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ΑΠΟΦΑΣΗ 22/2017
Το Β’ ΚΛΙΜΑΚΙΟ Α.Ε.Π.Π., αποτελούµενο από τον Προεδρεύοντα, Στυλιανό
Μαυρίδη και τα µέλη, Νικόλαο Σαββίδη (Εισηγητή) και Γερασιµούλα – Μαρία
∆ρακονταειδή επί της µε Γεν. Αριθ. Κατ. ΑΕΠΠ 41/18-8-2017 και Ειδ. Αριθ. Κατ.
II/6/18-8-2017 Προδικαστικής Προσφυγής του οικονοµικού φορέα µε την
επωνυµία «………»
κατά της Αναθέτουσας Αρχής µε
την
επωνυµία
«……………………..».
Έχοντας λάβει υπόψη:
α. Τις διατάξεις:
αα) των άρθρων 353, 355, 360, 362, 363, 364, 365, 366 και 367 του Ν.
4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών, προσαρµογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» (ΦΕΚ Α’ 147/ 08.08.2016), όπως
ισχύει,
ββ) των άρθρων 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 18 και 20 του Π.∆. 39/2017 «Κανονισµός
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών» (ΦΕΚ Α’ 64/4.5.2017),
β. Της από 18.08.2017, µε αποστολή της στην ΑΕΠΠ την 18-08-2017 µε
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και κατάθεσής της στον ηλεκτρονικό τόπο διενέργειας
του διαγωνισµού (ΕΣΗ∆ΗΣ µε α/α: 44732) την 18.08.2017 (µε Γεν. Αριθ. Κατ.
ΑΕΠΠ 41/18-8-2017 και Ειδ. Αριθ. Κατ. II/6/18-8-2017) και χρέωσής της στο Β’
Κλιµάκιο ΑΕΠΠ µε το από 24.08.2017 ενηµερωτικό ηλεκτρονικό µήνυµα της
Γραµµατείας του Β’ Κλιµακίου, Προδικαστικής Προσφυγής του οικονοµικού φορέα
µε την επωνυµία «……………..» κατά της Αναθέτουσας Αρχής µε την επωνυµία
«…………………..» και κατά των όρων της ∆ιακήρυξης του ∆ιαγωνισµού (αρ.
διακήρυξης ….. 21/07/2017-Αρ. Πρωτ.: …………/2017 (α/α ΕΣΗ∆ΗΣ: ………..)) του
……………………….. για την προµήθεια µε τίτλο: «ΜΟΝΑ∆Α ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟ
……………………………. ∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 8.000 Κ.Μ. ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ»,
µε αντικείµενο την προµήθεια, εγκατάσταση, θέση σε δοκιµαστική λειτουργία και
κανονική λειτουργία – συντήρηση για 6 έτη προκατασκευασµένης µονάδας

αφαλάτωσης υφάλµυρου ύδατος, τύπου Αντίστροφης Ώσµωσης (R.O.),
δυναµικότητας
επεξεργασµένου
νερού
8.000m3/ηµέρα,
συνολικού
προϋπολογισµού 7.458.835,6 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%.
γ. Την µε αρ. Πρωτ. Οικ./142/23.08.2017 Πράξη µε αρ. 4/2017 του Προέδρου του
Β’ Κλιµακίου ΑΕΠΠ, µε την οποία, µεταξύ άλλων, α) ορίστηκε ηµεροµηνία
εξέτασης της ως άνω Προδικαστικής Προσφυγής η 7/9/2017, και ώρα η 13.30
στην έδρα της Α.Ε.Π.Π., Λεωφόρος Θηβών 198, Αγ. Ιωάννης Ρέντη, Κτίριο Κεράνη
5ος όροφος, β) ορίστηκε το µέλος του Β’ Κλιµακίου ΑΕΠΠ, Νικόλαος Σαββίδης,
Εισηγητής, δυνάµει του άρθρου 12 του Π.∆. 39/2017, ήτοι ανέλαβε όπως έως την
ως άνω ορισθείσα ηµέρα εξέτασης συντάξω, προσκοµίσει και παρουσιάσει ενώπιον
του Κλιµακίου εισήγηση µε πρότασή του για τη νοµική και ουσιαστική βασιµότητα
της προσφυγής µετά συνοπτικής εκθέσεως των δεδοµένων που ελήφθησαν υπόψη
για την προτεινόµενη εισήγηση έως την ως άνω ηµέρα εξέτασης και στην οποία
εµπεριέχεται
και
Κλήση
της
Αναθέτουσας
Αρχής
µε
την
επωνυµία «………………………….» , όπως καταθέσει τις απόψεις της µεταξύ άλλων και
επί της υπό κρίση Προδικαστικής προσφυγής και υπόµνηση για τις κατά Νόµο
υποχρεώσεις της.
δ. Την κοινοποίηση της πιο πάνω Πράξης και Κλήσης στην Προσφεύγουσα εταιρεία
και την Αναθέτουσα Αρχή µε το από 24.08.2017 ηλεκτρονικό µήνυµα της
Γραµµατείας του Β’ Κλιµακίου ΑΕΠΠ.
ε. Τον σχηµατισθέντα φάκελο της υπόθεσης, που µου ανακοινώθηκε.
στ. Τις επί της Προσφυγής από 28-08-2017 Απόψεις της Αναθέτουσας Αρχής, ήτοι
του………………….., που εµπεριέχονται στο µε αρ. πρωτ. 26105/28-08-2017
έγγραφο του Προϊσταµένου του Τµήµατος Προµηθειών του άνω …………….
ζ. Τα επί της Προσφυγής από 28-8-2017 και 01-09-2017 Υποµνήµατα που
κατέθεσε η προσφεύγουσα στο ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισµού.
η. Την από 06.09.2017 Εισήγηση του µέλους του Β’ Κλιµακίου ΑΕΠΠ, Νικολάου
Σαββίδη συνήλθε και διασκέφτηκε στις 07-09-2017 στην Αίθουσα του Β’ Κλιµακίου
ΑΕΠΠ στην έδρα του για να εξετάσει την υπό κρίση προδικαστική προσφυγή
και αφού άκουσε τον Εισηγητή,
µελέτησε τα σχετικά έγγραφα,
σκέφτηκε κατά το Νόµο
Ι. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
1.

Με τη µε αριθ. …../2017 (Αριθ. πρωτ. …………../21.7.2017) ∆ιακήρυξη του
…………………. (Αναθέτουσα Αρχή), προκηρύχτηκε ∆ιεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός
∆ιαγωνισµός, σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρ. 27 Ν. 4412/16 για την προµήθεια,
εγκατάσταση, θέση σε δοκιµαστική λειτουργία και κανονική λειτουργία – συντήρηση
για 6 έτη προκατασκευασµένης µονάδας αφαλάτωσης υφάλµυρου ύδατος, τύπου
Αντίστροφης
Ώσµωσης
(R.O.),
δυναµικότητας
επεξεργασµένου
νερού
8.000m3/ηµέρα, στο……………………., συνολικού προϋπολογισµού που ανέρχεται στο
ποσό των 7.458.835,6 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% % (προϋπολογισµός χωρίς
ΦΠΑ: € 6.015.190 ΦΠΑ : € 1.443.645,60), µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µε καταληκτική ηµεροµηνία
παραλαβής προσφορών στις 11.9.2017 και ηµεροµηνία αποσφράγισης αυτών τέσσερις
εργάσιµες µέρες µετά.

2.

Το πλήρες κείµενο της επίµαχης ∆ιακήρυξης, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα
στη σελίδα 8 της ∆ιακήρυξης που δεν αµφισβητήθηκαν από την Προσφεύγουσα,
καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ)
την 27.07.2017, καταχωρήθηκε δε ακόµη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. :
http://www.promitheus.gov.gr , (α/α ΕΣΗ∆ΗΣ:……………….). Προκήρυξη (περίληψη της
∆ιακήρυξης) δηµοσιεύθηκε και στον Ελληνικό Τύπο, σύµφωνα µε το άρθρο 66 του Ν.
4412/2016 : σε δύο(2) ηµερήσιες οικονοµικές εφηµερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας,
σε δύο(2) ηµερήσιες τοπικές εφηµερίδες και σε µία(1)εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα.
Η προκήρυξη (περίληψη της ∆ιακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον
ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ) και καταχωρήθηκε στο
διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :www.
……………..gov.gr στην διαδροµή : …………….. ► ∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ-∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ. Τέλος η
επίµαχη διακήρυξη απεστάλη µε ηλεκτρονικά µέσα για δηµοσίευση στις 21.07.2017
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δηµοσιεύτηκε στις 26.7.2017
µε αριθµό δηµοσίευσης 2017/s/141-………………...

3.

Η Προσφεύγουσα, στην υπό κρίση Προσφυγή της, δήλωσε ότι έλαβε
πραγµατική γνώση του περιεχοµένου της ∆ιακήρυξης στις 09.08.2017 από τη
διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.

4.

Η Προσφεύγουσα κατέθεσε στις 18.08.2017 στον διαδικτυακό τόπο του
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.) την υπό
κρίση Προσφυγή της, η οποία κοινοποιήθηκε µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
στην Α.Ε.Π.Π. αυθηµερόν.

5.

Με την υπό κρίση Προσφυγή της, η Προσφεύγουσα, στρέφεται κατά της
νοµιµότητας της ∆ηµοσίευσης της ∆ιακήρυξης, κατά των κριτηρίων τεχνικής και
επαγγελµατικής ικανότητας και αυτών οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας
των οικονοµικών φορέων, κατά της παράνοµης παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής
να παρατείνει την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού και κατά της ασάφειας
µέρους των τεχνικών περιγραφών του συστήµατος επεξεργασίας νερού, για το οποίο
ζητείται από τους οικονοµικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορά, έτσι που καθιστούν
αδύνατο το σχεδιασµό του προσφερόµενου συστήµατος και αποκλείουν την υποβολή
προσφοράς κατά παράβαση µεταξύ άλλων των άρθρων 65 και 66 παρ. 3, 75 παρ.1 και
3, 121 παρ. 5 του Ν.4412/16 και κατά παράβαση της αρχής της διαφάνειας και της
ίσης µεταχείρισης και της ανάπτυξης υγιούς ανταγωνισµού, προς βλάβη και της
Προσφεύγουσας, αλλά και του ∆ηµοσίου συµφέροντος.

6.

Πιο συγκεκριµένα, η Προσφεύγουσα στρέφεται:
α) κατά της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής
αα) να επαναδηµοσιεύσει την ∆ιακήρυξη στην Υπηρεσία Εκδόσεων της ΕΕ, καθώς
εξέδωσε αυτήν σε ορθή επανάληψη µε την κατά την 09-08-2017 ανάρτηση αυτής
και του συνόλου των συµβατικών τευχών στο ΕΣΗ∆ΗΣ,
ββ) να περιλάβει τις ορθές πληροφορίες για την προδικαστική προστασία των
διαγωνιζοµένων και
γγ) να περιλάβει όλες τις πληροφορίες που περιέχονται στο Παράρτηµα V του
Προσαρτήµατος Α’ του Ν. 4412/16, παραπονείται δε για παράβαση ουσιώδους
τύπου λόγω µη νόµιµης δηµοσίευσης της επίµαχης ∆ιακήρυξης,
β) κατά των κριτηρίων τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας της επίµαχης
διακήρυξης και ιδίως των άρθρων 2.2.6 εδ. α’ και γ’, διότι δεν συνδέονται

αντικειµενικά και κατ’ ανάλογο τρόπο µε το ζητούµενο στην διακήρυξη αντικείµενο
και εποµένως δηµιουργούν αναιτιολόγητο αποκλεισµό, νοθεύουν τον υγιή
ανταγωνισµό και αποκλείουν την συµµετοχή της προσφεύγουσας στον
διαγωνισµό,
γ) κατά των κριτηρίων οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας και
συγκεκριµένα της παραγράφου 2.2.5 της επίµαχης διακήρυξης, διότι
«φωτογραφίζουν» συµµετέχοντες µε ιδιαίτερα προσόντα, που δεν συνδέονται
αντικειµενικά και κατ’ ανάλογο τρόπο µε το ζητούµενο στην διακήρυξη
αντικείµενο,
δ) κατά της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής να παρατείνει την καταληκτική
προθεσµία
υποβολής
προσφορών,
παρά
την
επαναδηµοσίευση
των
τροποποιηµένων τευχών της επίµαχης δηµοσίευσης την 09.08.2017 στο ΕΣΗ∆ΗΣ,
κατά παράβαση των αρχών της δηµοσιότητας και διαφάνειας και
ε) κατά των ασαφειών των τευχών που καθιστούν αδύνατη την υλοποίηση της
σύµβασης κατά παράβαση των επιταγών για σαφήνεια και ακρίβεια των όρων που
πρέπει να περιέχει η ∆ιακήρυξη και, µετά ταύτα, ζητεί την ακύρωση της επίµαχης
∆ιακήρυξης και των συνοδευτικών αυτής τευχών.
ΙΙ. ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑ∆ΕΚΤΟΥ
7.

Επειδή η Α.Ε.Π.Π. είναι αρµόδια βάσει συνολικού ποσού της ∆ιακήρυξης
του διαγωνισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 1 περ. α) του Π∆ 39/2017 και του άρθρου
345 παρ. 1 του Ν. 4412/2016.

8.

Επειδή η Α.Ε.Π.Π. είναι και κατά χρόνο αρµόδια, όπως προκύπτει από τον
συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 4 παρ.2, 5 περ. γ), 38 παρ. 7, 61 παρ. 1, 66
παρ. 1, 120, 379 παρ.7 του Ν. 4412/2016. Συγκεκριµένα, η ∆ιακήρυξη αναφέρει ότι ο
διαγωνισµός είναι Ηλεκτρονικός ∆ιεθνής ∆ηµόσιος Ανοιχτός, λαµβάνοντας υπόψη ότι
ο ∆ήµος ………………., εµπίπτει στην κατηγορία των Αναθετουσών Αρχών του Ν.
4412/2016 κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 περ. 1), 2), 3) και 4) και ως εκ
τούτου το κατώτατο όριο για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και υπηρεσιών, όπως η
προκείµενη, είναι το ποσό των διακοσίων εννιά χιλιάδων ευρώ (209.000,00 €), όπως
ρητά ορίζεται στο άρθρο 5 περ. γ) του Ν. 4412/2016. Συναφώς η Αναθέτουσα Αρχή,
σε εφαρµογή του άρθρου 61 του Ν. 4412/2016 , το οποίο ορίζει ότι «Για
συµβάσεις άνω των ορίων, ως χρόνος έναρξης της ανοιχτής διαδικασίας...νοείται
η ηµεροµηνία αποστολής της σχετικής προκήρυξης σύµβασης στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της Ένωσης...», απέστειλε ηλεκτρονικά την διακήρυξη για δηµοσίευση την
21.07.2017 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δηµοσιεύτηκε στις
26.7.2017 µε αριθµό δηµοσίευσης 2017/s/141- ………………, ως εκ τούτου, η Α.Ε.Π.Π.
είναι χρονικά αρµόδια να επιληφθεί της υπό κρίση κατατεθείσας προδικαστικής
προσφυγής, κατά τα οριζόµενα στην παρ. 7 του άρθρου 379 του Ν. 4412/2016, όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει, εφόσον η διαγωνιστική διαδικασία εκκίνησε σε χρόνο
µεταγενέστερο από την 26η Ιουνίου 2017.

9.

Επειδή η προσφυγή έχει ασκηθεί µε χρήση του τυποποιηµένου εντύπου που
παρατίθεται στο Παράρτηµα Ι, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 8 του Π∆ 39/2017
και της παρ. 2 του άρθρου 362 του Ν. 4412/2016.

10.

Επειδή έχει καταβληθεί το νόµιµο παράβολο, σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ.
2 του Π∆ 39/2017 και το άρθρο 363 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 (ηλεκτρονικό
παράβολο µε κωδικό 160914150957 1017 0064, που πληρώθηκε εµπρόθεσµα την 1808-2017, σύµφωνα µε την από 18-08-2017 επικυρωµένη εκτύπωση πληρωµής αυτού,
και την µε αρ. πρωτ. από 18-08- 2017 βεβαίωση της αρµόδιας υπαλλήλου της ΑΕΠΠ

ότι ήλεγξε και δέσµευσε το πιο πάνω παράβολο), ποσού δεκαπέντε χιλιάδων Ευρώ
(15.000,00 €), δεδοµένου ότι η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό
των 7.458.835,6 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: €
6.015.190 ΦΠΑ : € 1.443.645,60).
11.

Επειδή η προσφυγή έχει κατατεθεί εµπρόθεσµα σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στο άρθρο 4 παρ. 1 περ. γ) του Π∆ 39/2017 και το άρθρο 361 παρ. 1 περ. γ) του Ν.
4412/2016, δεδοµένου ότι η προθεσµία έληγε 10 ηµέρες από την πλήρη ή την
πραγµατική γνώση από τον Προσφεύγοντα των όρων της διακήρυξης κατά των
οποίων στρέφεται, γνώση που έλαβε χώρα, όπως ο ίδιος ο Προσφεύγων δηλώνει στην
υπό κρίση προσφυγή του, την 09- 08-2017, ηµεροµηνία η οποία σε κάθε περίπτωση
βρίσκεται εντός της προθεσµίας των τεκµαιρόµενων (15) ηµερών από τη δηµοσίευση
της προκήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ, εποµένως εντός της προθεσµίας που έληγε για την
προσφεύγουσα την 19-8-2017.

12.

Επειδή, κατά την έννοια του άρθρου 3 του Π∆ 39/2017 και του άρθρου 360
του Ν. 4412/2016) η προσφεύγουσα ασκεί την υπό κρίση Προσφυγή κατά της
προσβαλλόµενης ∆ιακήρυξης, επικαλούµενη βλάβη από συγκεκριµένους όρους της και
παραλείψεις της αναθέτουσας Αρχής κατά τη διαγωνιστική διαδικασία, που
παραβιάζουν κατά την άποψή της τους κανόνες που αφορούν τις 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 την συµµετοχή του στον διαγωνισµό, ασκεί εποµένως την υπό κρίση
Προσφυγή µε έννοµο συµφέρον.
Παραδεκτά εποµένως φέρεται προς εξέταση ενώπιον µας.
ΙΙΙ. ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

13.

Επειδή, σύµφωνα µε το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4412/16 «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».

14.

Επειδή, στο άρθρο 65 παρ. 1-3 του ίδιου Ν. 4412/16 ορίζεται ότι: «…Οι
προκηρύξεις και οι γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στα άρθρα 62, 63 και 64
περιλαµβάνουν τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Παράρτηµα V του
Προσαρτήµατος Α΄ υπό τη µορφή τυποποιηµένων εντύπων, συµπεριλαµβανοµένων
και των τυποποιηµένων εντύπων για τα διορθωτικά. 2. Οι προκηρύξεις και οι
γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στα άρθρα 62 έως 64 συντάσσονται, διαβιβάζονται
µε ηλεκτρονικά µέσα στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης και δηµοσιεύονται,
σύµφωνα µε το Παράρτηµα VIII του Προσαρτήµατος Α΄. …». Περαιτέρω, στο
Παράρτηµα V του Προσαρτήµατος Α’ στο τµήµα Γ’ ορίζεται ότι στις πιο πάνω
γνωστοποιήσεις περιλαµβάνονται µεταξύ άλλων και οι κάτωθι πληροφορίες: «… 1. Οι
προϋποθέσεις συµµετοχής, στις οποίες περιλαµβάνονται: α) όπου ενδείκνυται,
διευκρίνιση αν πρόκειται για δηµόσια σύµβαση που µπορεί να ανατεθεί µόνο σε
προστατευόµενα εργαστήρια ή να εκτελεστεί µόνο στο πλαίσιο προγραµµάτων
προστατευµένων θέσεων εργασίας· β) όπου ενδείκνυται, διευκρίνιση του κατά πόσον
η παροχή της υπηρεσίας ανατίθεται αποκλειστικά, βάσει διατάξεων νόµου ή
διοικητικών πράξεων, σε µια συγκεκριµένη επαγγελµατική κατηγορία· µνεία της
σχετικής διάταξης νόµου ή διοικητικής πράξης· γ) κατάλογος µε σύντοµη περιγραφή
των κριτηρίων που αφορούν την προσωπική κατάσταση των οικονοµικών φορέων τα
οποία ενδέχεται να επιφέρουν τον αποκλεισµό τους και των κριτηρίων επιλογής·
ελάχιστο επίπεδο ή ελάχιστα επίπεδα ικανοτήτων που ενδεχοµένως απαιτούνται·

αναφορά των απαιτούµενων πληροφοριών (υπεύθυνες δηλώσεις, τεκµηρίωση). 2.
∆ιεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή διεύθυνση διαδικτύου στην οποία θα
υπάρχει ελεύθερη, πλήρης, άµεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύµβασης.
Όταν δεν διατίθεται ελεύθερη, πλήρης, άµεση και δωρεάν πρόσβαση για τους λόγους
που αναφέρονται στο τρίτο, τέταρτο, πέµπτο και έκτο εδάφια της παρ. 1 του άρθρου
67, υποδεικνύεται ο τρόπος µε τον οποίο µπορούν να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα
σύµβασης. […]7. Περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης: φύση και έκταση των έργων,
φύση και ποσότητα ή αξία των προµηθειών, φύση και έκταση των υπηρεσιών. Εάν η
σύµβαση διαιρείται σε τµήµατα, οι σχετικές πληροφορίες παρέχονται για κάθε τµήµα.
Κατά περίπτωση, περιγραφή τυχόν προαιρέσεων. […] 11. Οι προϋποθέσεις
συµµετοχής, στις οποίες περιλαµβάνονται: α)… β) … γ) κατάλογος µε σύντοµη
περιγραφή των κριτηρίων που αφορούν την προσωπική κατάσταση των οικονοµικών
φορέων τα οποία ενδέχεται να επιφέρουν τον αποκλεισµό τους και των κριτηρίων
επιλογής· ελάχιστο επίπεδο ή ελάχιστα επίπεδα ικανοτήτων που ενδεχοµένως
απαιτούνται· αναφορά των απαιτούµενων πληροφοριών (υπεύθυνες δηλώσεις,
τεκµηρίωση). […] 25. Επωνυµία και διεύθυνση του αρµοδίου οργάνου για τις
διαδικασίες προσφυγής και, κατά περίπτωση, διαµεσολάβησης. Ακριβείς πληροφορίες
όσον αφορά τις προθεσµίες υποβολής των προσφυγών ή, ενδεχοµένως, επωνυµία,
διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου και τηλεοµοιοτυπίας καθώς και διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου της υπηρεσίας από την οποία µπορούν να λαµβάνονται
αυτές οι πληροφορίες. …». Κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων έχει κριθεί ότι για
παραλείψεις που δεν συνιστούν ουσιώδεις νοµικές πληµµέλειες, ιδίως ενόψει, όπως
στον υπό κρίση διαγωνισµό, δηµοσίευσης του πλήρους κειµένου της ∆ιακήρυξης εκτός
αλλού και στην επίσηµη ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής και κατ’ αποτέλεσµα,
µέσω της εν λόγω διαδικτυακής ανάρτησης, παρασχέθηκε σε κάθε ενδιαφερόµενο η
δυνατότητα της δωρεάν και άµεσης πρόσβασης στο αναλυτικό περιεχόµενο της
διακήρυξης και στους επίµαχους όρους αυτής, θα µπορούσε δηλαδή κάθε υποψήφιος
ανάδοχος, επιδεικνύοντας ένα εύλογο ενδιαφέρον, να επισκεφθεί την επίσηµη
ιστοσελίδα της αναθέτουσας Αρχής, προκειµένου να διαπιστώσει αν πράγµατι είχε
αναρτηθεί σ’ αυτήν το πλήρες κείµενο της διακήρυξης, περαιτέρω δε, σε αρνητική
περίπτωση, θα µπορούσε να επικοινωνήσει µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µε
το Τµήµα Προµηθειών της Αναθέτουσας Αρχής και να λάβει τις αναγκαίες
πληροφορίες, συνεκτιµώµενου επιπροσθέτως του γεγονότος ότι στον υπό κρίση
διαγωνισµό ήδη συµµετείχαν µε ερωτήµατα και αιτήµατα για επισκέψεις και επί τόπου
αυτοψία στον τόπο της προµήθειας συνολικά πέντε επιχειρήσεις, δεν επέρχεται
νόθευση του ελεύθερου και υγιούς ανταγωνισµού και παραβίαση των αρχών της
διαφάνειας και της ίσης µεταχείρισης των συµµετεχόντων (Ελ Συν. VI Τµ. 23/2014,
2641/2013, 2498, 2497, 1506, 891/2012). Αντίθετα, έχει κριθεί ότι οι αρχές αυτές
πλήττονται, όταν δεν τηρούνται οι διατυπώσεις δηµοσιότητας, σε περιπτώσεις που
κατά την διάρκεια διενέργειας του διαγωνισµού µεταβάλλονται ουσιώδη στοιχεία που
αφορούν στη συµµετοχή των υποψήφιων αναδόχων, όπως π.χ. όταν µετατίθεται η
ηµεροµηνία υποβολής προσφορών και διενέργειας του διαγωνισµού (Ελ Συν. VI Τµ.
14/2013) ή όταν µαταιώνεται διαγωνισµός και επαναλαµβάνεται σε µεταγενέστερη
ηµεροµηνία, παρόλο που στην αρχική διακήρυξη προβλεπόταν τέτοια δυνατότητα
στην αναθέτουσα Αρχή (ΣτΕ Ασφ 727/2005, ΝΟΜΟΣ) (Ελ. Συν. ΣΤ’ 60/2013
ΝΟΜΟΣ). Σε κάθε περίπτωση νέο, αυτοτελή διαγωνισµό ως προς τον οποίο οφείλουν
να τηρούνται όλες οι διατυπώσεις δηµοσιότητας συνιστά ο επαναληπτικός διαγωνισµός
(βλ. Ελ. Συν. Αποφ. VI Tµ. 705/2013, 29 και 2654/2012, 466, 476, 1249, 1647,
1780/2011).
15.

Επειδή, στο άρθρο 360 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 και στο άρθρο 3 παρ. 1
του Π.δ. 39/2017 ορίζεται ότι «…Κάθε ενδιαφερόµενος ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον
να του ανατεθεί συγκεκριµένη σύµβαση του νόµου 4412/2016 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
του ανωτέρω νόµου ένδικων βοηθηµάτων, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή

ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής».
Κατά την έννοια των διατάξεων αυτών και κατά τα γενόµενα δεκτά και υπό το πρίσµα
του προϊσχύσαντος νοµοθετικού πλαισίου (Ν. 3886/2010), που δεν διαφοροποιείται εν
προκειµένω και στο ισχύον πλαίσιο (Ν. 4412/2016), αν ο ενδιαφερόµενος ασκήσει
Προδικαστική Προσφυγή κατά παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής να εφαρµόσει τις
ισχύουσες διατάξεις περί δηµοσιότητας της διακηρύξεως θα πρέπει, προκειµένου να
θεωρηθεί ότι ασκεί την Προσφυγή αυτή µε έννοµο συµφέρον, να επικαλεσθεί άµεση
βλάβη από την παράλειψη αυτή.
16.

Στην προκειµένη περίπτωση, λαµβάνοντας υπόψη όσα αναφέρονται στην
αµέσως προηγούµενη σκέψη (σκέψη 15) απαραδέκτως προβάλλεται ο πρώτος λόγος
της υπό κρίση Προσφυγής από την Προσφεύγουσα, που οµολογεί ότι έλαβε γνώση της
προσβαλλόµενης διακήρυξης από την διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. :
http://www.promitheus.gov.gr, (α/α ΕΣΗ∆ΗΣ:………………..) και όχι από την
δηµοσίευσή της στην Υπηρεσία Εκδόσεων της ΕΕ ουδεµία δε βλάβη επικαλείται ότι
επήλθε στην ίδια από τις προβαλλόµενες από αυτήν, παραλείψεις και πληµµέλειες. Και
υπό την αντίθετη εκδοχή, όµως, εκτός του ότι αβάσιµα προβάλλεται πως από τη
δηµοσιευµένη στην Υπηρεσία Εκδόσεων ∆ιακήρυξη λείπουν βασικές πληροφορίες που
προβλέπονται στο Παράρτηµα V του Προσαρτήµατος Α΄ υπό τη µορφή τυποποιηµένων
εντύπων, συµπεριλαµβανοµένων και των τυποποιηµένων εντύπων για τα διορθωτικά,
γιατί ούτε πρότυπα διασφάλισης ποιότητας (αρ. 2.2.7 ∆ιακήρυξης) προβλέπεται
ειδικώς να δηµοσιεύονται στο πιο πάνω Παράρτηµα, στην δηµοσιευθείσα δε στην ΕΕ
προκήρυξη, στο «Τµήµα ΙΙΙ: Νοµικές, οικονοµικές, χρηµατοοικονοµικές και τεχνικές
πληροφορίες» αναφέρονται αναλυτικά όλα τα κριτήρια που αφορούν τόσο την
προσωπική κατάσταση των οικονοµικών φορέων, όσο και τα επίπεδα ικανοτήτων και
τις απαιτούµενες πληροφορίες, επιπλέον, πληµµέλειες σε ορισµένες πληροφορίες που
δηµοσιεύονται, όπως η διεύθυνση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ή
εσφαλµένες αναφορές σε προγενέστερο θεσµικό πλαίσιο για την προσυµβατική
έννοµη προστασία, δεν ισχυρίζεται πειστικά η προσφεύγουσα ότι µπορεί να
αποκλείουν ή να αποτρέπουν ή να δυσχεραίνουν ουσιωδώς υποψήφιο ανάδοχο στην
συµµετοχή του στον διαγωνισµό. Είναι δε, χωρίς αµφιβολία ότι, καθόσον οι εν λόγω
πληροφορίες µέσα στην διακήρυξη ήταν ελλιπείς, αντιφατικές ή προκαλούσαν
σύγχυση στον υποψήφιο ανάδοχο θα µπορούσε αυτός, επιδεικνύοντας ένα εύλογο
ενδιαφέρον, να επισκεφθεί την επίσηµη ιστοσελίδα της αναθέτουσας Αρχής ή µέσω
του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µε το Τµήµα Προµηθειών της Αναθέτουσας Αρχής ή
µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ και να λάβει ορθές τις αναγκαίες πληροφορίες. Ούτε, εξάλλου, η εκ
νέου ανάρτηση όλων των συµβατικών Τευχών στο ΕΣΗ∆ΗΣ την 09-08- 2017 συνιστά
επανάληψη του διαγωνισµού, κατά την έννοια των όσων αναφέρονται στην σκέψη 14
της παρούσας, που θα επέβαλε στην Αναθέτουσα Αρχή την εκ νέου τήρηση των
διατυπώσεων δηµοσιότητας, καθώς όπως και η ίδια η Αναθέτουσα στις από 28-082017 Απόψεις της, που εµπεριέχονται στο µε αρ. πρωτ. 26105/28-08-2017 έγγραφο
του Προϊσταµένου του Τµήµατος Προµηθειών της Αναθέτουσας, αναφέρει, δεν άλλαξε
το φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο της διακήρυξης, ούτε οι όροι συµµετοχής των
υποψηφίων αναδόχων, οι προθεσµίες κ.α., αλλά αφαιρέθηκαν από την ανάρτηση µια
τεχνική περιγραφή και ένα σχέδιο που εκ παραδροµής είχαν αρχικά αναρτηθεί µαζί µε
τα λοιπά συµβατικά τεύχη και µολονότι οι λοιποί όροι της διακήρυξης και του
Παραρτήµατος Ι, ούτως ή άλλως προηγούνταν σε περίπτωση ασυµφωνίας µε όρους
άλλων συµβατικών (µελέτη) ή µη εγγράφων της διακήρυξης, προς διευκόλυνση των
υποψηφίων αναδόχων, εκτός της αφαίρεσης από την ανάρτηση, εξέδωσαν
ανακοίνωση ότι αναρτούν εκ νέου το σύνολο των συµβατικών τευχών, από τα οποία
εξέλειπαν τα άνω αφαιρεθέντα έγγραφα.

17.

Επειδή, περαιτέρω, το άρθρο 75 Κριτήρια επιλογής (άρθρο 58 της Οδηγίας
2014/24/ΕΕ) του Ν. 4412/16 ορίζει τα εξής: «1. Τα κριτήρια επιλογής
µπορεί να αφορούν: α) την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής
δραστηριότητας, β) την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια, γ) την τεχνική
και επαγγελµατική ικανότητα.Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να επιβάλλουν στους

οικονοµικούς φορείς ως απαιτήσεις συµµετοχής µόνο τα κριτήρια που αναφέρονται
στις παραγράφους 2, 3 και 4. Οι αναθέτουσες αρχές περιορίζουν τις όποιες απαιτήσεις
συµµετοχής σε εκείνες που είναι απαραίτητες ώστε να διασφαλίζεται ότι ο υποψήφιος
ή ο προσφέρων διαθέτει τις εκ του νόµου απαιτούµενες προϋποθέσεις, τις
χρηµατοοικονοµικές δυνατότητες, καθώς και τις τεχνικές και επαγγελµατικές
ικανότητες για την εκτέλεση της υπό ανάθεση σύµβασης. Όλες οι απαιτήσεις
σχετίζονται και είναι ανάλογες µε το αντικείµενο της σύµβασης.
2.

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής
δραστηριότητας, οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να απαιτούν από τους οικονοµικούς
φορείς να είναι εγγεγραµµένοι σε ένα από τα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που
τηρούνται στο κράτος - µέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτηµα
XI του Προσαρτήµατος Α΄ ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο
Παράρτηµα αυτό. … 3. Όσον αφορά την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια,
οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις που να διασφαλίζουν ότι οι
οικονοµικοί φορείς διαθέτουν την αναγκαία οικονοµική και χρηµατοδοτική ικανότητα
για την εκτέλεση της σύµβασης. Για το σκοπό αυτόν, οι αναθέτουσες αρχές µπορούν
να απαιτούν ειδικότερα από τους οικονοµικούς φορείς, να έχουν έναν ορισµένο
ελάχιστο ετήσιο κύκλο εργασιών, συµπεριλαµβανοµένου ορισµένου ελάχιστου κύκλου
εργασιών στον τοµέα δραστηριοτήτων που καλύπτεται από τη σύµβαση. … Ο
ελάχιστος ετήσιος κύκλος εργασιών που απαιτείται να έχουν οι οικονοµικοί φορείς
δεν υπερβαίνει το διπλάσιο της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης, εκτός από δεόντως
αιτιολογηµένες περιπτώσεις, όπως σχετικά µε τους ειδικούς κινδύνους που αφορούν
τη φύση των έργων, των υπηρεσιών ή των αγαθών. Η αναθέτουσα αρχή αναφέρει
τους βασικούς λόγους για την απαίτηση αυτή στα έγγραφα της σύµβασης ή στη
χωριστή έκθεση που προβλέπεται στο άρθρο 341 … Οι µέθοδοι και τα κριτήρια αυτά
χαρακτηρίζονται από διαφάνεια, αντικειµενικότητα και αποφυγή διακρίσεων…. . 4.
Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα, οι αναθέτουσες αρχές
µπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις που να εξασφαλίζουν ότι οι οικονοµικοί φορείς
διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους και την εµπειρία για να
εκτελέσουν τη σύµβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. Οι αναθέτουσες αρχές
µπορεί να απαιτούν ειδικότερα από τους οικονοµικούς φορείς, να διαθέτουν
ικανοποιητικό επίπεδο εµπειρίας, αποδεικνυόµενο µε κατάλληλες συστάσεις από
συµβάσεις που έχουν εκτελεστεί κατά το παρελθόν. … Στο πλαίσιο διαδικασιών
σύναψης σύµβασης προµηθειών για τις οποίες απαιτούνται εργασίες τοποθέτησης ή
εγκατάστασης, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων, η επαγγελµατική ικανότητα των
οικονοµικών φορέων να παράσχουν αυτή την υπηρεσία ή να εκτελέσουν την
εγκατάσταση ή τα έργα µπορεί να αξιολογείται βάσει της τεχνογνωσίας τους, της
αποτελεσµατικότητας, της εµπειρίας και της αξιοπιστίας τους.
3.
Οι αναθέτουσες αρχές αναφέρουν τις απαιτούµενες προϋποθέσεις
συµµετοχής που µπορεί να εκφράζονται ως ελάχιστα επίπεδα ικανότητας, καθώς και
τα κατάλληλα αποδεικτικά µέσα, στην προκήρυξη σύµβασης ή στην πρόσκληση
επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος.».
18.

Το άρθρο 80 εξάλλου, (άρθρο 60 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) του Ν.
4412/16 ορίζει ότι: «1. Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να απαιτούν τα πιστοποιητικά,
τις βεβαιώσεις και τα λοιπά αποδεικτικά µέσα που αναφέρονται στις παραγράφους 2,
4 και 5 και στο Παράρτηµα XII του Προσαρτήµατος Α΄, ως απόδειξη της µη ύπαρξης
λόγων αποκλεισµού, όπως αναφέρονται στα άρθρα 73 και 74 και της πλήρωσης των
κριτηρίων επιλογής, σύµφωνα µε τα άρθρα 75 και 76. … […] 4. Η οικονοµική και
χρηµατοοικονοµική επάρκεια του οικονοµικού φορέα µπορεί, κατά κανόνα, να
αποδεικνύεται µε ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο
Μέρος I του Παραρτήµατος XII του Προσαρτήµατος Α΄. Εάν ο οικονοµικός φορέας,
για βάσιµο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά που ζητεί η
αναθέτουσα αρχή, µπορεί να αποδεικνύει την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική του
επάρκεια µε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, το οποίο η αναθέτουσα αρχή κρίνει
κατάλληλο. 5. Η τεχνική ικανότητα των οικονοµικών φορέων µπορεί να αποδεικνύεται

µε έναν ή περισσότερους από τους τρόπους που αναφέρονται στο Μέρος II του
Παραρτήµατος XII του Προσαρτήµατος Α΄, ανάλογα µε τη φύση, την ποσότητα ή τη
σπουδαιότητα
και
τη
χρήση
των
έργων,
των
αγαθών
ή
των
υπηρεσιών.
[…] 9. Τα αποδεικτικά έγγραφα του παρόντος άρθρου και του
Παραρτήµατος XII του Προσαρτήµατος Α΄, µπορεί να εξειδικεύονται στις στα
πρότυπα έγγραφα σύµβασης που εκδίδει η Αρχή, σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου
53. …»
19.

Στην αιτιολογική σκέψη 2 της οδηγίας 2014/24/ΕE του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά µε τις
δηµόσιες προµήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΕΕ L 94, σ. 65),
αναφέρονται τα εξής: «[…] οι ισχύοντες κανόνες για τις δηµόσιες προµήθειες που
εγκρίθηκαν δυνάµει […] της οδηγίας […] 2004/18/ΕΚ […], θα πρέπει να
αναθεωρηθούν και να εκσυγχρονιστούν, για να αυξηθεί η αποδοτικότητα των
δηµόσιων δαπανών, µε τη διευκόλυνση ιδίως της συµµετοχής µικροµεσαίων
επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στις δηµόσιες προµήθειες […] . Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν
να επιβάλλουν στους οικονοµικούς φορείς ως απαιτήσεις συµµετοχής µόνο τα κριτήρια
που αναφέρονται στις παραγράφους 2, 3 και 4. Οι αναθέτουσες αρχές περιορίζουν τις
όποιες προϋποθέσεις συµµετοχής σε εκείνες που είναι απαραίτητες ώστε να
εξασφαλίζεται ότι ένας υποψήφιος ή προσφέρων διαθέτει τις νοµικές και
χρηµατοοικονοµικές δυνατότητες και την τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα για την
εκτέλεση της προς ανάθεση σύµβασης. Όλες οι απαιτήσεις σχετίζονται και είναι
ανάλογες µε το αντικείµενο της σύµβασης […].Στις διατάξεις των παρ. 1 και 4 του
άρθρου 60 της νέας οδηγίας 2014/24/ ΕΕ περιέχονται ρυθµίσεις αντίστοιχες µε τις
ανωτέρω διατάξεις του άρθρ. 48 της οδηγίας 2004/18/ΕΕ µε κάποιες προσθήκες.
Ειδικότερα και σε ότι αφορά την υπό κρίση διαφορά υπογραµµίζεται η αναφορά της
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ στον κατάλογο των κυριότερων παραδόσεων ή των κυριότερων
υπηρεσιών που πραγµατοποιήθηκαν κατά την προηγούµενη τριετία, όπου προστίθεται
η φράση [..]κατά µέγιστο όριο[..], αλλά ορίζεται επίσης ότι […]εάν είναι απαραίτητο
για τη διασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου ανταγωνισµού, οι αναθέτουσες αρχές
µπορούν να ορίζουν ότι θα λαµβάνονται υπόψη στοιχεία σχετικών αγαθών ή
υπηρεσιών που παραδόθηκαν ή εκτελέσθηκαν πριν από την τελευταία τριετία” […]
(βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII της οδηγίας µε τίτλο: «αποδεικτικά µέσα για τα κριτήρια
επιλογής», Μέρος II: Τεχνική ικανότητα). Σε απόλυτη εναρµόνιση µε τα ανωτέρω
εκδόθηκε η διάταξη του άρθρου 75 παρ. 4 του Ν.4412/16 που αναφέρεται παραπάνω.
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι αναθέτουσες αρχές, πριν την ανάθεση δηµόσιας
σύµβασης, έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν την “καταλληλότητα” των οικονοµικών
φορέων για την εκτέλεση της σύµβασης, εισάγοντας στη διακήρυξη κριτήρια ποιοτικού
ελέγχου του υποψηφίου. Η διαδικασία ποιοτικού ελέγχου περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων
και τον έλεγχο της τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας, αλλά και οικονοµικής και
χρηµατοοικονοµικής επάρκειας του υποψηφίου αναδόχου. Κατά τη διαδικασία
προσδιορισµού των κριτηρίων καταλληλότητας των υποψηφίων πρέπει να τηρούνται
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 προσφέρων / αιτών οικονοµικός φορέας διαθέτει κατά τεκµήριο την
ικανότητα να ανταποκριθεί στην εκτέλεση της σύµβασης και συνίσταται στο να
θεσπιστούν εύλογες προϋποθέσεις καταλληλότητας των υποψηφίων να µετάσχουν
στον διαγωνισµό. Υπό αυτήν την έννοια, η έκταση των πληροφοριών που
αναφέρονται στις πιο πάνω διατάξεις, καθώς και το ελάχιστο επίπεδο ικανοτήτων που
απαιτείται για τη συγκεκριµένη σύµβαση, πρέπει να είναι συνδεδεµένα και ανάλογα
προς το αντικείµενο αυτής. Για να διαπιστωθεί εάν τα κριτήρια οικονοµικής και
χρηµατοοικονοµικής επάρκειας και τεχνικών και επαγγελµατικών ικανοτήτων είναι
ανάλογα προς το αντικείµενο της σύµβασης, θα πρέπει να γίνεται κατά περίπτωση
αξιολόγηση µε γνώµονα την έκταση, τις απαιτήσεις του έργου, καθώς και τον
προϋπολογισµό του (πρ.βλ. κατευθυντήρια Οδηγία 13- απόφαση 303/2015 της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων), χωρίς πάντως αδικαιολόγητα να

περιορίζεται ο ανταγωνισµός και ειδικά η πρόσβαση των Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων
στις δηµόσιες Συµβάσεις, όπως περιγράφεται και στον “Ευρωπαϊκό Κώδικα βέλτιστων
πρακτικών που διευκολύνει την πρόσβαση των ΜΜΕ στις δηµόσιες συµβάσεις” (πρ.βλ.
κατευθυντήρια Οδηγία 17- απόφαση 181/2016 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
∆ηµοσίων Συµβάσεων). Στο πεδίο 4 του εν λόγω Κώδικα και δη 4.1 µε τίτλο
“∆ιατήρηση της αναλογικότητας των κριτηρίων επιλογής” διευκρινίζεται ότι οι οδηγίες
της ΕΚ για τις δηµόσιες συµβάσεις επαναδιακηρύσσουν ρητά τη νοµολογία του
∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σύµφωνα µε την οποία τα κριτήρια
χρηµατοοικονοµικών και οικονοµικών δυνατοτήτων και τεχνικών ικανοτήτων πρέπει
να είναι συνδεδεµένα και ανάλογα προς το αντικείµενο της σύµβασης. Όλα τα
κριτήρια επιλογής πρέπει να είναι σαφή και αναλογικά προς τη συγκεκριµένη σύµβαση
και να µην εισάγουν διακρίσεις. Στην περίπτωση των τεχνικών και επαγγελµατικών
ικανοτήτων, η αναθέτουσα αρχή πρέπει να προτιµά κριτήρια επιλογής που της
επιτρέπουν να καθορίσει µάλλον κατά πόσον ένας προσφέρων έχει την απαιτούµενη
ικανότητα για τη συγκεκριµένη σύµβαση παρά τις γενικές ικανότητες των
προσφερόντων. Ωστόσο, πρέπει να ληφθεί µέριµνα ώστε κάτι τέτοιο να µην περιορίζει
αδικαιολόγητα το πεδίο των επιλέξιµων υποψηφίων. Επιπλέον, τα κριτήρια επιλογής
δεν πρέπει να είναι διατυπωµένα κατά τρόπο που να περιορίζουν το πεδίο του
ανταγωνισµού λαµβάνοντας υπόψη θέµατα ήσσονος σηµασίας. Για παράδειγµα, η
απαίτηση ότι θα ληφθεί υπόψη µόνον η πείρα που έχει αποκτηθεί σε συναλλαγές µε
τον δηµόσιο τοµέα είναι, αφεαυτής, άνευ σηµασίας και περιορίζει τον ανταγωνισµό.
Επιπρόσθετα, οι δυσανάλογες χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις των αναθετουσών
αρχών (π.χ. τραπεζικές εγγυήσεις για την κάλυψη των κινδύνων που συνδέονται µε
τη διαδικασία ανάθεσης και την εκτέλεση µιας σύµβασης, ακόµη και εκείνων που
εκφεύγουν του ελέγχου της επιχείρησης) αποτελούν εµπόδιο στη συµµετοχή των ΜΜΕ
σε δηµόσιες συµβάσεις. Επιπλέον, η αδικαιολόγητη και παρατεταµένη παρακράτηση
των πόρων (π.χ. εγγύηση συµµετοχής) των οικονοµικών φορέων πρέπει να
αποφεύγεται και αντιθέτως πρέπει να ενθαρρύνεται η µείωση των οικονοµικών
εγγυήσεων κατ’ αναλογία προς την εκτέλεση της σύµβασης.
20.

Το Μέρος I του Παραρτήµατος XII του Προσαρτήµατος Α΄ του Ν. 4412/16
απαριθµεί εξαντλητικά τα στοιχεία βάσει των οποίων η αναθέτουσα αρχή µπορεί να
αξιολογεί και να ελέγχει την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια και τις
τεχνικές και επαγγελµατικές ικανότητες των διαγωνιζοµένων, εποµένως καθιερώνει
ένα κλειστό σύστηµα περιορίζοντας τους τρόπους αξιολόγησης και ελέγχου που
διαθέτουν οι ως άνω αρχές. Αυτό δεν σηµαίνει, πάντως, ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν
µπορούν να απαιτούν πιο εξειδικευµένα τα αποδεικτικά µέσα που ορίζονται στα άρθρα
αυτά. Σε κάθε περίπτωση, οι απαιτήσεις τόσο των κριτηρίων όσο και των αποδεικτικών
µέσων αυτών κρίνονται µε βάση την αρχή της αναλογικότητας. Επίσης, είναι σαφές
ότι όλες οι πληροφορίες πρέπει να συνδέονται µε τα στοιχεία και τα κριτήρια που
απαριθµούνται στα σχετικά άρθρα της Οδηγίας. Και στις δύο περιπτώσεις, οι
πληροφορίες που ζητούνται πρέπει να είναι συνδεδεµένες και ανάλογες προς το
αντικείµενο της σύµβασης. Με άλλα λόγια, σύµφωνα και µε την αρχή της
αναλογικότητας, θα πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα, ώστε οι ελάχιστες απαιτήσεις και
τα ζητούµενα δικαιολογητικά να µην υπερβαίνουν τις πραγµατικές ανάγκες της υπό
ανάθεση σύµβασης. Πρώτον, από το στοιχείο ή από τα στοιχεία που επιλέγει η
αναθέτουσα αρχή για να αποδειχθεί το ελάχιστο επίπεδο οικονοµικής και
χρηµατοοικονοµικής επάρκειας και τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας, πρέπει να
µπορεί αντικειµενικά να προκύπτει η σχετική ικανότητα του οικονοµικού φορέα.
∆εύτερον, το κατώτατο όριο που θα καθοριστεί πρέπει να είναι προσαρµοσµένο στη
σηµασία της οικείας σύµβασης, υπό την έννοια ότι πρέπει να αποτελεί µια
αντικειµενική ένδειξη ως προς την ύπαρξη οικονοµικής επάρκειας και τεχνικής και
επαγγελµατικής ικανότητας για την καλή εκτέλεση της σύµβασης, χωρίς ωστόσο να
βαίνει πέραν αυτού που είναι αναγκαίο προς τον σκοπό αυτό. (βλ. κατευθυντήρια
Οδηγία 13- απόφαση 303/2015 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων). Από τα εθνικά δικαστήρια έχει κριθεί ότι τα προσόντα που σχετίζονται µε
την οικονοµική επάρκεια και τις τεχνικές και επαγγελµατικές ικανότητες 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). Η
δε έλλειψη των σχετικών ικανοτήτων του συµµετέχοντος προς εκτέλεση της σύµβασης
πρέπει να κρίνεται (κατά την εξέταση του φακέλου) µε βάση τη συγκεκριµένη υπό
ανάθεση σύµβαση και όχι αφηρηµένα (βλ. κατευθυντήρια Οδηγία 13- απόφαση
303/2015 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων). Έτσι έχει κριθεί ότι
όρος διακήρυξης, ο οποίος απαιτεί για την απόδειξη της οικονοµικής και
χρηµατοοικονοµικής επάρκειας του διαγωνιζοµένου µέσο ετήσιο κύκλο εργασιών που
δεν θα είναι κατώτερος του µισού του ποσού της εκτιµώµενης σύµβασης για τις τρεις
τελευταίες οικονοµικές χρήσεις, δεν πιθανολογείται σοβαρώς ότι έχει τεθεί κατά
παράβαση των σχετικών όρων της διακήρυξης ή των αρχών του ελεύθερου
ανταγωνισµού και της αναλογικότητας. Και τούτο διότι ο όρος αυτός δεν φαίνεται
ασύνδετος και δυσανάλογος προς το αντικείµενο της προς ανάθεση συµβάσεως,
αφενός µεν εν όψει της εκτάσεως του φυσικού αντικειµένου (εγκαταστάσεις που
πρόκειται να καθαρίζονται), αφετέρου δε ενόψει του ύψους του προϋπολογισµού της
συµβάσεως (ΣτΕ ΕΑ 257/2010). Σε άλλη περίπτωση, έχει κριθεί ότι όρος της
διακήρυξης, που επιτρέπει τη συµµετοχή στο διαγωνισµό µόνο επιχειρήσεων µε
συνολικό κύκλο εργασιών κατά την τελευταία τριετία ίσο ή µεγαλύτερο µε το 1/3 της
προϋπολογισθείσας δαπάνης δεν θεσπίζει κριτήρια συµµετοχής µη προβλεπόµενα στην
οδηγία 2004/18/ΕΚ, ούτε παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας και δεν υπερβαίνει
τα άκρα όρια της διακριτικής ευχέρειας της διοικήσεως (ΣτΕ ΕΑ 287/2010, 288/2010,
37/2011 και 39/2011 και απόφαση 812/2009 ΣΤΕ). Επίσης, έχει κριθεί ότι είναι
νόµιµη η πρόβλεψη στη διακήρυξη ως ελάχιστου κατωτάτου ορίου του µέσου όρου
του κύκλου εργασιών, τον οποίον πρέπει να έχει πραγµατοποιήσει ο ενδιαφερόµενος
να µετάσχει στον διαγωνισµό κατά την προηγούµενη τριετία, ποσού ίσου προς το
ποσό της προϋπολογιζόµενης από την διακήρυξη δαπάνης (ΣτΕ ΕΑ 1178/2009). Τέλος
έχει κριθεί ότι είναι νόµιµη η πρόβλεψη στην διακήρυξη µίας τουλάχιστον παράδοσης
συναφούς κατά την φύση και τον προϋπολογισµό αγαθού ως ελάχιστου κριτηρίου
τεχνικής καταλληλότητας του ενδιαφερόµενου να µετάσχει στον διαγωνισµό.
21.

Επειδή, εξάλλου, µε τις ισχύουσες ως άνω διατάξεις τίθεται πλέον
περιορισµός ως προς την απαίτηση των αναθετουσών αρχών να ζητούν την υποβολή
καταλόγου για την εκτέλεση σχετικών εργασιών, αγαθών ή υπηρεσιών, καθώς
ορίζεται ένα µέγιστο χρονικό όριο (τα τελευταία πέντε έτη για τις εργασίες και τα
τελευταία τρία έτη για τα αγαθά και τις υπηρεσίες). Ωστόσο, δίνεται η δυνατότητα
στην αναθέτουσα αρχή, εάν το κρίνει απαραίτητο και για συγκεκριµένο οικονοµικό
φορέα, να λαµβάνει υπόψη της τα αποδεικτικά µέσα που ο οικονοµικός φορέας
υποβάλλει και για το διάστηµα πριν από την πενταετία ή την τριετία. Στην
πραγµατικότητα αυτό φαίνεται ήδη να εφαρµόζεται, όπου κρίνεται σκόπιµο, καθόσον
οι διατάξεις του άρθρου 48 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (και Παράρτηµα ΧΙΙ παρ. 2 της
Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) αφορούν κατ' εξοχήν τον περιορισµό των µέσων που η
αναθέτουσα αρχή µπορεί να απαιτεί από τους προσφέροντες και όχι τον περιορισµό
της χρήσης άλλων µέσων που ο οικονοµικός φορέας επιθυµεί να υποβάλει. ∆εν
επιτρέπεται ωστόσο, η αναθέτουσα αρχή να απαιτεί την υποβολή των
σχετικών αποδεικτικών από όλους τους προσφέροντες για το διάστηµα πριν από την
πενταετία ή την τριετία (βλ. κατευθυντήρια Οδηγία 13- απόφαση 303/2015 της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων). Και τούτο, γιατί, η αξίωση της
Αναθέτουσας Αρχής για υποβολή καταλόγου των κυριότερων «παραδόσεων» ή
συγκεκριµένου αριθµού «παραδόσεων» κατ’ έτος ή συνολικά για µεγαλύτερο χρονικό
διάστηµα από το µέγιστο οριζόµενο, θα περιόριζε αδικαιολόγητα τον ανταγωνισµό,
γιατί θα σήµαινε κατά τεκµήριο περισσότερες «παραδόσεις» από όσες θα έπρεπε να
αξιώνει η Αναθέτουσα Αρχή, για να αποδείξει την ελάχιστη απαιτούµενη τεχνική
ικανότητα. Για τον ίδιο λόγο, δηλαδή για να µην αποκλείονται «κατάλληλοι» να
εκτελέσουν την σύµβαση οικονοµικοί φορείς και έτσι να περιορίζεται υπέρµετρα ο
ανταγωνισµός, δίνεται η δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή κατά περίπτωση να
λαµβάνει υπόψη τις αποδεδειγµένες «παραδόσεις» µεµονωµένων υποψηφίων και

πέραν του ελάχιστου ορίου της τριετίας, εάν π.χ. αξιώνεται ποσότητα τριών
«παραδόσεων» αγαθών και ο προσφέρων διαθέτει δύο εντός τριετίας και µία
παλαιότερα. Κατά τον Ενωσιακό Νοµοθέτη, εποµένως, η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να
ζητεί παραπάνω από µία «παραδόσεις» αρκεί να µην ζητεί περισσότερες «παραδόσεις»
από όσες εύλογα θα µπορούσε να έχει εκτελέσει ο οικονοµικός φορέας εντός µίας
τριετίας. Υπό τις ανωτέρω σκέψεις, όταν δεν αξιώνεται από τους οικονοµικούς φορείς
να αποδείξουν πολλές, αλλά δύο (2) «παραδόσεις» συναφών µε το δηµοπρατούµενο
αγαθών, εκ των οποίων η µία (1) µόνον µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ίσης
δυναµικότητας µε το δηµοπρατούµενο αγαθό, µε την ανοιχτή διαδικασία, µπορεί
εύλογα να περιµένει κανείς καταρχήν ευρεία συµµετοχή οικονοµικών φορέων στον
διαγωνισµό. Αν, ωστόσο, η Αναθέτουσα Αρχή από την διακήρυξη θεωρεί κατάλληλους
τους οικονοµικούς φορείς που εκτέλεσαν αυτήν την µία «ειδική παράδοση» όχι εντός
του µέγιστου οριζόµενου χρονικού διαστήµατος της τριετίας, αλλά εντός χρονικού
διαστήµατος πολύ µεγαλύτερου, τότε, αναγνωρίζει a prori ότι αυτή η µία «παράδοση»
είναι τόσο σπάνια στην σχετική αγορά, ώστε προκειµένου να επιτευχθεί ικανοποιητικός
ανταγωνισµός αυξάνει, και µάλιστα υπερβολικά, το χρονικό διάστηµα εντός του
οποίου αρκείται να την έχει εκτελέσει ο οικονοµικός φορέας για να κριθεί κατάλληλος.
Σε αυτήν την περίπτωση, έχουµε τη γνώµη ότι η απαίτηση να έχει εκτελέσει ο
οικονοµικός φορέας µία (1) παράδοση µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ίσης
δυναµικότητας µε το δηµοπρατούµενο αγαθό, ως κριτήριο τεχνικής καταλληλότητας
είναι µάλλον πέραν του αναλόγου µέτρου, σε µια ανοιχτή διαγωνιστική διαδικασία, σε
σχέση µε τη συνήθη εµπειρία κατάλληλων κατά τα άλλα οικονοµικών φορέων στη
σχετική αγορά και, εποµένως, θα πρέπει η Αναθέτουσα Αρχή, προκειµένου νόµιµα να
την περιλάβει σε µια διακήρυξη, να αιτιολογεί ειδικώς και δεόντως ότι είναι προς
εξυπηρέτηση του δηµοσίου συµφέροντος η συγκεκριµένη απαίτηση σε σχέση µε την
φύση και το αντικείµενο του αγαθού που ζητείται να προσφερθεί.
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Συµπερασµατικά, και υπό τους ισχύοντες νέους περιορισµούς όπως αυτοί
προσδιορίζονται πλέον από τις διατάξεις του Ν. 4412/16 και υπό το πρίσµα των
παλαιότερων διατάξεων της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, όπως ενσωµατώθηκε στην ελληνική
έννοµη τάξη µε το πδ 60/2007, πρώτον, δεν προκύπτει υποχρέωση των αναθετουσών
αρχών να απαιτούν ελάχιστο επίπεδο οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας,
παρά µόνο δυνατότητα. Όπως προκύπτει από την παρ. 2 του άρθρου 44 της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ (άρθρο 42 παρ. 2 πδ 60/2007), οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να
απαιτούν ελάχιστο επίπεδο ικανοτήτων, το οποίο πρέπει να καλύπτουν οι υποψήφιοι
και οι προσφέροντες. Όπως έκρινε το ∆ΕΕ, ούτε επιτρέπεται ούτε απαγορεύεται ο
καθορισµός του επιπέδου αυτού, διότι ζήτηµα δεν είναι η οριοθέτηση της
αρµοδιότητας των κρατών µελών όσον αφορά τον προσδιορισµό του επιπέδου της
οικονοµικής και χρηµατοδοτικής ικανότητας που απαιτείται για τη συµµετοχή στα
διάφορα δηµόσια έργα, αλλά ο καθορισµός των δικαιολογητικών ή αποδεικτικών
στοιχείων που µπορούν να προσκοµίζονται για να δικαιολογηθεί η χρηµατοδοτική και
οικονοµική ικανότητα του εργολήπτη. Οµοίως, και από το λεκτικό της νέας Οδηγίας
2014/24/ΕΚ (άρθρο 58 παρ. 5: “Οι αναθέτουσες αρχές αναφέρουν τα απαιτούµενα
κριτήρια συµµετοχής που µπορεί να εκφράζονται ως ελάχιστα επίπεδα ικανότητας
[...]”) δεν προκύπτει υποχρέωση, παρά µόνο δυνατότητα, των αναθετουσών αρχών
να ορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας.
Ωστόσο,
συνιστάται
ο
ορισµός
ελαχίστων
απαιτήσεων
οικονοµικής
και
χρηµατοοικονοµικής επάρκειας, καθώς µε αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η ασφάλεια
δικαίου στις υπό σύναψη συµβάσεις, περιορίζεται η δυνατότητα αυθαίρετης κρίσης εκ
µέρους της αναθέτουσας αρχής και εξυπηρετείται η απρόσκοπτη εκτέλεση της
σύµβασης και εν τέλει η κάλυψη των αναγκών της αναθέτουσας αρχής.
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Στην προκειµένη περίπτωση η επίµαχη διακήρυξη ορίζει τα εξής: «2.2.5
Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια. Όσον αφορά την οικονοµική και
χρηµατοοικονοµική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης, οι
οικονοµικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν :

α) µέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών της τελευταίας τριετίας (έτη 2013, 2014,
2015) ίσο µε το 50% του προϋπολογισµού της δηµοπρατούµενης σύµβασης χωρίς
ΦΠΑ
β) µέσο ''ειδικό'' ετήσιο κύκλο εργασιών της τελευταίας τριετίας (έτη 2013, 2014,
2015) ίσο µε 800.000 ευρώ ο οποίος να αφορά αντικείµενο παρεχόµενο από
υπηρεσίες επεξεργασίας νερού και στερεών ή υγρών αποβλήτων …
2.2.6 Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα για την παρούσα
διαδικασία σύναψης σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν :
α) Εµπειρία σε έργα επεξεργασίας νερού Ο προσφέρων πρέπει να έχει κατά την
τελευταία δεκαετία (2007-2016), πλήρως εγκαταστήσει και θέσει σε λειτουργία
τουλάχιστον δύο (2) Μονάδες αφαλάτωσης νερού, τύπου αντίστροφης ώσµωσης
εκ των οποίων η µία να έχει δυναµικότητα τουλάχιστον 8.000m3/ηµέρα πόσιµου
νερού σε φορείς του δηµοσίου ή του ιδιωτικού τοµέα. …
Β) Εµπειρία σε Φ/Β Σταθµούς έργα
Ο προσφέρων πρέπει να έχει εµπειρία στην εγκατάσταση ενός τουλάχιστον φ/β
σταθµού σε στέγη κατά την τελευταία τετραετία (2013, 2014,2015,2016).
Γ) Εµπειρία σε λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού
Ο προσφέρων πρέπει να έχει λειτουργήσει τουλάχιστον δύο εγκαταστάσεις
επεξεργασίας νερού (2) κατά την τελευταία δεκαετία (2007-2016) εκ των οποίων
η µία να αφορά σε Μονάδα αφαλάτωσης νερού, τύπου αντίστροφης ώσµωσης
δυναµικότητας τουλάχιστον
8.000 µ3/ηµέρα …
∆) Ο προσφέρων πρέπει να διαθέτει επαρκή τεχνική οµάδα υλοποίησης της
σύµβασης, αποτελούµενη τουλάχιστον από - Ένα Μηχανικό µε τουλάχιστον πέντε
(5) έτη εµπειρία σε Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Νερού - Ένα Μηχανικό µε
τουλάχιστον πέντε (5) έτη εµπειρία σε Εγκαταστάσεις φ/β συστηµάτων.». Οι εν
λόγω όροι διορθώθηκαν, άλλως διευκρινίστηκαν µε την µε αρ. πρωτ.
25952/24.08.2017 Σηµαντική Ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο ΕΣΗ∆ΗΣ ότι ο
«ειδικός» κύκλος εργασιών δύναται να αφορά αντικείµενο παρεχόµενο από
υπηρεσίες ή επεξεργασίας νερού ή στερεών ή υγρών αποβλήτων και µε την
διευκρίνιση στις από 28-08-2017 Απόψεις της Αναθέτουσας Αρχής, ήτοι του ∆ήµου
Κεφαλονιάς, που εµπεριέχονται στο µε αρ. πρωτ. 26105/28-08-2017 έγγραφο του
Προϊσταµένου του Τµήµατος Προµηθειών του άνω ∆ήµου ότι η τριετία εκ
παραδροµής αναφέρεται στα (έτη 2013, 2014, 2015), ενώ το ορθό είναι στα (έτη
2014, 2015, 2016).
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Επειδή, κατά την έννοια των διατάξεων περί οικονοµικής και
χρηµατοοικονοµικής επάρκειας των προσφερόντων, όπως αναφέρουµε στη σκέψη 20
και 22 της παρούσας, οι επίµαχοι όροι δεν είναι καταρχήν αντίθετοι µε τις διατάξεις
του άρθρου 75 Ν. 4412/16. Και τούτο, διότι ο τοµέας δραστηριότητας στον οποίο
ζητείται να αφορά ο ειδικός κύκλος εργασιών δεν περιορίζει, αλλά διευρύνει τον
ανταγωνισµό, χωρίς να υποστηρίζεται καν ότι ο προσφεύγων δυσχεραίνεται να
συµµετάσχει ο ίδιος, ούτε να υποστηρίζεται πειστικά ότι πλήττεται το δηµόσιο
συµφέρον από την διεύρυνση αυτή. Εν όψει δε του γεγονότος ότι η αναθέτουσα αρχή
δικαιούται να µην απαιτεί καν χρηµατοοικονοµική επάρκεια, λόγοι µε τους οποίους ο
προτιθέµενος να µετάσχει στο διαγωνισµό επιχειρεί να προσδιορίσει, κατά τις δικές του

δυνατότητες, τα εν λόγω κριτήρια, είναι απορριπτέοι ως απαράδεκτοι. Όταν, τίθενται
τέτοια κριτήρια, όπως στην υπό κρίση περίπτωση, δεδοµένου ότι συνεπάγονται
περιορισµό στην άσκηση των θεµελιωδών ελευθεριών του δικαίου της Ε.Ε., πρέπει να
δικαιολογούνται από κάποιον επιτακτικό λόγο γενικού συµφέροντος και να µην τελούν
σε δυσαναλογία µε τον επιδιωκόµενο σκοπό (βλ. Απόφαση ∆ΕΕ στην υπόθεση C234/03, Αποφάσεις Ε.Σ. Τµ. Μείζονος – Επταµελούς Σύνθεσης 3372/11, 3065/14,
1795/15, 2484/12). Από τους προβαλλόµενους µε την υπό κρίση Προσφυγή
ισχυρισµούς και επιχειρήµατα δεν µπορεί κανείς βάσιµα να υποστηρίξει ότι απαιτείται
αναγκαίως έτι µεγαλύτερος περιορισµός του ανταγωνισµού, µε αυστηρότερα κριτήρια
οικονοµικής επάρκειας, δηλαδή µε αποκλεισµό των υποψηφίων που την τελευταία
τριετία έχουν ειδικό κύκλο εργασιών σε παρεµφερείς, τουλάχιστον από την άποψη του
στελεχιακού ανθρώπινου δυναµικού, τοµείς µε αυτούς της επεξεργασίας νερού, αλλά
δεν έχουν σε αυτόν τον ίδιο τον τοµέα, προκειµένου να επιτευχθεί ο σκοπός της
καταλληλότητας για την εκτέλεση της επίµαχης σύµβασης. Ούτε παρίσταται βάσιµη η
προβαλλόµενη από την προσφεύγουσα αιτίαση ότι η διεύρυνση του τοµέα
δραστηριοτήτων στον οποία να αφορά ο «ειδικός» κύκλος εργασιών, πέραν του τοµέα
υπηρεσιών νερού «φωτογραφίζει» τις εταιρείες που δεν έχουν εµπειρία στον τοµέα
του νερού, έχουν όµως στον τοµέα των στερεών αποβλήτων. Και αυτό, γιατί ο
επίµαχος όρος και υπ’ αυτήν την εκδοχή δεν αποκλείει την προσφεύγουσα που
ισχυρίζεται ότι έχει εµπειρία στον τοµέα µόνον του νερού, ούτε άλλες εταιρείες µε
συναφή εµπειρία, δεν περιορίζει τον ανταγωνισµό και µάλιστα δραµατικά σε σηµείο
που αποκλείει όλους τους πιθανούς προσφέροντες, πλην ενός «όροι φωτογραφικοί»
(βλ. ΕλΣυν Μειζ 1923/2016), αλλά αντίθετα τον διευρύνει. Υπό τις ανωτέρω σκέψεις,
ωστόσο, ο όρος που αποκλείει υποψήφιο οικονοµικό φορέα να συµµετέχει στον
διαγωνισµό όταν δεν έχει µέσο ''ειδικό'' ετήσιο κύκλο εργασιών της τελευταίας τριετίας
(έτη 2013, 2014, 2015) στον τοµέα δραστηριοτήτων της ζητούµενης ή παρεµφερούς
υπηρεσίας
που
υπερβαίνει
το
διπλάσιο
του
σχετικού
µέρους
του
προϋπολογισµού της σύµβασης είναι παράνοµος και ακυρωτέος, επιπλέον και
προεχόντως, γιατί αντιβαίνει στη ρητή διάταξη του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν. 4412/16.
Από την ορθή επισκόπηση του αντικειµένου της αιτούµενης υπηρεσίας της
προσβαλλόµενης διακήρυξης (εξαετής λειτουργία της εγκατάστασης αφαλάτωσης µε
εκτιµώµενο µέσο κατ’ έτος κόστος 394.565,00 €, ποσό που προκύπτει από την ρητή
αναφορά σε όλα τα τεύχη της διακήρυξης και στην ΑΕΠΟ ότι η ποσότητα του νερού
στη διάρκεια της 72µηνης λειτουργίας- συντήρησης της εγκατάστασης προκύπτει από
την υπόθεση ότι κάθε ηµέρα θα απαιτούνται 4.700m3 επεξεργασµένου νερού, οπότε
4.700m3/day x 365days/year x 6years = 10.293.000m3 x 0,23 €/m3 νερού =
2.367.390,00 € για 6 χρόνια και 394.565,00 € κατ’ έτος) προκύπτει ότι το διπλάσιο
του κατ’ έτος προϋπολογισµού της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 789.130,00€.
Εποµένως, το ποσό των 800.000€ που ζητείται από τον προσβαλλόµενο όρο της
διακήρυξης ως µέσος «ειδικός» κύκλος εργασιών των υποψηφίων οικονοµικών
φορέων υπερβαίνει το ανώτατο νόµιµο ποσό, τ’ αντίθετα δε υποστηριζόµενα από την
Αναθέτουσα Αρχή είναι αβάσιµα. Για το λόγο αυτό και στο µέτρο αυτό ο εν λόγω όρος
της διακήρυξης είναι παράνοµος και ακυρωτέος, συναφώς και πρέπει να γίνει εν µέρει
δεκτός ο τρίτος λόγος της υπό κρίση Προσφυγής.
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Επειδή, περαιτέρω, σχετικά µε τη φύση, τη δυναµικότητα και τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά της δηµοπρατούµενης µονάδας αφαλάτωσης, µία αντίστοιχης της
οποίας εγκατάσταση καλείται να αποδείξει ο οικονοµικός φορέας ότι εκτέλεσε για να
θεωρηθεί κατάλληλος, λεκτέα τα εξής: Έχουµε τη γνώµη ότι παρά το γεγονός ότι η
εγκατάσταση θα περιλαµβάνει τουλάχιστον δύο χωριστές µονάδες παραγωγής
αφαλατωµένου νερού, δυναµικότητας 4.200 m3 η καθεµία, όπως ορίζει και η ΑΕΠΟ
και δεν αρνείται η Αναθέτουσα Αρχή, από την ορθή επισκόπηση των τευχών της
διακήρυξης, προκύπτει ότι όσες µονάδες παραγωγής και αν προτείνει ο οικονοµικός
φορέας να εγκατασταθούν και να λειτουργούν, ακόµα και µε τις δυνατότητες που θα
µπορούσε να εφαρµόσει η Προσφεύγουσα και αναφέρει στην υπό κρίση Προσφυγή και
τα Υποµνήµατά της, αυτές θα πρέπει να εγκατασταθούν µε όλα τα επιπλέον
υποσυστήµατά τους (υδραυλικά, µηχανικά, ηλεκτρολογικά, αυτοµατισµοί κ.λ.π.) αλλά

και τα κοινά µεταξύ αυτών συστήµατα (σύστηµα υδροληψίας, µετεπεξεργασία κ.λ.π.)
διασυνδεδεµένα και αλληλοεξαρτώµενα µεταξύ τους, εντός του ίδιου χώρου, να
ευρίσκονται σε παράλληλη διάταξη, να είναι δυνατόν να λειτουργούν εναλλάξ ή και
ενιαία και εν τέλει να έχουν ενιαίο αποτέλεσµα, δηλαδή την παραγωγή µιας
αθροισµένης ποσότητας αφαλατωµένου νερού που θα καταλήγει σε µία κοινή
δεξαµενή, εποµένως πρόκειται για µία ενιαία εγκατάσταση αφαλάτωσης. Το γεγονός
ότι η εν λόγω εγκατάσταση φαίνεται ότι δεν µπορεί, τουλάχιστον µέχρι να
τροποποιηθεί η ΑΕΠΟ, να παράγει πόσιµο νερό πάνω από 4.224 m3 /ηµέρα όπως
βάσιµα ισχυρίζεται η Προσφεύγουσα (συνολική ποσότητα αδειοδοτηµένων πηγών από
ΑΕΠΟ επί ποσοστού 80% ανάκτησης της εισερχόµενης ποσότητας νερού στη µονάδα)
δεν σηµαίνει ότι δεν ζητείται από την διακήρυξη να τοποθετηθεί έτοιµη προς
λειτουργία µε δυναµικότητα τουλάχιστον 8.000m3 πόσιµου νερού ανά ηµέρα (βλ.
ΑΕΠΟ σελ 6), ώστε να µπορεί να λειτουργήσει στο µέλλον µε πλήρη δυναµικότητα.
Περαιτέρω, κατά την έννοια των διατάξεων περί τεχνικής και επαγγελµατικής
καταλληλότητας των προσφερόντων, όπως αναφέρουµε και στις σκέψεις 20 και 21
της παρούσας, ο επίµαχος όρος (2.2.6 εδ. α’) που απαιτεί καταλληλότητα των
υποψηφίων δια της παράδοσης δύο συναφών αγαθών µε αυτά που ζητούνται µε την
προσβαλλόµενη διακήρυξη, το ένα, µάλιστα, ίδιας φύσης, δυναµικότητας και σηµασίας
αγαθού µε το δηµοπρατούµενο, δηλαδή µία µονάδα αφαλάτωσης δυναµικότητας
8.000µ3/ηµέρα ως ελάχιστο κριτήριο τεχνικής καταλληλότητας του ενδιαφερόµενου
να µετάσχει στον διαγωνισµό, δεν φαίνεται να είναι per se αντίθετος µε τις διατάξεις
του άρθρου 75 Ν. 4412/16. Στο βαθµό, όµως, που σύµφωνα µε τον προσβαλλόµενο
όρο η Αναθέτουσα Αρχή θεωρεί κατάλληλους τους οικονοµικούς φορείς που έχουν
εγκαταστήσει µία µονάδα αφαλάτωσης δυναµικότητας 8.000µ3 /ηµέρα και προ
δεκαετίας ακόµη, συνιστά a prori αναγνώριση από µέρους της ότι αυτή η εµπειρία
είναι τόσο σπάνια στην σχετική αγορά, ώστε προκειµένου να επιτευχθεί ικανοποιητικός
ανταγωνισµός αυξάνει και µάλιστα υπερβολικά το χρονικό διάστηµα εντός του οποίου
αρκείται να την έχει εκτελέσει ο οικονοµικός φορέας για να κριθεί κατάλληλος. Σε
αυτήν την περίπτωση, έχουµε τη γνώµη ότι η απαίτηση να έχει εγκαταστήσει ο
οικονοµικός φορέας µία (1) µονάδα αφαλάτωσης µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και
δυναµικότητας 8.000µ3/ηµέρα, ως κριτήριο τεχνικής καταλληλότητας είναι µάλλον
πέραν του αναλόγου µέτρου, σε µια ανοιχτή διαγωνιστική διαδικασία, σε σχέση µε τη
συνήθη εµπειρία κατάλληλων κατά τα άλλα οικονοµικών φορέων στη σχετική αγορά
και, εποµένως, θα έπρεπε η Αναθέτουσα Αρχή, προκειµένου νόµιµα να την περιλάβει
σε µια διακήρυξη, να έχει αιτιολογήσει ειδικώς και δεόντως ότι είναι προς εξυπηρέτηση
του δηµοσίου συµφέροντος η συγκεκριµένη απαίτηση σε σχέση µε την φύση και το
αντικείµενο του αγαθού που ζητείται να προσφερθεί, πράγµα που δεν έκανε ούτε στα
έγγραφα της σύµβασης, ούτε και αργότερα. Για το λόγο αυτό και στο µέτρο αυτό ο εν
λόγω όρος της διακήρυξης είναι παράνοµος και ακυρωτέος.
26.

Συναφώς και σε συνέχεια των ανωτέρω, είναι ακυρωτέος, και ο
προσβαλλόµενος όρος 2.2.6 εδ. γ’ της προσβαλλόµενης διακήρυξης, γιατί εκτός της
µεγάλης και αδικαιολόγητης υπέρβασης του διαστήµατος εντός του οποίου ζητείται ο
οικονοµικός φορέας να έχει λειτουργήσει δύο εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού, η
µία φύσεως και δυναµικότητας συναφούς µε αυτήν που µε την προσβαλλόµενη
διακήρυξη ζητείται (δυναµικότητας 8.000µ3/ανά ηµέρα), ο όρος περαιτέρω είναι
ασαφής και αντιφατικός µε τον αµέσως παραπάνω, οπότε πλήττονται οι αρχές της
διαφάνειας και της ίσης µεταχείρισης µεταξύ των διαγωνιζοµένων ή και του υγιούς
ανταγωνισµού µεταξύ τους (βλ. ΣτΕ 923/2016). Κατά την γραµµατική ερµηνεία του
επίµαχου όρου αρκεί ο υποψήφιος προσφέρων να έχει λειτουργήσει έστω και µία µέρα
την ζητούµενη εγκατάσταση, ενώ είναι βέβαιο ότι η Αναθέτουσα Αρχή επιδιώκει να
συµµετέχουν οικονοµικοί φορείς που έχουν την εµπειρία, αποδεικνυόµενη µάλιστα µε
βεβαιώσεις λειτουργίας µίας όµοιας µε τη ζητούµενη εγκατάσταση σε χρονικό
διάστηµα ανάλογο µε την ζητούµενη υπηρεσία (εξαετής λειτουργία). Λαµβανοµένου
υπόψη ότι για την απόδειξη της εν λόγω εµπειρίας στο άρθρο 2.2.9.2 Β.4 Γ) της
προσβαλλόµενης διακήρυξης (σελ 19) δεν προβλέπεται αναφορά σε διάρκεια ούτε
στον κατάλογο έργων που ο υποψήφιος έχει λειτουργήσει, ούτε σε βεβαιώσεις καλής

λειτουργίας για ορισµένο χρόνο, ώστε να µπορούσε να θεραπευτεί η εν λόγω ασάφεια,
οποιαδήποτε κρίση της Αναθέτουσας Αρχής επί του εν λόγω κριτηρίου καθίσταται
έωλη και ακυρωτέα. Για το λόγο αυτό και στο µέτρο αυτό και ο εν λόγω όρος της
διακήρυξης είναι παράνοµος και ακυρωτέος.Συναφώς, και σύµφωνα µε τις σκέψεις 25
και 26 της παρούσας πρέπει να γίνει δεκτός και ο δεύτερος λόγος της υπό κρίση
Προσφυγής.
27.

Επειδή, εξάλλου, σύµφωνα µε το άρθρο 53 Ν. 4412/16 «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, πλην της προκήρυξης σύµβασης του άρθρου 63 και της προκαταρκτικής
προκήρυξης του άρθρου 62 σε περίπτωση που χρησιµοποιείται ως µέσο προκήρυξης
του διαγωνισµού, περιέχουν ιδίως: α) … ε) ακριβή περιγραφή του φυσικού
αντικειµένου της σύµβασης.». Το δε άρθρο 27 του Ν. 4412/16 που έχει εφαρµογή
στην προσβαλλόµενη διακήρυξη (ανοιχτή διαδικασία προµήθειας – υπηρεσίας άνω των
ορίων) και όχι το άρθρο 121 του ίδιου Νόµου που έχει εφαρµογή στις συµβάσεις κάτω
των ορίων, όπως αβάσιµα επικαλείται η Προσφεύγουσα, ορίζει: «1. Στις ανοικτές
διαδικασίες, κάθε ενδιαφερόµενος οικονοµικός φορέας µπορεί να υποβάλλει
προσφορά στο πλαίσιο προκήρυξης διαγωνισµού. Η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής
των προσφορών ανέρχεται σε 35 ηµέρες από την ηµεροµηνία αποστολής στην
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης της προκήρυξης σύµβασης, υπό την επιφύλαξη της
παρ. 2 του άρθρου 60 και του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου
67.» Από τις παραπάνω διατάξεις προκύπτουν οι αναγκαίες πληροφορίες, µεταξύ των
οποίων και το φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο της προµήθειας και υπηρεσίας που
ζητείται µε την διακήρυξη και το διάστηµα µέσα στο οποίο καλούνται οι υποψήφιοι να
λάβουν γνώση, αλλά και η δυνατότητά τους για διευκρινίσεις, ερωτήσεις, ακόµη και
επιτόπιες επισκέψεις, προκειµένου σε εφαρµογή των αρχών της διαφάνειας και του
υγιούς ανταγωνισµού, όλοι οι ενδιαφερόµενοι υποψήφιοι οικονοµικοί φορείς να
δυνηθούν να υποβάλουν προσφορά. Στην προσβαλλόµενη ∆ιακήρυξη ορίζεται ότι
«1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης»,
στην σελ. 6, αναγράφεται «Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονοµικού
αντικειµένου της σύµβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της παρούσας διακήρυξης.».
Επίσης στην παράγραφο 2.4.3.2, σελ.23, της διακήρυξης αναγράφεται «H τεχνική
προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν
τεθεί από την αναθέτουσα αρχή µε το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές”
του Παραρτήµατος Ι της ∆ιακήρυξης , περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριµένες
απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται.». Επιπλέον στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ :
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ , άρθρο 4 «Συµβατικά τεύχη» αναφέρεται «Συµβατικά
τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι : α)Η σύµβαση µεταξύ Αναθέτουσας Αρχής και
αναδόχου β) Η διακήρυξη του διαγωνισµού και τα παραρτήµατα αυτής γ) Η
Οικονοµική προσφορά του αναδόχου δ Η τεχνική προσφορά του αναδόχου ε) Η υπ’
αριθ. …/21-4-2017 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας ∆ήµου ………………….». Εποµένως,
διαφανώς και εγκαίρως, από 26.07.2017, οπόταν δηµοσιεύτηκε στην Υπηρεσία
Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε αριθµό δηµοσίευσης 2017/s/141-…………………
µετά και την από 03.08.2017 Σηµαντική Ανακοίνωση - διευκρίνιση της Αναθέτουσας
Αρχής που αναρτήθηκε αυθηµερόν, όπως η ίδια ισχυρίζεται και δεν αµφισβητήθηκε
από την προσφεύγουσα, στην ιστοσελίδα της, που είχε γνωστοποιηθεί ως σηµείο
επικοινωνίας µε την Αναθέτουσα, αλλά και στο ΕΣΗ∆ΗΣ την 09.08.2017, όταν δηλαδή
λειτούργησε εκ νέου µετά την επί οχταήµερο παύση λειτουργίας του λόγω
συντήρησης, όλοι οι ενδιαφερόµενοι ενηµερώθηκαν για το σύνολο των ισχυουσών
τεχνικών προδιαγραφών και της σειράς ισχύος αυτών, ώστε σε περίπτωση σηµείων
ασυµφωνίας µεταξύ της ∆ιακήρυξης και των Παραρτηµάτων της και τµηµάτων της
µελέτης ή άλλων κειµένων που έχουν αναρτηθεί, να µπορoύν, χωρίς αµφιβολία, να
γνωρίζουν ότι υπερισχύουν οι απαιτήσεις και οι πρόνοιες της ∆ιακήρυξης και των
παραρτηµάτων της, έναντι άλλων τευχών της διακήρυξης, όπως π.χ. των τευχών που
αφαιρέθηκαν ή της υπ’ αρ. …/21-4-2017 Μελέτης, που έπονταν του Παραρτήµατος Ι,
κατά την σειρά ισχύος, σύµφωνα µε τα παραπάνω. Τ’ αντίθετα δε υποστηριζόµενα από

την Προσφεύγουσα στον 5ο λόγο της υπό κρίση Προσφυγής είναι αβάσιµα. Άλλωστε,
και µε την εκδοχή ότι παρ’ όλα αυτά οι απαιτήσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές
ενείχαν ασάφειες και συνεπώς δεν ήταν δυνατό στην Προσφεύγουσα να υποβάλει
προσφορά, τόσον η ίδια όσο και οι λοιποί διαγωνιζόµενοι διατηρούσαν την ευχέρεια να
ακολουθήσουν την καθοριζόµενη στην διακήρυξη διαδικασία και να ζητήσουν, πριν
από την υποβολή της προσφοράς τους, πράγµα που και η ίδια η Προσφεύγουσα και
άλλοι διαγωνιζόµενοι έχουν ήδη κάνει µέχρι σήµερα, την παροχή διευκρινίσεων, ως
προς τα σηµεία των τεχνικών προδιαγραφών, τα οποία, κατά την γνώµη τους,
έχρηζαν περαιτέρω επεξηγήσεων, οι δε εκδοθείσες έως σήµερα πράξεις περί παροχής
διευκρινίσεων αποτελούν πράξεις εκτελεστές, που εφόσον δεν αµφισβητείται από την
προσφεύγουσα η νοµιµότητά τους, οι παρεχόµενες µε αυτήν διευκρινίσεις εντάσσονται
στο κανονιστικό πλαίσιο του διαγωνισµού, συµπληρώνοντας τους σχετικούς όρους της
διακηρύξεως, στους οποίους αναφέρονται (πρβλ. ∆ΕφΑθ Ασφ. 437/2013, Ε.Α.
254/2012). Υπό τις ανωτέρω σκέψεις και επειδή η Προσφεύγουσα δεν ισχυρίζεται ότι
ζήτησε διευκρινίσεις ή άρση των ασαφειών και είτε δεν έλαβε απάντηση είτε η
απάντηση που τυχόν έλαβε δεν αίρει την ασάφεια, ο πέµπτος λόγος της υπό κρίση
Προσφυγής πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιµος.
28.

Επειδή, τέλος, ενόψει των αρχών της ίσης µεταχείρισης των προµηθευτών
και της διαφάνειας των διαδικασιών σύναψης συµβάσεων δηµόσιας προµήθειας, σε
περίπτωση ακύρωσης µίας ή περισσότερων διατάξεων της διακήρυξης που ρυθµίζουν
τις προϋποθέσεις παραδεκτού των προσφορών ή τα κριτήρια υπολογισµού της πλέον
συµφέρουσας προσφοράς, όπως στην υπό κρίση διακήρυξη, πρέπει να ακυρωθεί η
διακήρυξη στο σύνολό της (πρβλ. ΣτΕ 1135/2010, ΕΑ 1089/2009, ΣτΕ 2951-52/2004
επταµ. και απόφαση ∆ΕΚ στην υπόθεση C-448/2001, ENV AG κ.λπ., Συλλ. 2003, σελ.
Ι-14527, σκέψεις 92-95). Συνεπώς, καθόσον είναι άκυροι οι όροι 2.2.6 εδ. α’ και γ’
και 2.2.5 β) της υπό κρίση διακήρυξης που ρυθµίζουν τα κριτήρια τεχνικής και
επαγγελµατικής ικανότητας και οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας των
οικονοµικών φορέων επί ποινή αποκλεισµού, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, η
προσβαλλόµενη διακήρυξη του ανωτέρω διαγωνισµού πρέπει να ακυρωθεί στο σύνολό
της.

29.

Επειδή, µετά ταύτα παρέλκει η εξέταση του 4ου λόγου της υπό κρίση
Προσφυγής, περί της παράνοµης παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής να χορηγήσει
παράταση της προθεσµίας υποβολής των προσφορών και εξ αυτής την ακύρωση της
προσβαλλόµενης διακήρυξης.

30.

Επειδή, κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η υπό κρίση προσφυγή θα πρέπει
να γίνει εν µέρει δεκτή.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

1.

∆έχεται εν µέρει την µε Γεν. Αριθ. Κατ. ΑΕΠΠ 41/18-8-2017 και Ειδ. Αριθ.
Κατ. II/6/18-8- 2017 Προδικαστική Προσφυγή του οικονοµικού φορέα µε την
επωνυµία «……………………»

2.

Ακυρώνει τους όρους 2.2.6 εδ. α’ και γ’ και 2.2.5 β) της προσβαλλόµενης
διακήρυξης που ρυθµίζουν τα κριτήρια τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας και
οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας των οικονοµικών φορέων επί ποινή
αποκλεισµού και κατά συνέπεια, σύµφωνα µε την σκέψη 28 της παρούσας, ακυρώνει
στο σύνολό της την µε αριθ. ………./2017 (Αριθ. πρωτ. ……………./21.7.2017)
∆ιακήρυξη του……………………, µε την οποία προκηρύχτηκε ∆ιεθνής Ανοικτός
Ηλεκτρονικός ∆ιαγωνισµός σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρ. 27 Ν. 4412/16 για την
προµήθεια, εγκατάσταση θέση σε δοκιµαστική λειτουργία και κανονική λειτουργία –
συντήρηση για 6 έτη προκατασκευασµένης µονάδας αφαλάτωσης υφάλµυρου ύδατος,
τύπου Αντίστροφης Ώσµωσης (R.O.), δυναµικότητας επεξεργασµένου νερού

8.000m3/ηµέρα, στο …………………………., συνολικού προϋπολογισµού που ανέρχεται
στο ποσό των 7.458.835,6 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% % (προϋπολογισµός
χωρίς ΦΠΑ: € 6.015.190 ΦΠΑ : € 1.443.645,60), µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά.
3.

∆ιατάσσει την επιστροφή του παραβόλου στην προσφεύγουσα.

