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ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Ή ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Ή ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ Ή ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ 
ΑΡ. 58/2012 
 

Η παρούσα εξέταση αφορά την χορήγηση προσωρινών µέτρων για αναστολή της 

διαδικασίας ανάθεσης ή της εκτέλεσης πράξης ή απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής ή 

της υπογραφής της σύµβασης, στην προσφυγή µε αριθµό 58/2012 που καταχωρήθηκε 

στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών δυνάµει του άρθρου 24 του Ν. 104(Ι)/2010 

αναφορικά µε το ∆ιαγωνισµό αρ. Σ.Υ.54/2012 µε τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για τη 

διαχείριση επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων µολυσµατικού και τοξικού χαρακτήρα (ΕΙΑ 

- ΜΤΧ) και επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων τοξικού χαρακτήρα (ΕΙΑ - ΤΧ) για 

περίοδο δύο (2) χρόνων µε δικαίωµα ανανέωσης για ακόµα ένα χρόνο». 

 

Με γραπτή επιστολή τους ηµερ. 28.9.2012 οι Αιτητές ζήτησαν από την Αναθέτουσα 

Αρχή να διευκρινισθεί κατά πόσο η Άδεια ∆ιαχείρισης Αποβλήτων απαιτείται από τους 

όρους του διαγωνισµού να υποβληθεί από τον προσφοροδότη µε την υποβολή της 

προσφοράς του ή από τον ανάδοχο κατά την υπογραφή της σύµβασης και τούτο γιατί 

στους όρους υπήρχαν αντιφατικές πρόνοιες ως προς το θέµα αυτό.  Η απάντηση στο 

αίτηµα των Αιτητών δόθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή µε αποστολή ∆ιορθωτικού 

Εγγράφου αρ.1 και µε επιστολή ηµεροµηνίας 12.10.2012. Στο ∆ιορθωτικό Έγγραφο 

αρ.1, καθορίστηκαν τα ακόλουθα: 

 

Η προδιαγραφή Παράγραφος 3 σελ.69 και 98 διαµορφώνεται ως εξής: 

 

 «Ο Προσφοροδότης πρέπει να υποβάλει κατά την ηµεροµηνία υποβολής της 
προσφοράς πρωτότυπα ή πιστά αντίγραφα άδειας/ών  διαχείρισης Επικίνδυνων 
Αποβλήτων την/τίς οποία/ες θα πρέπει να έχει ήδη εξασφαλίσει από το Τµήµα 
Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος.» 

  

Και η προδιαγραφή Παράγραφος 2Α σελ.65 και 93 διαµορφώνεται ως εξής: 

 
 «Ο προσφοροδότης θα πρέπει να επισυνάψει αντίγραφα όλων των αδειών 

διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων από το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών 
Πόρων και Περιβάλλοντος, κατά την υποβολή της προσφοράς». 
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Αυτό το οποίο ζητούν οι Αιτητές µέσα από αυτήν την Προσφυγή είναι να 

τροποποιηθούν οι πιο πάνω όροι του ∆ιαγωνισµού κατά τρόπο που η υποβολή της 

άδειας να απαιτείται από τον Ανάδοχο κατά την υπογραφή της σύµβασης και όχι την 

υποβολή της άδειας από τον προσφοροδότη κατά την υποβολή της προσφοράς του.  

 

Κατά την έναρξη της διαδικασίας η Αναθέτουσα Αρχή ήγειρε δύο προεξεταστικές 

ενστάσεις ισχυριζόµενη ότι η παρούσα Προσφυγή δεν µπορεί να προχωρήσει και θα 

πρέπει να απορριφθεί για τους εξής λόγους:  Πρώτον γιατί η Προσφυγή είναι 

εκπρόθεσµη αφού σύµφωνα µε το άρθρο 21(4) του Ν. 104(Ι)/2010 αυτή έπρεπε να 

είχε καταχωρηθεί εντός 10 ηµερολογιακών ηµερών από την ηµέρα της προκήρυξης 

(7.9.2012), δηλαδή µέχρι τις 17.9.2012, δεδοµένου ότι έκτοτε υπήρχε ο 

προσβαλλόµενος όρος, ενώ αυτή καταχωρήθηκε στις 17.10.2012 και δεύτερο γιατί οι 

Αιτητές στερούνται εννόµου συµφέροντος αφού δεν κατέχουν την απαιτούµενη Άδεια 

∆ιαχείρισης Αποβλήτων. 

 

Οι Αιτητές αντέκρουσαν αµφότερες τις πιο πάνω ενστάσεις ισχυριζόµενοι για µεν την 

πρώτη ότι προσβάλλουν την τελική απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής αναφορικά µε 

τους επίµαχους όρους όπως αυτή τους έχει κοινοποιηθεί µε την επιστολή 

ηµερ.12.10.2012 και το διορθωτικό έγγραφο αρ. 1 µε την ίδια ηµεροµηνία και για δε 

την δεύτερη υπέδειξαν ότι είναι οικονοµικοί φορείς που ασχολούνται µε το αντικείµενο 

του διαγωνισµού και έχουν υποβάλει σχετική αίτηση στο Αρµόδιο Τµήµα για 

αδειοδότηση τους, η οποία εκκρεµεί.     

 

Αφού ακούσαµε τις δύο προεξεταστικές ενστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής και τις 

απαντήσεις που έδωσαν οι Αιτητές καταλήγουµε στα ακόλουθα:   

 

Αναφορικά µε την πρώτη προεξεταστική ένσταση της Αναθέτουσας Αρχής που αφορά 

την προθεσµία για υποβολή προσφυγής εντός δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από 

την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της πράξης ή της απόφασης κρίνουµε ότι σε καµία 

περίπτωση η προθεσµία που εν προκειµένω ισχύει είναι η προβλεπόµενη στο άρθρο 

21(4) αφού η προβλεπόµενη προθεσµία στο άρθρο αυτό αφορά πράξη που δεν 

υπόκειται σε ειδική κοινοποίηση. Οι προθεσµίες σε αυτή την περίπτωση σαφώς 

ορίζονται στο άρθρο 21(1) του ίδιου Νόµου και καθορίζονται σε 15 ηµέρες από την 

εποµένη της ηµεροµηνίας κατά την οποία απεστάλη η απόφαση στους 
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ενδιαφερόµενους (εφόσον η απόφαση αποστέλλεται µε τηλεοµοιότυπο ή ηλεκτρονικά 

µέσα). Η επίµαχη πράξη κοινοποιήθηκε µε ειδική κοινοποίηση και µάλιστα στην υπό 

του νόµου οριζόµενη προθεσµία. Συνεπώς, κρίνουµε ότι οι Αιτητές καταχώρησαν την 

Προσφυγή τους εντός της τιθέµενης προθεσµίας που τάσσει ο Νόµος. 

 

Αναφορικά µε τη δεύτερη προεξεταστική ένσταση σηµειώνουµε ότι το άρθρο 19(1) του 

Ν. 104(Ι)/2010 προβλέπει ότι δικαίωµα άσκησης προσφυγής εναντίον πράξης ή 

απόφασης που προηγείται της σύναψης της σύµβασης παρέχεται σε οποιοδήποτε έχει 

ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριµένη σύµβαση και ο οποίος είχε υποστεί ή 

ενδέχεται να υποστεί ζηµιά από την πράξη αυτή η οποία εικάζεται ότι παραβιάζει το 

ισχύον δίκαιο. Με βάση το εν λόγω άρθρο η θέση της Αναθέτουσας Αρχής ότι οι 

Αιτητές δεν έχουν έννοµο συµφέρον να προσφύγουν στην Αναθεωρητική Αρχή 

Προσφορών, καθότι αυτή την στιγµή δεν κατέχουν καµία άδεια διαχείρισης 

Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων, δεν µπορεί να ευσταθήσει.  Είναι αρκετό το 

γεγονός ότι πρόκειται για οικονοµικούς φορείς που ασχολούνται µε το αντικείµενο του 

διαγωνισµού.  Αν κατέχουν άδεια ή όχι είναι θέµα το οποίο θα εξακριβωθεί από την 

Αναθέτουσα Αρχή µετά την υποβολή και το άνοιγµα των προσφορών, κατά το στάδιο 

της αξιολόγησης.  Σηµειώνουµε τέλος ότι δεν µπορεί η Αναθέτουσα Αρχή να 

επικαλείται στοιχεία ή πληροφορίες εκτός της διαδικασίας του διαγωνισµού.  

 

Με βάση τα πιο πάνω οι δύο προεξεταστικές ενστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής 

απορρίπτονται και θα προχωρήσουµε να εξετάσουµε το ενδεχόµενο χορήγησης 

προσωρινών µέτρων για αναστολή της διαδικασίας ανάθεσης ή της εκτέλεσης πράξης 

ή απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής ή της υπογραφής της σύµβασης, στην 

Προσφυγή 58/2012. 

 

Σχετικά µε την ίδια την απόρριψη του αιτήµατος τους για τροποποίηση των 

συγκεκριµένων όρων του διαγωνισµού, οι Αιτητές ισχυρίζονται ότι αυτή είναι 

παράνοµη αφού παγιώνει τους όρους αυτούς οι οποίοι κλείνουν την αγορά στον 

ανταγωνισµό και δεν εξασφαλίζουν ίση πρόσβαση στους οικονοµικούς φορείς, ενώ 

οδηγούν φωτογραφικά και µαθηµατικά σε συγκεκριµένο οικονοµικό φορέα – 

προσφοροδότη ο οποίος θα έχει ανενόχλητος και χωρίς ανταγωνισµό το µονοπώλιο 

σε όλη την αγορά διαχείρισης αποβλήτων στη ∆ηµοκρατία για τα επόµενα δύο συν ένα 
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χρόνια.  Ανέδειξαν επίσης την αντιφατική συµπεριφορά της Αναθέτουσας Αρχής αφού 

σε προηγούµενο διαγωνισµό ακολούθησε αυτό που σήµερα αρνείται στους Αιτητές.     

 

Σε σχέση µε το θέµα του δηµοσίου συµφέροντος παρέπεµψαν σε νοµολογία του ∆ΕΚ 

και υποστήριξαν ότι από τη στιγµή που παρέχεται στην Αναθέτουσα Αρχή η 

δυνατότητα κάλυψης των αναγκών της µε προσωρινό συµβόλαιο, τότε κατά κανόνα τα 

Προσωρινά Μέτρα εκδίδονται. Τόνισαν ότι υπάρχει κάθε δυνατότητα κάλυψης των 

προσωρινών αναγκών καθότι η Αναθέτουσα Αρχή έχει ήδη προκηρύξει νέο 

διαγωνισµό για τρεις και πλέον µήνες και συνεπώς δεν υπάρχει κίνδυνος για τη 

δηµόσια υγεία, ούτε πλήττεται το δηµόσιο συµφέρον µε οποιοδήποτε τρόπο.  

 

Τέλος, σηµείωσαν ότι τίθεται θέµα νοµιµότητας ολόκληρης της διαδικασίας στην 

περίπτωση που υπήρξε οποιαδήποτε εµπλοκή του Γενικού ∆ιευθυντή του Υπουργείου 

Υγείας του οποίου κρίθηκε άκυρος ο διορισµός του από το Ανώτατο ∆ικαστήριο. 

Εποµένως, η διαδικασία µπορεί να έχει επιµολυνθεί από τυχόν συµµετοχή του στη 

διαδικασία. 

 

Αντίθετα η Αναθέτουσα Αρχή κατά την ενώπιον µας διαδικασία έφερε ένσταση στη 

χορήγηση προσωρινών µέτρων ισχυριζόµενη ότι σύµφωνα µε το άρθρο 25(2)(γ) του 

Ν.104(Ι)/2010, ο όρος τον οποίο προσβάλλουν οι Αιτητές δεν παραβιάζει οποιαδήποτε 

διάταξη νόµου για να καθίσταται παράνοµος όρος και δεν δικαιολογείται η χορήγηση 

προσωρινού µέτρου. Η κατάθεση αίτησης, ανέφερε, για άδεια διαχείρισης αποβλήτων 

στην Αρµόδια Αρχή δεν αντιστοιχεί και σε χορήγηση άδειας. Εποµένως, µε τον εν 

λόγω όρο η Αναθέτουσα Αρχή επιδίωξε (λαµβάνοντας υπόψη και το κόστος του 

έργου) να διασφαλίσει πλήρως ότι ο µελλοντικός Ανάδοχος θα πληροί όλες τις 

προϋποθέσεις για τη συλλογή των αποβλήτων πριν την υπογραφή οποιασδήποτε 

σύµβασης, για αποφυγή καθυστερήσεων στη συλλογή των αποβλήτων και δηµιουργία 

σηµαντικών λειτουργικών προβληµάτων στην εύρυθµη λειτουργία των κρατικών 

νοσηλευτηρίων.  Εξάλλου, ο ισχυρισµός των Αιτητών περί φωτογραφικού διαγωνισµού 

προς όφελος συγκεκριµένου οικονοµικού φορέα δεν ευσταθεί αφού υπάρχουν σήµερα 

στην κυπριακή αγορά δύο τουλάχιστον αδειούχοι οικονοµικοί φορείς. 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή αναφέρθηκε στην επικινδυνότητα των εν λόγω αποβλήτων για τη 

∆ηµόσια Υγεία και ότι λόγοι ∆ηµοσίου Συµφέροντος επιβάλλουν την άµεση 
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εξασφάλιση των συγκεκριµένων υπηρεσιών. Επιπλέον, η καθυστέρηση στην υποβολή 

των προσφορών θα οδηγήσει στην προκήρυξη νέας προσφοράς µε διαδικασία 

διαπραγµάτευσης για κάλυψη των εν λόγω αναγκών, πράγµα που µεταφράζεται σε 

αυξηµένο µέχρι και διπλάσιο κόστος για το Κράτος. 

  

Σε σχέση µε το διορισµό του Γενικού ∆ιευθυντή ο οποίος ακυρώθηκε από το Ανώτατο 

∆ικαστήριο, υποστήριξε ότι η Ε∆Υ επαναδιόρισε το ίδιο πρόσωπο στην ίδια θέση µε 

αναδροµική ισχύ από την ηµεροµηνία του αρχικού διορισµού του. 

 

Συνεπώς, θεωρούν ότι κάτω από αυτές τις συνθήκες δεν πρέπει να εκδοθεί 

προσωρινό µέτρο. 

 

Ύστερα από µελέτη των θέσεων και επιχειρηµάτων των δύο πλευρών καταλήγουµε 

στα ακόλουθα: 

 

Η αρµοδιότητα της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών αναφορικά µε την προσβολή 

όρων του διαγωνισµού οριοθετείται από το άρθρο 25(2)(γ) του Ν. 104(Ι)/2010 και 

συνίσταται στην ακύρωση οποιουδήποτε όρου ή στην έκδοση διατάγµατος 

τροποποίησης του, λόγω παραβιάσεως οποιαδήποτε διάταξης του ισχύοντος δικαίου.  

Εξάλλου σαν πρώτη και βασική προϋπόθεση για την χορήγηση προσωρινού µέτρου 

τίθεται από τον ίδιο Νόµο η εικαζόµενη παράβαση του ισχύοντος δικαίου. 

 

Σηµειώνουµε ότι στην παρούσα υπόθεση οι Αιτητές δεν έχουν υποδείξει συγκεκριµένη 

διάταξη του ισχύοντος δικαίου που να θεωρούν ότι παραβιάζεται, αλλά έχουν 

επικαλεσθεί ορισµένες αρχές που θα πρέπει να τυγχάνουν εφαρµογής σε 

διαγωνισµούς του δηµοσίου για τη σύναψη συµβάσεων και οι οποίες, σύµφωνα µε 

τους Αιτητές, παραβιάζονται ως αποτέλεσµα της άρνησης της Αναθέτουσας Αρχής να 

αποδεχθεί την τροποποίηση των συγκεκριµένων όρων, ως η δική τους εισήγηση.  

Αναφέρθηκαν συγκεκριµένα και κυρίως στις αρχές της ανοιχτής αγοράς και του 

ελεύθερου ανταγωνισµού, της ίσης µεταχείρισης των προσφοροδοτών και της 

ισότητας στην πρόσβαση των οικονοµικών φορέων και στηλίτευσαν ιδιαίτερα την 

ασυνέπεια και αντιφατικότητα της Αναθέτουσας Αρχής δεδοµένου ότι αυτή σε 

προηγούµενο διαγωνισµό ακολούθησε ακριβώς αυτό που αρνείται τώρα στους 

Αιτητές. 
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Κατά συντριπτική πλειοψηφία και πολύ σπάνια οι διαγωνισµοί του δηµοσίου αφήνουν 

απαιτήσεις των όρων να ικανοποιηθούν από τον ανάδοχο µόλις πριν από την 

υπογραφή της σύµβασης και τέτοιες απαιτήσεις αφορούν κατά κανόνα θέµατα 

δευτερεύουσας ή/και τριτεύουσας σηµασίας, όπως π.χ. η εξόφληση ορισµένων τελών 

οφειλόµενων από τον ανάδοχο στο δηµόσιο από διάφορες αιτίες οι οποίες κατά 

κανόνα δεν έχουν σχέση ή άµεση σχέση µε το αντικείµενο του διαγωνισµού ή την 

ικανότητα του οικονοµικού φορέα να ανταποκριθεί στην υλοποίηση της σύµβασης.         

 

Στην παρούσα περίπτωση πρόκειται για την ίδια την άδεια διαχείρισης των 

αποβλήτων χωρίς την οποία καθίσταται αδύνατη και παράνοµη η ανάληψη της 

σύµβασης από τον προσφοροδότη. Πρόκειται µάλιστα για άδεια για την 

παραχώρηση της οποίας τα προαπαιτούµενα είναι πολλά και σηµαντικά όπως π.χ. οι 

κατάλληλες εγκαταστάσεις, η τεχνογνωσία κλπ.  Με λίγα λόγια η κατοχή της άδειας 

καθορίζει νοµικά αλλά και ουσιαστικά την ικανότητα και/ή καταλληλότητα του 

προσφοροδότη να αναλάβει τη σύµβαση.   

 

Είναι γεγονός ότι σε προηγούµενο διαγωνισµό η ίδια Αναθέτουσα Αρχή ακολούθησε 

άλλην πολιτική, αυτήν ακριβώς την οποία αρνείται σήµερα στους Αιτητές.  Από µόνη 

της όµως η συγκεκριµένη Αναθέτουσα Αρχή δεν εκπροσωπεί την διοίκηση και εάν 

υπέπεσε σε προηγούµενο λάθος όχι µόνο δεν υποχρεούται αλλά και δεν δικαιούται 

να το επαναλαµβάνει. 

 

∆εν συµφωνούµε µε τους Αιτητές ότι η θέση τους συνιστά τον καλύτερο τρόπο για 

άνοιγµα της αγοράς στον ανταγωνισµό.  Θεωρούµε αντίθετα ότι η εν λόγω άδεια είναι 

πολύ σηµαντικό στοιχείο για να µην τίθεται υπό κρίση κατά την αξιολόγηση της 

προσφοράς και να αφήνεται να προσκοµισθεί πριν από την υπογραφή της 

σύµβασης, εκτός βεβαίως αν συντρέχουν ειδικοί ή σηµαντικοί λόγοι προς τούτο.  

Τέτοιοι όµως λόγοι θεωρούµε ότι δεν έχουν τεθεί πειστικά από τους Αιτητές κατά το 

παρόν στάδιο, ίσως όµως τεθούν κατά την εξέταση της Προσφυγής. 

 

Αναφορικά µε το θέµα του Γενικού ∆ιευθυντή του Υπουργείου Υγείας έχουµε από την 

µια την δήλωση των Αιτητών ότι ο διορισµός του στη θέση έχει ακυρωθεί από το 
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Ανώτατο ∆ικαστήριο και από την άλλη την δήλωση της Αναθέτουσας Αρχής ότι έχει 

επαναδιορισθεί αναδροµικά από την Ε∆Υ χωρίς να έχει αφεθεί οποιοδήποτε κενό. 

∆εν έχουµε λόγους να µην δεχθούµε και τις δύο δηλώσεις πλην όµως από µόνες 

τους δεν µας επιτρέπουν οριστικό συµπέρασµα και θα επιφυλάξουµε την τελική µας 

απόφαση αφού µας δοθούν περισσότερα και συγκεκριµένα στοιχεία κατά την εξέταση 

της Προσφυγής. 

 

Με βάση όλα τα πιο πάνω στο παρόν στάδιο κρίνουµε ως πολύ αποµακρυσµένη την 

πιθανότητα παράβασης του ισχύοντος δικαίου, χωρίς βεβαίως να αποκλείουµε 

αντίθετη κρίση όταν κατατεθούν ενώπιον µας οι σχετικοί διοικητικοί φάκελοι και 

ακούσουµε περισσότερα κατά το στάδιο εξέτασης της Προσφυγής.  Εξάλλου δεν 

µπορούµε να παραγνωρίσουµε και τους κινδύνους µικρότερους ή µεγαλύτερους που 

εγκυµονεί µια προσωρινή διαχείριση τέτοιων επικίνδυνων για την υγεία του 

ανθρώπου αποβλήτων.          

 

Συνυπολογίζοντας λοιπόν τις πιθανές συνέπειες των προσωρινών µέτρων για όλα τα 

συµφέροντα που ενδέχεται να ζηµιωθούν, καθώς και το δηµόσιο συµφέρον κατά τα 

προβλεπόµενα στο άρθρο 24 του Ν. 104(Ι)/2010 η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών 

κρίνει ότι δεν στοιχειοθετούνται λόγοι χορήγησης προσωρινών µέτρων.  

 

Ως εκ τούτου αποφασίζουµε οµόφωνα την µη χορήγηση προσωρινών µέτρων για 

αναστολή της διαδικασίας ανάθεσης ή της εκτέλεσης πράξης ή απόφασης της 

Αναθέτουσας Αρχής ή της υπογραφής της σύµβασης, στο διαγωνισµό µε αρ. Σ.Υ. 

54/2012 µέχρι την έκδοση τελικής απόφασης της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών 

επί της Προσφυγής 58/2012. 

 


