίδεη όηη νη Καλνληζκνί Αλάζεζεο
πκβάζεσλ θαη Τπνπαξαρσξήζεσλ: (α) παξαζέηνπλ δηαθαλείο θαη εύιεπηνπο
θαλόλεο θαη δηαδηθαζίεο, πνπ ζπλάδνπλ κε ηηο αξρέο ηεο δηαθάλεηαο, ηεο
αλαινγηθόηεηαο, ηεο κε δηάθξηζεο θαη ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο· (β) παξαζέηνπλ
εύινγα θαη βαζηζκέλα ζηελ αγνξά όξνπο θαη θξηηήξηα γηα ηε δηάθξηζε κεηαμύ
δηαθνξεηηθώλ δηαδηθαζηώλ δεκνπξάηεζεο θαη επηινγήο, θαζώο θαη γηα ηνλ
θαζνξηζκό ησλ δηαδηθαζηώλ πνπ αλακέλεηαη λα ηζρύνπλ γηα έλαλ ζπγθεθξηκέλν
ηύπν Τπεξγνιαβίαο ή Τπνπαξαρώξεζεο· (γ) δεκνζηεύνληαη ρσξίο ππαίηηα
θαζπζηέξεζε ζηελ ηξέρνπζα εθδνρή ηνπο θαη παξακέλνπλ δηαζέζηκνη κεηά από
ηε δεκνζίεπζε γηα επηζθόπεζε από ηξέρνληεο θαη ελ δπλάκεη Τπεξγνιάβνπο (ε
δεκνζίεπζε ζηελ εηαηξηθή ηζηνζειίδα ηνπ ΟΛΠ, ζε πεξίνπηε, επρεξώο
αλαγλσξίζηκε θαη πξνζβάζηκε ζέζε ζα ζεσξείηαη όηη εθπιεξώλεη ηνλ ελ ιόγσ
ζθνπό)· θαη (δ) εθαξκόδνληαη κε ζπλέπεηα. 12.3 Με ηελ επηθύιαμε ηεο ηήξεζεο
ησλ αξρώλ ηεο ειεύζεξεο θαη ρσξίο δηαθξίζεηο πξόζβαζεο, όπσο απηέο
νξίδνληαη ζην άξζξν 9 ή όπσο απαηηείηαη από ην εθαξκνζηέν δίθαην, ν ΟΛΠ
κπνξεί λα παξαρσξήζεη ην ζύλνιν ή κέξνο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ ζην πιαίζην
ηεο παξνύζαο ύκβαζεο, ζπλάπηνληαο ππνπαξαρσξήζεηο κε εξγνιάβνπο,
παξόρνπο ππεξεζηώλ ή άιια ηξίηα κέξε, ζπλδεδεκέλα ή κε κε ηνλ ΟΛΠ (νη
Τπνπαξαρσξήζεηο θαη θάζε ηξίην κέξνο, ν Τπνπαξαρσξεζηνύρνο). Με ηελ
επηθύιαμε όζσλ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 9 θαη κε ηελ επηθύιαμε ηνπ άξζξνπ
12.14, νπνηαδήπνηε ελ ιόγσ Τπνπαξαρώξεζε ζα ζπλάπηεηαη, ζα αλαλεώλεηαη,
ζα παξαηείλεηαη ή ζα ηξνπνπνηείηαη κόλν κε εύινγνπο όξνπο αγνξάο θαη
ζύκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ παξαηίζεληαη ζηνπο Καλνληζκνύο Αλάζεζεο
πκβάζεσλ θαη Τπνπαξαρσξήζεσλ. … … 12.6 Υσξίο λα ζίγνληαη νη δηαηάμεηο
ησλ άξζξσλ 12.2 θαη 12.3, ν ΟΛΠ κπνξεί λα ζπλάπηεη Τπνπαξαρσξήζεηο θαη

7

Αριθμός απόθαζης: Α 375 /2018

ζπκβάζεηο κε Τπεξγνιάβνπο κόλν επί ηε βάζεη αλνηθηώλ, δηαθαλώλ,
αληαγσληζηηθώλ θαη ακεξόιεπησλ δηαδηθαζηώλ …».
11. Δπεηδή, ζην άξζξν 377 παξ. 2 πεξ. 11) ηνπ Ν.4412/2106
πξνβιέπεηαη φηη απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ θαηαξγείηαη ε
απφθαζε ηνπ Γ.. […] 4900/2008 (Β’ 513) «Καλνληζκόο ζύλαςεο θαη εθηέιεζεο
ζπκβάζεσλ πξνκήζεηαο, ππεξεζηώλ, έξγσλ, παξαρσξήζεσλ θαη εθπνηήζεσλ
ηεο εηαηξίαο ΟΛΠ Α.Δ.», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ απφθαζε 258/2008 ηνπ
ίδηνπ νξγάλνπ (Β’ 2647), πιελ ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ζε παξαρψξεζε
γεο (άξζξα 55-74) θαη εθπνηήζεσλ (άξζξα 75-80), ελψ ζχκθσλα κε ηε γεληθή
δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 377 παξ. 3 νξίδεηαη φηη «Καηαξγείηαη θάζε γεληθή ή εηδηθή
δηάηαμε πνπ είλαη αληίζεηε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο ή ξπζκίδεη ηα ζέκαηα
απηά κε άιινλ ηξόπν».
12. Δπεηδή, ζχκθσλα κε ηηο εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 8
θαη 9 παξ. 1 ηνπ Ν. 4404/2016 ελεθξίζε ζηελ ππ’ αξηζ. 18/27-10-2016
ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ […], ήηνη ζε χζηεξν ζηάδην ηεο
εθαξκνγήο ηζρχνο ηνπ λ. 4412/2016, ν Καλνληζκφο Αλάζεζεο Έξγσλ,
Τπεξεζηψλ θαη Πξνκεζεηψλ ηνπ Οξγαληζκνχ Ληκέλνο Πεηξαηψο, ζην πξννίκην
ηνπ νπνίνπ αλαθέξεηαη φηη «Σν Α΄ Κεθάιαην εθαξκόδεηαη θαηά ηελ αλάζεζε
εθηέιεζεο όισλ ησλ έξγσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο Έξγσλ θαη Δπελδύζεσλ θαζώο
θαη θαηά ηελ εθηέιεζε θάζε ζρεηηθήο κε ηα έξγα απηά ζύκβαζεο. Σν Β΄ Κεθάιαην
ηπγράλεη εθαξκνγήο θαηά ηελ αλάζεζε παξνρήο ππεξεζηώλ ζρεηηθώλ κε ηε
ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξίαο ή ηεο πξνκήζεηαο ησλ απαξαίηεησλ πξνκεζεηώλ. Σν Γ΄
Κεθάιαην πεξηιακβάλεη ηειηθέο δηαηάμεηο πνπ ηπγράλνπλ εθαξκνγήο ζε όιεο ηηο
ζπκβάζεηο ησλ δύν αλσηέξσ θεθαιαίσλ».
13. Δπεηδή, […] κε ηηο ππ’ αξηζ. 34167/22.08.2018 απφςεηο ηνπ επί
ηεο ππφ θξίζεο Πξνζθπγήο ηζρπξίδεηαη φηη δελ απνηειεί αλαζέηνληα θνξέα
ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ θνηλνηηθή θαη εζληθή λνκνζεζία θαη σο εθ
ηνχηνπ δελ εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Ν. 4412/2017. Καη ηνχην δηφηη ε
παξαρψξεζε ηνπ απνθιεηζηηθνχ δηθαηψκαηνο θαηνρήο, ρξήζεο, δηαρείξηζεο,
ζπληήξεζεο, βειηίσζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ησλ ζηνηρείσλ παξαρψξεζεο, φπσο
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απηά πεξηγξάθνληαη θαη θσδηθνπνηνχληαη ζην λ. 4404/2016 θαη ζηελ απφ
24.06.2016 χκβαζε Παξαρψξεζεο, πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ πψιεζε
κεηνρψλ ηνπ θνξέα δηνίθεζεο ηνπ […], ηφηε δεκφζηαο […], ζε ηδηψηε επελδπηή
κε επαλαδηαπξαγκάηεπζε θαη ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο ηζρχνπζαο ηφηε
χκβαζεο Παξαρψξεζεο ηνπ 2002 θαη θαη’ αθνινπζίαλ δελ πιεξνχηαη νη
πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 224 παξ. 3 ηνπ Ν. 4412/2016 αλαθνξηθά κε ηε
ρνξήγεζε ζε απηφλ ησλ ππφςε εηδηθψλ ή απνθιεηζηηθψλ δηθαησκάησλ.
14. Δπεηδή, απφ ηα αλσηέξσ ζπλάγεηαη φηη δελ πξνβιέπεηαη ξεηή
εμαίξεζε ησλ δηαγσληζηηθψλ δηαδηθαζηψλ ηνπ Ο.Λ.Π. απφ ην θαζηεξσζέλ κε ην
λ. 4412/2016 ζχζηεκα παξνρήο έλλνκεο πξνζηαζίαο θαηά ηε ζχλαςε ησλ
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ηνπ βηβιίνπ IV ηνπ λφκνπ απηνχ θαη θαη’ αθνινπζίαλ ηεο
Α.Δ.Π.Π., ζε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ε επηηαγή ηνπ
ελσζηαθνχ

λνκνζέηε

πεξί

νκνηφκνξθεο

θαη

απνηειεζκαηηθήο

έλλνκεο

πξνζηαζίαο θαηά ηηο δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ,
φπσο απηή θαζηεξψζεθε απφ ηηο ιεγφκελεο «Γηθνλνκηθέο Οδεγίεο» (Οδεγία
89/665/ΔΟΚ θαη 92/13/ΔΚ, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία 2007/66/ΔΚ
θαη ηζρχνπλ), ε νπνία επηηαγή ζε επίπεδν εζληθνχ δηθαίνπ πξαγκαηψλεηαη κε ηηο
δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 345 – 374 ηνπ βηβιίνπ IV ηνπ λ. 4412/2016, ζηηο δηαηάμεηο
ηνπ νπνίνπ ε ππφςε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ηνπ […] πηζαλνινγείηαη θαη’ αξρήλ
φηη εκπίπηεη ratione materiae θαηά ηα πξνιερζέληα.
15. Δπεηδή θαη ζε θάζε πεξίπησζε θξίζηκν ζηνηρείν, θαηά ηα
αλσηέξσ, απνηειεί ε ratione personae ππαγσγή ηνπ […] ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.
4412/2016, ήηνη ν ραξαθηεξηζκφο ηνπ σο αλαζέηνληνο θνξέα ή φρη, θξίζε πνπ
ζε θάζε πεξίπησζε δελ δχλαηαη λα ζπλαρζεί ζην παξφλ ζηάδην ηεο
πξνζσξηλήο έλλνκεο πξνζηαζίαο, αθνχ ζα πξέπεη λα εξεπλεζνχλ επί ηεο
νπζίαο νη ηζρπξηζκνί πεξί ηήξεζεο δηαδηθαζίαο ζηελ νπνία έρεη δηαζθαιηζηεί
επαξθήο

δεκνζηφηεηα

αλαθνξηθά

κε

ηελ

εθρψξεζε

ησλ

εηδηθψλ

ή

απνθιεηζηηθψλ δηθαησκάησλ ηνπ άξζξνπ 224 παξ. 3 ηνπ Ν. 4412/2016.
16. Δπεηδή, επέθεηλα σο γίλεηαη παγίσο δεθηφ απφ ηε λνκνινγία καο,
θαηαξρήλ ε Γηνίθεζε είλαη ειεχζεξε λα δηακνξθψλεη θαηά ηελ θξίζε ηεο ηνπο
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φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ζρεηηθά κε ηα πξνο πξνκήζεηα είδε, ππεξεζίεο ή έξγα,
θαζνξίδνληαο ηα εηδηθφηεξα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη ηηο αλάγθεο ηεο
Τπεξεζίαο απφ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή άπνςε, έρνληαο επξχηαην πεξηζψξην σο
πξνο ηελ επηινγή ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ ηεο δηαθήξπμεο. Με ηε δηαθήξπμε
εληνχηνηο δελ κπνξεί λα γίλεηαη επηινγή ηνπ δηθνλνκηθνχ θαζεζηψηνο επίιπζεο
ηεο επίδηθεο δηαθνξάο δηαθνξεηηθνχ απφ ην λφκηκν (ΔΑ ηΔ 1012/2009,
381/2008, 1130/2007). Γελ δχλαηαη δειαδή ε αλαζέηνπζα αξρή κε ηε
δηαθήξπμε λα απνθιείζεη ηελ εθαξκνγή ηνπ Ν.3886/2010 θαη αλαινγηθψο
εθαξκνδφκελνπ ηνπ Ν.4412/2016 πεξί παξνρήο έλλνκεο πξνζηαζίαο θαηά ην
ζηάδην πνπ πξνεγείηαη ηεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, αιιά νχηε θαη λα
ππαρζεί νηθεηνζειψο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ (ΓΔθΑζ 425/2011).
17. Δπεηδή, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 366 ηνπ Ν. 4412/2016
(ΦΔΚ Α’ 147/08.08.2016) νξίδεηαη φηη: «1.Η ΑΔΠΠ, κπνξεί, ύζηεξα από αίηεκα
ηνπ πξνζθεύγνληνο ή απηεπαγγέιησο θαη κεηά από θιήζε ηεο αλαζέηνπζαο
αξρήο πξν ηξηώλ (3) εκεξώλ, λα εθδώζεη πξάμε αλαζηνιήο εθηέιεζεο ηεο
πξνζβαιιόκελεο πξάμεο θαη λα νξίζεη ηα θαηάιιεια κέηξα έσο όηνπ απνθαλζεί
γηα ηελ πξνζθπγή θαη, πάλησο όρη πέξαλ ηεο πξνζεζκίαο πνπ νξίδεηαη ζηελ
παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 367 γηα ηελ έθδνζε απόθαζήο ηεο. 2. Με ηελ
απόθαζε ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ κπνξεί λα δηαηάζζνληαη πξνζσξηλά
κέηξα γηα λα επαλνξζσζεί ε εηθαδόκελε παξάβαζε ή λα απνηξαπεί ε δεκία ησλ
ζηγόκελσλ

ζπκθεξόλησλ,

ζηα

νπνία

ζπκπεξηιακβάλνληαη

κέηξα

πνπ

αλαζηέιινπλ ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο ή ηελ εθηέιεζε
νπνηαζδήπνηε απόθαζεο ιακβάλεη ε αλαζέηνπζα αξρή. 3. Η ΑΔΠΠ κπνξεί λα
απνθαζίζεη λα κε ρνξεγεζνύλ ηα πξνζσξηλά κέηξα ηεο πξνεγνύκελεο
παξαγξάθνπ αλ θξίλεη όηη, ύζηεξα από ζηάζκηζε όισλ ησλ ζπκθεξόλησλ πνπ
ελδέρεηαη λα δεκησζνύλ, θαζώο θαη ηνπ δεκόζηνπ ζπκθέξνληνο, νη πηζαλέο
αξλεηηθέο ζπλέπεηεο από ηε ρνξήγεζε ησλ πξνζσξηλώλ κέηξσλ είλαη
πεξηζζόηεξεο από ηα νθέιε …». Οκνίσο, δε, νξίδεηαη θαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 15 ηνπ Π.Γ. 39/2017 (ΦΔΚ Α’ 64/04.05.2017).
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18. Δπεηδή, ζχκθσλα κε ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ Ν.4412/2016,
επί ηνπ άξζξνπ 366 απηνχ, αλαθέξεηαη φηη: «Γίδεηαη ε δπλαηόηεηα ζηελ ΑΔΠΠ
λα δηαηάμεη πξνζσξηλά κέηξα πξνθεηκέλνπ λα µελ θαηαζηεί αιπζηηειήο ε
απνδνρή ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο ιόγσ ηεο πξνόδνπ ηεο δηαγσληζηηθήο
δηαδηθαζίαο».
19. Δπεηδή, νίθνζελ πξνθχπηεη φηη ε απφθαζε επί ηνπ αηηήκαηνο
αλαζηνιήο – ιήςεο πξνζσξηλψλ κέηξσλ, ζθνπεί λα απνηξέςεη ηε δεκηνπξγία
αλεπαλφξζσησλ θαηαζηάζεσλ ή δχζθνια αλαζηξέςηκσλ ιφγσ ηεο πξνφδνπ
ηνπ δηαγσληζκνχ. Δηέξσζελ, δελ ζα πξέπεη θαη ε ίδηα ε απφθαζε λα δεκηνπξγεί
ηέηνηεο θαηαζηάζεηο, νδεγψληαο ζε πιήξε ηθαλνπνίεζε ηνπ αζθαιηζηένπ
δηθαηψκαηνο, αθνχ ε ηζρχο ηεο είλαη πξνζσξηλή θαη δελ ζα πξέπεη λα επεξεάδεη
θαηά ηνχην ηελ απφθαζε επί ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο. ην πιαίζην απηφ,
ζθνπφο ηεο απφθαζεο επί αηηήκαηνο αλαζηνιήο – ιήςεο πξνζσξηλψλ κέηξσλ
είλαη ε δηαζθάιηζε ησλ ακθηζβεηνχκελσλ δηθαησκάησλ ησλ πξνζθεπγφλησλ
κέρξη ηελ νξηζηηθή θξίζε ηεο δηαθνξάο θαη εηδηθφηεξα ε ξχζκηζε κέρξη ηφηε κηαο
θαηάζηαζεο πξνο απνηξνπή επηθείκελνπ θηλδχλνπ ή αλεπαλφξζσηεο βιάβεο ή
δεκίαο.
20. Δπεηδή, ηα αλσηέξσ, άιισζηε, ζηνηρνχλ, θαηά ηα παγίσο
λνκνινγηαθψο γελφκελα δεθηά

θαη ππφ ην πξίζκα ηνπ πξντζρχζαληνο

λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ (Ν. 3886/2010), πνπ δελ δηαθνξνπνηείηαη ελ πξνθεηκέλσ
απφ ην ηζρχνλ πιαίζην ηνπ Ν. 4412/16, αλαθνξηθά κε ην ζχζηεκα παξνρήο
πξνζσξηλήο έλλνκεο πξνζηαζίαο, θαηά ην ζηάδην πνπ πξνεγείηαη ηεο ζχλαςεο
δεκνζίσλ

ζπκβάζεσλ,

ην

νπνίν

απνζθνπεί

ζηελ

πξνζηαζία

φζσλ

ελδηαθέξνληαη λα ηνπο αλαηεζνχλ δεκφζηεο ζπκβάζεηο, έλαληη ηεο βιάβεο ηελ
νπνία πθίζηαληαη ή ελδέρεηαη λα ππνζηνχλ απφ ηελ πηζαλνινγνχκελε εθ
κέξνπο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, παξάβαζεο δηαηάμεσλ ηνπ ελσζηαθνχ ή
εζληθνχ δηθαίνπ.
21. Δπεηδή, παξέπεηαη φηη πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη
γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ αηηήκαηνο αλαζηνιήο – νξηζκνχ πξνζσξηλψλ κέηξσλ
απνηεινχλ α) σο πξνο ην παξαδεθηφ ηνπ αηηήκαηνο αλαζηνιήο – πξνζσξηλψλ
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κέηξσλ, ην πξνδήισο παξαδεθηφ ηεο ππφ θξίζε πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο, β)
σο πξνο ην βάζηκν ηνπ αηηήκαηνο αλαζηνιήο – πξνζσξηλψλ κέηξσλ, ε
πηζαλνιφγεζε παξαβίαζεο θαλφλα ηνπ ελσζηαθνχ ή εζληθνχ δηθαίνπ γηα ηηο
δεκφζηεο ζπκβάζεηο θαη ηελ αλάγθε ιήςεο πξνζσξηλψλ κέηξσλ γηα ηελ άξζε
δπζκελψλ απφ ηελ παξάβαζε απηή απνηειεζκάησλ ή γηα ηελ απνηξνπή ηεο
δεκίαο ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ αηηνχληνο (βι. Ράηθν, Γίθαην Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ, 2014, ζει. 766 επνκ.), γ) ε χπαξμε βιάβεο ηνπ πξνζθεχγνληνο
σο ζηνηρείν ηνπ παξαδεθηνχ ηεο αίηεζεο, ζεκειηψλνληαο ην έλλνκν ζπκθέξνλ
ηνπ- ηεθκαηξφκελε απφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ αηηνχληνο σο δηαγσληδνκέλνπ ή
πξνηηζέκελνπ βάζεη αληηθεηκέλνπ δξαζηεξηφηεηαο θαη ξεηήο δήισζήο ηνπ λα
δηαγσληζζεί θαη δ) λα κελ πξνθχπηεη απφ ηε ζηάζκηζε φισλ ησλ ζπκθεξφλησλ
ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ πνπ ελδέρεηαη λα δεκησζνχλ, θαζψο θαη ηνπ
δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φηη νη πηζαλέο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο απφ ηε ρνξήγεζε
ησλ πξνζσξηλψλ κέηξσλ είλαη πεξηζζφηεξεο απφ ηα νθέιε.
22. Δπεηδή, ε πξνζθεχγνπζα ζηξέθεηαη θαηά ηνπ φξνπ ηεο παξ. 7
ηνπ άξζξνπ 15.1 ηεο δεκνζηεπζείζαο απφ 02.08.2018 θαη κε αξηζ.2018/S 147335687 ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Πξφζθιεζεο
Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο (1Ο ζηάδην) ηνπ […] γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ
θαηαζθεπήο έξγνπ «Δπέθηαζε Δπηβαηηθνχ Ληκέλα (Νφηηα Εψλε, Φάζε Α)»,
αηηνχκελε ηελ αθχξσζε / ηξνπνπνίεζε ηνπ. Δηδηθφηεξα, κε ηνλ φξν απηφλ
νξίδεηαη ζην άξζξν 15.1 πεξ. 7 ηεο σο άλσ Πξφζθιεζεο κε ηνλ νπνίν εηζάγεηαη
ιφγνο απνθιεηζκνχ/θξηηήξην επηινγήο ησλ δηαγσληδνκέλσλ «Να κελ έρεη
επηβιεζεί ζε βάξνο ηνπ ππνςεθίνπ ή ζε βάξνο ζπλδεδεκέλεο κ’ απηόλ εηαηξίαο
ή ζε βάξνο εηαηξίαο αλήθνπζαο ζηνλ ίδην όκηιν κε ηνλ ππνςήθην θύξσζε γηα
παξαβίαζε ησλ θαλόλσλ ηνπ ειεύζεξνπ αληαγσληζκνύ, ή λα κελ έρεη, ζην
πιαίζην θίλεζεο ζε βάξνο ηνπ δηαδηθαζίαο γηα παξαβίαζε ησλ θαλόλσλ ηνπ
ειεύζεξνπ αληαγσληζκνύ, απνδερζεί δεζκεύζεηο ή νξηζηηθή δηεπζέηεζε ηεο
ππόζεζεο ν ίδηνο ή ζπλδεδεκέλε κ’ απηόλ εηαηξία ή εηαηξία αλήθνπζα ζηνλ ίδην
όκηιν. ε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ε απαγόξεπζε απηή ηζρύεη γηα όια
ηα κέιε ηεο». Πεξαηηέξσ, ε πξνζθεχγνπζα αηηείηαη λα ζπκπιεξσζεί ε ππφ
θξίζε Πξφζθιεζε κε ηελ απαίηεζε πεξί ζπκπιήξσζεο Δπξσπατθνχ Δληαίνπ
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Δγγξάθνπ χκβαζεο θαη ηε ζαθή πξφλνηα ηεο ελ ιφγσ Πξφζθιεζεο γηα ηελ
εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 7 ηνπ Ν. 4412/2016, εθφζνλ δηαηεξεζεί
ηξνπνπνηεκέλνο ν αλσηέξσ φξνο, ζσξεχνληαο παξάιιεια ζηελ Πξνζθπγή ηεο
αίηεκα αλαζηνιήο – νξηζκνχ θαηάιιεισλ κέηξσλ έσο φηνπ θξηζεί απηή.
23. Δπεηδή, ελ πξνθεηκέλσ, ε πξνζθεχγνπζα ζηνηρεηνζεηεί ην έλλνκν
ζπκθέξνλ ηεο ζην γεγνλφο φηη δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ρψξν ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ
ππφ εμέηαζε δηαγσληζκνχ θαη πξνηίζεηαη λα ζπκκεηάζρεη ζε απηφλ, έρεη άκεζν,
ελεζηψο θαη πξνζσπηθφ έλλνκν ζπκθέξνλ, φπσο αθπξσζεί / ηξνπνπνηεζεί ν
ππφςε φξνο ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 15.1 ηεο ελ ιφγσ Πξφζθιεζεο, αθνχ
πθίζηαηαη δεκία θαη πιήηηεηαη ε ζπκκεηνρή ηεο ζηνλ δηαγσληζκφ απηφλ γηα ηνπο
αλαθεξφκελνπο ζηελ Πξνζθπγή ηεο ιφγνπο πεξί παξαβίαζεο ηνπ δηθαίνπ ησλ
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηνπ δηθαίνπ ηνπ αληαγσληζκνχ, ιφγνη πνπ ρξήδνπλ
ελδειερνχο έξεπλαο, εκπεξηέρνπλ δε θξίζε πνπ δε κπνξεί λα ζπλαρζεί ζην
πιαίζην ηεο πξνζσξηλήο πξνζηαζίαο (ΔΑ ηΔ 496/2011, ΓΔθΑζ 9/2015,
10/2015, 20/2015, 3520/15, 41/2015, 46/2015).
24. Δπεηδή, φπσο έρεη θξηζεί θαηά πάγηα λνκνινγία, ζην ζηάδην
εμέηαζεο ηνπ αηηήκαηνο αλαζηνιήο – πξνζσξηλψλ κέηξσλ, ε επηθαινχκελε εθ
κέξνπο ηνπ πξνζθεχγνληνο βιάβε, δένλ λα ζπλίζηαηαη φρη απιψο ζηελ
επίθιεζε παξαλνκίαο ή ζηελ θαηά γεληθφ ηξφπν επίθιεζε παξαβάζεσο
δηαθφξσλ δηαηάμεσλ νπνηνπδήπνηε επηπέδνπ αιιά ζε κία λνκηθή θαη
πξαγκαηηθή θαηάζηαζε, ε νπνία αλάγεηαη ζε πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά,
ζπγθεθξηκέλα θαη αξθνχλησο εμεηδηθεπκέλα, βάζεη ησλ νπνίσλ είηε απνθιείεηαη
είηε θαζίζηαηαη ππεξβνιηθά δπζρεξήο ε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ, είηε
πξνδηαγξάθεηαη άκεζα ή έκκεζα ην απνηέιεζκα ιφγσ αδπλακίαο ηνπ
πξνζθεχγνληνο

λα

εθπιεξψζεη

ηηο

απαηηνχκελεο

πξνυπνζέζεηο,

κε

απνηέιεζκα λα δεκηνπξγείηαη κηα πξνζσξηλά πξνζηαηεπηέα θαηάζηαζε πνπ λα
δηθαηνινγεί ηε ρνξήγεζε πξνζσξηλνχ κέηξνπ (ηΔ ΔΑ 147/2016, 1140, 1137,
977/2010, 1149/2009, 14/2006).
25. Δπεηδή, θαηά ηα πξνιερζέληα ε ππφ θξίζε Πξνζθπγή δελ
πηζαλνινγείηαη σο πξνδήισο απαξάδεθηε ή σο πξνδήισο αβάζηκε, ζε θάζε δε
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πεξίπησζε ηφζν ηα εηδηθφηεξα δεηήκαηα ηνπ παξαδεθηνχ ηεο ππφςε
Πξνζθπγήο, φζν θαη ε θξίζε επί ησλ νπζηαζηηθψλ δεηεκάησλ πνπ ηίζεληαη ζε
απηήλ, ζα θξηζνχλ κε ηελ έθδνζε ηεο νξηζηηθήο απφθαζεο θαη δελ δχλαληαη λα
αληηκεησπηζζνχλ ζην πιαίζην ηεο πξνζσξηλήο έλλνκεο πξνζηαζίαο.
26. Δπεηδή, ε δεκία ηεο πξνζθεχγνπζαο, ηνπ […] αιιά θαη ησλ
ππνινίπσλ ζπκκεηερφλησλ εθ ηεο ζπλέρηζεο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ζε
πεξίπησζε ηπρφλ αθχξσζεο ηεο πξνζβαιιφκελεο είλαη πξφδειε, αθνχ ζα έρεη
σο απνηέιεζκα ηελ αθχξσζε ησλ επφκελσλ πξάμεσλ ηνπ […] γηα ηνλ ππφ
θξίζε δηαγσληζκφ, νδεγψληαο ζε θαζπζηέξεζε ηνπ ππφςε έξγνπ.
27. Δπεηδή, σο πξφζθνξν θαη ζπγρξφλσο αλαγθαίν θαη ελ ζηελή
ελλνία αλαινγηθφ, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηαθηλδπλεπφκελσλ σο άλσ
ζπκθεξφλησλ, δηαζθαιηζηηθφ κέηξν είλαη ε, έσο θαη ηελ έθδνζε απφθαζεο επί
ηεο Πξνζθπγήο, αλαζηνιή πξνφδνπ ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο.
28. Δπεηδή, θαη’αθνινπζίαλ ησλ αλσηέξσ, πιεξνχηαη ε ratio ηεο
δηάηαμεο γηα ηε ρνξήγεζε αλαζηνιήο – νξηζκνχ πξνζσξηλψλ κέηξσλ θαηά ηα
πξνιερζέληα (βι. ζθέςεηο 8 θαη 9), ε νπνία ζθνπεί ζηελ απνηξνπή
αλεπαλφξζσησλ θαηαζηάζεσλ ή δχζθνια αλαζηξέςηκσλ ιφγσ ηεο πξνφδνπ
ηνπ δηαγσληζκνχ.
29.

Δπεηδή,

επέθεηλα

λνκίκσο

εηθάδεηαη

φηη

πιεξνχληαη

νη

πξνυπνζέζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ αηηήκαηνο αλαζηνιήο –
νξηζκνχ πξνζσξηλψλ κέηξσλ, θαηά ηα πξνιερζέληα (βι. ζθέςε 10), ελψ ε ππφ
εμέηαζε Πξνζθπγή δελ πηζαλνινγείηαη σο πξνδήισο απαξάδεθηε ή αβάζηκε,
ηα δε εηδηθφηεξα δεηήκαηα παξαδεθηνχ θαη βαζηκφηεηαο ζα θξηζνχλ κε ηελ
νξηζηηθή απφθαζε επί ηεο ππφ θξίζε Πξνζθπγήο.
30. Δπεηδή, ζε θάζε πεξίπησζε θαηά ηελ θξίζε ηνπ παξφληνο
Κιηκαθίνπ πθίζηαληαη εθείλεο νη πεξηζηάζεηο, ζχκθσλα κε ηα πξναλαθεξφκελα,
πξνθεηκέλνπ λα ρνξεγεζεί αλαζηνιή ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο – νξηζκνχ
πξνζσξηλψλ κέηξσλ.
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31. Δπεηδή, κε ηελ απφ 20.08.2018 επηζηνιή ηνπ ν […] αηηήζεθε
φπσο παξαζηαζεί θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ αηηήκαηνο αλαζηνιήο – νξηζκνχ
πξνζσξηλψλ

κέηξσλ

ηεο

ππφςε

Πξνζθπγήο,

πξνο

πιήξσζε

ηεο

ζπληαγκαηηθήο επηηαγήο ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο πξνεγνχκελεο αθξφαζεο ηνπ
δηνηθνχκελνπ ηνπ άξζξνπ 20 παξ. 2 ηνπ πληάγκαηνο.
32. Δπεηδή, ζχκθσλα κε ην λ. 4412/2016 θαη ην Π.Γ. 39/2018 ε
δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο Πξνζθπγήο απφ ηελ Α.Δ.Π.Π. δε δηεμάγεηαη ζε δεκφζηα
ζπλεδξίαζε (ζπδήηεζε), αιιά ελ ζπκβνπιίσ, ρσξίο λα παξίζηαληαη ηα κέξε (βι.
Πξαθηηθφ πλεδξίαζεο θαη Γλσκνδφηεζεο ππ’ αξηζ. 51/2017 ηνπ .η.Δ.), ζε
θάζε πεξίπησζε ε δηαδηθαζία πνπ θαζηεξψλεη ην αλσηέξσ ζεζκηθφ πιαίζην πνπ
δηέπεη ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ νξγάλσζε ηεο Α.Δ.Π.Π. είλαη απηή ηνπ έγγξαθνπ
ηχπνπ αλαθνξηθά κε ηελ εμέηαζε ησλ πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ.
33. Δπεηδή, πεξαηηέξσ, ζηελ ππφ θξίζε πεξίπησζε ε αμίσζε ηνπ
αλαζέηνληνο θνξέα γηα ιπζηηειή θαη απνηειεζκαηηθή δηαηχπσζε ησλ απφςεψλ
ηνπ πιεξνχηαη κε ηελ ππ’ αξηζ. 1061/2018 Πξάμε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ 5 νπ
Κιηκαθίνπ, κε ηελ νπνία δίδεηαη πξνζεζκία πξνο απνζηνιή, εγγξάθσο, ησλ
απφςεσλ ηνπ […] αλαθνξηθά κε ηελ ππφ εμέηαζε Πξνζθπγή, ην δε δηθαίσκα
πξνεγνχκελεο αθξφαζεο επηβάιιεη κελ ζηε Γηνίθεζε λα θαιέζεη θάζε
ελδηαθεξφκελν λα εθζέζεη ηηο απφςεηο ηνπ πξηλ πξνβεί ζηελ έθδνζε δπζκελνχο
γηα ηα ζπκθέξνληά ηνπ δηνηθεηηθήο πξάμεο, δελ επηβάιιεη φκσο θαη ηελ
απηνπξφζσπε ή δη’ εθπξνζψπνπ παξάζηαζε ελψπηνλ ησλ ζπλεδξηάζεσλ θαηά
ηηο νπνίεο δηαηππψλνληαη γλσκνδνηήζεηο ή ιακβάλνληαη νη ηειηθέο απνθάζεηο
ηεο Γηνίθεζεο (.η.Δ 3768/2003).
34. Δπεηδή, θαηφπηλ ησλ αλσηέξσ ην ππνβιεζέλ αίηεκα αλαζηνιήο
ζα πξέπεη λα γίλεη δεθηφ θαη λα αλαζηαιεί ε πεξαηηέξσ πξφνδνο ηεο
δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο.

Για ηοσς λόγοσς ασηούς
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Αριθμός απόθαζης: Α 375 /2018

Γέρεηαη ην αίηεκα αλαζηνιήο – νξηζκνχ πξνζσξηλψλ κέηξσλ ηεο
πξνζθεχγνπζαο.
Αλαζηέιιεη ηελ πεξαηηέξσ πξφνδν ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο ηεο
δεκνζηεπζείζαο απφ 02.08.2018 θαη κε αξηζ.2018/S 147-335687 ζηελ Δπίζεκε
Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο
(1Ο ζηάδην) ηνπ Ο.Λ.Π. γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ θαηαζθεπήο έξγνπ «Δπέθηαζε
Δπηβαηηθνχ Ληκέλα (Νφηηα Εψλε, Φάζε Α), κέρξη ηελ έθδνζε απφθαζεο επί ηεο
Πξνδηθαζηηθήο Πξνζθπγήο.

Κξίζεθε θαη απνθαζίζηεθε ζηνλ Άγ. Ησάλλε Ρέληε, ζηηο 23 Απγνχζηνπ,
ζπληάρζεθε απζεκεξφλ απφ ηνλ Δηζεγεηή θαη εθδφζεθε ζηηο 23 Απγνχζηνπ
2018.

Ο Πρόεδρος

Η Γραμμαηέας

Κωνζηανηίνος Πολ. Κορομπέλης

Γεωργία Παν. Νηεμερούκα
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